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'De helft van mijn carrière is voortgekomen uit toevalligheden' 

Robert Long na ziekte weer op de planken 
 

Door Evert Visser 

 

HAARLEM - Onbevangenheid, rust, nuchter nadenken en vooral geen plannen maken. 

"Want het leven verloopt toch altijd anders." Dat kenmerkt Robert Long, de veelzijdige 

zanger, theatermaker en schrijver. Lees het verhaal over acht maanden noodgedwongen 

thuiszitten, een veelzijdige carrière en zijn visie op werk en leven.  

 

Long zit in een restaurant in hartje Haarlem aan tafel en rookt een sigaret. Hij is 

geïnteresseerd in mensen en interviewt daarom de redacteur van deze krant. Daarna worden 

de rollen omgedraaid en praat hij honderduit over zijn ziekte. 

 

"Op een gegeven moment liet ik een pan uit mijn poten vallen. Toen dacht ik, wat raar. Ik laat 

nooit een pan uit mijn poten vallen. En ik struikelde wel eens. Ik dacht, misschien moet ik een 

nieuwe bril hebben, dat zou best kunnen. Dat heb ik laten onderzoeken. Niemand vond iets. 

En na veel gezeik kwamen ze erachter dat ik artrose had in mijn nekwervels. Dat is 

verkalking", vertelt Robert Long. Een operatie en een acht maanden lange herstelperiode 

waren noodzakelijk. Daarom moest de artiest vorig jaar zijn theaterprogramma 'Brand!' 

vroegtijdig afzeggen. De operatie lukte goed en Long is terecht opgelucht. "Het was een 

riskante operatie, want door de nek loopt het ruggenmerg. Als je ook maar even iets mis doet, 

dan ben je meteen de lul. Je kunt verlamd raken. En de operatie verliep via mijn strot, dat zit 

vlakbij je stembanden. Dus daar was ik wel bezorgd over." Daarna moest Long rust nemen en 

mocht hij volgens eigen zeggen 'geen bal doen'. Long: "Ik kon niks en liep met een stok. Ik 

mocht niet eens schielijk omkijken. Ik was ineens heel erg bejaard." Maar toch heeft hij de 

verplichte werkpauze niet als zeer vervelend ervaren. "Ik dacht, ik ga lekker op mijn reet 

zitten en televisie kijken, want ik kan toch niks anders. Maar na een week weet je dat ook 

hoor. Dan denk je, Jezus Christus, vanavond weer Lingo." Maar is hij dan niet verslaafd aan 

zijn werk, is hij niet in een gat gevallen? "Nee, dat heeft er niks mee te maken. Je moet dingen 

kunnen accepteren en daarin ben ik heel makkelijk. Maar natuurlijk was het wel vervelend om 

een theatertoer halverwege te moeten afzeggen. Er moest van alles geregeld worden." 

 

Ommezwaai 

Robert Long heeft een lange en veelzijdige carrière achter de rug. Hij zong op veertienjarige 

leeftijd in de Utrechtse band The Yelping Jackals, maakte daarna vier hits met de Utrechtse 

popgroep Unit Gloria en scoorde begin jaren 70 nog twee solohits. Later maakte hij met veel 

succes Nederlandstalige nummers, hij schreef theaterprogramma's, een toneelstuk en musicals 

zoals Tjechov en werkte samen met bekende mensen als Dimitri Frenkel Frank en Leen 

Jongewaard. Hij presenteerde ook het televisieprogramma 'Mijn Geheim', het televisiespel '10 

voor Taal' en een documentaire over taal. 

 

Maar wat vindt hij eigenlijk het leukste om te doen? "Het is een goede combinatie. Dat houdt 

alle dingen fris. Maar ik vind schrijven eigenlijk het leukste. Dus het maken. Je begint met 

iets dat er nog niet is en dat langzaam ontstaat." De artiest maakte in de jaren 70 een switch 

van Engelstalige muziek naar Nederlandstalig en van popmuziek naar kleinkunst. Volgens 



Robert Long is dat goed verklaarbaar. "Ik was altijd al een groot liefhebber van kleinkunst. En 

popmuziek hoort bij je leeftijd als je jong bent. Popmuziek begon in die tijd net zo'n beetje 

uitgevonden te worden. Daar wilden wij aan meedoen. Maar toen ik wat ouder werd en tegen 

de dertig liep dacht ik... ik wil niet op mijn negentigste jaar nog popliedjes op het podium 

zingen. Het is ook een hele vluchtige, op hits gebaseerde wereld. Daarom ging ik naar het 

theater. Theater hangt niet af van hits. Het is een soort opbouw van wat je de afgelopen jaren 

hebt gedaan." 

 

Voor een ander 

De artiest verklaart dat zijn werk altijd ergens over moet gaan. Hij schopte in de jaren 70 

tegen heilige huisjes aan zoals de kerk en schreef en zong ook over taboes zoals 

homoseksualiteit (Long is zelf homoseksueel, red.). "Dat hield mij toen bezig. Ik zeg altijd: 

als je iets doet, dan kan je dat het beste vanuit jezelf doen, omdat je daar de beste visie op 

hebt."  

 

Toch heeft de theatermaker ook waardering voor de luchtige genres. "Ik kan ontzettend 

jaloers zijn op figuren die gewoon tra la la kunnen doen, die mensen een hele avond kunnen 

laten lachen, zoals André van Duin. Maar dat zit niet in mijn aard." 

Robert Long zegt de broodnodige inspiratie voor zijn werk te kunnen oproepen. "Dat doe ik 

als volgt: ik maak het hele jaar door notities in een map. Dat zijn ideeën die ik dan later verder 

uitwerk. Maar dat is niet altijd zo gegaan. Als je jong bent, dan denk je altijd dat je inspiratie 

moet hebben. Dat is niet waar. Je kunt niet wachten tot je inspiratie hebt, want dan gebeurt er 

nooit iets." Long kijkt tevreden terug in de tijd. Hij krijgt nooit een onbehagelijk gevoel als hij 

een liedje van vroeger terughoort of denkt aan een theaterprogramma. "Dat is zinloos. Want 

op dat moment was dat het beste wat ik te bieden had. Daarbij komt dat ik niet snel tevreden 

ben met wat ik doe. Als ik op een gegeven moment vind dat het goed is, dan ga ik er ook 

vanuit dat het goed is." Ook als Robert Long liedjes schrijft voor een ander, dan is hij niet 

altijd tevreden over de uitvoering ervan. "Ik denk nooit dat ik het beter kan, want iedereen 

doet z'n best natuurlijk. Maar het gebeurt wel eens dat ik denk; dit is het net niet. Dat zou ik 

anders gedaan hebben. En dan zet ik het later op een eigen cd of zo." 

 

Programmaboekje 

Robert Long praat nuchter over de toekomst en maakt doorgaans geen specifieke plannen. 

