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Voor het behoud van het Gooi

Als er iets onwaarschijnlijks gebeurde, 
zei mijn vader altijd: het leven is een 

complot! Daaraan moest ik denken toen 
ik, een half jaar na mijn prepensionering, 
in 2008 een brief kreeg van de toenma-
lige hoofdredacteur van Tussen Vecht en 
Eem. Nadat oud-Volkskrantredacteur en 
Bussummer Ruud Gortzak om gezond-
heidsredenen de TVE-redactie verliet, had 
hij Henk Michielse mijn naam genoemd. 
Henk kwam, sprak en sindsdien schrijf 
ik in dit kwartaalblad voor de geschiede-
nis van het Gooi, doe verslag van open 
dagen, recenseer relevante boeken en 
interview bewoners die zich verdienstelijk 
hebben gemaakt voor het behoud van het 

historisch erfgoed of de Gooise natuur en 
daarom een speciale prijs, de Ludenpen-
ning, hebben ontvangen. 

Henk kreeg te horen dat hij wat rusti-
ger aan moest doen en daardoor bemoei 
ik me ook met het Historisch Café dat 
zesmaal per jaar in de vesting Naarden 
wordt georganiseerd. Een inleider houdt 
een lezing over een historisch onderwerp, 
waarna glazen wijn tot de mogelijkheden 
behoren. Het vinden van sprekers levert 

geen problemen op, maar de financiële 
continuïteit vertoont regelmatig Griekse 
trekken. 

Zoals veel pensionado’s hebben ervaren, 
komt van het een het ander. Eenmaal ge-
integreerd in het Gooise werd mijn echt-
genote en mij gevraagd lid te worden van 
de Culturele Kring, een gezelschap van 
in meerderheid wat oudere beschaafde 
dames en heren die graag over het/hun 
verleden praten. Buiten de zomermaan-
den komt dit gezelschap maandelijks 
bijeen en houdt een van de leden een 
lezing, waarna wijn en hapjes tot de mo-
gelijkheden behoren. 

Mijn bescheiden bijdrage bestond tot op 
heden uit een voordracht, met lichtbeel-
den en geluid, over de moderne Griekse 
geschiedenis aan de hand van de muziek 
van Theodorakis. En wie knikte mij min-
zaam toe? Guus Pikkemaat, ooit mijn 
hoofdredacteur bij De Gooi- en Eemlander 
en thans buurman van Adriaan de Boer. 
Alweer een complot!

Joris Cammelbeeck

ONDER DE MENsEN is een serie over 
de manier waarop Volkskrant-pensio-
nado’s zich nog maatschappelijk nut-
tig maken. Niet achter de geraniums, 
maar buiten, onder de mensen. Deze 
keer Joris Cammelbeeck, voorheen 
redacteur Buitenland.
Redactie: Adriaan de Boer.

Raymond Rutting

exposeert foto’s

voor Simavi
Zaterdag 31 oktober begint een expositie 
van Volkskrant-fotograaf Raymond Rut-
ting over het werk van Simavi. De foto’s 
over het werk van deze ontwikkelingsor-
ganisatie in Ghana komen tot en met 30 
januari 2016 te hangen in fotogalerie De 
Gang, in de Grote Houtstraat te Haarlem. 
De opening gebeurt in de Doopsgezinde 
kerk, ingang Frankestraat 24 te Haarlem. 
De aanleiding is het 90-jarige bestaan van 
Simavi.

Op de volgende pagina’s vertelt Ray-
mond Rutting over zijn werk als freelance 
fotograaf. Jacques de Jong kwam hem 
toevallig tegen tijdens een groepsreis van 
foto-hobbyisten naar IJsland. Raymond 
Rutting was de belegeleidende docent tus-
sen de watervallen, gletsjers en geisers. 
Reisorganisatie SNP had hem daarvoor 
gevraagd.

Raymond was de laatste fotograaf in 
vaste dienst bij de Volkskrant. Hij heeft 
daar nu een contract als freelancer.

Toine Heijmans: chevalier

Het komt niet elke dag voor dat een collega een buitenlandse onderscheiding ont-
vangt. Het overkwam Toine Heijmans op 30 september. Tijdens een plechtigheid 

in de Franse ambassade te Den Haag kreeg Toine van ambassadeur Laurent Pic een 
lintje opgespeld: de versierselen die horen bij de ridderorde Chevalier dans l’Ordre des 
arts et des lettres. Daarmee beloonden de Fransen hem vanwege zijn verdiensten voor 
de literatuur. Voor zijn boek Op zee (En mer) had Toine al de Prix médicis étranger ge-
kregen. De Franse ridderorde was daarop het vervolg..

