Utrecht brengt indrukwekkend eerbetoon aan Dick Bruna

'Hij is ook een beetje onze papa'
achter. 'op een dag zei tante pluis,
ik ben een beetje sip, ome dick is
doodgegaan, hé trilde nou haar
lip?', zo schreef iemand in een
eigen verhaal in nijntjestijl.

Het beeld van nijntje staat in een
bloemenzee.
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,,Hij is toch ook een beetje onze
papa," zegt de Utrechtse Sharon
Reckers die met haar twee
zoontjes bloemen legt bij de
nijntjebeelden op de Mariaplaats en
bij het nijntje museum.

UTRECHT

'Geeft niet'

FREKE REMMERS

In de etalage van de Utrechtse
Kinderboekwinkel twinkelen de
ogen van Dick Bruna vanaf een
grote portretfoto de vele kijkers
tegemoet. De winkeleigenaren
hebben er een rode roos bijgezet
en een aantal huilende nijntjes.
,,Geeft niet,'' troost Ronja (2) de
nijntjes in de etalage. Ze is er niet
van weg te slaan. ,,Altijd waar ze
nijntje ziet, moet ze even kijken,''
zegt haar moeder Rosa.

Het overlijden van tekenaar Dick
Bruna heeft diepe indruk gemaakt
op Utrecht. Het hele weekend
toonden mensen van binnen en
buiten de stad hun waardering voor
de wereldberoemde vader van
nijntje. ,,Hij is toch ook een beetje
onze papa."
Izumi Ito (48) staat er verslagen bij.
De Japanse is zo ontdaan door het
overlijden van Dick Bruna dat ze
haar tranen nauwelijks kan
bedwingen als ze een bosje
bloemen neerlegt bij het
nijntjebeeld in de Agnietenstraat.
,,Het is echt heel, heel verdrietig.
Dick Bruna was onze Cupido. Hij
heeft ervoor gezorgd dat ik en mijn
man bij elkaar kwamen. Ik was zo'n
fan van nijntje dat ik jaren geleden
heb besloten om daarom Utrecht te
bezoeken. En toen kwam ik hier
mijn huidige man tegen," vertelt ze
geëmotioneerd. ,,We hebben Bruna
nog uitgenodigd voor onze bruiloft.
Daar kwam hij niet, maar hij heeft
een kaartje gestuurd. Zo lief."

En zo zorgden de allerkleinste fans
van nijntje dit weekend toch nog
voor een vrolijke noot, zoals Jip (3)
en Kiki (1) die zaterdag, opgewekt
als altijd, dansten op de
nijntjemuziek vanaf de Domtoren.
Die erfenis van Dick Bruna zal nog
lang voortleven.
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In een indrukwekkend eerbetoon
aan de wereldberoemde Utrechter
legden talloze mensen dit weekend
bloemen neer bij één van de nijntjemonumenten in de stad. Tegen
zaterdagmiddag was de stapel op
het nijntje pleintje al groter dan het
nijntjebeeld zelf. Sommigen lieten
er een persoonlijke boodschap
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