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Drie nominaties
voor Filmprijs
Lourens Blok (The Seven of
Daran), Catherine van Campen
(Eeuwige moes) en Thijs Römer
(Het wapen van Geldrop) zijn
genomineerd voor de Filmprijs
van de Stad Utrecht 2008. Directeur Doreen Boonekamp maakte
de nominaties gisteren bekend
op de persconferentie van het
Nederlands Film Festival. De
Filmprijs is de prijs voor de
beste debuutfilm van het festival. Tot de Debuutcompetitie
werden 15 producties toegelaten: vijf korte en twee lange
documentaires, vier korte films,
een kort TV-drama en drie lange
speelfilms. De Filmprijs wordt
op de openingsavond van het
Nederlands Film Festival op 24
september uitgereikt door de
burgemeester van Utrecht.

PANORAMA UTRECHT Kunstenares legt stad

Uitvouwboek ode aan

UTRECHT

Achtervolging
na fietsendiefstal
De melding van een poging tot
fietsendiefstal aan de Naxosdreef in Overvecht is maandagavond uitgelopen op een achtervolging. Bij aankomst van de
politie gingen zes personen er in
twee auto’s vandoor. Een van de
wagens bleek gesignaleerd te
staan als gestolen. De achtervolging eindigde op de Bantoedreef, waar de bestuurder en een
inzittende uitstapten en wegrenden. De bijrijder is aangehouden, maar verdere gegevens van
hem zijn nog niet bekendgemaakt. Een zoektocht naar de
bestuurder liep op niets uit.

BERT VAN DEN HOED
UTRECHT

V

oor Utrechtliefhebbers zou
het een ultieme test kunnen
zijn: hoeveel houden ze echt
van de stad? Wat zien we eigenlijk als je de oude stad haar sieraden afneemt, langzaam uitkleedt en
totaal afschminkt tot de wallen
weer tevoorschijn komen? Hoe
mooi vinden we haar als ze naakt en
zonder enige beschutting aan de singel wordt neergelegd en we aan de
overkant gaan staan kijken. Met z’n
allen.
De Utrechtse kunstenares Yavanne
van Tiggelen, 28 jaar, schepper van
een hagelnieuw Panorama Utrecht,
heeft het allemaal gedaan en weet
het antwoord. ,,Dit is de stad op

haar
mooist.’’
Haar panorama
van de stadsbuitengracht
van
Utrecht is een leporello
(uitvouwbaar boek), wonderschoon uitgegeven door Begijne- Yavanne van
kade 18. Een ode Tiggelen
aan de oude stadsrand maar van een bijzondere soort.
Niet het idyllische Utrecht in zijn
zondagse pak. Geen mensen onder
monumentale platanen op groene
heuvels, geen Pyke Kochlantaarns,
Zocherbankjes of bronzen beelden.
Ook geen auto’s trouwens.
,,Nee, het zijn de stenen die de
stad maken,’’ vindt Yavanne. ,,Mensen zijn passanten, het zijn de dingen die blijven, die voor mij interes-

santer zijn. En ik ben niet goed in
groen.’’
Het idee een nieuw panorama te
maken, kwam van uitgever Josien
Stehouwer. Gewoon omdat het na
1859 (het originele), 1987 (remake
van De Bijenkorf) en 2003 (heruitgave van GUSTO) weer ’s tijd werd. En
omdat Josien en Yavanne dezelfde
tandarts hebben die veel praat en Josien vertelde over de jonge kunstenares die zulke bijzondere dingen
deed. Zo kunnen de dingen gaan.
Yavanne van Tiggelen heeft niet
de behoefte zich af te zetten tegen
haar voorgangers. ,,De vorige panorama’s pasten in hun tijd. Maar ik
hou van het afgesletene en het desolate. De achterkant van Hoog Catharijne, bij V & D, vind ik het meest geslaagde deel van het panorama,
mooier dan het Zochergedeelte.

Daar vind ik het natuurlijk ook prettig om te zijn - net als iedereen maar ook wel een beetje tuttig.’’
Met dat oog is ze de stad te lijf gegaan. Ze maakte foto’s (op film) en
legde haar prints onder een - slechte - kopieermachine. De vettige inkt
zorgde voor een aangename versimpeling van het beeld dat Yavanne
daarna met acrylverf en inkt verder
naar haar hand zette. Zo bouwde ze
haar eigen stad, een echte, niet in de
hand te nemen chaos, vol grillige patronen, stokoude en nieuwe sporen.
Overigens wel compleet. Alle huizen, kantoorpanden, kerken en andere stenen overlevers die de binnenstad omsingelen, staan er in.
Daarbinnen en daarachter is van
alles aan de hand, maar wat precies
blijft vaag.
Yavanne: ,,Ik hou - zoals in films -
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Hennep op zolder
in Het Zand
De politie heeft maandag in een
woning aan de Joan Mirostraat
een hennepkwekerij ontruimd.
Dat gebeurde op basis van een
tip. De 29-jarige bewoner zei bij
de komst van de agenten eerst
dat hij van niets wist. Toen de
politie een huiszoekingsbevel
toonde, gaf de Utrechter toe dat
op zolder een kwekerij stond. De
apparatuur en 116 planten werden in beslag genomen.

UTRECHT

Golf inbraken
treft Hoograven
In de wijk Hoograven hebben
het afgelopen weekeinde volgens de politie opvallend veel
woninginbraken plaatsgevonden. De elf inbraken zijn bijna
allemaal tussen 5 en 7 september
’s nachts op dezelfde manier
gepleegd, door het hengelen via
de brievenbus. De daders namen
spullen mee die voor het grijpen
lagen, zoals tassen en mobiele
telefoons. De politie adviseert
bewoners de voordeur altijd op
slot te draaien en dus niet alleen
dicht te doen.

Máxima feest mee in de Nieuwe Jutter
UTRECHT

Prinses Máxima opent morgen
buurthuis De Nieuwe Jutter in de
Utrechtse Rivierenwijk.
Het voormalige buurthuis De Jutter werd twee jaar geleden met sluiting bedreigd. De activiteiten zouden moeten verhuizen naar Het
Strandpaviljoen aan de Noordzeestraat.
Buurtbewoners kwamen in het ge-

weer tegen de sluiting en kregen
voor elkaar dat samen met woningcorporatie Bo-Ex en de gemeente
Utrecht werd gewerkt aan een nieuwe opzet voor De Jutter. Bo-Ex
kocht het pand. Een beheergroep
waarin wijkbewoners zich hebben
verenigd, zorgt inmiddels voor de
dagelijkse gang van zaken in De
Nieuwe Jutter. Daarnaast zorgen
vele vrijwilligers er zeven dagen per

week voor dat bijeenkomsten voor
onder andere kaartclubs, de Marokkaanse buurtvaders, Turkse en Marokkaanse vrouwengroepen, huiswerkbegeleiding en jeugdactiviteiten kunnen plaatsvinden.
Om de feestelijke doorstart van
het buurthuis te vieren, komt prinses Máxima De Nieuwe Jutter volgende week officieel openen. Het is
niet voor het eerst dat Rivierenwijk

aandacht krijgt van de prinses. In
2006 kreeg Het Utrechtse Trefpunt
van de Stichting Ruimte voor de
Buurt een Appeltje van Oranje. Prinses Máxima reikte de prijs van het
Oranje Fonds uit aan Het Trefpunt,
ontmoetingsplek waar buurtbewoners met een smalle beurs of weinig
sociale contacten kunnen samenkomen voor activiteiten die ze zelf organiseren.