Op pagina 5 de reactie van Toine zelf.

Toine Heijmans 
tijdens het uit-
spreken van zijn 
dankwoord in 
de Franse am-
bassade te Den 
Haag.
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stomtoevallig ontmoeten we 
elkaar op een trip naar IJsland. 
Ik als fototoerist, Raymond 
Rutting als begeleidende fo-
tograaf. Hij geeft instructie aan 
een groep van negen hobbyis-
ten. Dat doet hij enthousiast, 
vakkundig en opbeurend. Het is 
een van de bezigheden die hij 
erbij doet, sinds hij, na dertien 
jaar vaste dienst bij de Volks-
krant alleen nog als freelancer 
werkt.

Op de eerste dag in Vatnsholt belt 
fotoredacteur Henk Brandsma: 
waarom Raymond Rutting niet op 

de lijst staat voor Prinsjesdag. Nee, hij zit 
op IJsland: fotograferen tussen waterval-
len, geisers, rotsen en ijsblokken.

Tijdens dat verblijf voltrekt zich een mi-
rakel: zes droge, zelfs zonnige dagen ach-
ter elkaar, zoals de IJslanders dat zelden 
zien, ideaal voor een vakantie die speciaal 
gericht is op fotografie. Raymond Rutting 
geeft de begeleiding.

Op de laatste dag in een storm- en regen-
achtig Reykjavik wil hij de Volksknar met 
plezier vertellen wat hij ervan vond.

‘Het is totaal anders dan mijn reguliere 
werk. Als fotograaf werk je nu eenmaal 
als eenling, nu moet ik vooral op anderen 
letten. Ik probeer alle deelnemers op hun 
waarde te schatten.’

Leuk om te doen?
‘Jazeker, ik geef ook veel workshops. 

Het hoort bij de verbreding van mijn vak, 
die ik zoek sinds ik feeelancer ben. In vas-
te dienst bij de krant moest ik altijd reke-
ning houden met het nieuws. Maar ik ben 
nu 52, heb twee afgestudeerde kinderen, 
een dochter van vijftien nog thuis. De hec-
tiek van het dagelijkse nieuws is erg leuk 
maar op den duur verlang je naar wat meer 
afwisseling. Ik ben nu ook modefotogra-

fie gaan doen, bedrijfsreportages ook. Zo 
ben ik niet meer alleen afhankelijk van de 
krant. Reisorganisatie SNP heeft me ook 
gevraagd deze reis te doen.’

Dankzij het werk voor ANP en de Volks-
krant heeft Raymond Rutting een grote 
naam opgebouwd. Bij het koninklijk huis 
kwam hij veel over de vloer voor staat-
sieportretten en staatsbezoeken. Hij weet 
het niet zeker, maar het zou kunnen dat hij 
mede dankzij dit werk in 2005, tijdens zijn 
eerste grote overzichtstentoonstelling in 
Utrecht, werd onderscheiden als officier 
van Oranje Nassau.

Het begon toch allemaal zo eenvou-
dig. Als jongen, amper van school, 
schreef hij voor een huis-aan-huis-

blad en ging er het fotograferen bij doen. 
‘Van mijn schoonvader, die fotograaf was, 
mocht ik het statief dragen. Daar begon ik 
het  van te leren.’

Via het Utrechtse fotobureau ’t Sticht, 
kwam hij bij het ANP. Daar kon hij lande-
lijk en internationaal gaan werken. ‘Ik deed 
er alles, het parlement, ook sport en ik ging 
veel naar het buitenland. De val van  Ceau-
cescu in Roemenië was een van mijn eerste 
grotere klussen.  Soms zat ik vijf maanden 
van het jaar in het buitenland. 

‘Toen vroeg het ANP me om met de 
Rijksvoorlichtingsdienst het koninklijk 
huis te coveren. Het klikte goed en ik 
maakte er portretten en een keer de kerst-
kaart. Ik maakte er steeds iets origineels 

van. Een bekende foto van mij tijdens een 
staatsbezoek aan Egypte is het hoofd van 
Beatrix met hoed aan de achterkant gefo-
tografeerd, vol in beeld, met de piramide 
en de sfinx op de achtergrond (foto links 
onder). Zeven jaar heb ik het koninklijk 
huis gevolgd.’

