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Sprookjes
N A MĲN DIENSTTĲD en een aantal jaren bĳ de krant besloot

ik in 1965 alsnog te gaan studeren. Nederlands. Omdat
lezen en schrĳven altĳd mĳn liefste
bezigheden waren geweest.

Ik viel met mĳn neus in de boter. Onder
leiding van Wim Gerritsen, die al jong
hoogleraar werd, betrad ik een wereld
die ik enigszins van de middelbare school
kende, maar die me weinig of niets zei,
de middeleeuwen.
Het was nogal een overgang, van de

niets ontziende nieuwsjacht in Utrecht naar de stille
bibliotheek, maar tot mĳn verbazing had ik er geen enkele
moeite mee, integendeel, ik genoot.
Ik raakte al gauw in de ban van de geestige, knap gemaakte en

soms zelfs spannende verzen die we in het middel-Nederlands
lazen, zoals Karel ende Elegast, Walewĳn, Beatrĳs, Mariken van
Nieumeghen of het Roelantslied.
Maar ik was al jong te zeer door het leven getekend om zulke

naïviteit klakkeloos te kunnen aanvaarden. Was dit geen vlucht
uit de werkelĳkheid? Nee, ik ontdekte gaandeweg een diepe
verwantschap tussen de middeleeuwse en de hedendaagse

poëzie. Los van de bĳbel en de klassieke mythologie droeg
vooral het sprookje met zĳn magie daaraan bĳ.
Met elke opwindende studie daalde ik dieper af in de

verzonken cultuur van de middeleeuwen. Vooral de Keltische en
Ierse literatuur met haar verhalen over koning Artur sprak me

aan, zeker nadat ik het werk van de
vermaarde keltologe Maartje Draak had
leren kenen.

Ik was dan ook benieuwd naar de
biografie die de onlangs gestorven Wim
Gerritsen over haar heeft geschreven.
Het is een leerzaam boek dat me veel
opleverde. Niet alleen omdat Gerritsen
nauwgezet de indrukwekkende loopbaan

van Maartje Draak beschrĳft, maar vooral ook omdat hĳ de
lezer duidelĳk maakt met hoeveel inzet zĳ – en al die ouwe
geleerden - hebben gewerkt aan een meer gefundeerde kennis
van de wereldliteratuur.
Maar het is ook een verdrietig boek. Het is een afscheid van

het ooit zo bloeiende vak Nederlands. De jeugd haalt er haar
neus voor op. In Leiden is men er al mee gestopt.
Je vraagt je af hoe het ons Nederlands zal vergaan zonder

geleerden als Maartje Draak en Wim Gerritsen.

Willem Kuipers wiewiewie.nl

Corine de Vries hoofdredacteur
bĳ concurrent in de regio

Een half jaar na haar aantreden als ma-
naging editor bĳ DPG Media, naast
Philippe Remarque, heeft Corine de

Vries zich een plaats verworven als hoofd-
redacteur van een reeks regionale dagbla-
den bĳ Mediahuis Nederland, onderdeel
van het Telegraaf-concern, concurrent van
DPG Media. Per 1 maart gaat zĳ daar be-
ginnen, na vierentwintig jaar de Volks-
krant.
Ze is opvolger van Hugo Schneider (ex-

Volkskrant) en komt te werken met Jan ’t
Hart, jawel, ook ex-Volkskrant.

Ze krĳgen samen met adjunct GerBen van
‘t Hek de leiding over de kranten
Noordhollands Dagblad, Haarlems Dag-
blad, Leidsch Dagblad, Gooi- en Eem-
lander en Ĳmuider Courant.
Bĳ Villamedia liet Corine weten: ‘Toen

ik als managing editor begon, heb ik een
ronde gemaakt langs alle regionale titels
van DPG Media, om daar met hoofd-
redacteuren te praten. Toen ik met hen
over hun drĳfveren praatte, begon het bĳ
mĳ enorm te kriebelen.’ Toen zĳ de
vacature voor hoofdredacteur bĳ de
regionale kranten van Mediahuis Neder-
land voorbĳ zag komen, besloot ze te
solliciteren. Begin januari werd ze
aangenomen.

