'Unieke man, die zo veel moois heeft nagelaten'
mobiel van haar dochter een
bericht dat Bruna is overleden. ,,Ik
vind het wel vreemd dat hij er niet
meer is. Hij heeft heel mooie
dingen nagelaten, maar daar komt
nu niets meer bij.''

Kinderen kijken in het museum naar
een film over nijntje. Veel mensen
gingen gisteren even langs na het
nieuws over het overlijden van Dick
Bruna.
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,,Het is jammer om afscheid te
moeten nemen van zo'n uniek en
dierbaar persoon'', zegt Paula
Vriezen, die met kleinzoon Simon
(3) in het museum is. ,,Maar hij laat
wel heel wat achter. Ik denk dat dat
over 100 jaar nog bestaat. Het is
tijdloos.''
Druk
Het is druk in het museum.
Kinderen spelen naar hartelust met
nijntjespullen, zonder te beseffen
dat de schepper daarvan overleden
is. ,,De kinderen krijgen daar niets
van mee'', zegt Caroline
Herregraven. ,,Die beseffen amper
wat dood betekent.''

Een donkere dag voor nijntje
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Bij het nijntje museum aan de
Agnietenstraat in Utrecht heerst
deze vrijdagmiddag een bedrukte
sfeer.
Caroline Herregraven uit Wiechen,
die net met haar twee dochters het
museum uit komt, reageert toch wel
wat geschokt. ,,Ik zag binnen een
grote foto van Dick Bruna hangen
en dacht: die leeft nog en wat heeft
hij prachtig werk gemaakt. En juist
dan hoor je dat hij is overleden.
Een bizarre samenloop.''

Aan de overkant, in het
nagebouwde atelier van Dick Bruna
op de vierde verdieping van het
Centraal Museum, is het rustiger.
Piet (63) en Marja (66) uit Goes
zaten hier net naar een film over de
tekenaar te kijken toen ze van een
suppoost hoorden dat hij overleden
is. ,,Dat is een beetje griezelig'',
zegt Marja. ,,We wisten nog van
niks.''
Het stel vindt het 'heel jammer' dat
Bruna overleden is. ,,In de eerste
plaats voor zijn familie, maar ook
voor Nederland en eigenlijk de hele
wereld.
Het nijntje museum reageert op zijn
website op het overlijden van Dick
Bruna met een korte mededeling.
'Het nijntje museum treurt om de
dood van Dick Bruna (1927-2017)'.
Langer openblijven zit er deze
vrijdagmiddag niet in. ,,Het nieuws
is nog zo vers'', zegt een
woordvoerder.

Willie Hogerdijk uit Houten, in het
museum met kleinzoon (4) en
kleindochter (1), kreeg net op haar
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