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HUGO BRANDT CORSTIUS

a l I iteraard!', roept Hugo Brandt Corstius plotseling als we langs
de rivier de Dijle fietsen. Ik kiik hem verrast aan, benieuwd of
lf
hii een bijzondere ingwing heeft. Maar miin fietsgenoot las alleen
voor wat in witte koeienletters op het fietspad stond geschreven.
Het kenmerkt de taalkenner - geen letter ontgaat ziin blik.
Brandt Corstius, van oorsprong yrriskundige is een taalvirtuoos.
ln Werlaru heeft hii onder het pseudoniem Battus 676 pagina's
over taal volgeschreven. Van pangrammen tot palindromen: hij
neemt alle curieuze verschiinselen van onze taal onder de loep.
lnzrin nieuwste boek Mensenarm dierenrijk zrinhet niet de
taalraadsels maar de menseliike eigenaardigheden die hii onder'Eigenliikworden wij veel te oud. De meeste dieren gaan
zoekt.
meteen dood nadat zezich hebben voortgeplantl

Mieren
l,angs de kleiige oevers van de Diile zien we veel koniinenkeutels
liggen, maar dieren laten zich niet zien - een eenzame meeuw of
'Ik
ben
reiger daargelaten. Een vogelaar is Brandt Corstius niet.
ik
NJN.
Toen
ontdekte
natuurbond
geweestvan
de
lid
66n dag
datzevooral vogels bestudeerden hield ik hetvoor gezien - die
beesten blijven nooit stilzitten. Ik kiik liever naar beneden,
bodemdieren vind ik fascinerenderi
Ook in de natuur heeft de schriiver oog voor detail. Voor Mensenarm dierwtrijk is hii op stap geweest met een mierenkenner in de
Schoorlse Duinen. Wist ie dat mieren democratisch zijn? Als
hun nest is verwoest, gaan ze stemmen over de nieuwe locatie
van het te bouwen nest. De enige die niets in te brengen heeft is
de koningin, die mag alleen eities leggenl
Brandt Corstius vindt dat mierenonderzoekers nogal rigoureus te
werk gaan.'Zeverwoesten gerust een nest of laten mieren verdrinken, ten behoeve van de wetenschap. Ze ziin niet geinteresseerd in een mier meer of minderi De Amerikaanse mierenexpert
Edward Wilson roeide eens 56 diersoorten uit op een eiland, om
te ontdekken dat mieren als eerste het eiland koloniseerden.
Toch vermoedt Brandt Corstius dat het uiteindelijk niet de
'Dankzii
mieren maar de mensen ziin die het langst overleven.
de techniekworden we steeds ouder. Het feit dat ik 73 iaar oud
ben is een wonder - dat mdg helemaal niet in de natuur. Je hoort
kinderen te krijgen en dan dood te gaanl

Kasteelpoorten
HugoBrandtcorstiui(r935) schreefboekenover taal, wiskundeen
wetenschap.Zijn columns en essaysverschenenonderverschi llende
pseudoniemen:als Stoker schreefhii voor de Volkskronten in Vrii
Nederlandpubliceerdehij onder de naam Piet Griis. ln Mensenorm
dierenrijk (ISBN978 go 6Si4 497t,€ r5,-) schriift hii over mieren en
mensenen geeft hij zijn eigen,revolutionairevisie op de evolutie.

. FOTO'SWERNERVAl{STEEI{E.A.
TEKSTGEMMAVENHUIZEI{

Waar is kasteel Battenbroek? Volgens de kaart zouden we rechtsaf
moeten, maar wezien alleen een modderig karrenspoor. Op
bordjes langs het pad staat met grillige letters'Priv€domein'en
Verboden toegang'geschreven. Maar onze koude vingers ziin
moeilijker te negeren dan de waarschuwingsborden en nadat we
onze fietsen tussen de braamranken geparkeerd hebben, Saan we
op zoek naai de beschuttingvan kasteel Battenbroek. Enkeldiep
zinken we weg in de glibberige modder. We zien afdrukken
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van paardenhoeven, alsof talloze ridders ons
voorgegaan,
maarwe komen niemand tegen.
Terwiil we verder dwalen groeit mijn schuldgevoel. We zijn gaan
fietsen omdat mijn metgezel niet zovanwandelen houdt - 'Als
je fietst kun je veel meer zienl,Ie gaat aan sommige dingen snel
voorbij, maar je kunt tenminste behoorlijke afstanden afleggen'
- en nu zitten we vast in de modder, zonder zicht op de kasteelpoorten van Battenbroek. Brandt Corstius liikt het niet te deren,
hij vertelt over fietstochten die hij heeft gemaakt. 'Ik ben eens
naar Pariis gefietst, vanuitAmsterdam. Dat doe ik nooit meer:
in Frankriik hebben ze geen fietspaden.'

