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Wat dacht je toen Op Zee in Nederland zo 
goed ging lopen? Vijftienduizend exem-
plaren is voor een debuut ook niet niks. 
Hoewel, Bert Wagendorp met zijn Ven-
toux weet er ook wat van. Hebben jullie 
wel eens contact over jullie bezigheden 
als literator?

‘Sinds het boek uitkwam – tweeënhalf 
jaar geleden alweer– is het één groot avon-
tuur geweest. Dat had ik me bij het schrij-
ven nooit gerealiseerd. Schrijven doe je 
alleen. Het is een cliché, maar het is best 
eenzaam om zo’n verhaal te maken. Toen 
het af was, was ik er zelf blij mee, heel trots 
dat het me gelukt was fictie te schrijven, 
als journalist. De recensies waren goed, de 
vertalingen kwamen de een na de ander. En 
ook de verfilming – heel bijzonder om dat 
allemaal mee te maken. 

‘Wat het schrijven van fictie betreft heb-
ben Bert en ik wel ongeveer dezelfde drive: 
we vinden het belangrijk dat het echt een 
verhaal is, een goed verhaal met een mooie 
plot. Of het nou literatuur is of niet, is on-
dergeschikt. Het onderscheid tussen echte 
literatuur en leesboeken vinden we allebei 

wat ouderwets. Daar hebben we het wel 
eens over. Tijdens het schrijven zitten we 
ook weleens te sms’en. Maakt het minder 
eenzaam. We zitten ook bij dezelfde uitge-
verij.’

Van wie was het idee om je boek in het 
Frans te vertalen?

‘Het werkt zo dat buitenlandse uitgeverijen 
de rechten kopen van een boek (stel je daar 
niet veel van voor: voor het geld moet je 
geen boeken schrijven). Dus het idee komt 
van de uitgever zelf, in dit geval Christian 
Bourgeois Editeur, een kleine club met heel 
veel liefde voor boeken. Voor hen was het 
een gok: onbekende Nederlandse auteur, 
willen ze dat wel in Frankrijk? 

‘Het boek kwam in september uit en raakte 
meteen een snaar. Boekhandelaren vonden 
het mooi. Die zijn, net als in Nederland, 
heel erg belangrijk. Ik kreeg foto’s toege-
stuurd van boekwinkels die zelf posters 
voor het boek hadden gemaakt. Heel leuk.’

Hoe heeft de uitgever de promotie aange-
pakt?

‘En mer’ (Op zee) krijgt Franse literatuurprijs
Toine Heijmans gaat internationaal
Zijn roman ‘Op zee’ heeft Volkskrant-collega Toine Heijmans de Franse Prix Médicis op-

geleverd. In Nederland waren al snel vijftienduizend exemplaren verkocht. De Franse 

vertaling ‘En mer’ stond meteen op drieduizend exemplaren. Er zijn er tienduizend bijge-

drukt. Feestje voor Toine in Frankrijk. En in andere landen ligt zijn boek ook al.

Toine Heijmans.               Foto De Telegraaf
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‘Dat weet ik niet precies, in elk geval niet 
groots en meeslepend. In Frankrijk heb 
je de eerste maanden na de zomer de ren-
trée litteraire, het terugkeerseizoen van het 
boek zeg maar. Dan komen er veel boeken 
uit. En dan worden ook de grote prijzen 
uitgedeeld. Er kwamen al vrij snel mooie 
recensies. Maar zonder deze prijs had mijn 
boek daar nooit zo op de kaart gestaan.’

Ben je in Frankrijk wel een beetje ge-
fêteerd na het verkrijgen van de prijs?

‘Jazeker! Ik ben twee dagen in Parijs ge-
weest, en dat waren van die zeldzame da-
gen dat alles goed gaat en iedereen blij is. 
Ik wist al een week dat ik ‘m kreeg maar 
mocht het niemand vertellen. Dat was heel 
vreemd. Ik kreeg op de redactie het tele-

Hilariteit in vele media, toen in het programma 
‘Holland’s got talent’ Joop  Visser – lang geleden 
Jaap ‘het ei’ Fischer – door juryleden Gordon en 
Chantal Janzen niet werd herkend als legenda-
risch liedjesschrijver uit de jaren zestig. Joop en 
zijn zangpartner Jessica van Noord mochten een 
minuutje zingen van het nummer ‘De hordenlo-
per’ (‘ja, uit de musical’) en werden er toen uit 
gemikt. Logisch, want niet het genre dat gebrui-
kelijk aan de orde komt in dit soort program-
ma’s.

