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In zijn folder staat ‘Bij Otto Schop
vindt u geen showroom waar een
keuken uit te kiezen is’, en ook:
‘Geen enkele standaardoplossing is
geschikt voor de inrichting van een
schip, omdat ieder schip anders is’.
In zijn kantoor boven de timmer-

werkplaats aan de Dorpsstraat in
Meeuwen zegt hij daarover: ,,Ik cre-
eer niet iets dat vervolgens iemand
mooi moet vinden, zoals een kunste-
naar. Ik ben altijd bezig met de
vraag ‘wat zou een ander hier aan
hebben?’.’’
De meubelmaker met een hart

van hout, zoals hij zichzelf noemt,
stelt niet het product, maar de mens
centraal. ,,De klant is geen porte-
monnee. Je moet een klik met el-
kaar hebben. En 5 jaar later moet de
opdrachtgever nog steeds blij wor-
den van wat ik heb gemaakt.’’

Creativiteit
Het gaat hem dus om de mens die
het product gebruikt. ,,Ik ontwerp
meubels als antwoord op een vraag
of probleem.’’ Schop legt uit: ,,Mijn
liefde voor het meubelvak, gecombi-
neerd met praktische creativiteit,
geeft in samenwerking met de klant
een bevredigend eindresultaat.’’ Hij
illustreert deze visie met zijn filoso-
fische uitspraak ‘Samenkomen is
het begin, samen blijven is vooruit-
gang, en samenwerken is succes.’
Otto Schop kwam van de bouw in

een tafelfabriek terecht en werkte

vervolgens in de interieur- en stand-
bouw, orgelbouw en scheepsbouw.
,,Tot mijn 26ste heb ik steeds ge-
zocht naar een werkplek waar ik
meer kon leren en waar ze mooiere
dingen maakten.’’
Daarna begon hij voor zichzelf en

hij heeft nu vier werknemers in
dienst, van wie één leerling. ,,In alle
vakgebieden apart kun je een leven
lang blijven werken, maar ik ge-
bruik ze dagelijks bijna allemaal, of
een kruisbestuiving ervan. Zo is een
bank met speelgoedlades eronder

geïnspireerd door de scheepsbouw,
waar alles compact moet zijn.’’
Op zijn 4de werd hij verliefd op

hout. ,,Ik kende alleen de geur van
koeien, tot de boerderij vanmijn ou-
ders verbouwd werd en ik het vers
gezaagde hout rook. Ik bewaarde de
lange houtkrullen op mijn nacht-
kastje.’’
Op zijn 12de jaar begon Schop een

houtsoortenverzameling. ,,Mijn
vriendjes spaarden voetbalplaatjes,
maar ik fietste naar houtbedrijven
om te vragen of ze nog afvalstukjes

hadden.’’ Er bestaan zo’n duizend
soorten hout, soms met exotische
namen als ‘afzelia’ of ‘karee’. De geur
van red cedar en grenen, maar
vooral van teakhout maakt hem en-
thousiast: ,,Dat pepergeurtje, dat is
zo fantastisch. Teakhout is vet, als je
ermee werkt krijg je zachte handen.
Het heeft een moeilijk karakter,
eiken is gemakkelijker te beitsen
dan teak.’’ Eiken is zijn favoriete
houtsoort, al vindt hij het moeilijk
om voor één soort te kiezen.
Op zijn bureau liggen een houten

appel en peer, om te illustreren dat
je zijn werk niet zomaar met dat van
ieder ander uit de branche kunt ver-
gelijken. Hij werkt met een combi-
natie van handgereedschap en com-
putergestuurde, elektrische machi-
nes: ,,Daarmee wordt al 100 jaar ge-
werkt. Zonder die machines ben je
een hobbyist, maar je moet altijd
met de hand contact blijven houden
met je product.’’
En als je Schop vraagt ‘hoe kom je

door de crisis?’ wijst hij op een in
hout uitgevoerde rekenmachine: ,,Ik
reken op hout, dan kom ik er altijd
door.’’

Meubelmakermet
‘eenhartvanhout’
MEEUWEN |Van veel beroe-
pen kennen we het be-
staan, maar lang niet alle
ins en outs. In de rubriek
Werk in Uitvoering komen
bijzondere beroepen aan
bod. Vandaag nemen we
een kijkje in de werk-
plaats van meubelmaker
Otto Schop uit Meeuwen.
‘Bij mij staat de mens
centraal.’
LEVIEN VERMEER

ZOtto Schop: ‘Zonder machines ben je een amateur, maar je moet altijd met de hand contact blijven hou-
den met je product’. FOTO LISETTE VAN DE PAVOORDT

Otto Schop: Ik moet een klik hebben met de klant

MEUBELMAKER
WERK IN UITVOERING

OPLEIDINGEN

Otto Schop volgde de oplei-
ding meubelmaker en
scheepsbeschieter aan het
Hout- en Meubileringscollege
(HMC) te Rotterdam, en be-
haalde er zijn vakbekwaam-
heidsmeestertitel. Het HMC is
sinds 1929 een zelfstandige mbo-
vakschool die zich richt op crea-

tiviteit, vakmanschap en onder-
nemerschap. Er zijn twee scho-
len in Nederland met de mees-
teropleiding. Koninklijke CBM
in Haarlem, branchevereniging
voor de interieurbouw en meu-
belindustrie, behartigt de belan-
gen van haar 450 leden.
www.ottoschop.nl