Bangepauw
We komen in een spookdorp vol leegstaande ingestorte huizen.
Celukkig is het huis aan het einde van het pad bewoond, de wiendelijke bewoonster wijst ons de weg. TWeepaarden kijken nieuwsglerig onze kant uit. 'Hee paarden!' groet Brandt Corstius ze woliik.
Groot is onze teleurstelling als Battenbroek een onneembare
vesting blijkc het ligt verscholen in een bos en de lange oprijlaan
is met een ijzeren hek hermetisch afgesloten. Gelukkig is Brasserie Battenbroekwel open en we bestellen een vegetarische wokschotel. Afgezien van een enkele mier heeft Brandt Corstius nooit
'In
dieren gegeten.
Frankriik schiint tien procentvan de bevolking vegetari€r te ziin. Maar ik ben vaak genoeg het restaurant
uitgeiaagd zodra ikvertelde dat ik geen vlees ati In Minneapolis,
waar de schriiver ook heeft gewoond, mocht iedere inwoner per
'Gelukkig
schoten ze soms ook
iaar €€n beer doodschieten.
elkaar dood.. j Zelfs tegenover muggen is de auteur tolerant.
'Gewoon je
arm uitsteken errzo'n diertje laten steken. Dan kun
je daama rustig slapen.'
Weer op de fiets komen we bij Kasteel Emmai.is, dat in de steigers
staat. Op het landgoed zienwe in enkele minuten meer dieren
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Wuivendriet
'Alsof

het stormt', roept Brandt Corstius boven het geraasvan de
auto's uit. Met wat fantasie klinken de denderende wachtwagens
inderdaad als natuurgeweld bijwindkracht tien. We fietsen langs
de Kleine Vijver van Walem. Rechts water met wuivend riet, links
de drukke weg met voorftazende auto's.
Als Brandt Corstius in Nederland is, fietst hii E:aaglangs de
Amstel. Bij tijd en wiilen liikt de Dijle er wel op, getooid met
statige villa' s en i mposante b omen . ln zrjn vaste woonplaats
'In
Parijs wandelt de schrifver dageliiks door de stad.
de oudejaarsnacht van 1999 stormde het ontzettend, toen waaiden alle
bomen om in de parken. Een prachtiggezicht, ze hadden de
stammen moeten laten liggenj In de schemering arriveren we in
Mechelen, waar Brandt Corstius een vergadering heeft met de
Thalunie. Als hij binnenkomt kiiken ziin collega's hem vol ontzag
aan. Die vieze schoenen, de bemodderde broekspiipen... 'Ben je
uitAmsterdam of uit Parijs hiemaartoe gefietst?'l
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Naltelrrruk
DenaamBattenbroekis te verklarenmet eenwoordenboek.Eenbroek is een natte
plaats; een bat is een houten brug. In het Engelsbetekent bottenzzich volvreten.
Wie weet wat voor feestmalener in het kasteelwerdengehouden...

Linksboven:
HugoBrandt
Corstius(links
op de foto) en
Gemma
Venhuizen.
'Als je fietst
kun je veel
meetzien!'
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fiets?
Je komt ze tegen op televisie, in de krant of op het podium maar.zie ze ook op de
gaan
FjetsActief vraagt bekendeNederlandersnaar hun favoriete rondje.In dezeaflevering
(77)en zoonJelle (35).
we naar Ouderkerkaan de Amstel met vader Hugo Brandt Corstius
Hugo: 'Ik ben aan de wijn geraakt door het fietsen" i
Foto'sAnltaPantus
TekstGemmavenhuizen