"Nee, dat heeft geen zin, want ik kan morgen wel dood neervallen. En bovendien: de helft van 

mijn carrière is voortgekomen uit toevalligheden. Er zijn nog nooit twee jaar voorbijgegaan 

zonder dat iemand tegen mij zei… zeg, we hebben een idee, vind je dat niet leuk? En ik vind 

het altijd interessant om dingen te doen die ik nog nooit gedaan heb, als ze leuk zijn. En als 

dat niet gebeurt, dan ga ik lekker door met mijn eigen dingen." 

 

Robert Long noemt enkele voorbeelden. "Dimitri vroeg mij na het uitkomen van mijn eerste 

langspeelplaat of ik met hem een nieuw programma wilde doen. En ook de presentatie van het 

tv-programma '10 voor taal' is een goed voorbeeld. Men vroeg mij of ik een screentest wilde 

doen. Dat vond ik leuk. Maar na het zevende seizoen dacht ik, nou vind ik het niet interessant 

meer. Zo zit ik in elkaar. Laatst vroeg men mij of ik de hoofdrol wil spelen in een musical. 

Maar daarvoor heb ik nu geen tijd. Maar als ik straks wel tijd heb, dan doe ik het misschien 

wel." 

 

Maar natuurlijk moet Robert Long wel een theatertoer ruim van tevoren plannen. "Als ik over 

twee jaar een programma wil doen, dan moet ik nu al weten waarover het gaat. We moeten 



het theater boeken en ik moet tekst voor een programmaboekje schrijven. Maar op dat 

moment weet nog niemand wat we gaan doen. Daarom staat er ook altijd slap gelul in zo'n 

boekje." 

De artiest gaat eind dit jaar een klein toertje met kerstconcerten doen. "Ja, en daarna ga ik een 

halfjaar of een jaar niets doen. Althans, dan ga ik schrijven voor bijvoorbeeld een cd en een 

theaterprogramma." 

 

Vangrail 

Robert Long zou graag nog eens met cabaretier/stand-up comedian Marc Marie Huibrechts op 

de planken willen staan, als hij mocht kiezen. "Hij is uitermate geestig en ook heel 

ontroerend. En dat gaat soms naadloos bij hem over. En hij zingt mooi, hij heeft een hele 

mooie stem. Hij heeft ook niet dat schreeuwerige wat de meeste cabaretiers en stand-up 

comedians hebben. Daar word ik na een kwartier toch erg moe van. En er is nog een reden. Ik 

ben nu al een oude heer, dus ik zou het leuk vinden om met een jongere man als hij te werken. 

Met oud en jong, daar kun je leuke dingen mee doen." 

Longs visie op de maatschappij en zijn muzieksmaak komen aan bod. "Ik vind alle soorten 

muziek leuk, tenzij ik het niet leuk vind. Dat is een beetje een lullig antwoord, maar het is wel 

zo", vertelt hij. Maar Long vindt overigens wel dat er momenteel qua popmuziek veel rotzooi 

wordt gemaakt. "Je hoort een hit en dan komen er zes stukjes achter aan die er op lijken. Je 

hoort dus de kopieën. Daar word ik niet erg opgewonden van. Kijk, als ik een origineel ding 

hoor, dan vind ik dat wel leuk." 

Wordt Robert Long nog wel opgewonden van zijn eigen muziek? "Ik luister niet naar mijzelf, 

behalve als ik ergens mee bezig ben. Dan luister ik de opname af als ik in de auto zit. En als 

het na drie keer gaat vervelen, dan heb ik iets verkeerd gedaan. Dat gebeurt wel eens", zegt 

hij. Long is ook geen radiodier. "Als ik thuis ben, dan heb ik sowieso al geen radio aan. 

Onderweg in de auto staat in toenemende mate Radio 1 op. Naar Radio 3 kan ik niet luisteren 

en bij 2 vlieg ik toch ook al - als ik niet uitkijk - in de vangrail." 

 

Idols 

Robert Long kan de hype van Idols en de hysterie rond bekende mensen niet waarderen. "Dat 

was twintig jaar geleden ook al een beetje zo, maar toen hoorde je het publiek nooit 

schreeuwen. Dat kunnen ze echt laten wat mij betreft, want dat vind ik kunstmatig. Maar dat 

is gewoon de tijdsgeest. Wij importeren een beetje het enthousiasme van Amerika. Al die 

flauwekul er omheen, met die hele verzonnen publiciteitsmachine. Hij heeft een meisje, of hij 

heeft een kind lees je dan in de bladen. Daar gaat het helemaal niet om, want het liedje blijft 

vaak maar gewoon het liedje.  

Nee, ik zie echt liever iemand langzamerhand omhoog ploeteren en groeien. Dat zijn mensen 

die hun eigen karakter en hun eigen kunstje hebben ontwikkeld tot iets waarvan zij vinden dat 

het zo moet zijn. Dat is beter dan dat iemand er 'baf' ineens is." 

Maar hoe gedroegen de fans zich eigenlijk in 'zijn tijd'? Long: "Ik stond destijds met mijn 

eerste langspeelplaat 'Vroeger of Later' twee jaar lang in de hitparade. Ik was toen echt god in 

Frankrijk. Maar altijd binnen de Nederlandse normen. Er vallen hier geen mensen flauw. En 

mensen gooien geen slipjes op het podium. In mijn geval wisten ze ook dat dit vrij zinloos 

was, natuurlijk." Hij moet lachen en krijgt op dat moment een kopje koffie van de serveerster. 

Robert Long maakt even een praatje met haar en richt zich dan weer op zijn verhaal. 

 

Mooi Italië 

Robert Long leest graag en veel. "Het verveelt me zelden." Ook kan hij heel goed helemaal 

niks doen, vooral in de bergen bij het Comomeer in Italië waar hij woont. Het schitterende 



uitzicht, waarbij de zon de kleur van het landschap elk halfuur verandert, verbaast hem al 

zestien jaar nog elke dag. "Daar kan ik de hele dag naar zitten kijken. Dat is echt waar", roept 

hij enthousiast. 

De artiest was volgens eigen zeggen niet bewust op zoek naar een andere woonplaats. "Ik ben 

in mijn jeugd wel dertig keer verhuisd; het zit een beetje in de genen van mijn familie. Weet 

je hoe het ging? Ik was een keer in Italië en dacht, goh, zou ik hier kunnen wonen? En op een 

gegeven moment blijkt dat dat kan. Want je kunt overal schrijven. Bovendien is verhuizen 

binnen Europa een kleine moeite. Het is zo geregeld." 

Long gebruikt tijdens een toer door Nederland en België een parterre. "Het is prettig om een 

soort eigen bed ergens te hebben staan. Dat je niet 's avonds in een hotel voor elke borrel naar 

de receptie moet bellen en dat soort gelul." 