Na de postdoctorale opleiding in
Rotterdam kwam zĳ bĳ de Volkskrant op
de redactie Binnenland. Vanaf toen ging
het heel snel. Ze switchte naar redactie
Buitenland, en mocht als 32-jarige naar
Moskou als correspondent.
Na haar terugkeer werd ze chef

Buitenland en in 2009, 39 jaar, kreeg zĳ
haar benoeming als adjunct in de hoofd-

redactie. ‘Geen carrièreplan’, beklemtoont
ze in de Volksknar van destĳds. Na bĳna
tien jaar is leidinggeven voor Corine dus
niet nieuw. Ze heeft enkele stevige noten
gekraakt tĳdens verschillende bezuini-
gingsronden.

‘Digitaliseren’ wordt haar credo. In
Villamedia: ‘De Gooi- en Eemlander is
onlangs web first gaan werken en dat gaat
heel goed. Maar de andere kranten doen
dat nog niet. Dus daar ga ik op inzetten,
ondertussen er goed op lettend dat we de
papieren krant niet gaan verwaarlozen.’

Corine de Vries. Foto Jacques de Jong

Wonderlĳke nachten
‘Goed geslapen’ heet de nieuwe
rubriek op pagina 3. Daarin
vertellen collega’s over de meest
indrukwekkende, bĳzondere,
heftige, aangename nacht die ze
in hun carrière hebben mee-
gemaakt. Spontane bĳdragen
zĳn welkom.
Ruud Gortzak opent met een
onrustige nacht in een Parĳs’
hotel.

mailto:volksknar@gmail.com
http://wiewiewie.nl/
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We blijven maar even, zegt hij sussend
tegendeobervanbrasserieBridge in
het hart van Gent aan de voet van de

SintBaafs.Deober kent eenvandevier gasten
als geen ander, het is de bekende Paul
Depondt. De vroegere kunstredacteur van de
Volkskrant, inmiddels 67 jaar, komt hier
wekelijks. Elke zondagmorgen, ook in de tijd
dat hij in Amsterdam bij de krant werkte, rond
de klok van tien uur spreekt Depondt hier af
met zijn vriend Iwan, een psychiater uit
Gent. Al zo´n 45 jaar is het een vast
ritueel. We gaan naar de kathedraal,
zeggen ze thuis en ze vertrekken.

In Brasserie Bridge, een typisch bruin
cafémet tapijtjes op de tafels, nemen ze
de ontwikkelingen in de wereld door.
Vragen als hoe het zit met minister-
president Rutte, of zijn kabinet de rit
uitzit, hoe het verder moet met
Frankrijk met de stakingen tegen de
pensioenhervormingen, of Macron het
wel redt. Eigenlijk is het net als een
praatshow op de televisie, maar dan
natuurlijkwelopeenveel hogerniveau.
Een kleine delegatie van de

Volksknar, Joris Cammelbeeck, Peter
van den Berg en een halve knar, Gijs
van den Heuvel, die nog werkzaam is
bij de echte Volkskrant, is naar Gent
getogen om te zien en te horen hoe het
Paul Depondt vergaat. Eigenlijk goed,
laat hij weten op enkele lichamelijke
ongemakken na, maar daar valt mee te
leven. Pilletje hier, pilletje daar,
innemen met een paar slokjes rode
wijn.
Als hij op zondagmorgen iets te vroeg

is en de brasserie nog gesloten, gaat hij
naar het tentje ernaast. Hij loopt,
misschien wel schrijdt over het plein.
De ober ziet hem al van ver aankomen.
Met gebarentaal geeft hij aan of het koffie of
wijn zal worden. Bij binnenkomst staat het
glas of het kopje al klaar. Een kleine
versnapering moet binnen handbereik zijn
voordatHetGesprek begint.

Elke ochtend, winter, lente, herfst of zomer,
maakt allemaal niet uit, staat hij op om kwart
voor zes. Er is eenhoop te doen, ooknuhij niet
meer werkt. De dag beginnen met het lezen
van een mooi boek, een betere aanvang is niet
mogelijk. Dat deed hij ook toen hij in Amster-
damwoonde.Als eenvandeeerstenwashij op
de krant. Van de telefoon opnemen, hield hij
niet zo, tot grote woede van de chef Voorkant.
Neem op, beval die meermalen, maar het
rinkelenvande telefoonvondDepondtweleen

mooigeluid,dushij hieldhet zo.Enalshet echt
belangrijkwas, zou de beller zichwel voor een
tweede keermelden.
Hij is twintig jaar in vaste dienst geweest,