Op de basisschool maakte
Jelle Brandt Corstius als sinterklaassurprise een mini-Ouderkerk a/d Amstel voor zijn vader
Hugo. Die fietst alzo'nvijfentwintig jaar dagelijks vanuit
Amsterdam een rondje Ouderkerk. Onlangs gaf Jelle zijn vader
een ander cadeau: een kalender
met foto's van hun gezamenlijke
fietstochten. OP het strand van
Langeoog, ln de duinen bij Petten, aan tafel in een Frans hotelletje... AI sinds de studententijd
van JeIIe maken de twee vrijwel
ieder jaar een grote fietstocht
samen. Vandaag bePerken we
ons tot het rondje Ouderkerk.
En dat blijkt bij windkracht 7 al
eenopgave op zich. "Pas oP dat
je niet in de Amstel waait", roept
Hugo boven het geraas van de
storm uit. "Ik kan je niet komen
redden!"
Hugo, waarom iuist dit rondie?
"Ik zocht een PIek om rustig de
krant te lezen. Het caf6 en de
koffie in Ouderkerk bevielen me
wel. Bovendien is het mooi fletsen langs de Amstel. Nu staP
ik elke dag zodra ik wakker ben
op de flets. Ik heb deze tocht
zo vaak gemaakt, dat ik diverse
mensen die ik tegenkom begin
16
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te herkennen - enzii mij. Zelfs
sommige honden sPringen
enthousiast oP zodta ik aankom
en rennen een stukje mee."
Wat is het meest memorabele
fietsmoment dat iullie langs de
Amstel meemaakten?
JeIIe: "In de buurt van de Riekermolen holde er opeens een
vrouw het fletsPad oP en begon
vlak voor onze wielen wild met
haar armente zwaaien. Afgaand
op haar kapsel - ze had minstens
twee bussen haarlak leeggesPoten - vermoedde ik dat ze uit
Rusland kwam. Dat bleek te
kloppen. In het Russisch vroeg
zewaar het standbeeld van Rembrandt was en ik antwoordde dat
het vlak achter haar stond' Ze
holde direct weer weg, zonder
zich erover te verbazendat ze
geheel toevallig net een Amsterdammer had uitgekozen die
Russisch sprak."
Hugo: "Anderhalf jaar geleden
ben ik in de sneeuw uitgegleden
met mijn fiets. Mijn enkel was
gebroken en ik kon maandenlang
niet fietsen. Toen heeft Jelle
een nieuwe fiets voor me
gekocht - een damesmodel.
Zodat ik makkelijker oP- en
af kan stapPen."

Jelle, ie sclrreef de Universele
landen.
reisgids voor meiliike
het
in
voor
fietstiPs
Heb ie
buitenland?
Jelle: "Eigenlijk fiets ik vrijwel
nooit in moeilijke landen' Alleen
toen ik in Moskou woonde had ik
een mountainbike, uit heimwee
naar het fietsen. De beste tiP?
Rijd altijd tegen het verkeer in,
dan zien ze je aankomen. Russische automobilisten zijn niet
bedacht op fietsers. Verder had
ik als ik naar een afsPraak ging
altijd een extra setje kleding bij
me - na een kwartier zag lk aI
zwart van de uitl,aatgassen. Voordeel van fletsen in Moskou was
trouwens wel dat een klein slotje
voldoende was. Niemand had zin
om een fiets te stelen."
Jullie schriiven allebei veel.
Doen irllig inspiratie oP tiidens
het fietsen?
Hugo: "Ach ja, ik bedenk soms
wat gekke dingen. Waarom
bewegen mensen zich niet
van nature rollend voort, bijvoorbeeld? Fietsen gaat zo veel
gemakkelijker dan loPen! Waarom bestaan er geen dieren met
een wiel? Op Mars Ieven er vasl
al zulke wezentjes, alleen zijn
die zo klein dat wij ze niet zien.
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Wie bepaalt de route die iullie
tiidens fietsvakanties riiden?
Hugo: "Meestal vertrekken we
op de bonnefooi. We Plannen
niets, behalve dat we ergens
willen overnachten."
Jelle: "En soms zelfs dat niet.
Op een warrrne zomerdag wilden
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we eens een rondje IJburg
fietsen. Bij de Nescio-brug
dachten we: laten we nog even
verdergaan richting Muiden.
Vervolgens fletsten we door
naar Hilversum en tegen de tijd
dat het donker werd zatenwe al
bij knooppunt Everdingen. Toen
hebben we daar in een hotelletje
overnacht. De volgende dag zijn
we doorgefietst naar Arnhem
en brachten we daar een verrassingsbezoekje aan mijn tante
Liesbeth. Vervolgens hebben
we de trein terug naar Amsterdam genomen. "

Start:
57
NS-stationRai,KnooPPunt
in Amsterdam
Afstand:30 kilometer

Van KP57 naar KP60
(restaurant Klein
Kalfie voor koffie of
lunch) * KP61 e l(P$l 'a
KPl * l(.Pz * KP70 *
KP69 * KP62 * KP50 en
terug naar KP57.
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Wie fietst het snelst?
Jelle: "Ik houd mijn vader soms
nauwelijks bij. HijPloegt gewoon
keihard door. In Frankrijk is hij
zelfs een keer van zijn fiets gevallen omdat hij bleef trappen
terwijl hij een zonnesteek had'
Ook in Nederland stopt hij nauwelijks. Bij stoplichten fietst hij
het liefst door rood. Wat dat
betreft houdt hij er een wat
andere fletsstijl oP na dan ik.
TWee dagen fletsen samen is
Iang genoeg, anders gaan we
ruziemaken... "