 

Brand! 

Robert Long vergeet helemaal te praten over zijn theaterprogramma 'Brand!'. Deze 

voorstelling bevat veel muziek en mooie liedjes die gaan over zaken die gerelateerd zijn aan 

de liefde. Long schrijft overigens vaak over dat thema. "Want het is een onderwerp dat alle 

mensen bezighoudt, op welke manier dan ook." 

Is het theaterprogramma een beetje autobiografisch? Long: "Ik denk dat iedere auteur zijn 

eigen ervaringen meeneemt. Dat kan niet anders. Maar je hoeft het niet zelf meegemaakt te 

hebben. Ik kan mij best in jou verplaatsen. En ik zou bijvoorbeeld een prachtig liedje kunnen 

schrijven over een bevalling, terwijl ik toch zelden een kind krijg." "Die kans is overigens 

klein, ik heb alles weg laten halen", grapt hij. 

Robert Long heeft veel grote shows gemaakt. Maar het programma 'Brand!' is kleinschaliger. 

Long: "Daarvoor heb ik bewust gekozen. Want er kan tegenwoordig niets meer zonder 

gigantische decors, zonder rook en zonder nog meer licht. Al dat gedoe. Dat leidt alleen maar 

af van - vind ik - de essentie van wat ik wil. Ik wil juist de muziek, de tekst en de sfeer op de 

voorgrond zetten." 

 

Robert Long? 

De naam Robert Long is een 'artiestennaam'. Hij kreeg die bijnaam toen hij vroeger in Utrecht 

in de band zat. "Ze noemden mij Long, vanwege mijn lengte. Ik ben 1.93 meter lang. En ik 

kreeg destijds een andere naam, want je kon met mijn familienaam dertig jaar geleden in de 

popmuziek niet aankomen. Toen kon je niet zeggen: 'Jan de Bruin and his wild jumping' weet 

ik veel. Dat sloeg nergens op. Maar dat was toen. Als ik nu zou beginnen, dan zou ik denken; 

jammer, zo heet ik nou eenmaal. Dat hebben de mensen maar te vreten."  

Robert Long wil zijn echte naam tijdens het gesprek niet verklappen."Daar hebben ze 

helemaal niets mee te maken, dat kan mij ook niet schelen. Laat ze het maar opzoeken", roept 

hij lachend aan het eind van het interview. 

Robert Long is uitgesproken, maar maakt nog niet de indruk dat hij snel het restaurant wil 

verlaten. Hij babbelt nog even verder, laat zich in alle rust op het plein bij de kerk 

fotograferen en haalt bij de viskar een harinkje. Hij moet straks naar zangles. "Ik krijg les, 

want zingen moet je echt bijhouden. Iemand anders hoort weer andere dingen dan ik. Dat is 

belangrijk." Dan verdwijnt hij van het podium. 

 



Henny Huisman voor Azië 

'Met z'n allen' in de stallen 
 

Tekst Evert Visser 

Fotografie Bertil van Beek 
 

BAKKUM - Paarden, geitjes en varkens aan de ene kant van het podium en 

muziekliefhebbers aan de andere kant. Dat kan alleen in de stallen van Henny Huisman 

in Bakkum. Het resultaat tijdens het benefietconcert van afgelopen woensdag: 250.000 

euro voor Azië en een onvergetelijke muzikale avond. Henny Huisman: "Dit is het 

mooiste huwelijksfeest in dertig jaar". 

 

Woensdagavond. Maar liefst duizend mensen genieten met volle teugen van optredens van 

Dewi, Hind, Sita, Joël, de Margriet Eshuijsband, Jim en 'zijn' Bob en de Blue Band, Bart 

Schwertmann, Cool Down Café en Jeroen van der Boom, terwijl AZ-voorzitter Dirk 

Scheringa en de AZ-voetballers Henk Timmer en Barry van Galen op het podium geld tellen. 

Dit gebeurt onder toezicht van Alkmaarse rechters. Henny, ook nu presentator, praat met 

kinderen en volwassenen die zelf geld verzamelden voor Azië. Het geldbedrag wordt steeds 

groter. Henny, deze week ook nog dertig jaar getrouwd, is superblij. 

 

Hart van goud 

Kleine en grote giften wisselen elkaar in hoog tempo af. Anne (11) verzamelde 1122 euro 

tijdens het spelen op haar saxofoon en mag daarom in de stal optreden. Dat geldt ook voor 

Mandy uit Berkhout (9). Zij speelt op keyboard en schenkt 150 euro, waarna diverse kinderen 

- met een spandoek in de hand - 1194 euro doneren na een flessenactie. Een klein meisje 

verkocht voor 425 euro rozen, die ze kreeg van rozenkwekers, Bram (6) verkocht 

zelfgemaakte hartjes van strijkkraaltjes voor 223 euro. Henny : "Je hebt een goed hart. Ik geef 

je een zoen." AC De Boer verkoopt twee taarten voor 250 euro, Timmerwinkel Oudorp geeft 

geld - verpakt in (nep)vuurwerk - en een Castricumse zwemjuf schenkt de volledige opbrengst 

van 'koek en sopie', verzameld tijdens een nieuwjaarsduik. Een meneer veilt zijn business-

seats van de wedstrijd AZ-PSV. Bijzonder is ook het plaatsnemen van Henny Huisman achter 

het drumstel van de Margriet Eshuijs Band. Net zoals vroeger, bij Lucifer. Iemand uit het 

publiek beloont Azië hiervoor met 200 euro. Henny: "O, dus na dertig jaar ben ik nog maar 

200 euro waard?" 

 

Weg mountainbike 

Zanger Jim meldt dat Stichting Muziektent Egmond-Binnen uit zijn woonplaats 2000 euro 

aanbiedt. Henny verkoopt niet lang daarna de mountainbike van Jim voor 2850 euro. Daarna 

laat de zanger zich - buiten beeld - zoenen door geïnteresseerde dames. De opbrengst: 200 

euro. Het is slechts een kleine greep uit het 'actie-aanbod'. 

Naast de opbrengst van de kaartverkoop van het concert (20.000 euro) komen enkele 

organisaties én een anonieme gever met grote geldbedragen over de brug. Dirk Scheringa 

verhoogt het opgehaalde bedrag van 244.000 euro tot 250.000 euro. 

 

'Verlaat de depressie' 

Het publiek wordt na de diverse optredens steeds vrolijker. Vooral als entertainer Jeroen van 

der Boom verschijnt. Hij imiteert André Hazes, Joop van den Ende en Robbie Williams 

'levensecht' en creëert een swingende show. De handen gaan massaal de lucht in. Ook de band 

Cool Down Café zorgt - samen met Henny en zijn vrouw Lia - voor massaal springen tijdens 

Henny's liedje 'Met z'n allen'. De 'good old' sfeermaker Imca Marina doet er nog een schepje 



bovenop. "Laten we de depressie verlaten", roept ze tijdens het zingen van 'Viva España'. 

