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Berendrecht, Antwerpen

“Een plan? Dat heb ik niet nodi
nodig”
Chauffeur Willy Boden knutselt miniatuurversies van voertuigen waar hij mee werkt

De miniatuurversies van Willy’s vrachtwagen en jeep, rechts de authentieke voertuigen.

W

illy Boden (53)
houdt zoveel
van zijn werk
als chauffeur bij
Mourik dat hij in zijn vrije tijd
delen van het wagenpark
van het bedrijf in miniatuur
namaakt. Onderdelen koopt
Willy nooit: hij gebruikt
alleen recyclagemateriaal.
b Volgende maand is Berendrechtenaar Willy Boden al een kwarteeuw aan de slag bij Mourik, een
bedrijf in de Antwerpse Groenendaallaan dat vooral actief is in de
bodem- en grondwatersanering
en industriële reiniging. Daar is
Willy chauffeur van de cleaningafdeling en dus is hij vaak onder-
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‘‘Bij ons
thuis wordt
er nooit
zomaar iets weggegooid: eerst passeert
het door mijn handen.
Als ik denk dat ik iets
kan gebruiken om mee
te knutselen, wordt het
meteen opzijgelegd.’’
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weg met grote vrachtwagens,
multiliften en kranen.
Als 14-jarige begon Willy te werken op leercontract en zo stak hij
heel wat op over mechanica. “Ik
hou van auto’s – vooral van jeeps
– en mijn kennis daarover is me
altijd goed van pas gekomen. Als
chauffeur bij Mourik rij ik nu met
een multilift: een grote vrachtwagen met een uitschuifbare kraan.
Dikwijls trek ik nog een aanhangwagen waarop een rupsvoertuig
staat. Die transporteer ik dan
naar de plek waar onze mensen
die nodig hebben. Ik zit vele uren
in die vrachtwagen en dus is het
normaal dat ik die tot in de kleinste details in mijn geheugen heb
zitten. Dat komt goed van pas om

hem na te maken in miniatuur.”
Willy heeft een sterk visueel geheugen. Hij kent het hele machinepark van Mourik door en door.
Wanneer hij een miniatuur
maakt, gebruikt hij nooit een
plan. “Dat heb ik niet nodig. Ik zie
die wagens zo voor mij. Alles zit
hier”, wijst hij naar zijn hoofd.
Een pletwals, een kraan, een
aanhangwagen, een jeep, een motor... Willy is al jaren bezig met
zijn miniatuurwerk. “Alle onderdelen maak ik zelf. Ik gebruik heel
veel ijzer, omdat ik daar makkelijk mee kan werken. Er zitten natuurlijk ook plastic en houten onderdelen in verwerkt. Bij mij thuis
wordt er nooit zomaar iets weggegooid: eerst passeert het door

mijn handen. Als ik denk dat ik
iets kan hergebruiken, wordt het
opzijgelegd. Onze tuin is mooi
verdeeld. Mijn vrouw krijgt het
mooiste deel van de tuin. Aan de
andere kant staat mijn werkhuis
en ligt mijn recyclagemateriaal.”
Alles wat Willy maakt, staat tentoongesteld in de lokalen van
Mourik. “Mijn pronkstuk is de wagen waar ik zelf mee rij. Het duurde meer dan een jaar voordat de
miniatuur klaar was. Elk detail
klopt. Zelfs de nummerplaat
klopt.” Eén detail is bewust anders: boven de voorruit van de
miniatuur prijkt de naam ‘Willy’ –
dat is in het echt niet het geval.
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