Voor Joop en Jessica was het een grap om daar 
op te treden. Niet meer, niet minder. En daar wil-
len ze het bij laten, hoewel alle media plotseling 
aan de bel hingen.

ERUIT

Jessica is de dochter van voormalig sportver-
slaggever Ben de Graaf. Jacqueline heet ze in het 
echt. Haar verhaal op de pagina’s 3 en 4.
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foontje dat het zover was – en ik kon bij 
niemand mijn ei kwijt. 

‘De dag van de proclamatie was heel span-
nend, in een restaurant midden in de stad. 
Ik werd buiten al gespot door fotografen, 
die me zonder iets te vragen al begonnen 
vast te leggen. Daarna één heksenketel. 

‘De mensen van de uitgeverij hielpen me 
enorm (en mijn vriendin, die mee was). Er 
is in no time een feestje georganiseerd en 
het leek wel of ik jarig was. 

‘Er waren allerlei mensen uit de literaire 
wereld daar, mensen van de ambassade 
en, gelukkig maar, collega’s. Parijs’ cor-
respondent Peter Giesen was met andere 
collega’s bij een persconferentie van Mark 
Rutte in het Elysée. Hij heeft zijn collega’s 
meegesleept naar het feestje, heel bijzonder 
en vrolijk. 

‘Het enige nadeel was de kater ‘s och-
tends. Maar ik moet zeggen: de golf van 
enthousiasme vanuit de Volkskrant-redac-
tie was nog het meest verwarmend. Onge-
looflijk. Iedereen enthousiast. Heerlijk om 
bij zo’n club te werken. Ik kreeg ook veel 
berichten en zelfs kaartjes van Volksknar-
ren, dat vind ik zo gaaf. Nee, dat familie-
gevoel is nog steeds niet weg.’

Voor de hand ligt: zijn er andere ver-
talingen in de maak?

‘De Duitse vertaling (Irrfahrt) kwam al 
een halfjaar na de lancering in Nederland 
uit. De Hongaarse (A Tengeren) is vorige 
week verschenen, de Deense (Pa Havet) 
verschijnt deze maand. Het is nu hopen op 

een Engelse editie. Maar ik weet ook dat er 
gesprekken zijn met Italianen en Zweden. 
Dat staat mooi, in mijn boekenkast.’

Levert dit recente succes genoeg op voor 
een volgend boek? En wat zal dat zijn?

‘Opleveren doet het – behalve eer en 
erkenning – niet veel. Maar het leuke is 
dat het nieuwe boek al op een haar na klaar 
is. Daar heb ik twee jaar aan gewerkt (ook 
dankzij de medewerking van de krant, die 
me toestond mijn stuwmeer van vakantie-
dagen op te maken). Opnieuw een roman. 
Hij heet Pristina en verschijnt in januari. 

‘Het is een heel ander boek dan Op Zee, 
dikker ook, maar wel een echt verhaal met 
een echt plot. Ik ben ervoor naar Kosovo 
geweest, naar Egypte en naar Vlieland. Dat 
is een mooie combinatie. Het gaat over een 
steile, spion-achtige ambtenaar die de taak 
heeft illegalen uit te zetten. Daar is hij heel 
goed in. Hij loopt altijd rond met tiendui-
zend dollar cash in zijn colbertje. Maar dan 
moet hij een jonge vrouw uitzetten, en ver-
andert alles. Ik vind het een romantische, 
internationale, politieke thriller geworden 
(ahum), die ook deels is gebaseerd op mijn 
ervaringen als asielverslaggever.’

We hebben je avonturen tijdens de film-
opnamen van Op zee in de krant gelezen. 
Tevreden met het resultaat?

