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Het valt niet mee om je staande te 
houden tussen al die egotrippende dj’s, 
onderlinge concurrentie tussen zenders 
én tussen collega’s. Daarnaast kan 
vriendjespolitiek je behoorlijk parten 
spelen. Ja, het is een keiharde wereld, 
die radiowereld. Maar wij loodsen je 
er doorheen en onthullen zelfs de 
ongeschreven regels.
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Ontslagen

B
ij Noordzee FM werd ik in 2005 dus 
afgewezen voor de showbizz-blok-
jes omdat ik een vrouw was. Prompt 
werd ik een week later weer gebeld 
door Noordzee FM. Ze zochten een 
nieuwslezer voor het tijdelijke och-

tendprogramma in de zomerperiode, tot-
dat de zender werd omgetoverd in Qmusic. 
Samen met dj Daniel Smulders maakte ik in 
een paar maanden de ochtendshow en dat 
was erg leuk om te doen. Bijzonder ook dat 
een afwijzing toch nog goed kan uitpakken. 
Maar het werd nog mooier. Plotseling werd 

ik op een middag gebeld door een nummer 
uit het buitenland. “Ja, hallo, met Jeroen 
van Inkel. Ik bel je vanuit Griekenland om te 
vragen of jij wil blijven zitten waar je nu zit. 
Ik ga vanaf volgende maand het ochtend-
programma presenteren op Qmusic en ik 
wil jou er graag bij hebben. Lijk dat je wat?” 
Ik viel bijna van mijn stoel, dat begrijp je. Dé 
Jeroen van Inkel vraagt mij? Om nieuws te 
lezen in zijn nieuwe programma?! 

Het was echt een droom om met hem samen 
te werken. Wat vond ik het fantastisch om 
hem aan het werk te zien en te leren kennen 
als een bevlogen en ontzettend lieve man. 
Langzaam werd mijn rol steeds groter en 
werd ik een volwaardige sidekick bij ‘Je Dag 
is Goed’. Ik won de Radiobitch Award voor 
Beste Nieuwslezer en mocht mee naar loca-
tie-uitzendingen, waar ik zelf wel eens een 
handtekening mocht uitdelen. 

Zo’n ochtendprogramma viel me wel zwaar, 
want zelfs al ging ik elke avond om acht uur 
naar bed, ik was doodmoe als de wekker 
ging om kwart voor vijf ‘s ochtends. Zo duf 
als een konijn las ik dan mijn eerste bulletin 
om zes uur. Ik dronk op een ochtend gemid-
deld zestien koppen koffie en kon daarna 
thuis nog gewoon op de bank in slaap val-
len. De conclusie was dat ik blijkbaar geen 
ochtendmens ben, maar het was zo’n leuke 
baan dat ik het er graag voor over had.
 

Jeroen van Inkel kent als geen ander het klappen 
van de radiozweep. 
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Veel nieuwslezers zijn populair, omdat 
ze prettig zijn om naar te luisteren. 
Maar wat doen zij dan zo goed? Hoe komt 
het dat luisteraars en kijkers zich juist 
door deze nieuwslezers - letterlijk en 
figuurlijk - zo aangesproken voelen? 
Om daar achter te komen heb ik zoveel 
mogelijk radiomensen gevraagd welke 
nieuwslezers zij zelf bewonderen en 
waarom. Een paar namen werden opvallend 
vaak genoemd: Jan de Hoop van het RTL 
Ontbijtnieuws, Henk Blok van Radio 538, 
Jan van de Putte van de NOS en wijlen Arend 
Langenberg. Dit is ‘het geheim van hun 
succes’... 
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J
an de Hoop is vooral bekend van televisie maar is net zo goed een ‘radiomens’. Wat hij 
in feite heeft gedaan is een losse manier van nieuwslezen, wat gangbaar was bij ‘talkra-
dio’ naar de televisiestudio brengen. Dat werkt goed in de ochtend omdat de toon dan 
wat luchtiger kan zijn. Hij vindt het lastig om van zichzelf te zeggen wat hem zo’n goe-
de nieuwspresentator maakt “...maar ik kan wel zeggen wat andere mensen zeggen.  

Het stomme is als ik al die ellende op elkaar gestapeld heb ’s ochtends dan zijn de meeste 
reacties op Twitter dat het ‘weer gezellig’ was. Terwijl er modderstromen waren, een 
uitgebarsten vulkaan met doden, er was van alles aan ellende te melden en dan nog vonden 
mensen het gezellig. Dus kennelijk straal ik iets uit waardoor mensen het prettig vinden om 
met mij wakker te worden.” 

Aan zijn uiterlijke verschijning kan het niet liggen, 
denkt hij zelf: “Als je gewoon naar het plaatje kijkt 
dan staat daar een veel te dikke man, van 63, in vaak 
te krappe truien het nieuws te lezen, maar dat maakt 
blijkbaar niet uit. En dat de camera steeds hoger 
moet, omdat dat qua onderkinnen scheelt als je in 
het licht kijkt dat vinden mensen dus ook niet erg.” 
De enige manier om goed nieuws te lezen is door 
écht te begrijpen wat je vertelt, vindt Jan. Hij doet 
dat ook door zijn eigen gevoel te laten doorklinken 
want zo krijgt een tekst de juiste lading, vindt hij. “En 
dan klinkt het automatisch anders of je een kernoor-
log aankondigt of de geboorte van een pandabeer-

tje. Dat moet je aan je stem horen, dat moet je voelen. Dat is vaak wat er misgaat. Dan klinkt 
alles hetzelfde en dan denk ik: jij hebt helemaal geen idee wat je aan het vertellen bent. Dan 
ben je alleen de autocue aan het voorlezen.”

