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De vraag in de vorige Volksknar was: waar-
om heeft de hoofdredactie van de Volks-
krant geen rouwadvertentie geplaatst bij 
het overlijden van columnist Hugo Brandt 
Corstius? Het antwoord van de hoofdre-
dactie luidde dat diens laatste artikel op 
vaste basis 28 jaar geleden in de krant had 
gestaan, 1986 dus. ‘We vonden het gepas-
ter hem redactioneel uit te luiden.’

Verschillende Volksknarren stoorden zich 
daaraan. Zij herinnerden zich later ver-
schenen artikelen in de jaren negentig, zo-
als boekrecensies, een uittreksel van zijn 
verhandeling over computer & humor in 
1996, en een verkorte versie van zijn pam-
flet Eet geen vlees in 2006. 

Brandt Corstius was ook de auteur van 
het boekje De Hoofdredacteur, geschreven 
ter gelegenheid van het afscheid van Harry 
Lockefeer in 1995.

We vonden zijn allerlaatste column in de 
krant van 4 mei 2009, ter gelegenheid van 
de dood van collega-columnist Martin Bril 
kort daarvoor. We plaatsen die column  hier-
naast.

De vraag ‘waarom geen rouwadvertentie 
in de Volkskrant? hebben we hog eens 
voorgelegd aan de hoofdredactie. Deze 
herhaalde de eerdere argumentatie.

Om met een bedroefde Rita Lina te spre-
ken, voormalig secretaresse van de hoofd-
redactie: ‘Waar moet dat heen?’  
          JqJ

Café de la Place

Tien jaar geleden verhuisde ik naar Parijs. ’s Ochtends zit ik in het café op de hoek. 
Daar zag ik Martin Bril soms. Als hij met vrouw en kinderen was, verstopte ik me 
achter een krant. Maar op een dag zat hij in zijn eentje naar buiten te kijken.

‘Hoe heet dat plein?’, vroeg hij.
‘Dat weet geen Parijzenaar. Zoals niemand weet dat die strook waar de markt op is, 

de naam draagt van de Renault-directeur die daar in 1986 werd doodgeschoten. En 
niemand weet waarom die dwarsstraat de Huygensstraat heet. Welke Huygens was 
dat?’

‘Ligt Sartre niet op dat kerkhof daar?’
‘Ja Sartre woonde, schreef, neukte en stierf op de Boulevard Quinet, die brede weg. 

Hij woonde daar (ik wees naar rechts), schreef daar (ik wees recht vooruit naar het 
café aan de overkant dat La Liberté heet, zodat zijn driedelig boek De Wegen van la 
liberté heet), neukte daar, en werd daar begraven. Later werd de as van zijn vrouw er 
nog bijgelegd en nog steeds liggen er elke dag nieuwe treinkaartjes, boomblaadjes en 
kiezelsteentjes op hun dak.’

Maand later belt mijn zoon dat Bril een stuk heeft geschreven over ons plein. Ik ren 
naar het station om de Volkskrant uit een Thalys te halen. Niets van onze conversatie 
stond in zijn stuk. Het was een prachtige column, informatief maar toch zo geschreven 
dat je dacht: daar moet ik eens heen. Dus ging ik er vanochtend heen en schrijf daar nu 
deze 250 woorden. 

Hugo Brandt Corstius

Brandt Corstius
schreef tot 2009
nog in de krant

Wandje van Opland amper gered
De verbouwing van het oude Volks-
krantgebouw aan de Wibautstraat 
schiet op. De steigers aan de bui-
tenkant zijn al weggehaald. Er komt 
een budgethotel in met 172 kamers 
aan de voorkant, aan de achterzijde 
is ruimte voor creatieve huurders. 
Het gebouw gaat Volkshotel heten.
Herinneringen aan de Volkskrant wor-
den zorgvuldig gekoesterd. Op de 
vijfde etage staat nog een versierd 
wandje van tekenaar Opland. Er zijn 
wel gaten in, merkte collega Peter 
van den Berg op, tijdens een rond-

gang voor de buurtbewoners. Ze 
worden zo veel mogelijk hersteld. Er 
was een bouwvakker die er met de 
verfrol overheen wilde gaan, maar 
dat is ternauwernood voorkomen.
Voor de zekerheid is er een plakkaat 
opgehangen met de volgende tekst:

LET OP, DE BESCHILDERDE
BETONWAND IN DEZE KAMER

BLIJFT BESTAAN!
DUS NIETS TEGENAAN ZETTEN!!!!!
MVG HET UITVOERINGSTEAM EN

OPDRACHTGEVER!!
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BIJ Lucy Prijs (uitgetreden bij Het 
Parool, daarvoor art director bij de 
Volkskrant) voor de deur in Am-

stelveen stopte vaak een bus van het Ko-
ninklijk Nederlands Geleidehondenfonds 
(KNGF). Voor honden in opleiding bleek 
de plek waar zij woont, een mooie locatie 
om te trainen, vooral op vrijdag, de markt-
dag. ‘Ze lopen eerst een klein parkje rond, 
om even te ontspannen, en dan gaan ze bij 
mij om de hoek de markt op. Daar kunnen 
ze heel veel leren. Marktkramen zijn vaak 
vastgezet met touwen waar je over struikelt 
als je blind of slechtziend bent. Die leren 
ze te ontwijken. En dan zijn er de luifels. 
Geleidehonden leren dat ze inclusief de 
baas ergens onderdoor moeten. Er is hier 
vlakbij ook een speelgoedwinkel met voor 
de fun een deur voor kinderen en een voor 
volwassenen. De hond gaat door de kinder-
deur, maar nee, dát mag niet.’ 

Lucy zag het iedere week gebeuren en 
dacht: wat leuk. ‘Ik stuurde een mailtje: 
hebben jullie iets voor mij te doen?’  Jaze-
ker, antwoordde het KNGF. Iedere maan-
dag werkt zij nu als vrijwilliger in het trai-
ningscentrum aan de Amsteldijk Noord. 
Achter de voordeur van dat centrum gaat 
een wereld open waar alles draait om rust, 
reinheid en regelmaat voor het puikje van 
het hondendom.

In de brandschone kennels wonen de hon-
den twee aan twee. Een groot deel van de 
dag zijn ze daar niet, want hun opleiding 
speelt zich voornamelijk af ‘onder de men-
sen.’ De busjes met het logo van de KNGF 
rijden af en aan met groepjes honden die er 
met hun trainers op uit gaan en na gedane 
arbeid thuiskomen. 

Lucy is al eens geblinddoekt in zo’n bus 
gestapt om mee te gaan naar het Amster-
damse bos. Daar liep zij met een rood-witte 
stok, samen met een aantal collega’s, met 
een hond aan de lijn die aanvankelijk nog 
niet ‘in functie’ was en zich gewoon als 
hond gedroeg. Lucy werd omvergetrokken 
door ‘haar’ hond toen die uithaalde naar 
een hond van een uitlaatservice, die hij niet 
mocht. Later, toen hij zijn tuig om had en 
de geblinddoekte Lucy hem bij de beugel 
vasthield, kwam de hond waar hij het mee 
aan de stok had, weer langs, maar nu liep 
hij hem straal voorbij. 

‘Op het moment dat een geleidehond zijn 
tuig aan krijgt, wordt het een andere hond. 
Dan is hij alleen nog maar gericht op zijn 
baas en op het werken voor de baas.’ 

Geleidehond voor blinden en slechtzien-
den kunnen alleen uitzonderlijk begaafde 
honden worden. Zij moeten onafhankelijk 
kunnen optreden. In de loop van de op-
leiding, die twee tot acht maanden duurt,  
blijkt of een hond aan deze zware eis kan 
voldoen. 

Een aantal van de zorgzame en slimme 
honden die als eenjarige naar de opleiding 
komen, haalt dit niet. Zij worden dan ge-
traind als ‘helpende hond’ voor mensen die 
ernstig beperkt zijn in hun bewegingen. De 
hond raapt dingen op, doet deuren open, 
maakt de weg vrij. Een derde categorie 
vormen de honden die getraind worden om 
autisten te helpen. Bij kinderen die door 
autisme niet met mensen kunnen commu-
niceren, kan een hond functioneren als buf-
fer tussen kind en ouders. Vrij nieuw zijn 
de buddyhonden voor (oud-)geüniformeer-
den met een posttraumatische stressstoor-
nis. Zij geven hun baasje een gevoel van 
veiligheid en bieden troost en rust.

In het hoofdkwartier van de KNGF valt 
voor vrijwilligers heel wat te doen. ‘Van 
archiefwerk tot cadeautjes inpakken voor 
teefjes die hun jong komen brengen,’ vat 
Lucy samen. De vaders en moeders zijn 
geen geleidehonden, want geleidehonden 
moeten werken – en de afleiding van paren 
en baren valt daar niet mee te combineren. 