En het Hof zag dat het goed was.
Dat zag ook Bert Verhoeff, die toen chef 

Foto van de Volkskrant was. Bij zijn aan-
stelling had hij bedongen zelf een foto-
graaf te mogen kiezen. Wim Ruigrok en 
Daniël Koning gingen rond die tijd met 
de vut. Raymond Rutting kwam in hun 
plaats, in vaste dienst. ‘De Volkskrant was 
voor mij het hoogste wat ik op dat mo-
ment wilde bereiken. De krant paste het 
best bij mij.’

Noem eens een paar highlights?
‘De bomaanslagen in Madrid, de Neder-

landse militairen in Irak, de tsunami in 
Sri Lanka, het Nederlandse leger in Af-
ghanistan. Met Rolf Bos ben ik vaak naar 
Afrika geweest.’

Ook binnenland?
‘Talloze dingen. Uiteraard het Binnen-

hof. De moord op Theo van Gogh. Er was 
ook die aangespoelde bultrug op Texel. 
Tijdens een toneelstuk over prins Claus 
had ik de foto met een traan van Beatrix.’

Raymond Rutting op het IJslandse ijs.         Foto Carolijn Wessels, sNP

Lees verder op pagina 3

Het streven van fotograaf Raymond Rutting

Nieuwsfoto als kunstobject
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spijkerbroek
schrijven is herschrijven. In de literatuur, maar ook in de jour-

nalistiek. Van literatuur wist ik alleen wat meneer Van Leeu-
wen ons daarover op school had geleerd. 
Het waren boeken die je moest lezen. De 
boeken die jij mooi vond, las je maar in je 
eigen tijd. 

Bij de krant hoorde je soms van een stok-
oude redacteur dat je stukje over moest. 
Collega’s die in Amerika waren geweest, 
wisten je te vertellen dat Amerikanen álles 
herschreven. Je had er speciale rewrite-
afdelingen en researchers – die uitvogelden 
of jouw scoop wel klopte. 

Wij wilden óók Amerikaanse journalisten worden. We luister-
den al naar hun muziek, de jazz, en kochten op de Nieuwendijk 
onze eerste spijkerbroek – die je op je werk niet mocht dragen. 

Je wilde een Amerikaanse reporter worden. Met researchers, 
rewriters en wat niet al. Plaatsvervangende trots vervulde je als 
je zag wat die Amerikanen zo omslachtig bereikten: een krant 
die stilistisch één was, beter op de hoogte dan de concurrent 
en… foutloos.

Kom er nog eens om. Nou ja, de twee of 
drie goede kranten die overgebleven zijn, 
kunnen er nog wel mee door. Maar hun 
invloed is tanende. 

De schriftcultuur van de journalistiek was 
continuïteit en die continuïteit was het 
nieuws. Je werd er wijzer van, maar nog 
niet wijs genoeg. Je wilde meer nieuws. 

In de praatcultuur van de televisie is 
het nieuws ontploft. Zabriskie Point. Een 

vuurwerk van beeld en geluid dat kijkers ongedurig maakt. Of 
kwaad. Of hysterisch. Of doet afhaken. Bij Boer zoekt vrouw 
slaap je rustig in.

Willem Kuipers 

Intussen verzamelde Raymond prij-
zen. Tweemaal Fotojournalist van 
het jaar (1997 en 2004), de Zilveren 

Camera in verschilende categorieën. Zijn 
foto’s werden ook internationaal gepubli-
ceerd, in The New York Times, Time Ma-
gazine, The Guardian, Der Stern, Natio-
nal Geographic Magazine.

Betekent de Volkskrant ook een soort 
podium voor jou?

‘Ja, nog steeds’, erkent hij volmondig. 
‘In de krantenwereld ben je als fotograaf 
voor de Volkskrant het mannetje, zij het 
voor een bepaalde doelgroep. Sinds ik 
freelancer ben, zoek ik het ook bij ande-
ren. Ik werk nu bijvoorbeeld ook voor Na-
tional Geographic. Dat is iets heel anders. 
Dat zijn foto’s waarvan je wegdroomt.’