Waarin liiken iullie w6l oP
elkaar, qua fietsgedrag?
Hugo: "We wijken allebei graag
af van de gebaande paden! "
Jelle: "En vve fietsen nooit dezelfde weg terug. Behalve die
keer dat we met flets en aI onder
het prikkeldraad door een boerenerf op gekropen zijn. De boer
in kwestie bleek nogal merkwaardig, dus toen zijn we maar
snel weer vertrokken."
Hebben iullie fietstradities?
Jelle: "Na een fletsdag koPen
we altijd een fles wijn.Een keer
waren we op vakantie in de Achterhoek en bleken alle winkels
dicht. Zijn we speciaal de grens
overglestoken om in Duitsland
een fles te koPen."
Hugo: "Ik ben aan de wijn
geraakt door het fietsen."
Wie plakt eigenliik de banden?
Hugo: "Ik heb nog nooit eigenhandig een flets gerePareerd.
Wanneer mijn band lek raakt,
loop ik gewoon naar huis."
Jelle (hard lachend): "Alleen
het idee al dat mijn vader een
band plakt..." O

n.a.v. Uitvaart Hugo Brandt Corstius 4 maart 2014
Een groen-zwart gestreepte sjaal had hij om; een soort gebreide rups. Op zijn
hoofd een zwarte fleecemuts. Daaronder die imposante wenkbrauwen, nog
net zichtbaar. Het was ruim vijf jaar geleden, eind november, en in de lobby
van een hotel te Mechelen ontmoette ik hem. Hugo Brandt Corstius.
Twee boeken had ik van hem in de kast staan: Opperlans en Mensenarm
dierenrijk. Respectievelijk over taal en dieren. Boeiende letters, boeiende
mieren. Eigenlijk hield hij niet van interviews, had hij aan de telefoon gezegd.
Maar vooruit, er moest toch wat promotie komen voor zijn nieuwe boek. En
zo'n interview op de fiets leek hem nog wel aardig. Hij fietste graag, Als het
dan wel in Mechelen kon, want daar had hij een vergadering met de
Taalunie. Ik overhandigde Hugo het sleuteltje van zijn huurfiets; hij stapte op
en stoof weg, het Mechelse verkeer in. Dat hij gewend was aan de straten van
Parijs, riep hij over zijn schouder, dus dat de drukte hier wel meeviel. Binnen
een mum van tijd waren we de stad uit en fietsten we tussen het groen.
'Oei! Brandt Corstius? Pas maar op!' hadden mensen me van tevoren
gewaarschuwd. 'Een polemist!' 'Een mopperkont!'
Allicht, ik kon me voorstellen dat Hugo een uitgesproken man was. Dat hij fel
kon zijn, bijtend soms, temperamentvol. Maar tijdens het fietsen zag ik vooral
een man met passie. Een man die passerende paarden groette ('Hee
paarden') en met liefde over muggen sprak ('Je kunt jezelf het beste goed
laten steken, gewoon je arm uitsteken en zo’n diertje laten doorzuigen. Dan
kun je daarna rustig slapen’). Oprecht, nieuwsgierig, scherp. Hugo was de man
die me leerde dat de ganzen uit Nils Holgersson genoemd zijn naar de Finse
cijfers 1 tot en met 6 (Yksi, Kaksi, Kolme, Neljä, Viisi en Kuusi). De man die
mijn fietssleuteltje terugvond in de modder, toen ik dat tijdens een korte
pauze kwijtgeraakt was.
'Eigenlijk worden wij mensen veel te oud', zei hij die dag, terwijl we door een
spookdorp vol leegstaande huizen fietsten. 'Het feit dat ik 73 jaar oud ben, is
een wonder – dat mág helemaal niet in de natuur. Je hoort kinderen te krijgen
en dan dood te gaan.' Uiteindelijk werd hij 78, nog vijf jaar 'tegennatuurlijk'.
Nog vijf jaar tegendraads. In die vijf jaar kwam ik hem een paar keer tegen: bij
een ander interview, bij een etentje. Eenmaal bij toeval in het Beatrixpark,
waar hij tijdens zijn dagelijkse fietsronde doorheen kwam. We praatten kort,
over koude oorden, over mieren, over dat fietssleuteltje dat hij voor mij had
teruggevonden.
We fietsten weg, ieder ons weegs. En over zijn schouder wapperde de groenzwarte sjaal, ten afscheid.