‘Aan uitstapjes naar loopse vrouwtjes en 
aan zwangerschapsverlof doen we niet,’ 
zegt Lucy. De honden worden tijdens hun 
opleiding gesteriliseerd. 

De vaders en moeders worden geselec-
teerd uit de puppies die voor de opleiding 
gebracht worden. Er wordt gekruist op 
karakter. Labradors zijn van huis uit het 
meest geschikt. Er is een fokprogramma 
waarvoor internationaal de beste honden 
worden uitgewisseld. De bevruchting vindt 
plaats in het centrum aan de Amsteldijk, 
de geboorte bij mensen thuis. Als ze ze-
ven weken zijn, worden de puppies naar 
het centrum in Amsterdam gebracht. Daar 
worden ze getest door ervaren trainers en 
vervolgens gecombineerd met een pas-
send gastgezin, waar ze als het goed gaat 
een jaar opgroeien ‘onder de mensen.’ Na 
een jaar neemt het gezin afscheid van het 
hondje want dan moet het gaan wonen in 
het trainingscentrum om voor het zware 
beroep van geleidehond of helpende hond 
opgeleid te worden. 

Omdat het werk erg zwaar is, worden ge-
leidehonden rond hun negende jaar gepen-
sioneerd. 

Lucy wil in de toekomst graag zo’n uitge-
werkte hond hebben, maar voorlopig moet 
de 15-jarige kater Harry die bij haar en haar 
man woont, een rustige oude dag hebben.

Ineke Jungschleger

Lucy Prijs met geleidehond Lobbes.                    Foto Otto Romeijn

Lucy Prijs drilt geleidehonden

‘Tuig maakt hond 
heel andere hond’
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Collega Willem de Bruin (1951) heeft 
vorige maand zijn naam mogen bijschrij-
ven op de wall of fame van uitgeverij At-
las/Contact – waar we onder andere ook de 
namen van (ex)-collega’s Toine Heijmans, 
Bert Wagendorp en Judith Koelemeijer te-
genkwamen.

Je moet hier zijn geweest is de titel van 
het boek dat Willem heeft geschreven over 
zijn geboortedorp Oosterbeek, een dorp 
van kunstenaars, zij het minder bekend dan 
bijvoorbeeld Laren of Bergen. Hij geeft er 
24 april 16 uur ook een lezing over in Arti 
et Amicitiae, Amsterdam.

Voor velen is Oosterbeek in de eerste 
plaats verbonden met de Tweede Wereld-
oorlog – de rampzalig verlopen Slag om 
Arnhem in september 1944. Dat drama 
heeft lange tijd de vooroorlogse geschie-
denis overschaduwd. Die geschiedenis 
werd bepaald door schilders en schrijvers, 
bankiers en renteniers, villa’s en buiten-
plaatsen.

In wat oorspronkelijk een onbeduidend 
dorp van boeren en dagloners was, kreeg 
in het midden van de negentiende eeuw 
Nederlands eerste kunstenaarskolonie ge-
stalte – wat Oosterbeek de bijnaam Neder-
lands Barbizon bezorgde. 

In het voetspoor van de landschapsschil-
ders vestigden de nieuwe rijken zich in 
Oosterbeek en de eenvoudige boerderijen 
werden allengs aan het zicht onttrokken 
door hun villa’s en landhuizen. 

Dat is het verhaal dat Willem de Bruin 
vertelt in het boek Je moet hier zijn ge-
weest, over de beginjaren van de schilders 

Anton Mauve en Willem Maris, vader 
en zoon Bilders, de aanloop naar Haagse 
School en de trek naar buiten van de ‘rand-
stedelijke’ elite. 

Voor de schilders waren de landgoed-
eigenaren interessant als afnemer en mece-
nas. Door die wisselwerking ontstond een 
bloeiende culturele gemeenschap. 

De namen van de schilders kennen veel 
mensen nog wel, maar de landgoedeigena-
ren zijn vaak in de vergetelheid geraakt. 
Dat maakt het extra interessant te proberen 
hen opnieuw voor het voetlicht te brengen, 
aldus Willem.