Het geheim van Jan de Hoop: 

niet voorlezen, maar vertellen

Jan de Hoop presenteert het RTL Ontbijtnieuws het liefst 
in een trui met bijpassende mok. Hier was hij extra trots 
op de combinatie.
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Je kent Henk Blok vooral als nieuwslezer bij Evers Staat Op maar daarvoor werkte hij onder 
meer bij Radio M Utrecht en de NOS. “Toen ik bij de NOS wegging, zei ik dat ik nooit meer 
wilde nieuwslezen. Ik had het helemaal gehad. Dat kwam ook door de cultuur daar. Het was 
allemaal heel streng en strak, zo neutraal mogelijk en er mocht niets van jezelf in zitten. En 
dat zinde mij niet meer. Dus vandaar dat ik toen naar Radio M ging om de ochtendshow te 
presenteren. Dat vond ik geweldig.” Toch zei hij meteen ‘ja’ toen Edwin Evers hem vroeg als 
nieuwslezer. “Met Edwin had ik al een klik voor de NOS-tijd, want we hadden bij dezelfde 
lokale omroep gezeten. Dus we kenden elkaar al dertig jaar.” Hij en Edwin zien allebei André 
van Duin als hun grote voorbeeld. Hoe integreert Henk dan elementen van die legendari-
sche komiek in zijn nieuwsbulletins? 

“Het is toch wel die knipoog die je erin legt, van: jongens het is allemaal verschrikkelijk wat 
er in de wereld gebeurt, maar dan toch ook wel weer een beetje dat relativerende. 
Anders word je ook gek ook van al die ellende.”
 
Henk is zich ervan doordrongen, dat hij zijn ego ondergeschikt moet maken aan het nieuws 
en aan het programma. Hij noemt dit zelfs als eerste punt, als ik hem vraag naar wat ie-
mand een goede nieuwslezer maakt. “Een 
goede nieuwslezer mag wel een persoon-
lijkheid zijn, maar hij moet niet de hoofdrol 
zijn. Het blijft de boodschapper, maar wel 
een belangrijke. Dus hij moet het nieuws 
brengen, vertellen, zonder dat die zichzelf 
interessant vindt. Bovendien mag je eigen-
lijk geen eigen mening hebben als neutrale 
nieuwsautoriteit, vindt Henk. “Maar je mag 
wel een mening uitlokken en dat balance-
ren op een dun koord. Een goede nieuwsle-
zer voelt die balans heel goed aan.” 

Het geheim van Henk Blok: 

vergeet je ego

Henk Blok is niet alleen een heel goede 
nieuwslezer, maar ook een fijne collega. 



Serieus het nieuws voorlezen terwijl de radio-dj een 
striptease-showtje weggeeft voor je nieuwsleeshok, een 
afschuwelijke kriebelhoest krijgen tijdens het voorlezen 
van het weerbericht of je collega opzij duwen om die 
mooie baan te bemachtigen? Het overkwam nieuwsle-
zeres Hannelore Zwitserlood allemaal. Inmiddels weet 
ze: de radiowereld is snoeihard en wordt bevolkt door 
radionerds en stoere vrouwen.
 
Hannelore Zwitserlood geeft, samen met Eline Maarse, 
een uniek kijkje achter de schermen. Ze vertelt over de 
ups en downs gedurende haar carrière en alles wat je al-
tijd al wilde weten over het (over)leven van een nieuws-
lezer op de radio. 

www.splintmedia.nl

Hannelore Zwitserlood (1975) speelt op de basisschool 
al ´radiootje´ met haar vriendinnetjes. Ze studeert 
Communicatiewetenschap als ze op zeventienjarige 
leeftijd als nieuwslezer aan het werk gaat bij een lo-
kale radiozender. Wat volgt is een indrukwekkende 
carrière waar ze als nieuwslezer, redacteur, sidekick, 
voice-over en presentator bij alle grote commerciële 
radiostations in Nederland heeft gewerkt. Hannelore 
is een van de bekendste vrouwelijke radiostemmen 
van Nederland. 

Waarom pesten Coen en Sander hun nieuwslezer zo graag?

Wat vindt Ruud de Wild nou echt van vrouwelijke dj’s?

Hoe overleef je een ochtendshow volgens Henk Blok?

Waarom wil Erik de Zwart graag meer vrouwen op de radio?

Met verder 0.a.:
•  Hoe kom je bij de radio;
•  Gênante situaties en bloopers;
•  Hoe wordt nieuws gemaakt  en  
     werken deadlines;

•  Vriendjespolitiek en jaloerse collega’s;
•  Wat is een goede radiostem;
•  Serieuze nieuwslezer of radiobitch?