Spontaan ontstaat de polonaise in de stal. 

 

Henny Huisman besluit de avond - na het horen van het hoge geldbedrag - met mooie 

woorden. "Dit is ongelofelijk. Het gevoel is heel goed". Het publiek gaat voldaan naar huis. 

Kortom: een succesvolle avond! 

 
FOTO'S : 

 

1.  

Henny Huisman: "Je kunt je niet voorstellen dat je dochter of vader weggaat en nooit meer 

terugkomt. Dat is te krankzinnig voor woorden. We moeten wat doen." 

 

"Het was best wel ingewikkeld om de artiesten hier zo snel naartoe te krijgen. De meest 

beroemde namen waren het snelst over de streep." 

 

"Mijn vrouw heeft dit plan bedacht. Mijn kinderen en schoonzonen regelen heel veel." 

 

2. 

Margriet Eshuijs: "Ik zing straks 'God is asleep'. Dat appelleert aan waarom we hier zijn. Ik 

hoop dat we Giro 555 in de gaten blijven houden." 

 

3. 

Barry van Galen: "Kinderen halen veel op. Dat is emotie, schitterend." 

"Geld tellen is héél anders dan voetballen. Op het veld tellen we alleen doelpunten." 

 

4. 

Jeroen van der Boom tijdens zijn optreden. Hij bekijkt kort daarvoor de dieren van Henny 

Huisman. "Het ruikt hier goed trouwens." 

 

5. 

Hind: "Ik was drie weken geleden nog in India. Dat gebied is ook getroffen. Het blijft 

onvoorstelbaar." 

 

6. 

Jim en Sita in duet.  

Jim woont op steenworp afstand van de 'surprisestallen' van Henny. "Ik ben vanmiddag hier 

op de mountainbike komen soundchecken." 

 

"De optredens waren tegek. De sfeer was goed, ook backstage. Ik ben blij dat er zoveel geld is 

opgehaald." 

 

7. 

Barry van Galen, Dirk Scheringa en Henk Timmer van AZ gaan uit hun dak. 

 

8. 

De zesjarige Bram toont zijn strijkkraaltjes. 

 

9. 

Mandy uit Berkhout speelt 'de vlooienmars'. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Jim Bakkum in Efteling Theater 

"Ik zie het echt als een uitstapje" 
 

REGIO - ,,Het is heel gaaf. Ik zie het echt als een uitstapje. Elke keer als ik erheen ga, 

dan is het even van de werkelijke wereld afstappen. Je kunt lekker iemand anders zijn", 

vertelt zanger Jim Bakkum uit Egmond-Binnen enthousiast. Hij schittert sinds 1 april 

regelmatig in het theater van de Efteling en moet zich nog tot eind juni bij de poorten 

van het attractiepark melden. 

 

Jim speelt in de 'Wonderlijke Efteling Show' die een mix laat zien van twee sprookjes, 

namelijk Ezeltje Strekje, Tafeltje Dekje en De Gelaarsde Kat. De zanger speelt in de 

Gelaarsde Kat de rol van 'Teun' die later verandert in Markies van Carabas. En hij speelt in 

het sprookje Ezeltje Strekje de kleermakerszoon Rigobert, die volgens Jim een weinig 

modieuze en 'belachelijke' pruik draagt. Wat gebeurt er precies op het podium? Jim antwoordt 

kort en krachtig. ,,Als je dat precies wilt weten, dan moet je gewoon maar naar de Efteling 

komen." Als de lezers van deze krant zijn raad opvolgen, dan zijn ze zeker niet de enige. Zeer 

veel mensen bezochten inmiddels de voorstelling. 

 

Dansen 

Jim speelt enkele dagen per week zijn rollen in de Efteling. Op andere dagen kruipt Marieke 

van Ginneken, zijn voormalige Idols-collega, op het toneel. Oude tijden herleven voor de 

Egmondse zanger een klein beetje, want Jim speelde in zijn jonge jeugd met veel genoegen 

bij de Egmondse jeugdmusicalvereniging De Hanswijkertjes. Jim: ,,Ik vind het gewoon leuk 

om weer op zo'n podium te staan. Lekker je pruik op en andere kleding aantrekken. Even 

iemand anders zijn. Niet alleen het stuk, maar ook de sfeer is heel leuk. Dat je bijvoorbeeld 

gewoon met de hele crew in de pauze wat aan het eten bent, is gewoon lekker." 

Jim acteert, zingt en danst in het Efteling-theater. Hij oefende regelmatig met de andere 

acteurs en repeteerde het stuk slechts twee dagen met de volledige cast. Acteren en zingen is 

voor de Egmonder 'gesneden koek', maar dansen kostte hem meer moeite. Jim moet lachen en 

zegt: ,,Ja, je zou het niet denken als je mij ziet, maar ik dans. Choreografen hebben mij dat 

gelukkig snel geleerd. Het zijn een paar simpele danspasjes, maar omdat ik nooit echt heb 

gedanst, is het voor mij best moeilijk. Ik weet namelijk niet of het er lomp uitziet. Je hebt echt 

het gevoel dat iedereen alleen naar jou kijkt als je aan het dansen bent. Maar ik heb nu gezien 

hoe het complete stuk eruitziet, en dat is gewoon heel gaaf." 

 

Lachen 

Jim vertelt een mooie anekdote die hij niet snel zal vergeten. Een lachbui tijdens een 

romantisch liedje op de premièredag, lijkt gênant. Maar niets is minder waar. Jim: ,,Ik speelde 

toen samen met Marieke en dat was echt heel lachwekkend. We moesten samen op het balkon 

een liedje zingen en heel romantisch naar elkaar kijken.Wij kennen elkaar heel goed. En 

omdat wij maar één dag samenspeelden, gingen we tijdens de laatste show een geintje met 

elkaar uithalen. En dit keer was het de beurt aan Marieke. Zij ging mij tijdens dit romantische 

duet scheel aankijken  Toen had ik het effe niet meer. Want juist als je niet mag lachen, dan 

ga je lachen. Je kunt dan ook niet meer zo gemakkelijk dat romantische gevoel terugkrijgen. 

Ik kwam er niet meer uit. En Marieke dacht, ik kom er nog wel uit. Maar helaas, dat lukte ook 

niet meer. De hele zaal lag in een deuk. We hebben nog nooit zo'n hard applaus gekregen. Dat 

was alleen maar grappig." 

 



Single en album 

Jim is zeker niet uitsluitend in het attractiepark te zien. Hij verzorgt als zanger regelmatig 

optredens en heeft een eigen theatertoer waarbij hij met twee danseressen optreedt. Maar ook 

zijn band, samengesteld uit acht Egmonders, is regelmatig van de partij. Jim presenteerde 

daarnaast vorige week woensdag zijn nieuwe single 'On and on', een stevig popnummer. Hij 

was ook vorige week donderdagavond in Hilversum aanwezig om zijn nieuwe album te 

promoten. Veel verschillende muziekstijlen zijn op de cd te horen, zoals ballades, retro- en 

soulinvloeden. 

