
IJSSELSTEIN l ‘Wat zielig
voor dat konijn!’ Wanneer
hij een gevild konijn aan het
spit ziet, wordt acteur Lu-
cien van Geffen tijdens de
opnamen van Arnouds Tijd-
reis er zaterdag in het cen-
trum van IJsselstein wreed
mee geconfronteerd dat er
700 jaar geleden minder
zachtzinnig met dieren werd
omgesprongen.

PETER BEKKERING

Het konijn aan het spit maakt deel
uit van een middeleeuwse markt,
die is ingericht op het grasveld aan
de voet van de Oude Nicolaaskerk.

Temidden van tenten zijn 25 man
crew en 120 figuranten druk bezig
met de opnamen voor verschillende
scènes van de film van regisseur
Robbert Vogtländer.

De film gaat op 8 oktober in pre-
mièreen wordtgemaakt ter gelegen-
heid van de festiviteiten voor IJssel-
stein 700 Jaar Stad.

Regisseur Vogtländer heeft onder
meer de hulp ingeroepen van de
Compagnie van Brederode, een
groep middeleeuwse huurlingen,
die met hun kampementen en kos-
tuums zorgen voor de juiste ‘cou-
leur locale’. ,,Wij staan bijna elk
weekeinde wel in een dorp of stad
op een braderie of bij een viering
van een zoveeljarig jubileum,’’ ver-
telt Compagniewoordvoerder Rob
MarsmanuitDiemen. Opde middel-
eeuwse markt in IJsselstein is de
Compagnie verantwoordelijk voor
de verschillende middeleeuwse be-

roepen, die worden uitgebeeld. Rob
haalt ‘zijn’ figuranten er meteen uit.
,,Die van ons zien er onverzorgder
uit en stinken meer. Dat hoort bij de
middeleeuwen, toen men zich min-
der waste.’’

Peter van der Leeden uit IJssel-
stein houdt ondertussen meer de

dieren op de set in de gaten. Hij le-
vert in samenwerking met een loka-
le dierenspeciaalzaak en een die-
renkliniek in Zenderparkdeze zater-
dag honden, katten, eenden, gan-
zen, konijnen en kippen.

De dieren blijken van pas te ko-
men om met name de jongste figu-
ranten te vermaken, tussen de opna-
men door.

Filmen is namelijk vooral wach-
ten, zo blijkt ook deze zaterdag. Om
5 tot 10 minuten film te maken, zijn
crew en acteurs de hele zaterdag be-
zig. Met bijvoorbeeld een scène
waarbij hoofdrolspeler Arnoud (Lu-
cien van Geffen, bekend van onder
meer het Huis van Anubis) geld ont-

vangt van een betaalmeester.
Met oog voor detail wordt de scè-

ne net zo vaak gedraaid totdat regis-
seur Vogtländer tevreden is. Een
mobieltje dat afgaat of een toevalli-
ge hedendaagse voorbijganger, die
ergens in de verte in beeld is en zo
de suggestie van de middeleeuwen
verstoort, is al genoeg voor een nieu-
we take.

VoorEdBooms, inhet dagelijks le-
ven schooldirecteur in IJsselstein,
zit het er al op. Zijn scène werd
’s ochtends gedraaid. ,,Ik moest een
groenteboer spelen, die een hoer af-
wees.’’ Lachend: ,,Wat zal mijn
vrouw tevreden zijn, als ik haar dat
vanavond vertel!’’

Ik speelde een
groenteboer, die een
hoer afwees. Wat zal
mijn vrouw tevreden zijn,
als ik haar dat vertel!
Ed Booms, acteur

Drie auto’s in brand in De Bilt

UTRECHT l Wat hebben ze al niet
gedaan, de bewoners van de Vrouw-
juttenhof in de Utrechtse binnen-
stad: korter douchen, alle gloeilam-
pen vervangen door spaarlampen,
consequent de was op lage tempera-
turen draaien, deelname aan de
warmetruiendag…

Afgelopen zaterdagwerden de ener-
giebesparende straatbewoners be-
loond voor hun inspanningen. Die
maakten de Vrouwjuttenhof tot de
provinciale winnaar van het Kli-
maatstraatfeest.

Landelijkbezet de straatde zeven-
de plek. Meer dan vijfduizend stra-
ten hebben meegedaan aan het Kli-
maatstraatfeest. Door mee te doen
aan energiebesparende activiteiten,
konden bewoners punten verzame-
len. De Vrouwjuttenhof haalde er in
de provincie Utrecht de meeste op.
,,Enwe hoefdenechtdevoetniet tus-
sen de deur te zetten bij de men-
sen,’’ zegt initiatiefneemsterManue-
la van Prooijen. ,,Gaandeweg werd
iedereen enthousiast. Het bleek dat
je met kleine dingetjes al snel kunt
bijdragen aan energiebesparing, en

toen werd het sport dat ook te
doen.’’ Grootste triomf is het feit dat
verhuurder Mitros over de streep
werd getrokken om dubbele begla-
zing te plaatsen in de buurt. ,,Er
staan hier meest huurhuizen, date-
rend uit het einde van de jaren ze-
ventig. Mensen klagen over tocht en
schimmel in de huizen. Dubbele be-
glazing maakt daar een einde aan.’’

Neveneffect is ook dat bewoners
elkaar beter leerden kennen. ,,Het is
goed geweest voor de sociale bin-
ding. Mensen komen bij elkaar op
de koffie en zitten op de stoep bij el-

kaarsvoordeur alsofwe in een volks-
buurt wonen. Dat verwacht je niet
in de binnenstad.’’

