Frits Bruna: Ik heb een heel fijne broer gehad

Dick Bruna aan het werk in zijn atelier.
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Dick Bruna is donderdagavond
thuis overleden in zijn slaap. Voor
zijn jongere en enige broer Frits
(85) was dat op zich geen
verrassing. ,,Dick sliep overdag
veel. Hij lag dagen in zijn bed. Voor
zo'n dood zou ik tekenen'', zegt hij
in een telefonische reactie. ,,Dick
was al een tijdje ziek.''
Frits,13 jaar woonachtig aan de
Emmalaan in Utrecht, was
donderdagavond thuis toen hij het
trieste bericht hoorde. ,,Mijn
schoonzus belde. Het ging al
minder met hem, maar het is toch
een dreun. Je bent ineens je broer
kwijt.''
Frits had een innige band met zijn
broer. Hij had geen zussen. De
twee broers zagen elkaar om de
week. Het duo ging regelmatig een
hapje eten, vertelt hij. De
gesprekken die de vier jaar jongere
Frits samen met zijn vrouw met
Dick en diens vrouw voerden,
waren de laatste jaren echter
oppervlakkig, omdat Dick een paar
jaar geleden zijn geheugen kwijt
was geraakt.

Volgens zijn jongere broer, de
laatste Bruna-telg die werkzaam
was in de gelijknamige
kantoorboekhandel, bleef Dick
ondanks zijn geestelijke handicap
rustig. Hij maakte zich niet druk om
het feit dat hij zijn geheugen kwijt
was. ,,Hij vond het wel vervelend,
maar werd niet boos. Hij was
sowieso niet gauw boos.''
Frits noemt zijn overleden broer
zeer gedisciplineerd. Een man, die
wars was van nieuwe apparatuur,
zoals computers en een
smartphone. ,,Een 8-urige werkdag
kende hij niet. Hij ging 's ochtends
om 7.30 uur naar zijn atelier aan de
Jeruzalemstraat. Hij had geen
kopieerapparaat. Als hij kopietjes
nodig had, liet hij ze altijd maken.
Een computer was hem vreemd.''
Frits heeft heel veel goede
herinneringen aan Dick. Te veel om
op te noemen. Te veel om er zo
plotsklaps eentje uit te kiezen, die
hem het meest dierbaar is,
verontschuldigt hij zich. ,,Ik heb een
hele fijne broer gehad.''
Het is volgens Frits nog onduidelijk
wanneer de schepper van nijntje
begraven wordt. Wel is bekend
waar Dick komt te liggen: op
begraafplaats St. Barbara. Achter
de Emmalaan en in de buurt van de
Gabriellaan, waar hij woonde.

Gevallen
Frits: ,,Een paar jaar geleden was
Dick gevallen in de Choorstraat. Hij
kwam in het Diakonessenhuis.
Toen heeft hij een zuurstofgebrek
gehad en is de rechterkant
uitgevallen. Hij was wel gezond,
maar had geen geheugen meer.''
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