De Egmonder is zeker veelzijdig bezig. Wil hij in het theater blijven werken? Jim kan daarop 

nog geen eenduidig antwoord geven. ,,Als ik gevraagd word om voor een musical auditie te 

doen, dan weet ik dat nog niet. Daar moet ik nog over nadenken." De zanger is in ieder geval 

goed op weg om zijn succes te kunnen handhaven. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



Jim spant kort geding aan tegen Sanoma 
 

EGMOND-BINNEN - De zanger Jim uit Egmond-Binnen heeft een kort geding 

aangespannen tegen Sanoma Uitgevers, uitgever van onder andere het blad Story. Dit 

blad (nr. 44) schrijft dat Jim tijdens de première avond van de film 'Snow Fever' 

cocaïne zou hebben gebruikt. Jim eist in dit kort geding een rectificatie en een 

aanzienlijke schadevergoeding. 
 

De publicatie van het bewuste artikel is volgens Jim zowel qua inhoud als qua timing 

bijzonder schadelijk voor zijn loopbaan. Sanoma heeft volgens de zanger aantoonbare 

onwaarheden geschreven en op een bijzonder onzorgvuldige manier journalistiek bedreven. 

"Door dit artikel word ik ten onrechte in verband gebracht met het gebruik van harddrugs 

hetgeen ik juist buitengewoon verafschuw", aldus Jim. Jim heeft zijn reactie ook direct na 

plaatsing van het artikel via zijn officiële website (www.jimmusic.nl) naar buiten gebracht. In 

plaats van rectificatie van het desbetreffende stuk door Sanoma, plaatste deze partij deze week 

opnieuw een artikel in het jongerenmagazine De Breakout. Daarin wordt Jim wederom in 

verband gebracht met cocaïnegebruik. Naast Sanoma heeft Jim ook de bron van het bewuste 

artikel voor de rechtbank gedaagd. 

 

(Onderstaande tekst is gepubliceerd in de lokale krant, bestemd voor het gebied waar de BSG 

is gevestigd). 

 

3FM dj Wouter van der Goes: 

'Op de BSG met zendertjes klootviolen' 
 

BERGEN/ ALKMAAR/ HILVERSUM - Wat hebben 3-FM dj Wouter van der Goes, 

Bergen en Alkmaar met elkaar gemeen? Wouter groeide op in de Kaasstad en kreeg les 

op de Berger Scholengemeenschap (BSG). "Radio was toen al heel belangrijk." 
 

Wouter  praat in de BNN-kantine aan de Arendsstraat in Hilversum enthousiast over zijn 

jonge jaren. Hij woonde in de Bergermeer en verhuisde ongeveer acht jaar geleden naar het 

Gooi. Hij kent in Alkmaar en Bergen vrijwel ieder straatje, hoekje en steegje. “Ik kom daar 

nog veel, omdat mijn familie en vrienden grotendeels in Alkmaar wonen. Ik bezoek soms ook 

café Palermo in Bergen, waar ik heb gewerkt. Even langs bij ome Jule Stenus. Gezellig. En ik 

ken Bergen goed, omdat ik twee jaar op de BSG heb gezeten." 

 

Paniek op school 

Wouter heeft geen stabiele schoolcarrière achter de rug. Hij startte na de basisschool in 

Alkmaar op het Jan Arends College. "Voordat het jaar over was, adviseerde Jan Arends mij 

dringend om weg te gaan." Wouter volgde op de BSG het tweede leerjaar van de MAVO en 

doubleerde in de derde jaar. "Paniek natuurlijk, wat moeten we toch met die jongen..." Hij 

kreeg les aan het Cornelus Drebbel College - MAVO 3 en 4 - en belandde  in HAVO 4 op het 
Noord-Kennemerland in Alkmaar, het tegenwoordige Willem Blau College. "Dat heb ik één 

dag gedaan, want ik vond die school niet zo denderend." Gelukkig zag de dj op het Cornelus 

Drebbel College 'het licht', alwaar hij de MEAO afmaakte. "Het is dus wel goed gekomen." 

 

BSG 

Wouter praat opvallend positief over de BSG. "Dat was een creatieve en vrije school, 

helemaal goed. Je kon daar 'je' en 'jij' tegen de leraren zeggen. Er stond veel kunst in het 



gebouw en we kregen dramales. Maar ook andere vakken werden op een leuke manier 

gegeven. Er was veel mogelijk, zoals met zendertjes klootviolen. Dat deed ik in het kamertje 

van de amanuenses naast het scheikundelokaal. Dat kon allemaal. Ik ken ook mevrouw Oudes 

nog wel, een Franse lerares, een topmens. En meneer Laudi, leraar Nederlands en drama. 

Maar vooral de schoolfeesten waren top! Kortom: ik heb daar een geweldige tijd gehad. Dat 

blijkt, want ik heb nog veel contact met ex-klasgenootjes!" 

 

Stap voor stap 

Wouter noemt elektronica interessant, maar hij vindt één ding véél leuker, namelijk uitzoeken 

wat je op de radio kunt doen. De dj laat de ontwikkelingen vanaf zijn kindertijd stap voor stap 

de revue passeren. 

"De zender van de buurjongen was als kind een onbereikbaar iets. Dat vond ik helemaal stoer. 

Maar later speelde ik bij diezelfde jongen thuis met zijn zender. Ik kreeg daarna zelf een 

microfoontje met een klein zendertje. Ik ontdekte dat je daarmee - met hulp van een 

schroevendraaier - op de radio thuis muziek kan uitzenden. Ik ging het vermogen 

opschroeven, waardoor ik ook de rest van de straat bereikte. Daarna kocht ik een zender met 

een bereik van tweehonderd meter. En vijf jaar later kletste ik met vrienden via de radio in 

Alkmaar en omgeving. Ik draaide op twaalfjarige leeftijd  bij een piraat in de stad. Slechts één 

keer, want toen werd-ie uit de lucht gehaald." 