heeft nog tien jaar doorgewerkt als freelancer
endaarnawaser eenchefvandekunstredactie,
wiens naam hij niet eens meer weet, die hem
vertelde dat de krant voortaan wat zakelijker
met het personeel wilde omgaan. Plots na
dertig jaar werd hij zomaar… niet zo netjes
behandeld. Wanneer het precies was, weet hij

niet precies meer, maar hij droomt er nog
weleens over.
ZijnvrouwSonja, voordevriendenSonneke,

is ook nog steeds zeer actief. Ze was de laatste
jaren op reis in Canada, Engeland, Irak, Iran.
Ze woonde een tijd in Spanje, reist nog steeds
veel, ondanks haar 74-jarige leeftijd.
Tussendoor houdt ze Paul enigszins in de

gaten, maar hij kan behoorlijk goed voor
zichzelf zorgen, zegt hij. Vaak helemaal alleen
thuis, zelf eenpotje koken. Ikhebmijnboeken,
dat ismijnwereld, verduidelijkt hij.
Na twee consumpties in de brasserie is het

genoeg en leidt Depondt ons door Gent naar
zijn woning aan het Klein Begijnhof in de

Lange Violettestraat. Een aardige wandeling
door Gent via het Wilsonplein en het Koning
Albertpark, waar vroeger het treinstation van
Gent stond. In zijnwoning loop je tegenmuren
van boeken aan. Opgetast tot aan het plafond,
soms vier rijen dik. Hij voelt zich wel eens een
soortKeesFens, zegt hij.Alles gelezen?Dat is
nou echt een vraag van iemand die zelf
kennelijk niet zo veel leest, zo veroordeelt
Depondt de vragensteller. Als hij niet leest, zit
hij achter de computer, bezig is hij altijd.

Ach,met enigeweemoeddenkt hij terug aan
de tijd van de krant. Er is een cultuuromslag
geweest. Ja, vroeger naar Hesp, maar nieuwe
collega’s woonden buiten de stad, hadden een
hoop reistijd, waren jonge vaders of moeders,
moesten op tijd thuis zijn voor de kinderen en
het eten.
'Kom jongens,we eten nu ook een hapje, heb

ik zelf klaargemaakt, heb de hele dag in de
keuken gestaan.’

Dan is het tijd voor Het Boek. Een
geschenk van het bezoek. Het papier is er
nog niet af, maar het is al duidelijk. Reeds
gelezen. Hij loopt naar zijn boekenkast,
helemaal links, tweede vak vanaf de
grond, geheel rechts. Hij haalt het boek,
dat hij al gelezen heeft, er feilloos uit.
Volgende keer beter. Ach, wat maakt het
uit.
Nog even vertellen hoe hij in 1986

solliciteerde. Hij was een van de veertig.
Er was nog nooit een Belg bij de krant
aangenomen. Wel een Surinamer.Harry
Lockefeer gelastte hem te verhuizen naar
Amsterdam. Ik zal in Amsterdam zijn,
was zijn antwoord,maarmijn familie niet.
In 1987 begon hij, de Nieuwjaarsreceptie
van dat jaar zal hij nooit vergeten.
Warme herinneringen heeft hij aan Cees
Zoon. Die was hij ooit voor de krant
tegengekomen in België op een pers-
conferentie. Via Cees kwamhij tewonen
in de Blasiusstraat. Daarvoor verbleef hij
op de Leidsekade, Mulisch woonde op
dezelfde kade als Depondt en niet anders-
om, laat dat duidelijk zijn. Later op de
Stadhouderskade, ooitmijnheerHeineken
ontmoet in deOesterbar.
De Blasisusstraat was vlakbij de krant,

elke dagwashij daar zo’nbeetje de eerste.
Hij kende alle schoonmakers en
personeelsleden van de onderhouds-
diensten. In 2005 ging hij weg, maar bleef
nog tien jaar aan als freelancer.

Na de caparzo, een lichte maaltijd, niet te
zwaar, met een pilletje en een glaasje wijn,
begeleidt hij ons naar buiten. Of we nog een
glas willen in aanpalend café. Nou nee, we
moeten morgenochtend weer met hem op pad
om iets cultureels te doen. Een expositie in het
Museum dr. Guislain over de ontwikkeling
van de psychiatrie in een oud psychiatrisch
centrum. Over zenuwpezen, zwartkijkers en
zielenknijpers. Echt interessant, hoewel hij een
paar keer zoekraakt. Dan nog een korte
wandeling door Gent. Sonneke gaat haar weg,
Paul de zijne. Even nog een paar inkopen voor
de avond, zegt hij. En daar gaat’ie.

