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Abrupt mist de brugwachter zijn laatste ronde
De intocht van
Sinterklaas wilde
hij nog graag
doen en dan
wachtte zijn pen-
sioen. Maar brug-
wachter Henk
Landkroon komt
niet aan zijn laat-
ste ronde toe.

W
MARIJKE BROUWER

W ie het heeft over de
brugwachter van de
binnenstad, heeft het
over Henk Landkroon.

Over zijn bos krullen, zijn vol geta-
toeëerde armen, zijn aanwezigheid
ook. Nog geenmaand geleden greep
hij twee jongetjes bij hun kladden.
Die hadden het gewaagd onder de
slagbomen van de A-brug door te
rennen en daarbij buiten de oplet-
tende brugwachter gerekend.

Henk Landkroon (64) zou op 18
november voor de laatste keer zijn
opwachting als brugwachter maken
tijdens de intocht van Sinterklaas.
Zijn vrouw zou daarbij zijn, evenals
zijn zoon, diens vrouw en hun doch-
tertje van drie. Het zou een waardig
afscheid van zijn werkzame leven
zijn, had Landkroon bedacht. Hij
keek uit naar een leven zonder vaste
verplichtingen.

Een dikke maand voor het zo ver
was, ging het mis. Vorige week dins-
dag, laat in de avond, zakte hij thuis
in elkaar. De ambulance bracht hem
in volle vaart naar het UMCG, waar
bleek dat hij een herseninfarct had
gehad.

,,Die stoere brugwachter ligt er nu
kwetsbaar bij’’, zegt zijn zoon Sacha
(32). Hij vertelt dat zijn vader op de
afdeling neurologie van het UMCG
ligt, waar hij verder wordt onder-
zocht. ,,Vandaag wordt hij aan zijn
halsslagader geopereerd om een
nieuw herseninfarct te voorkomen.
Daarna is het afwachten en kijken
we hoe hij kan revalideren. Hij heeft
soms moeite met spreken, herkent
gelukkig wel iedereen, maar haalt
bijvoorbeeld woorden als olifant en
kameel door elkaar.’’

Landkroon junior vertelt dat zijn

vader er niet bij kan dat hij op zon-
dag nog gezond en wel de deelne-
mers aan de 4Mijl fotografeerde
om vervolgens zo’n opdonder te
krijgen. ,,Mijn vader is natuurlijk
een man met een bepaald voorko-
men en een bepaalde persoonlijk-
heid. Het klassieke type ruwe bol-
ster, blanke pit.’’

Henk Landkroon is een geboren
Leidenaar die opgroeide in Lisse.
Op vakantie in Twente leerde hij
een meisje uit Groningen kennen
voorwie hij naar de stad verhuisde.
Aanvankelijk werkte hij bij het ge-
meentelijk gasbedrijf, waarna hij

brugwachter werd. Hij was destijds
de jongste bediende en moest zich
staande houden tussen de oude
rotten in het vak, veelal zeelui. In-
tussen is hij zelf de meest ervaren
brugwachter en zeker de minst
anonieme.

Jarenlang bediende Landkroon
verschillende bruggen in de gehele
stad. De laatste jaren was de bin-
nenstad zijn domein en de A-brug
zijn favoriet. ,,Daar was het meeste
verkeer en het meeste publiek. Hij
vond het mooi om dat allemaal in
goedebanen te leiden. EndeA-brug
is natuurlijk de enige grote draai-
brug van de stad’’, zegt Sacha.

Hij noemthet beroep van zijn va-
der lichamelijk zwaar. ,,Zeker in de
zomertijd waren er vaak dagen
waarop hij 40 kilometer per dag
fietste, tussen al die binnenstads-
bruggen’’, zegt Landkroon junior,
die vanzelfsprekend hoopt op een
spoedig herstel van zijn vader.

In het UMCG bleek
dat Landkroon
een herseninfarct
had gehad

A-kwartiertje
,,Ik zal even heel eerlijk wezen, eigenlijk word ik
de hele dag door genaaid.” Meneer de brugdraaier
spreekt en begint te zweten. De pet niet langer
op zijn hoofd kleurt boven uniform wat fraaier.
,,Voor wandelaars ga ik te traag. Fietsers die haasten
mobilisten, de lijnen 15 moeten pijlsnel ergens zijn.’’

Hij heeft ze zien gaan en zien komen. Studenten
die met 10 kilo buikvet de stad weer verlaten.
Hoeren en heren, de wankele gang van bejaarden.
,,Vroeger zat die speelgoedwinkel daar, met Jacob,
nee Gerard. Nu is mijn brug het speeltje voor gasten
Armenen, Bulgaren, Chinezen, verweesde jongens
in vreemde steden.”

Dichters dichtten gedichten bij tramhaltes die nooit
verschenen. De markt ligt erachter met Kiel z’n
broodjeskar die hem het broodje van de week het hele
jaar voor 2,50 wil slijten. Hij groet bewoners die dood
zijn in gedachten nog en wacht tot een professor voorbij
schrijdt. Zo draaien brug en wachter met de tijd.

Sacha Landkroon, 2015
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