 

Geen Focus maar Excelence 

Wouter draaide een paar jaar bij de Egmondse piraten Coastline en Power System en bij 

Double Point in Alkmaar. Dat gebeurde in de glorietijd van grote Noord-Hollandse 

radiopiraten zoals Dynex en Focus. Wouter: "Ik was nog te jong om dát als dj mee te maken, 

maar ik weet het nog goed." Ook de Egmondse piraat Radio Noordzee was destijds actief, 

volgens Wouter de grootste concurrent van onze zender in Egmond. "Wij vonden Noordzee 

toen een ouwe lullenzender; daar werd vaak van die rare Nederlandse muziek gedraaid. Die 

mensen noemden wij watjes. Maar achteraf slaat dat nergens op... Want toen onze piraat werd 

opgepakt, ontmoette ik toevallig hele aardige mensen van dit station. Ik draaide een paar keer 

bij Noordzee (Jan Oldenborghweg, red.) totdat de zender stopte omdat ze legaal als Radio 80 

wilde verdergaan. Ik startte vrijwel direct daarna in Heiloo - samen met een aantal mensen - 

Streekradio Excelence, de lokale omroep daar. Daar was ik hartstikke tevreden mee." 

 

Hoeverweg 

"Die zenders hè, dat kostte een hoop tijd", vertelt Wouter. Hij kan - naast uitgaan en werken 

bij Palermo - weinig andere bijzondere activiteiten noemen. "Ik heb nog wel een korte periode 

in Alkmaar getennist." Toch gingen 'radiomaken' en sport hand in hand. "Ik fietste vroeger 

iedere dag in drie kwartier tijd van Alkmaar naar Powerpoint in Egmond. Altijd wind tegen 

op die Hoeverweg." 

De dj reed láter - samen met enkele vrienden - urenlang met de auto door Nederland. Hij 

'draaide' bij diverse piraten en lokale omroepen in Hoorn, Baarn, Zandvoort en Amsterdam. 

"We maakten daar twee uur radio en gingen daarna weer naar huis. Dat deden we gewoon, 

daar dachten we niet bij na. Want radiomaken was het belangrijkste." 

De dj vertelt dat alle moeite niet voor niets is geweest. Niet alleen hij, maar ook zijn vrienden 

zijn bij de landelijke radio terechtgekomen: Jeffrey Willemsen werkt momenteel bij de 

AVRO en Thorvald de Geus en Rene Verkerk bij radio 10 Gold. "Leuk dat we allemaal ons 

werk van radio hebben kunnen maken." 

 

Eric de Zwart 



Hoe is Wouter na zijn 'piratentijd' en zijn werk voor lokale zenders bij 538 terechtgekomen? 

"Ik stuurde regelmatig cassettebandjes naar 538 en een taart met een bandje erin naar Erik de 

Zwart (destijds presentator van de Piepshow, red.). Ik kreeg geen reactie en stuurde daarom 

grote plastic oren. Na een afwijzing van dj Michael Pilarczyk stuurde Eric de Zwart mij een 

uitnodiging. Hij wilde praten, maar moest eerst drie weken op vakantie. Geloof me, dat waren 

de langste weken van mijn leven. Na vier weken, kreeg ik nog geen reactie. Ik ging maar eens 

bellen. Eric zat op dat moment de Top 40 te doen. Reuze stom achteraf, want hij kon toen 

natuurlijk niet aan de telefoon komen. Volgens de secretaresse zou hij na zes uur terugbellen. 

Dat was een probleem, want ik moest vanaf dat tijdstip bij Excelence een programma maken. 

Ik had daarom de telefoon naar de studio in Heiloo doorgeschakeld. Ik hoorde niets en besefte 

dat het niets zou worden. Totdat een collega rond kwart voor acht ineens zei: 'O ja, ene Eric 

heeft gebeld.' Een dag later maakte ik bij 538 mijn eerste programma. Lang leve Eric de 

Zwart!" 

 

Gekke mensen 

Wouter werkte als invaller bij 538 en presenteerde daar diverse programma's. Hij 'verhuisde' 

respectievelijk naar Veronica FM en Yorin FM alwaar hij samen met Gijs Staverman het 

programma Gijs & Wout presenteerde. Later 'ging hij solo' en werd dat programma 

omgedoopt tot Wout in de middag. De dj werkte vervolgens ook als voice-over voor RTL4, 

RTL 5 en Yorin. Het BNN-programma WOUT! is sinds juni vorig jaar zijn - tot nu toe - 

laatste uitdaging. De presentator draait lekkere muziek en laat daarnaast lichte maar actuele 

onderwerpen de revue passeren. Amusant is ook dat zijn 'personal assistant' Bart Meyer 

dagelijks als verslaggever op pad gaat. "Dat slaat gelukkig aan." 

Bunker 

Wat is er zo mooi aan het maken van radioprogramma's, luidt een logische vraag. "Je creëert 

iets waarvan luisteraars niet weten hoé je dat doet. Je kunt in een betonnen bunker zitten, 

terwijl het thuis lijkt alsof je op het strand zit. Alhoewel ik soms tv-programma's inspreek, 

heeft televisie mij nooit geïnteresseerd. Ik weet niet precies hoe dat komt." Heeft Wouter 

toekomstplannen? "Ik ga ervan uit dat mijn programma WOUT! over een paar maanden 

staat als een huis. Daar ga ik voor. En wat daarna? Geen idee, ik kijk niet zo ver de toekomst 

in."  

De dj is in ieder geval blij met zijn werkgever BNN. "Hier werkt een gek, leuk clubje 

mensen. Begrijpelijk. Kijk maar eens naar deze kantine. Het is een soort clubhuis, met een 

bar en gekke stoelen en banken. De muren zijn blauw, roze, paars en rood. BNN heeft ook 

een tuintje tegen het plafon gemaakt. Het gras groeit naar beneden in plaats van omhoog. 

Dat zal ik je zodirect effe laten zien." 

 

Dagindeling 

Wouter noemt het 'draaien' bij een landelijke zender zeker niet stoerder dan programma's 

maken bij lokale zenders of piraten. "Nee, ik wil gewoon radiomaken. Daar gaat het om. En 

dat is precies hetzelfde als draaien bij een piraat. Gewoon plaatjes draaien en lullen. Het 

voordeel is natuurlijk wél dat mensen bij landelijke zenders een bepaald niveau hebben; het 

zijn hele goede diskjockeys. Daar leer je wat van, dat is het leuke." 

Zijn dagindeling bij BNN op de dag van het interview. Koffie drinken rond 9.30 uur, praten 

met de journalist van Rodi Media, daarna tot 11.00 uur het programma inhoudelijk 



voorbereiden, een programmapromo inspreken, playlists (muzieklijsten) in overleg in elkaar 

zetten en promo's inspreken. Wouter is klaar met zijn verhaal en gaat weer snel aan het werk.  

 

KADER 

 

(kop) 

Glazen huis 

Wouter stond in december 2004 samen met 3FM coryfeeën Claudia de Breij en Giel Beelen 

extra in de schijnwerpers. Zij lieten zich vijf dagen lang in Utrecht - zonder voedsel - 

opsluiten in een glazen studio om geld in te zamelen voor Darfur. Het resultaat: ruim 900.000 

euro. 