Hout-enmeubileringscollege

NOORDELOOS

Sigarenmaker
op jaarmarkt
De traditionele jaarmarkt in
Noordeloos vindt zaterdag 1 au-
gustus voor de 41ste keer plaats.
Van 09.00 tot 17.00 staan er 200
kramen met voor ieder wat wils.
Voor kinderen is er een plein
met een springkussen, kop van
Jut, popcorn- en suikerspin-
kraam. Ook is er een ballonnen-
artiest en wordt er geschminkt.
Op de markt voor volwassenen
zijn onder meer planten, boe-
ken, sjaals en kleding te koop.
Verder is er een karikatuurteke-
naar. Een vast onderdeel van de
markt is het oude ambachten-
plein, met onder meer een siga-
renmaker, wolbewerker en stoe-
lenmatter. Aan het einde van de
middag is de trekking van een
grote verloting. Ook de her-
vormde kerk aan de Kerkstraat
en gereformeerde kerk aan de
Noordzijde zijn tijdens de markt
open voor bezoek. AD100

LEERDAM

Schrijftafel bij
VanKralingen
Wie van schrijven houdt, is
donderdag 13 augustus
welkom tijdens de Schrijf-
tafel in Leerdam. Deelne-
mers ontdekken van 10.00
tot 12.00 uur nieuwe ma-
nieren van schrijven. Vol-
gens Annemarie Barbier
gaat het vooral om plezier
en inspiratie, niet om
grammatica en spelling.
Ervaring is dan ook niet
nodig, wel een eigen pen
en papier. Deelname kost
10 euro, betalen kan ter
plaatse. Boekhandel Van
Kralingen is gevestigd aan
de Markt 9-11. Aanmelden
via www.bergamot.nl. AD100

GORINCHEM

Knutselen
in DeBogerd
Stichting De Bogerd uit Gorin-
chem houdt kinderen de hele
vakantie zoet met een zomer-
programma voor de jeugd. Zo
verzorgt echtpaar Bert en Ria
van Linstee woensdag 29 juli
een gratis knutselmiddag. Kin-
deren zijn van 13.00 tot 14.30
uur welkom tijdens de creatieve
sessie in De Bogerd. Deelnemers
mogen hun knutselwerk na af-
loop mee naar huis nemen.
Deelname is gratis. Het buurt-
huis is gevestigd aan de Willem
de Vries Robbéweg 100. AD100

LEERDAM

Gezondheidscheck
bij VanBoxtel
Wie een gratis hoortest wil laten
doen, kan woensdag 29 juli bij
Van Boxtel Hoorwinkel in Leer-
dam terecht. De vestiging aan
de Fonteinstraat houdt volgende
week een gezondheidsdag. Be-
zoekers kunnen vanaf 09.30 uur
terecht. Na de hoortest volgen
de persoonlijke resultaten en
krijgen deelnemers vrijblijvend
advies. Ook zijn diverse andere
gezondheidschecks te doen. Zo
is er een gediplomeerd verpleeg-
kundige die cholesterolgehalte,
bloedsuikerspiegel, bmi en
bloeddruk meet. Vervolgens
brengt zij advies uit. AD100

‘Startersbeurs’voorouderen
DRECHTSTEDEN | Langdurig
werkloze 50-plussers in de Drecht-
steden kunnen binnenkort met be-
houd van uitkering een halfjaar
aan de slag bij werkgevers. Ze krij-
gen dan ook nog een stimulerings-
premie van 900 euro. De Drecht-
steden hopen hiermee oudere
werklozen gemakkelijker naar een
gewone baan te kunnen leiden.
Ton Wulfert van 50Plus Drecht-

steden reageert gematigd positief
op het initiatief. Het is volgens
hem vooral een goede mogelijk-
heid voor mensen die willen ont-

dekken of ze in een ander vak op
hun plek zijn. Hij ziet ook gevaren.
,,Het moet natuurlijk niet leiden
tot verdringing. Op deze manier
kan een werkgever ook heel goed-
koop aan ervaren krachten komen
om topdrukte op te vangen.’’
Daarbij merkt hij op dat oudere,

langdurig werklozen toch al veel
teleurstellingen hebben moeten
verwerken. ,,Als zo iemand na 6
maanden een tijdelijk contract
krijgt en dan toch weer op straat
wordt gezet, is dat een nieuwe
klap.’’

Onderzoekhuwelijksmoord
DORDRECHT | De rechter-com-
missaris moet nog vier getuigen
horen over de gewelddadige dood
van de Indische vrouw in haar
portiekflat aan de Bosch in Zwijn-
drecht.
Dat bleek gisteren tijdens een

nieuwe regiezitting in de Dordtse
rechtbank.
De 37-jarige echtgenoot van de

vrouw, Gurjit B. moet zich ver-
antwoorden voor moord op zijn
vrouw. Hij zou de vrouw volgens

justitie in haar keuken hebben
doodgestoken na oplopende
spanningen in de relatie. Volgens
Gurjits advocaat barstte de bom
over het uitgaansgedrag van de
vrouw. Die zou volgens de ver-
dachte te vaak niet thuis zijn en
meer oog en aandacht hebben
gehad voor haar eigen familie in
plaats van voor haar man.
Volgens justitie is het psycholo-

gisch en psychiatrisch onderzoek
nog niet rond.