Een van de belangrijke figuren was de 
bankier Christiaan Pieter van Eeghen, 
kunstverzamelaar en stichter van het Am-
sterdamse Vondelpark. Willem vertelde  hoe 
hij tijdens zijn onderzoek in het Amster-
damse stadsarchief tegen een partij karton-
nen dozen aan liep, waarin hij met geen 
mogelijkheid de weg zou kunnen vinden. 
Een zekere Van Eeghen uit Blaricum was 
daar echter wel al mee begonnen. En hij 
wilde Willem wel helpen. 

‘Het heeft mij weken zoekwerk bespaard’, 
aldus een dankbare Willem de Bruin.

Jacques de Jong

Oosterbeek opnieuw beschreven

Willem de Bruin tijdens de presentatie van zijn boek.              Foto Jacques de Jong

Jan ‘t Hart (49) gaat na negentien 
jaar de Volkskrant verlaten. De laat-
ste maanden was hij bezig de website 
van de Volkskrant  te vernieuwen. Nu 
wordt hij hoofdredacteur bij Wegener. 
Hij schreef zijn collega’s een afscheids-
brief.

Ik kan het zelf nog nauwelijks geloven. Ik 
ga de krant verlaten na 19 dienstjaren. Ik 
heb het reuze naar mijn zin, altijd gehad, 
ik voel me thuis bij de Volkskrant. En toch 
vertrek ik. Ik wil simpelweg eens iets an-
ders doen. Veranderen van omgeving, van 
functie, de wijde wereld in. Andere werk-
vloer, andere stad, nieuwe collega’s. Het 
zit al een paar jaar in mijn hoofd en het 
heeft me niet meer losgelaten.

Ik ga naar Wegener, word hoofdre-
dacteur van De Persdienst, zeg: de lande-
lijke redactie van zeven regionale kranten 

in zuid en oost-Nederland die ook levert 
aan de Limburgse kranten van Concentra 
(België) en HDC (Telegraaf). De Persdienst 
maakt de pagina’s die niet-regio zijn.

Wegener? Ja, doe eens gek. Ik wilde 
het gesprek met de headhunter direct 

beëindigen toen ik hoorde dat het om 
Wegener ging. Maar ik heb me laten over-
tuigen dat de nieuwe raad van bestuur 
goed bezig is. Er zijn ambitieuze plannen. 
Ik kreeg er een goed gevoel over. En be-
dacht dat ik iets nuttigs kan bijdragen. Dat 
dat spannend is.

Standplaats Nijmegen. Nee, mijn gezin is 
daar met geen honderd paarden naartoe 
te krijgen, dus ik ga daar een appartement 
huren. Schijnt een leuke stad te zijn. Ik ga 
het allemaal uitvinden.

Ik vind het moeilijk om weg te gaan, doe 
het met een brok in de keel en vast ook 
met tranen in mijn ogen. Ik denk toch dat 
het een goede beslissing is. Ik zal jullie 
vreselijk missen.

Bij deze wil ik jullie allemaal alvast be-
danken voor de samenwerking.

Jan ‘t Hart

Jan ‘t Hart hoofdredacteur bij Wegener
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Waar zit je, wat doe je? Gaat het lekker? 
‘Sinds oktober bezet ik een hoekbureau op de mediaredactie, 

met uitzicht op magazine- en fotoredactie. Zo ben ik ook 
uitstekend op de hoogte van de hoofdredactionele toiletgang. 
Ik schrijf over poepen op kantoor, maar vooral over media 
en populaire cultuur, in V, Sir Edmund en soms Vonk. Verder 
vervang ik Haro Kraak als hij het feestje van de week niet kan 
bijwonen en ik verzorg nu en dan de rubriek Lopend Vuur. Het 
gaat lekker.’

 
Was dit je droom: de Volkskrant? 

‘Bij mijn ouders in Boxtel slingerden altijd twee 
kranten door het huis: De Telegraaf en het Brabants 
Dagblad. Op zaterdag kocht ik de Volkskrant – 
aanvankelijk vooral voor de liefdesrubriek Van twee 
kanten van Corine Koole. Ik sleepte in die tijd met 
poëzie bedrukte kussenslopen in de wacht met mijn 
deelname aan schrijfwedstrijden, maar besloot dat ik 
non-fictie leuker vond.

‘In 2009 heb ik in een overmoedige bui een 
open sollicitatie gemaild naar Pieter Broertjes. Hij 
had in De Wereld Draait Door zijn plannen voor 
‘jongerenkrant V’ ontvouwd en daar wilde ik deel 
van uitmaken. Broertjes mailde terug dat ik zijn dag 
vrolijk had gemaakt, maar verder werd het niks.