 

 

Egmondse cabaretière en actrice presenteert zichzelf 

Henny, je kan meer en je moet meer 

 

Tekst Evert Visser 
 

EGMOND AAN ZEE - Henny Weel uit Egmond aan Zee speelde ooit een 

alcoholverslaafde moeder. Ze kroop in de huid van de Franse cabaretière 'Yvette 

Guilbert' en doorleefde - tot vreugde van vele leeftijdsgenoten - het zeer herkenbare 

leven van een vrouw op middelbare leeftijd. Ze speelde als actrice altijd andermans 

verhaal. Maar ze is nu cabaretière. "Ik heb namelijk een hekel aan zaken die mensen 

worden opgedrongen. Ik neem nu alleen nog mezelf mee." 

 

Henny praat in haar appartement in Egmond aan Zee vol energie en enthousiasme over haar 

werk als actrice en cabaretière terwijl ze uitkijkt over de golvende Noordzee. De watermassa 

symboliseert zeker haar leven. Een frisse wind zorgde ervoor dat acteerwerk plaatsmaakte 

voor cabaret. En net als de golven is Henny constant in beweging.  

Dat blijkt als ze een opbergmap met artikelen uit kranten en tijdschriften, promotiefoto's en 

folders laat zien. Henny vertelt aan de hand van de afbeeldingen haar levensverhaal en doet zo 

af en toe plotseling een typetje na. Ook zingt ze op z'n tijd een liedje uit één van haar 

voorstellingen. 

 

Nonnenklooster 
"Ik wil een eigen leven leiden, onafhankelijk van wat anderen van mij vinden", vertelt Henny 

als ze praat over haar keuze om in 1990 naast haar carrière als actrice als cabaretière te 

werken. "Dat idee van onafhankelijkheid heb ik overgehouden aan mijn jeugd; ik woonde 

toen drie jaar in het internaat van het nonnenklooster aan de Loudelsweg in Bergen en werd 

daar geleefd. Dat wilde ik niet. Ik was bang om een roeping te krijgen, want dan zit je vast. 

Nee, ik wilde mijn eigen koers varen. Dat gevoel is nooit verdwenen en komt ook tot uiting in 

mijn werk", vertelt ze. 

 
Maar het opdoen van acteerervaring is voor Henny wel uiterst belangrijk geweest. Hoe begon 

het allemaal? Henny speelde lange tijd in haar voormalige woonplaats Zaandam vooral 

hoofdrollen bij het semi-professionele toneelgezelschap Rhetorica. Ze had toen nog geen idee 

hoe ze zich in dit vak verder zou kunnen ontwikkelen. Maar de actrice kreeg gelukkig een 

prettig duwtje in de rug. Henny: "Onze regisseur Jan Wegter zei: je kan meer en je moet meer. 

Dat heb ik goed onthouden." 

 



Goede tijden  
Daarna is het balletje gaan rollen. De actrice startte - samen met drie vrouwen - de 

toneelgroep Rekwisiet. Daarnaast acteerde ze op 40-jarige leeftijd in de televisieserie 'De 

Dageraad' alwaar ze veel ervaring opdeed. Ze kreeg vervolgens gastrollen in de tv-series 'De 

Vlaamse Pot', 'Oppassen' en '12 Steden, 13 ongelukken'. Henny kreeg echter in 1992 pas echt 

een bekend gezicht dankzij haar werk voor de soapserie 'Goede Tijden Slechte Tijden'. Ze 

speelde drie maanden lang de alcoholist Claire de Moor, moeder van zwemmer Mark, 

gespeeld door zanger en acteur Tim Immers. Een grote glimlach verschijnt op haar gezicht. 

"Dat was enig om te doen en heel leerzaam. Spelen in een soap is ook een ideale manier om je 

naamsbekendheid te vergroten", vertelt ze. 

 

Bekendheid en drank 
Henny ontdekte in die tijd hoe leuk het is om herkend te worden op straat. "Mensen vroegen 

handtekeningen. Anderen dachten dat ik een oude bekende was of zo. En toen ik een keer 

tijdens een theatertour in het dorpshuis van Oostzaan een portje dronk, zeiden mensen tegen 

elkaar: kijk daar zit ze weer aan de drank. Ze kan het ook niet laten, dat mens. Dat soort 

dingen gebeurde wel meer. Mensen kunnen op zo'n moment het echte leven niet meer van 

onecht onderscheiden. Maar het is enig, al die aandacht. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik 

het niet leuk zou vinden." 

 

Henny had in het jaar na GTST moeite met het vinden van werk, omdat mensen haar gezicht 

teveel zouden associëren met de soapserie.  

Ze speelde echter twee jaar geleden wederom in een TV serie, namelijk 'Finals' van BNN. 

Henny kroop in de huid van een bezorgde schoonmoeder van een meisje dat samen met haar 

baby en vrienden in een kraakpand ging wonen. Het is een verhaal waarbij een groep jongeren 

hun leven met een videocamera vastlegt. Ook aan die ervaring koestert Henny mooie 

herinneringen: "We moesten improviseren en dat gaf een extra dimensie." 

 

Theater 
Henny belandde in 1993 opnieuw in het theater. Ze presenteerde met pianist en tekstschrijver 

Hans de Pagter in kleine zalen en in het theatercircuit vol verve het cabaretprogramma 'Yvette 

Guilbert en haar tijd' waarin Henny prompt in de fameuze Franse cabaretière veranderde, die 

leefde van eind 19e eeuw tot 1944. Ze zong Nederlandse liedjes in Franse sfeer, waarbij ze 

twintig handbeschilderde doeken als decor gebruikte. 

 

Haar programma '100 jaar Nederlands cabaret, dames die niet willen deugen' volgde daarna. 

Gasten van de cabaretière genoten van cabaretliedjes, voordrachten en verbindende teksten 

van legendarische Nederlandse artiesten zoals Louis Davids, Wim Kan, Wim Sonneveld en 

Toon Hermans. Ook hier was Hans de Pagter van de partij en schitterde Henny eveneens 

tegen een handbeschilderde en kleurrijke achtergrond. 

 

Paspop en God 
Maar Henny - die altijd kant en klare scripts had gespeeld - wilde toch graag haar eigen 

ideeën laten zien. Haar wens werd in 1995 werkelijkheid. Toen maakte ze, met hulp van de 

bekende en bevriende journalist Marjan van den Berg uit Westzaan, het cabaretprogramma 

'Voorstellen'. "Marjan voelde precies aan wat ik wilde zeggen. Dat was heel prettig", verklaart 

Henny die overigens ook samenwerkte met de bekende componist Wim Budding. 

 

Wat gebeurt er op het podium? Henny laat op een ludieke manier alle levensfases van de 

vrouw de revue passeren. Ze speelt een getrouwde vrouw van ongeveer vijftig jaar oud met 



een echtgenoot en een minnaar, een paspop. De stem van God roept haar tot zijn bruid. Dan 

krijgt het huwelijk er op een humoristische wijze van langs. Henny neemt de mannen, maar 

ook 'haar kinderen', op de hak. "Eerst heb je een jonge God met zwart haar en dan ineens een 

grijze duif. Het motto: er zijn 33 redenen om weg te gaan en grofweg zeventien argumenten 

om te blijven."  

