'nijntje in clubshirt was een mooi gebaar aan Dick Bruna'

Nu in Centraal Museum: FC Utrecht-spandoek
glundert hij.

Justin van den Eijnden en Tycho
Oostendorp met hun 'kunstwerk', dat nu
is opgenomen in de museumcollectie.
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UTRECHT
De FC Utrecht-supporters kunnen
het nauwelijks geloven: Het nijntjespandoek dat ze meenamen naar
een thuiswedstrijd, is nu een
museumstuk van het Centraal
Museum.

Bart Rutten zag het spandoek
tijdens de samenvatting van de
voetbalwedstrijd in Studio Sport.
Coördinator beveiliging van het
museum, Albert Rijgersberg is ook
een fanatiek supporter van FC
Utrecht. Hij wist met hulp van de
club de makers snel te achterhalen.
,,Dit spandoek staat symbool voor
de verbeelding van de lokale
identiteit'', zegt Rutten die tijdens
de overhandiging symbolisch twee
witte handschoenen aantrekt om
aan te geven dat er voorzichtig met
spullen uit de collectie wordt
omgegaan. ,,Je kan een lijn trekken
naar de middeleeuwen, waarin
schilden en vaandels symbolen
waren voor de lokale identiteit. Het
spandoek heeft betekenis voor de
stadsgeschiedenis.''

PETER VAN DER VUSSE

De nieuwe artistiek directeur van
het Centraal Museum Bart Rutten
kreeg gisteren een metersgroot
spandoek van nijntje met een traan.
Het spandoek werd overhandigd in
stadion Galgenwaard door een
aantal trouwe FC Utrechtsupporters.
Twee dagen na het overlijden van
de geestelijk vader van nijntje, Dick
Bruna, hadden de vaste supporters
van de zuidtribune Justin van den
Eijnden (25), Tycho Oostendorp
(34) en Jeroen Heisen (33) het
spandoek meegenomen naar de
thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.
De zwaar getatoeëerde Justin
kwam op het idee om nijntje in een
rood-wit clubshirt te hijsen. ,,Dick
Bruna is een stadsicoon, een
nijntje-spandoek is een mooi
gebaar aan hem'', zegt hij, terwijl hij
samen met Tycho het zeil uitrolt
voor de fotografen en de delegatie
van het Centraal Museum.

Rutten is ook geraakt door de actie
van de supporters. ,,Stoere jongens
van FC Utrecht omarmen een
aaibaar symbool als nijntje. Dat is
zeldzaam.''
Het spandoek krijgt een plek in de
collectie. Rutten verwacht dat het
publiek het na de zomer kan
bewonderen in de zaal met
aanwinsten van het museum.
Justin heeft tegen die tijd wellicht
een nieuwe tatoeage op zijn
rechterbeen laten zetten door zijn
vaste tatoeëerder in Driebergen:
een nijntje met een traan in een FC
Utrecht-shirt. ,,Als herinnering aan
dit moment en als teken dat ik trots
ben op mijn stadsie. Ik wil hem op
het veld laten tatoeëren.''

Justin had nooit verwacht dat het
spandoek museale waarde zou
hebben. ,,Het is een grote eer'',
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