Peter van den Berg

Als hij niet leest, zit 'ie
achter de computer

Illustratie Jacques de Jong
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Parĳs
PARĲS was in 1573, volgens Hendrik de Vierde, een mis
waard. Hĳ werd katholiek om koning te kunnen worden.
Tegenwoordig kun je zonder deze aspiraties naar de Franse
hoofdstad.
Een als bĳzonder aangeprezen tentoonstelling is een goede

aanleiding. We regelen onderdak voor de kinderen en gaan
op zaterdag op stap. Met de auto. Een avontuur. Het regent
dat het giet. Het stormt. Ruitenwissers worden regelmatig
van de voorruit geblazen. We ploeteren voort. In Parĳs
schĳnt de zon en is het waarachtig warm. Het hotel aan de
Place du Panthéon is vol. We herinneren ons dat vrienden
Hotel N aanbevolen hadden. Goed en niet duur. Het bevindt
zich in een straat achter de Quai des Orfèvres, waar de geest
van Maigret nog rondzwerft.
Er is gelukkig een kamer vrĳ. Een kamer met bad en wc.

Vanzelfsprekend de duurste. We kĳken er vluchtig in. De
lakens zĳn schoon, de vloer is gewreven. We betalen aan de
receptionist, tevens de hoteleigenaar, en gaan op zoek naar
een gezellig eethuis. De tentoonstelling komt morgen wel.
Het is al laat als we in bed stappen. Het is warm in de

kamer. We doen de ramen open. Het lawaai van het verkeer
langs de Seine is oorverdovend. Hoofd onder het kussen.
Herrie blĳft. Om drie uur besluiten we het raam dicht te
doen. Licht aan. Paniek. Op het plafond en langs de muren
marcheren hordes beestjes. Wandluizen, punaises, denken
we. Kamer dus toch niet zo schoon. Strak en stil liggen we
op de lakens. Licht uit, licht aan. Kĳken. Huiveren.

Na een uur hebben we er genoeg
van. We kleden ons aan en willen
vertrekken. Bĳ de receptie is
niemand. Het hotel is op slot.
In de deur zit een luikje dat
open kan. Ik steek mĳn arm
naar buiten en druk tweemaal
op de bel. Een schurend geluid
snerpt door de gang en het
trappenhuis. Sommige hotelgasten kĳken
geschrokken om de hoek van hun kamer. Van de
hoteleigenaar geen spoor.
We gaan terug naar onze gruwelkamer en proberen wat te

lezen op bed. Na een half uur bellen we opnieuw. Weer geen
resultaat. Rond vĳf uur opnieuw een poging. Als ik het luik
open kĳk ik in het gezicht van de bakker aan de overkant
van de smalle straat. Hĳ vraagt naar ons probleem en vertelt
waar we de hoteleigenaar kunnen vinden.
Op de bovenverdieping kloppen we op de deur met het

woord Privé. De eigenaar kĳkt verstoord als hĳ de deur
opendoet. We vertellen dat we willen vertrekken. Punaises,
zeggen we. Hĳ schudt ontkennend het hoofd. We laten hem
weten dat we drie keer hebben gebeld. Dat had hĳ gehoord.
Hĳ had uit zĳn raam gekeken en niemand voor de deur zien
staan.
De deur gaat open. De bakker geeft ons warme croissants.

We drinken staand een kop koffie au cinq en besluiten naar
huis te gaan. In de tentoonstelling hebben we geen zin meer
na een doorwaakte nacht. We halen de kinderen op en
pakken onze bagage uit. De toilettas zit vol punaises. Mĳn
vader met concentratiekampverleden weet beter. Het zĳn
kakkerlakken, luidt zĳn oordeel. We hebben ze door de wc
gespoeld.

Ruud Gortzak



De gebroeders Hesp, van links af Theus, Ton en Joop, die onlangs is overleden. Foto Adrie Mouthaan/Het Parool

Op 10 januari overleed Joop Hesp,
mede-eigenaar van het bĳ
Volksknarren bekende café Hesp.
Voordat Han van Beek aantrad in
1991 bepaalde Joop de sfeer in het
café. Peter-Paul de Baar, auteur van
het binnenkort te verschĳnen boek
over de geschiedenis van Hesp, blikt
terug op deze markante figuur.