‘Zeker! Het is heel knap hoe ze met een 
zeer beperkt budget erin zijn geslaagd een 
film op een zeilende boot te maken. Filmen 
is heel erg ingewikkeld, heb ik geleerd in 

de dagen dat ik als matroos mee was op de 
set. En ik vind het mooi hoe het boek over-
eind is gebleven, terwijl er toch het een en 
ander aan het verhaal is veranderd.’

Hoe voelt het dreigen van de status van 
bekende persoonlijkheid?

‘Nou, ik hou er niet zo van. Gelukkig 
zijn er zoveel bekende persoonlijkheden 
in Nederland, dat ik me eenvoudig aan dat 
circus kan onttrekken.’

Wanneer begon je daarvan te dromen?
‘Nooit! Ik ben wel echt heel trots dat 

het me gelukt is een boek te schrijven dat 
waardering krijgt. Ik wil graag verhalen 
vertellen, in de krant en met een boek. De 
rest is bijzaak.’

Neiging om als zzp’er te beginnen, of 
blijf je trouw aan de krant?

‘Ik blijf natuurlijk trouw aan de krant. 
Die blijft nummer 1. In de Thalys terug 
naar huis zat ik alweer een bericht te tikken 
voor de krant van de volgende dag. Tikken, 
wegsturen, heerlijk. 

‘Als verslaggever kom ik op heel veel 
plekken, spreek ik met heel veel mensen; 
dat is een vruchtbare bodem voor fictie-
verhalen. De combinatie werkt heel goed. 
Voor mijn nieuwe boek bijvoorbeeld ging 
ik naar Pristina, ik had me voorgenomen 
niets voor de krant te doen maar kwam toch 
met twee verhalen terug. 

‘Er is geen mooier vak dan dit.’
Jacques de Jong

Toine Heijmans gaat
internationaal
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In de rubriek Appel & Boom doen kin-
deren van Volksknarren hun verhaal. 
Welke invloed had het beroep van va-
der op het huiselijk leven, en op de ei-
gen beroepskeuze? Deze keer Jacque-
line Brandsma (50), dochter van sport-
verslaggever Ben de Graaf. Als Jessica 
van Noord deed ze samen met zanger 
Joop Visser onlangs mee aan ‘Holland’s 
got talent’.

Wat schrijf je allemaal vandaag de dag?
‘Tja. Er zit weinig lijn in. Stukjes op mijn 

blog. Die gaan dan over een optreden of 
een avontuur.

‘Ik schrijf liedjes als het moet. Dat doe ik 
altijd op het laatste moment. Zo zing ik re-
gelmatig mee met een stelletje ongeregeld 
(het Haarlemse Ampzing Genootschap) in 
de kroeg en dan maak ik eigen teksten.

‘Ik heb een jaartje voor het Haarlems 
Dagblad geschreven, stadsredactie, vond 
ik erg leuk en leerzaam. Maar het ver diende 
niet. Schrijven, zingen en presenteren is 
zeg maar wel mijn ding.’

Van wie heb je je talent?
‘Het zingen heb ik niet van mijn vader. 

Die bromt. Maar in de lijn van mijn moe-
der zit een hoop muziek. Opa was organist, 
oma zangeres en ik zat daar als klein meisje 
dan lekker tussen in de kerk, ondergedom-
peld in een warm bad van bejaarden met 
Gregoriaans gezang. Ik zit nu dus ook op 
twee zangkoren.

‘Het taalgevoel heb ik wel van mijn pa. 
Als tienjarige mocht ik een recensie schrij-
ven over Swiebertje in de schouwburg van 
Amstelveen: ‘Swieb was erg leuk.’

We kennen je vader als een kritische 
sportverslaggever. Zo kritisch dat het 
Nederlands elftal hem in 1974 in het 

zwembad van Hiltrup in Zweden mikte. 
Heb je daar nog iets van meegekregen?

‘Het zwembad, ja. Ik weet wel dat ik het 
zielig voor mijn vader vond, omdat hij niet 
kan zwemmen. Dus was ik boos op die 
stomme voetballers die dat gedaan had-
den. Bovendien hadden ze hem met kleren 
en al in het bad gegooid, met al zijn pa-
pieren erin. Het ergste vond hij, het echte 
dieptepunt dus, dat ze daar 
de reserves voor hadden in-
gezet.’

