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Wie denkt er nog wel eens aan
brugwachter Bruinsma?
Meer dan ooit tevoren laten we tegenwoordig
sporen van onszelf na in foto’s en via sociale
media. Externe geheugens met een grotere
bestendigheid dan ‘gewone’ herinneringen.
Maar voor het échte herinneren blijft het
menselijk geheugen altijd nodig.
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Wie denkt er nog wel
eens aan brugwachter
Bruinsma? Ik. Maar

niet als ik in Groningen ben, mijn
woonplaats. Brugwachter Bruinsma
duikt pas weer op als ik terugkom in
Leeuwarden, waar ik tot mijn twin-
tigste gewoond heb. Op weg naar
mijn moeder rij ik over de Vrouwen-
poortsbrug en glimlach dan altijd
even bij de herinnering aan Cees
Bruinsma, die zo’n dertig jaar de
brug bediende.

Bruinsma behoort tot die herin-
neringen die pas weer tevoorschijn
komen als de met hem verbonden
associaties geactiveerd worden en
dat gebeurt alleen als ik over de
brug kom die ik als scholier vanaf
1965 vier keer per dag passeerde.
Voor warm eten ging je in die tijd
tussen de middag naar huis.

Veel Leeuwarders hebben hem
gekend en anders lazen ze wel over
hem, want Bruinsma had goede
lijnen met de plaatselijke pers. In
1965, hij is dan 39, wordt hij in de
Leeuwarder Courant geïnterviewd
over zijn passie: het filmen van
duiven. Sierduiven, postduiven,
duivententoonstellingen; Bruinsma
schiet als amateur vele uren film en
vertoont ze graag aan liefhebbers.

Vanaf de jaren zeventig is hij
haast elk jaar wel in de krant te

Foto’s zijn niet de
herinnering zelf,
maar helpen je wel
die herinnering als
het ware weer op te
spannen

vinden. Hij belt de krant als hij klem
is komen te staan op de spoorweg-
overgang bij de Pieter Stuyvesant-
weg. Hij laat weten dat hij dacht: nu
niet in paniek raken, koelbloedig
blijven, en zo had hij het er levend
vanaf gebracht, al had het niet veel
gescheeld: ‘Ik was nog geen seconde
van de spoorbaan af, of daar daverde
de trein achter me langs.’

LampjeLampje
Een jaar later ontsnapt hij opnieuw
aan de dood, ditmaal om dat hij net
op tijd ontdekt dat zijn bed door een
op het kussen gevallen lampje in de
fik is gevlogen. De brugwachter,
schrijft de verslaggever, ‘sprong met
smeulende haren uit bed en sleurde
de zwaar rokende en erg vurige
dekens naar beneden en smeet ze
naar buiten waar hij ze met enkele
emmers water wist te doven.’

Als er wat was met brugwachter
Bruinsma kwam het in de krant, en
er was nogal eens wat met Bruins-
ma. Het is in de archieven allemaal

terug te lezen. Hij redt een te water
geraakte Duitser. Bruinsma: ‘Dank-
baar is Hendrik W. weer met zijn
auto naar Berlijn gegaan.’ Hij ver-
liest bij het filmen op een skûtsje
twee vingertopjes, maar rijdt zelf
van Lemmer naar het Diakonessen-
ziekenhuis. ‘De filmopnamen waren
naar zijn zeggen goed gelukt.’

Protesterende boeren lozen
40.000 liter melk in de Noordersin-
gel. Bruinsma is bezorgd over de
vervuiling. Een van de boeren pro-
beert hem gerust te stellen: ‘Sjoch,
de molke sakket al.’ Bruinsma is niet
overtuigd: ‘Als er straks een boot
voorbij komt, drijft alles weer aan
de oppervlakte.’

Het laatste bericht over Bruinsma
in een lange reeks is een In Memori-
am. Een jaar na zijn afscheid als
brugwachter overlijdt hij in januari
van 1988 in MCL-Zuid. Hij is 62 jaar
geworden. De krant memoreert dat
hij naam had gemaakt als filmer van
vooral de stad Leeuwarden en Frys-
lân. Hij had gehoopt zijn films in het
jaar 2000 te laten zien, zei hij in een
interview, maar hij had ze ook ge-
maakt ‘om wat van mezelf achter te
laten voor de volgende generaties’.

Zo zijn de herinneringen van en
aan Bruinsma verspreid geraakt.
Zijn kinderen bewaren hem in hun
geheugen, net als zijn vele kennis-
sen en collega’s in de stad. Hij leeft
voort in een serie krantenberichten
en hij heeft het stadsleven vastge-
legd op film, een kunstmatig geheu-
gen dat vandaag de dag online is te
bekijken op de website van het
Historisch Centrum Leeuwarden.

Tweede doodTweede dood
Wat blijft er over van een mens in al
die soorten geheugen? Overleden
dierbaren proberen we zo lang
mogelijk in onze herinneringen te
laten overleven. Het is een vaste
wending in condoleancebrieven:
zolang we de herinneringen aan de
overledene in ons geheugen koeste-
ren, is hij of zij niet echt dood. Maar
ook de herinneringen aan overlede-
nen zijn uiteindelijk sterfelijk. Voor
ieder mens komt een moment dat
ook de laatste herinneringen aan
hem of haar zullen zijn verdwenen.
Het wordt wel ‘de tweede dood’
genoemd: werkelijk dood ben je pas
als er niemand meer is die zich jou
herinnert.