J oop Hesp is niet meer. Hĳ stierf op
vrĳdag 10 januari, 97 jaar oud. Pre-
cies een week later werd hĳ begraven

op het kerkhof achter de kerk Sint Petrus
Banden. Vanaf 1976 woonde hĳ – net als
ooit zĳn grootouders Hesp -- in Diemen,
tot hĳ vĳf jaar terug naar een verzorgings-
huis in Weesp verhuisde.
Joop Hesp was een van drie broers, die

bĳna veertig jaar lang samen de leiding
hadden van café Hesp op de Weesperzĳde,
in kringen van de Volkskrant, Het Parool
en Trouw ook wel aangeduid als Het Bĳ-
kantoor. Het café begon overigens onder
de naam De Posthoorn, in 1890 geopend
door voormalig postkoetsier Cornelis Au-
gustinus Hesp in de Roetersstraat, in 1897
verplaatst naar Overamstelstraat 2 en in
1910 naar het buurpand Weesperzĳde 130.

In 1921 nam Cornelis’ zoon Mattheus

Hermanus Hesp de zaak over. Hĳ betrok
Weesperzĳde 131, waar later de slĳterĳ
(nu restaurant) kwam, en kreeg vier doch-
ters en vier zonen. Drie van hen, Theus,
Joop en Ton, namen in de jaren vĳftig de
zaak over. Joop was er voor de oorlog als
loopjongen begonnen.
Die zaak was van begin af aan veel meer

dan een café. Hesp’s Wĳn- en Cognac-
handel dateert al van 1890. In de jaren
twintig kwam er een limonadefabriekje bĳ
(tegenover de kroeg, in de Overamstel-
straat) en na de oorlog zelfs een distilleer-
derĳ. Theus was de man van de inkoop, de
opslag en de bezorging, Ton leidde de pro-
ductie en Joop ging over de administratie
en personeelszaken. Hĳ hield kantoor bo-
ven aan het korte trapje achter in de slĳte-
rĳ, waar tegenwoordig de keuken is.
Het café bewaakten de broers beurte-

lings. In ieder geval na 1960 stonden ze
zelf nooit achter de tap, maar – gehuld in
bruine stofjassen zwĳgend staande naast
de kassa – zorgden ze er wél voor dat alle
bestellingen correct werden aangeslagen.
De broers konden goed met elkaar over-
weg. Hun drieëenheid kwam tot uiting in
hun productnamen: Les Trois Frères
(wĳn), Los Tres Hermanos (sherry) en The
Three Brothers (dry gin),
Dat Joop 97 jaar zou worden, hadden

weinigen verwacht. Toen in 1940 de Duit-
se bezetting begon, lag hĳ wegens begin-
nende tbc in een sanatorium in Zevenaar,
zeven maanden lang. Maar hĳ bleek een
taaie. Bĳ vechtpartĳen in het café was hĳ
doorgaans degene die ertussen sprong en
de lastpakken met kop en kont eruit gooi-
de. (Zelf kon hĳ overigens ook driftig
zĳn.)
Oud-werknemers noemen hem ‘een so-

ciale man’. De Hespen stonden weliswaar
bekend om hun extreme zuinigheid, maar
als iemand in nood was, kon Meneer Joop
ook heel gul zĳn.
Dochter Leny herinnert zich dat ze met

20 duizend gulden in een oude schooltas
naar het ABN-filiaal in de Mr. Treublaan
werd gestuurd. ‘Net doen of je een dubbel-
tje in je zak hebt. Niet zeuren. Gewoon lo-
pen.’ Na het afstorten zag ze tot haar ver-
rassing een van de Hesp-chauffeurs op de
straathoek staan. ‘Ja, je dacht toch niet dat
je vader je onbeschermd liet?’
In 1991 verkochten de Hespen het café

aan barman Han van Beek.
Van de drie gebroeders Hesp in nu alleen

Ton (89) nog in leven. Er is alle reden aan
te nemen dat hĳ later dit jaar het eerste
exemplaar van het dan te verschĳnen boek
over de Hesp-historie in ontvangst kan ne-
men.

Peter-Paul de Baar

Joop Hesp: hoeder van ‘het bĳkantoor’