Ben je net zo kritisch als je 
vader?

‘Ik voel veel verwantschap 
met zijn relativerende toon. 
Hij kan scherp analyseren en 
het dan ook nog eens helder 
opschrijven. Vind ik knap.

‘Ik ben wel kritisch, maar meer ook voor 
de lol bezig. Het zingen met Joop Visser 
is een mooie combinatie van een kritisch 
geluid met plezier. Sterke, talige liedjes die 
ergens over gaan, maar ook mooie ballades 
en poëtische, lieve liedjes. Dat repertoire 
past heel goed bij mij. En conférences tus-
sendoor. Die rol heb ik ook.’

Hoe keek je tegen je vader aan?
‘Ik keek wel tegen hem op. Ik vond hem 

stoer  – en knap dat hij in de herrie van zo’n 

stadion stukjes kon schrijven en doorbellen 
naar de dictafoon. 

‘Voetbal was ook altijd geweldig. Ik was 
voor Feijenoord, mijn broertje voor PSV. 
Of we zaten bij een atletiekgala in Zürich, 
Brussel of Keulen op de perstribune. En 
dat ik dan in de lift stond met Carl Lewis, 
wauw! 

‘Biljarten had dan weer zo’n totaal andere 
sfeer. Die van geheimzin-
nige stiltes. Mijn vader was 
bekend vanwege zijn fl uis-
terstem en dat was ook in-
teressant.’

In zijn beste tijd moet hij 
vaak niet thuis zijn gewe-
est, in de weekeinden bij-
voorbeeld. Hoe was dat 
voor jou?

‘Inderdaad, hij was veel weg. Vooral 
in de grote vakantie, want dan waren er 
meestal wereldkampioenschappen of de 
Olympische Spelen. Dan werkte hij keihard 
en kwam terug met tassen vol cadeaus. Al-
tijd kitscherige asbakken en mooie kleder-
drachtpoppen.’

Heeft hij jou beïnvloed qua interesses?

Ben de Graaf.           Foto Jacques de Jong

Jacqueline Brandsma als presentatrice.              Foto Double Focus
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‘Wel kritisch, maar ook voor de lol’
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‘Absoluut. Het leven was vooral op sport 
en prestatie gericht. Dat deed ik dan ook en 
ik was overal wel een beetje goed in.

‘Ik zat op het gymnasium, alfa. Moest 
alles uit mijn hoofd leren, want anders kon 
ik het niet. Dus ik zat veel te leren en het 
sporten daarna was dan ook heerlijk.’

‘Eigenlijk wilde ik ook journalist wor-
den maar dat raadde mijn pa dus af. Die 
wereld was te hard, zei hij. Toen ben ik 
naar de Academie voor Lichamelijke Op-
voeding gegaan en gymjuf geworden. Met 
de kennis van nu had ik toch liever iets in 
de kleinkunst of de muziek gedaan. Ik vind 
die wereld veel rijker voor de binnenkant, 
de ziel, de schoonheid.’

Je bent als sportleraar opgehouden. 
Waarom? 

‘Ik kreeg vier kinderen vrij vlot achter 
elkaar en vond het beter om thuis te zijn.’

Heeft/had Bens interesse voor voetballen 
en biljarten nog invloed? 

‘Ik vind het ontzettend leuk dat opa een 
positieve, stimulerende  invloed heeft op 
zijn kleinkinderen. Jelle, onze oudste zoon, 
speelt met hem in een biljartteam, drieban-
den. Volgens opa heeft Jelle talent. En een 
compliment van Ben krijg je niet gauw.

‘De jongste zoon Jorrit voetbalt in het 
eerste van DSS en wil voetbaltrainer wor-
den. En dan loopt er nog een zeer verdien-
stelijk voetballertje rond in de familie.   
Onthoud die naam: Gijs de Graaf.

‘Het gaat natuurlijk wel allemaal om pres-
taties. Dat is wat telt bij Ben. Het leven 
benne moyenne. En dat heeft mij ook wel 
beïnvloed. Ik wil het goed doen.’