Het heeft haast iets van een be-
zwering dat we tegenwoordig zoveel
sporen van onszelf nalaten in exter-
ne geheugens. Al die posts op Face-
book, al die selfies, al die Snapchats,
al die gedeelde berichten via Whats-
App, al die foto’s – we fotograferen
nu misschien per dag wel meer dan
vroeger in een hele vakantie. Hoe
verhouden die kunstmatige herinne-
ringen zich tot de gewone, natuurlij-
ke herinneringen?

De schrijver Gerrit Krol noemde
foto’s ooit ‘de tentstokken van de
herinnering’. Ze zijn niet de herin-
nering zelf, maar helpen je wel die
herinnering als het ware weer op te
spannen, ze verschaffen de scheerlij-
nen, de haringen. En inderdaad, dat
doen foto’s.

Ik kijk naar een oude foto van

mezelf als twintigjarige en weet
weer: o ja, zo zat mijn haar toen,
zulke kleren droeg ik in die tijd. Ik
herinner me ook weer waar die foto
gemaakt werd: op een al voor de
oorlog opgeheven spoorlijn die met
een wijde boog door het noordwes-
ten van Fryslân liep. Over deze rails
werden ooit de pootaardappelen en
uien van het Bildt afgevoerd naar de
veiling van Harlingen.

Leegte
Mijn toenmalige vriendinnetje – en
huidige vrouw – en ik wandelden
daar altijd als ik haar ’s zondags
opzocht in Sint Annaparochie. Maar
als ik me nu als 63-jarige probeer te
herinneren wat er eerder of later die
dag gebeurde, wie er verder bij
waren of wat er toen in mij omging
– helemaal niets, leegte, blanco. Dat
doen foto’s óók, blijkbaar, ze herin-
neren je aan hoeveel je bent verge-
ten.

Maar het is nog erger. In veel
gevallen gaan foto’s bepalen wát je

‘De herinnering’,
schreef Cees
Nooteboom, ‘is als
een hond die gaat
liggen waar hij wil’

je herinnert. Ze komen in plaats van
de herinnering. Hoeveel herinnerin-
gen aan vakanties zijn in de loop
van de jaren niet gereduceerd tot
herinneringen aan de vakantiefo-
to’s? En wie weet zeker dat hij, als
hij terugdenkt aan hoe zijn ouders
of kinderen er tien jaar geleden
uitzagen, niet in werkelijkheid
terugdenkt aan een foto uit die tijd?
Ook mensen met een goed geheugen
voor gezichten hebben een slecht
geheugen voor de geschiedenis van
gezichten. De reden is even simpel
als treurig: evolutionair gesproken
heeft het niet zoveel zin te onthou-
den hoe je kinderen er tien jaar
geleden uitzagen. In die gedaante
kun je ze toch niet meer tegenko-
men. Hun uiterlijk nu, dat moet je
paraat hebben.

Als we het in ons eigen geheugen
voor het zeggen hadden, zouden we
het wel weten. We zouden het op-
dragen zowel het gezicht als de
foto’s te onthouden. Maar helaas,
ons geheugen heeft zo zijn eigen
agenda en laat ons elke dag merken
dat wat wij het liefst zouden willen
onthouden geen prioriteit heeft.
Zoals het trouwens ook niet veel
haast maakt met het verwijderen
van wat volgens ons best weg kan.
‘De herinnering’, schreef Cees Noo-
teboom, ‘is als een hond die gaat
liggen waar hij wil’.

Foto’s, films, dagboeken en blogs
hebben een bestendigheid die gewo-
ne herinneringen niet hebben. Maar
om te weten wat er op die foto’s en
films staat, wat er in die dagboeken

en blogs beschreven staat, daarvoor
zul je altijd herinneringen nodig
hebben. Zonder het menselijk ge-
heugen zijn ze niet meer dan een
verzameling tentstokken en scheer-
lijnen.

Ik schreef dat ik op de Vrouwen-
poortsbrug altijd even glimlach bij
de herinnering aan brugwachter
Bruinsma. Waarom? Omdat ik dan
denk aan al die Hollanders die ooit
met hun kruisertjes vanaf de Wes-
tersingel door die brug kwamen
gevaren, voor het eerst De Oldehove
zagen en uitriepen: ‘Brugwachter,
wat staat die toren scheef!’ Bruinsma
keek dan altijd geschrokken over
zijn schouder en riep terug: ‘ferrek,
dat mut fannacht gebeurd wese!’

Douwe Draaisma (1953) is hoogle-
raar psychologie aan de Rijksuni-
versiteit Groningen. Dit artikel is
een ingekorte versie van een
lezing die hij deze maand hield
tijdens de Nacht van de Filosofie
Fryslân.

In zijn meest
recente boek Als
mijn geheugen me
niet bedriegt be-
schrijft Draaisma
hoe herinnerin-
gen voortdurend
herschreven
worden, ook als
die herinnerin-die herinnerin-
gen verwijzen naar foto’s of dag-
boeken, Historische Uitgeverij,
19,95 euro

Brugwachter en amateurfilmer Cees Bruinsma, hier gefotografeerd voor de Blokhuispoort, was voor veel
Leeuwarders een bekend gezicht. Foto: familiearchief Bruinsma