Wat maakt jouw stijl zo speciaal?
‘Bij mij gaat het om compositie en kleur-

gebruik en ik gebruik vaak een groothoek-
lens, 17 millimeter voor de kenners. Daar-
door lijkt het alsof je in mijn foto’s zit. Op 
mijn nieuwsfoto’s gebeurt ook altijd van 
alles. Sommige fotografen doen nogal 
eens geheimzinnig over hun manier van 
werken. Ik heb er geen moeite mee om 
mijn kennis over te dragen, integendeel, 
dat vind ik leuk.’

Als hoogtepunt beschouwt hij toch de 
koninklijke onderscheiding in 2005, toe-
gekend voor zijn hele oeuvre. De over-
zichtsexpositie bij die gelegenheid bracht 
hem op een idee, waarop hij al veel langer 
had zitten broeden.

‘Dankzij die expositie en die onderschei-
ding werd ik breder bekend, kreeg veel 
contacten.  Toen heb ik in 2006 The Art 
of News Foundation opgericht. Daar had 
ik twee bedoelingen mee. Er wordt altijd 
nogal laatdunkend gedaan over nieuws-

fotografie, maar die heeft naar mijn me-
ning wel degelijk ook een artistieke waar-
de. Vandaar ook de naam van de stichting 
The art of news. De nieuwsfotografie wil 
ik promoten als kunstobject, ook voor aan 
de muur.

‘En eerder had ik al eens bedacht: 
je komt terug uit een rampge-
bied, met een mooie serie, je 

krijgt de complimenten, je wint een prijs 
met zo’n foto. Maar de vrouw die erop 
staat, is intussen wel doodgegaan. Ik vond 
dat er ook iets moest gebeuren voor de-
genen die in rampgebieden als onderwerp 
voor mijn foto’s figureerden.

‘Dus na mijn overzichtstentoonstelling 
heb ik een veiling gehouden. Die bracht 
32 duizend euro op. Daarvan kon de stich-
ting een opvanghuis voor mishandelde 
vrouwen in Congo financieren. 

‘Er volgden nog landbouwprojecten in 
Oeganda en Mali. In totaal hebben we op 
die manier tot nu toe acht projecten gefi-

nancierd, op plekken waar ik geweest ben, 
met in totaal 160 duizend euro.’

Hoe houd je zo’n stichting aan de praat?
‘Het meeste doe ik zelf, zoals het inrich-

ten van een expositie en het regelen van 
een veiling. Vrijwilligers helpen mee met 
de grotere projecten.’

En het geld?
‘Dat gaat rechtstreeks naar het doel waar-

voor het bestemd is. ‘

Wat is je volgende leuke klus?
‘Binnenkort ga ik  naar Aruba, vanwege 

de dertigjarige status aparte. Ik ga er der-
tig portretten maken, van prominente figu-
ren zowel als van gewone Arubanen, de 
gezichten van Aruba.’

Dat is weer wat anders dan Reykja-
vik,  waar intussen storm en regen om de 
jeugdherberg gieren.

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 2

Raymond Rutting in de jeugdherberg tussen zijn cursisten.              Foto Jacques de Jong
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Jildou van der Bijl, hoofdre-
dacteur van de Linda, verza-
melt de opmerkelijkste pers-
momenten van de afgelopen 
eeuw. Arendo Joustra, hoofd-
redacteur van Elsevier, laat 
de belangrijkste toespraken 
zien – niet alleen het beroemde 
protest van de Leidse hoogle-
raar R.P. Cleveringa, maar ook 
Louis van Gaal aan het woord.

In de galerij fameuze jour-
nalisten, samengesteld door 
Mariëtte Wolf, voormalig di-
recteur van het Persmuseum, 
ontmoeten Henri Faas (in-
dertijd Wandelganger in de 
Volkskrant) en Joris Luyendijk 
elkaar. Tekenaar Peter van 
Straaten verzamelde tien poli-
tieke prenten uit de laatste hon-
derd jaar over oorlog en vrede; 
Opland ontbreekt niet. En Sa-
cha de Boer presenteert tien 
foto’s waarover heftig werd 
(en wordt) gediscussieerd – als 
laatste het verdronken jongetje 
Aylan op het Turkse strand.

Jan Müller, directeur van 
Beeld en Geluid, zet gerucht-
makende tv-programma’s op 
een rij (Big Brother), en jour-
nalist/historicus Paul Arnol-
dussen de grootste canards 
van deze honderd jaar (De Te-
legraaf onthulde de verkeerde 
vriendin van Willem-Alexan-
der). We zien de belangrijkste 
lanceringen van nieuwe tijd-
schriften en de meest gerucht-
makende rechtszaken. Onder-
getekende verzamelde de tien 
meest ingrijpende scoops.