Tien jaar heb je als Jessica van Noord 
samen gezongen met Joop Visser, voor-
heen Jaap Fischer. Leuke tijd?

‘Supertijd. Ik leefde helemaal op  van 
het zingen. Dat is vakantie voor je hoofd. 
De afgelopen tien jaar waren wel heel bij-
zonder voor mij. Ik heb nu al heimwee. Zo 
inspirerend en echt.

‘Ik vind Joops liedjes steengoed en de ma-
nier waarop hij mij het vak heeft geleerd, is 
van een eenvoud en doeltreffendheid waar 
geen opleiding tegenop kan. 

‘Meer dan vierhonderd optredens gedaan 
in allerlei theaters, kerken, kroegen, 
dorpshuizen. Troubatoeren. Drie cd’s ge-
maakt. De vierde is op komst. 

‘Ik had nog nooit van Joop Visser gehoord, 
kende zijn liedjes niet en dat was maar goed 
ook. Ik ben er als een onbeschreven blad 

ingestapt en ik heb me mogen ontwikkelen 
naast de maestro. 

‘Wij zijn een rotsblok, ons krijgen ze niet 
om. Zo voelt dat als we samen op een po-
dium zitten. Wat er ook misgaat, we maken 
er wel  wat van.’

Waarom opgehouden?
‘Het werd Joop te zwaar, nog een theater-

toer. Het boeken, het sleuren, het gedoe 
eromheen. En dan moet je toch met nieuw 
spul komen want dat willen wij voor ons 
vaste publiek. Het moet actueel zijn. Het 
was mooi zo.

‘Joop heeft met mij tien jaar gezongen, 
terwijl hijzelf daarvoor al was gestopt met 
openbare optredens. Die doorstart als duo 
heeft hem veel plezier gegeven en daar ben 
ik ook blij om.

‘Maar we zingen nog, hoor! Gelukkig 
wel. Op uitnodiging. Besloten partijen of 
een festival, meestal in literaire kringen, in 
combinatie met dichters.’

Joop Visser is ook niet de makkelijkste 
man. Herkende je in hem iets van je va-
der, behalve de leeftijd?

‘Inkoppertje! Ja dat zal wel. Allebei au-
thentiek, en verbaal sterk. Sterke persoon-
lijkheden. Daar kan ik goed mee uit de 
voeten. 

‘Joop is gewoon een bijzondere man, een 
kunstenaar. Ruimdenkend, vrijzinnig, fan-

tasierijk, erg grappig , romantisch, authen-
tiek autistisch, prettig gestoord.  Ik ook. 

‘En onze focus ligt op de inhoud. Ik heb 
heel veel van hem geleerd en hij van mij in 
andere opzichten. Zo zeg ik wel eens: Doe 
aardig. En dat doet’ie dan ook.’

Je bent getrouwd met een journalist van 
de Volkskrant. Is dat toeval?

‘Ik ben 26 jaar getrouwd met Henk 
Brandsma. Toen wij studeerden, kreeg 
Henk via mijn pa een baantje bij de Volks-
krant. Hij moest op zondagavond werken 
en de sportuitslagen invullen. Later kreeg 
hij een opleiding voor de opmaak, intussen 
is hij fotoredacteur.’

Wat ga jij nu verder doen, als podium-
beest?

‘Ik zit in een soort onbewaakte overgang. 
Dat is een rare fase. Ik hoop nog mooie 
avonturen met Joop, mijn ‘kale kapitein’, 
te mogen beleven. We hebben juist nu meer 
plezier dan ooit van de optredens. 

‘Verder zoek ik werk als presentatrice. En 
ik leef me uit in de muziek met de mensen 
die ik nu tegenkom. Er moet een klik zijn 
om samen iets te creëren. Dan ga ik er he-
lemaal voor.

‘Kortom: dit is een verkapte open sollici-
tatie.’                         

Jacques de Jong
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Jessica van Noord en 
Joop Visser tijdens 
een optreden in Carré 
voor de dichter Jan 
Rot.           
Foto Jaap Reedijk
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