 

 

Moederrap 
Henny benadrukt dat verschillende sferen zich in een hoog tempo afwisselen. De eerste twee 

liedjes vormen het predikaat 'maf'. Het derde nummer is ontroerend, waardoor het publiek dan 

plotseling doodstil is. "Dat is indrukwekkend", roept ze enthousiast.  

 

Wat te denken van de 'moederrap' waarbij Henny zich - met een pet achterstevoren op haar 

hoofd - heel erg uitslooft. Henny: "Dat is heel herkenbaar, want kinderen schamen zich op een 

bepaalde leeftijd voor hun moeder."  

De 'gospel op de overgang', waarbij de vrouw blij is met de nieuwe fase in haar leven, is 

minstens zo hilarisch. Henny begint tijdens het interview spontaan en luidkeels te zingen: 

"God, wat ben ik blij, het is nu herfst en nooit meer mei." 

Een liedje over de wraak van een maîtresse is wrang te noemen en een lied over de vroeg 

gestorven vader van Henny klinkt emotioneel. Later is opnieuw de stem van God te horen. Hij 

vindt het een schande wat ze met de paspop doet. Henny: "Dat is het keerpunt. Want toen 

werd ik opnieuw opgezadeld met normen en waarden en dat wil ik dus niet." 

 

Duizendpoot 
De artieste raakt nauwelijks uitgesproken over haar voorstellingen. Eén ding is echter 

duidelijk geworden. De energieke duizendpoot is niet te stuiten en wil dolgraag blijven spelen 

voor publiek. Ze onthult: "Ik ben fanatiek bezig met mijn werk. Want ik heb nu alweer ideeën 

die komisch zijn en die mij raken." 

 
(lokale krant) 

Toneelspelers Horizon happen naar adem 
 
EGMOND AAN DEN HOEF - "Dat wij gevoel geeft vooral een positieve stimulans. Je 

wordt gedragen door de mensen om je heen", vertelt musicalspeler Oscar Koch van 

Theatergroep Horizon in Egmond aan den Hoef. Zijn 'collega' en repetitor Ton 

Rombout hoort zichzelf soms denken: 'slik, dat is mooi'. En regisseur Bert Schuiling ziet 

mensen vooral tijdens de repetities groeien. "Ze schieten dwars door hun persoonlijke 

plafonnetje heen. Vaak moet ik tijdens de voorstelling echt even naar adem moet 

happen." 

 

Oscar praat samen met repetitor Ton Rombout en regisseur Bert Schuiling over de vereniging 

die op 17 en 18 april in het Alkmaarse theater De Vest het stuk Jesus Christ Superstar op de 

planken gaat brengen.  

De vereniging bestaat vijfentwintig jaar en is destijds door Egmonder Theo de Vré als 

jeugdmusicalvereniging 'de Hanswijckertjes'  opgericht. Toen het aantal volwassenen binnen 

deze vereniging steeg, ontstond ook Horizon. De groep heeft inmiddels vele musicals op haar 

naam staan. 

 

Zang en dans 



Theatergroep Horizon bestaat momenteel uit zestig spelers en ongeveer dertig mensen achter 

de schermen, zoals licht- en geluidsmensen, grimeuzes, kapsters, inspiciënten die werken aan 

het decor en vrijwilligers die kleding verzorgen. Daarnaast zijn een grafisch ontwerper, een 

tekstschrijver, een beheerder van de website en iemand die pr- en commerciële activiteiten 

verricht belangrijke schakels in het productieproces. En ook de band - die uit zeven mensen 

bestaat - is belangrijk. 

 

Het stuk Jesus Christ Superstar dat Horizon in Alkmaar presenteert, vertelt het verhaal door 

de ogen van Judas en gaat over de laatste zes dagen uit het leven van Jezus Christus in zijn 

aardse bestaan. Horizon speelt dit stuk net als vorig jaar en brengt uitsluitend zang en dans op 

de planken. Daarnaast werkte ze eerder dit jaar al aan een nieuwe productie die volgend jaar 

op de planken wordt gebracht. 

 

Adrenaline 

Oscar Koch is al negen jaar fanatiek bij de vereniging betrokken en volgt ook zangles. Hij 

speelt in Jesus Christ Superstar de rol van Jezus. Theater is zijn grote passie."Je hebt een 

bepaalde spanning nodig om tot een goed resultaat te komen. Dat houdt je scherp. De 

adrenaline schiet tijdens het spel menig keer door het lichaam, vooral vlak voordat ik moet 

opkomen. Maar als je klaar bent, dan voel je de ontlading over je heen komen. Ja lekker, we 

hebben het weer gehad, denk je dan." 

 

Regisseur Bert Schuiling verwoordt zijn musicalliefde als volgt: "De chemie tussen de 

spelers, het licht, het geluid en de muziek is heel belangrijk. Als het licht bijvoorbeeld een 

keer iets te laat aangaat, dan krijg je meteen een andere voorstelling. Iedere uitvoering is 

daarom anders voor het gevoel. En dat moet ook. Als dat niet zo is, dan krijg je een soort 

koketteren: kijk mij eens mooi zingen." 

 

Ton Rombout, de repetitor, noemt het bestuderen van dvd's waarin de musicals te zien zijn en 

het bezoeken van voorstellingen van andere theatergroepen heel belangrijk. Daarnaast is 

volgens hem het schrijven en herschrijven van arrangementen en het maken van muziek voor 

het orkest een mooie bezigheid. 

 

Het kruis 

Het team van Horizon werkt doorgaans hard aan de producties, maar beleefde vorig jaar 

tijdens de premièreavond toch een vervelend moment. Jezus dreigde pardoes van het kruis te 

vallen, nadat deze omhoog was gehesen. De man was niet goed vastgemaakt, waardoor het 

kruis over zijn dode punt heen viel en bijna in de orkestbak stortte. Oscar: "Dat was minder 

prettig kan ik je vertellen. De kruisiging is namelijk een emotioneel moment in de musical 

waarbij je veel van jezelf prijsgeeft. Als zoiets gebeurt, dan schrik je je echt rot. Maar later 

kun je er ook wel weer om lachen met z'n allen." 

 

De zaterdagavond-voorstelling is tot de laatste stoel uitverkocht. Voor de 

zondagvoorstelling zijn nog een paar kaarten beschikbaar. Kaarten  à 15 euro zijn 

verkrijgbaar via  telefoonnummer 072-506 23 04. Ook zijn de allerlaatste kaarten voor 

aanvang van de voorstelling aan de zaal verkrijgen. 