Op 10 oktober – inderdaad, 
de tiende van de tiende – opent 
burgemeester Eberhard van der 
Laan van Amsterdam deze ex-
positie, die nog tot eind januari 
2016 te zien is in het Persmu-
seum aan de Zeeburgerkade 
in Amsterdam, in het gebouw 
van het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis – 
tevens de hoeder van de rijke 
collectie van het museum.

Daar zit het Persmuseum pas 
sinds 2001. Gedurende hon-
derd jaar heeft het museum 
tal van omzwervingen door de 
stad beleefd, met als constante 
factor gebrek aan ruimte en 
aan geld.

De Stichting Het Neder-
landsch Persmuseum werd op 
4 november 1915 opgericht 
om de waardevolle collectie 
van krantenuitgever D.A. van 
Waalwijk te redden, een ver-
woed verzamelaar. Aan de 
wieg stonden zowat alle jour-

nalistenorganisaties, voorop 
De Amsterdamsche Pers en 
de Nederlandsche Journalis-
ten Kring, plus de uitgevers-
vereniging De Nederlandsche 
Dagbladpers.

Vanaf 1924 beschikte het 
Persmuseum over een eigen 
onderdak: het Korenmeters-
huisje aan de Nieuwzijds Kolk. 
Het bleek echter al snel te klein 
voor de omvangrijke collectie, 
het was slechts enkele uren per 
week geopend voor een een-
voudige permanente opstel-
ling, en van wisselexposities 
was helemaal geen sprake.

MAAR na de oorlog 
kreeg het museum 
plotseling veel be-

langstelling én meer financiële 
armslag dankzij een tentoon-
stelling over de illegale pers. 

Met deze wind in de zeilen 
trok het vanaf 1950 verder sa-
men op met het Instituut voor 
Perswetenschap en de Neder-
landse Persbibliotheek aan de 
Keizersgracht 604; de bedoe-
ling was dat daaruit een natio-
naal persinstituut zou ontstaan.

Ook daar bleek de ruim-
te veel te krap voor de nog 
steeds groeiende collectie, die 
bovendien ernstig leed onder 
de slechte klimatologische 
omstandigheden in het grach-
tenpand. De Universiteit van 
Amsterdam bood soelaas door 
ruimte ter beschikking te stel-
len, vanaf 1969 aan de Oude 
Turfmarkt en na 1978 in het 

Oost-Indisch Huis aan de 
Oude Hoogstraat.

Het bleef echter kwakkelen 
met belabberde omstandighe-
den voor de zeer kwetsbare 
collectie – veel historische 
kranten – en nog steeds ontoerei-
kende financiën. Pas met het on-
derbrengen van de collectie van 
het Persmuseum in het gebouw 
van het IISG, in 1989, werd een 
belangrijke droom werkelijk-
heid: de kostbare schatten wor-
den vanaf toen bewaard onder 
optimale omstandigheden, alles 
is ontsloten en waar nodig ge-
digitaliseerd, en er is een heuse 
studiezaal.

Met de opening in 2001 door 
kroonprins Willem-Alexander 
van een echte tentoonstellings-
ruimte, de hele week open en 
geschikt voor fraaie wissel-
exposities, zette het Persmuse-
um ineens een grote stap voor-
uit; alleen ligt het IISG wel erg 
aan de rand van de stad.

Twee belangrijke doelstel-
lingen moeten nog worden be-
reikt. De financiële armslag is 
nog steeds veel te krap; daar 
zijn veel meer bezoekers én 
meer gulle sponsors voor no-
dig. En juist om die bezoekers 
te trekken, is een expositie-
ruimte meer centraal in Am-
sterdam een absolute vereiste. 
De mooiste droom: voor de 
komende honderd jaar het ide-
aal uit de jaren vijftig realise-
ren, een echt Huis van de Pers.

Bert Steinmetz

Persmuseum
viert 100 jaar
met expositie

Spotprent van politiek tekenaar Opland over een onderzoek van het kabinet Den 
Uyl met betrekking tot het koninklijk huis.