‘Later dat jaar mikten een vriendin en ik pijlen op 
José Rozenbroek en Bart Koetsenruijter, die ons 
uitnodigden voor een gesprek. Al na twee minuten 
werd ons enige idee afgeschoten. Na een stage bij het 
magazine kwam ik in 2012 via de achterdeur binnen. 
Als non-culinair recensent voor Dag in dag uit 
beloonde ik snackbars met een acht, de beste bijbaan ooit. 

‘Of Kwaliteitscafetaria de Topper in Tilburg dankzij VET meer 
vlampijpen – de steekvlam onder de vlammetjes – heeft verkocht 
weet ik niet. Mij leverde de rubriek in elk geval iets op: rubrieken 
in Reizen en het betere werk. Na mijn afstuderen, een jaar 
geleden, kon ik aan de slag bij verslaggeverij.’ 
 
Wat is je grootste ambitie? 

‘Vroeger had ik gezegd: een beste interviewer worden. 
Inmiddels weet ik dat ik nooit alleen maar zou willen 
interviewen. Daarvoor vind ik het schrijven van profielen, 
reportages en verdiepende achtergrondverhalen te leuk. Het lijkt 
me fijn om allround kampioen journalistiek te zijn, maar bovenal 
hoop ik me de komende jaren te ontwikkelen tot een goede 

verhalende journalist met een herkenbare, eigen stijl. Eentje die 
de ruimte krijgt om mooie zinnen te schrijven over onorthodoxe 
onderwerpen, of het nu bij V is of bij een andere redactie.’
  
Je mooiste wapenfeit tot dusver? 

‘In april vorig jaar vertelde mijn onderbuurjongen over zijn 
op dat moment veelbesproken bijbaan: melkpoeder opkopen in 
supermarkten en drogisterijen. Hij deed dat werk in opdracht van 
zijn neef, die de Nutrilon en Friso als een van de weinige niet-
Chinezen naar China verscheepte en er goed geld mee verdiende.  
‘De onderbuurjongen wist toen nog niet dat ik journalist was en 

dat ik hem vanaf dat moment elke dag zou vragen 
wanneer ik mee mocht voor een reportage. Na een 
week stemde hij in met een geanonimiseerd verhaal 
over ‘Bjorn de babymelkrunner’. 
‘Ook profielen over mr. Frank Visser en Herman 
van der Zandt kan ik teruglezen zonder balen, net 
als stukken in Vonk over de authenticiteitscultus 
en uitgaansheimwee naar de jaren negentig. Veel 
reacties kreeg ik op een magazineverhaal over mijn 
archetypische vader, die overigens nog altijd niet 
kookt of pint maar tegenwoordig wel de Volkskrant 
op de iPad leest.  

Hoe zie je de toekomst? 
‘De onzekerheid die bij een tijdelijk contract hoort, 

maakt me bij vlagen wel zenuwachtig, vooral op 
momenten dat talentvolle jonge collega’s niet het 
aanbod krijgen waar ze op hoopten. Afgelopen 
zomer erfde ik een restant van andermans cao-
contract, dat afloopt op 31 mei. Ik solliciteer in april 
op een verlenging van dat contract in de hoop het 

twee jaar durende cao-programma volledig te mogen doorlopen. 
Ik maak me niet echt zorgen.’
 
Wat vind je van de koers van de krant van nu? 

‘Digitaal gebeuren er hoognodige en veelbelovende dingen, met 
Volkskrant Plus en de vernieuwde website, die wat mij betreft 
niet snel genoeg online kan zijn. Met Sir Edmund en eerder met 
Vonk heeft de krant laten zien ook op papier niet terug te deinzen 
voor vernieuwing. Met scherp opgeschreven, verdiepende 
achtergrondverhalen komen we volgens mij tegemoet aan 
veranderende lezersbehoeften. Ik weet dat niet iedereen ‘leuk’ 
een eervolle karaktertrek vindt voor een kwaliteitskrant, maar 
ik vind de Volkskrant er de laatste jaren mooier, verrassender en 
leuker op geworden.’

In de serie over jong talent bij de Volkskrant: 

Gidi Heesakkers (25) van de mediaredactie. 

Afgewezen door Pieter Broertjes, kwam ze langs 

de achterdeur toch binnen.

Gidi Heesakkers, mediaredactie

Onorthodoxe 

onderwerpen

Gidi Heesakkers.                Foto Sophie van Beekum