Provinciebestuurder Wouter de
Jong bracht de Vrouwjuttenhof za-
terdag een bezoekje, om de bewo-
ners te feliciteren. Per deelnemer
werd25eurouitgekeerd om tebeste-
den aan het straatfeestje. De Vrouw-
juttenhof kreeg dat nog aangevuld
uit het leefbaarheidsbudget. ,,Op
eenkratbierna, is alles schoon opge-
gaan,’’ aldus Manuela van Prooijen.
,,Maar dat komt ook nog wel op.’’

(Maarten Venderbosch)

Filmopname voor 700 jaar IJsselstein. FOTO WILLIAM HOOGTEYLING

Bij mobieltje dat afgaat, moet
de take overgedaan worden

Energiezuinig Vrouwjuttenhof viert klimaatstraatfeest

UTRECHT/DE BILT l Aande Biltse Ra-
ding in De Bilt zijn in de nacht van
zaterdag op zondag drie auto’s in
brand gevlogen.

De politie kreeg daarvan om half-
vijf ’s ochtends de melding. Ter
plaatse bleek dat de brand in één
auto was begonnen en dat deze was
overgeslagen naar twee ernaast ge-
parkeerde auto’s. De brandweer
had de brand omstreeks tien voor
half zeven onder controle. Eén auto
brandde volledig uit, de twee ande-
ren liepen forse schade op.

Het is volgens een woordvoerder
van de politie nog te vroeg om al te

kunnen spreken van brandstich-
ting. ,,Maar daar houden we zeker
rekening mee.’’

Een nacht eerder ging er ook al
een auto in De Bilt in vlammen op.
Deze stond geparkeerd aan de Prof.
dr. Tinnerweg. De brand woedde
omstreeks half zes in de ochtend.
De politie sprak toen wel het ver-
moeden van brandstichting uit.

Diezelfde nacht, van donderdag
op vrijdag, waren er nog twee ande-
re autobranden, in Houten en
Utrecht. De politie noemt het ‘onge-
bruikelijk’ dat zich in de regio drie
branden in één nacht voordoen.
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IJsselstein met filmopnames terug naar de middeleeuwen

ZEIST

Man koelt woede
op politieauto
De politie heeft in de nacht van
vrijdag op zaterdag een 23-jarige
man uit Zeist aangehouden voor
het vernielen van een politieauto.
Agenten gingen die nacht naar de
2e Dorpsstraat in Zeist, waar ver-
schillende groepen jongeren met
elkaar in gevecht waren. Terwijl
agenten de rust wilden bewaren en
de groepen uit elkaar haalden,
stond hun politieauto onbeheerd.
Toen de rust was teruggekeerd
constateerden agenten dat hun
dienstwagen was vernield. De
buitenspiegel was kapot en er zaten
krassen in de lak.
Twee jongens waren getuige van de
vernieling en wezen een agent op
een man die de dader zou zijn.
Agenten zagen vervolgens een man
op de 2e Dorpsstraat lopen die
voldeed aan het opgegeven signale-
ment. Zij hielden de 23-jarige ver-
dachte aan, die hen daarop uit-
schold. De man werd meegenomen
voor verhoor naar het politiebu-
reau en tegen hem is proces-ver-
baal opgemaakt.

NIEUWEGEIN

Man onder invloed
bedreigt agent
Een 36-jarige man uit Nieuwegein
heeft zaterdagavond een agent
bedreigd. Rond tien over half
twaalf zagen agenten een auto
rijden op de Batauweg. Ze gaven de
bestuurder een stopteken en lieten
hem blazen. Het bleek dat de Nieu-
wegeiner te veel had gedronken.
Ook reed hij zonder rijbewijs. Op
het bureau blies de man 725 ug/l.,
drie keer meer dan toegestaan.
Daar bedreigde de man vervolgens
een van de agenten. De agent doet
daarvan aangifte. Behalve een
proces-verbaal kreeg de Nieuwegei-
ner een rijverbod van tien uur
opgelegd.

ZIJDERVELD

Woonboerderij met
rieten kap uitgebrand
In de Viaanse dorpskern Zijderveld
heeft zaterdagmiddag een uitslaan-
de brand gewoed in een oude woon-
boerderij. De boerderij had een
rieten kap en ging grotendeels
verloren. Er was niemand thuis op
het moment dat de brand uitbrak.
De hoofdbewoner was snel ter
plaatse en belde zelf de brandweer.
Rietdekkers uit Cothen en Werkho-
ven assisteerden de brandweer van
Schoonrewoerd en Hagestein bij
het bestrijden van de brand.
Over de oorzaak van de brand is
nog niets bekend.

UTRECHT

Man in de boeien
na geven kopstoot
Een 45-jarige man uit Everdingen
is vrijdagmiddag aangehouden
nadat hij een agent een kopstoot
had gegeven.
Omstreeks 16.50 uur kreeg de
politie een melding dat er twee
agressieve mannen in een winkel
aan de Winthontlaan zouden zijn.
De politie kwam ter plaatse en trof
de twee buiten voor de winkel aan.
Een van hen, een 45-jarige man
gedroeg zich zeer agressief. Een
agent probeerde de man rustig te
krijgen, maar kreeg een kopstoot.
Met hulp van andere agenten is de
man uiteindelijk geboeid overge-
bracht naar het politiebureau. De
agent doet aangifte tegen de man.
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