HET PERsMusEuM 
bestaat honderd 
jaar en viert dat 

met een bijzondere jubi-
leumexpositie. Tien gast-
conservatoren graven in 
tien belangrijke facetten 
van de persgeschiede-
nis, en belichten daar tien 
belangrijke voorbeelden 
van. samen scheppen zij 
de tentoonstelling 10 x 10.
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‘Eerst kreeg ik thuis een brief van 
de Franse minister van Cultuur, 
een brief van de Franse ambassa-

deur in Nederland en een oorkonde, waar-
uit bleek dat ik benoemd zou worden tot 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Let-
tres, een lintje dus.

De Fransen houden van ridderordes. Ze 
hebben er meer dan wij in Nederland. 
Ik wist niet wat het was , maar kwam er 
googelend achter dat het om een serieuze 
aangelegenheid ging. Eerst dacht ik dat 
mijn twee beste vrienden een grap met me 
uithaalden, maar het bleek allemaal au-
thentieke post.

Vorige week woensdag was de officiële 
uitreiking, er was een receptie bij in de 
residentie van Laurent Pic, de Franse am-
bassadeur, die een mooie speech hield en 
me plechtig een zware medaille opspelde 
(die trouwens werkelijk mooi is, en in een 
koningsblauw doosje zit met R.F. erop, 
Republique Française).

Ik ben niet zo van de officiële gelegenhe-
den maar dit was toch wel erg speciaal, in 
een met kunst en kroonluchters behangen 
ontvangstruimte. 

Het was nog gezellig ook, met gasten 
uit de journalistiek, de uitgeverij, de di-
plomatie en vrienden en familie. En mijn 
drie kinderen, die halverwege begonnen te 
gamen op hun schermpjes.

Ik hield zelf ook een korte speech, in het 
Frans. Dat had ik in een vlaag van onbe-
zonnenheid beloofd. De eerste alinea’s 
gingen over de aankoop van de Rem-
brandts (dat was nieuws die dag), maar 
die heb ik geschrapt want je weet nooit 
hoe dat valt in diplomatieke kringen. Ver-
volgens begon de ambassadeur uitgebreid 
over de affaire te vertellen, zo zie je maar. 

Het voelt een beetje vreemd, zo’n zware 
medaille aan je jasje. Ik heb beloofd hem 
alleen af en toe op mijn zeilpak te spelden. 

Een boek schrijf je toch eigenlijk voor 
jezelf. Er zijn geloof ik 450 chevaliers 
comme moi in de wereld (onder wie André 
Rieu), en ik begreep dat het onze taak is 
om de Franse kunsten en letteren te verde-
digen. Welnu: en garde!

Op Zee is uit 2011 maar still going strong. 
Eind augustus, begin september was ik sa-

men met andere Nederlandse schrijvers 
met het Nederlands Letterenfonds naar 
Brazilië, waar het boek uitkwam in Portu-
gese vertaling. Dat vond ik erg bijzonder: 
midden in de grote boekwinkel Livraria 
Cultura in São Paulo vertellen over een 
nogal Hollands boek. 

Het gaf me ook de gelegenheid Ineke 
Holtwijk op te zoeken, die mij en Tommy 
Wieringa vervolgens een onvergetelijke 
dag in Rio de Janeiro bezorgde. Een be-
tere en meer dynamische gids kun je je 
niet wensen - Ineke trouwens is ook still 
going strong.

Bij dat soort gelegenheden knijp ik me-
zelf trouwens weleens in de arm.

Vanavond rij ik naar Stadskanaal, om in 
de bibliotheek te vertellen over m’n twee-
de boek, Pristina, dat vorig jaar verscheen. 
Heel actueel nu, want het gaat over een 
vluchtelinge en een immigratieambtenaar. 
Verschijnt in januari in Frankrijk.

Maar verder heb ik vooral heel veel ple-
zier met de verslaggeversrubriek die ik 
schrijf met Margriet Oostveen en Arie-
jan Korteweg. We hebben samen een 
whatsapp-groep die Eropaf! heet. Blijft 
het mooiste werk van de wereld: ergens 
naartoe, en opschrijven maar.’

Toine Heijmans
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Op 30 september ontving collega 
Toine Heijmans in de Franse am-
bassade te Den Haag een ridderorde 
voor zijn roman En mer, in het Ne-
derlands Op zee, dat in 2011 is ver-
schenen. De Franse orde van Kunst 
en Letteren werd op 2 mei 1957 in-
gesteld ter beloning van verdiensten 
op het gebied van kunst en letter-
kunde.
Hieronder Toine’s ervaring.

‘Ik heb beloofd

dat lintje

af en toe

op mijn zeilpak

te spelden’


