
Ondanks die onvoorspelbare 
sluipmoordenaar in zijn lijf was 2021 
een jaar om in te lijsten voor Ruud de 
Wild. De KRO-NCRV-deejay begon 
zijn tv-jaar met de indringende 
interviewserie Ingelijst, waarin hij tien 
prachtige portretten van politici 
schilderde, en eindigt Ruud ‘gewoon’ 
met de feestweek van de Top 2000. 
Tussendoor was hij bijna negen 
maanden uit de roulatie. Die zware 
emotionele en lichamelijke bevalling 
kreeg gestalte in de intieme 
documentaire Diagnose De Wild.

426 woorden met Ruud de Wild 400 woorden met Shula Rijxman

“Citytrip Darmstadt? 
Ik sluit niks uit!”

“  Ik moet nu een  
periode lang zaam 
afscheid kunnen 
nemen”

Staat Ingelijst ver van je bed of is dat nog 
redelijk vers?
“Dat blijft wel vers, want het was ook het laatste 
fatsoenlijke wat ik deed. Hopelijk komt het in een 
variant terug: met helden. Een architect. Of een 
rockster. Een held uit de zorg.”

Vond jij het raar om naar jezelf te kijken in 
de hoofdrol van je eigen documentaire?
“Nee, want het voelde niet zo. Ik was het toch echt 
zelf. We hebben bizar veel reacties gekregen, echt 
duizenden.”

Olcay ging bloot in One Night Only, maar in 
Diagnose de Wild hebben jij en ook Olcay 
jezelf letterlijk en figuurlijk bloot gegegeven. 
Wist je dat het zo dichtbij zou komen?
“De docu is erg into your face. Ik wilde geen ego-
documentaire maken, maar vanuit mijn hart het 
verschil maken. De docu gaat helemaal niet om 

mij, maar om een persoon die 
deze diagnose krijgt en dan van 
gekkigheid niet weet waar hij 
het zoeken moet.”

Welke afspraken heb jij 
inhoudelijk met de omroep 
en Skyhigh gemaakt?
“Ik mocht, hoe dan ook, 
uiteindelijk toestemming geven, 
maar als alle neuzen dezelfde 
kant opstaan, dan heb je één 
belang: iets oprechts maken. 
Het was geen ijdelheid. Bij 
mijn eerste diagnose - nu een 
jaar geleden - hadden Olcay en 
ik geen idee wat ons te wachten 
stond.”

Hoe stap jij nu de Top 2000 
in? Luister je anders naar 
‘melancholische’ teksten?
“Ik ga er wel anders in. Sommige 
nummers hebben een andere 
lading gekregen: Cold Heart van 
Dua Lipa en Elton John zegt 
heel veel over de veranderende 
tijdgeest en de rol van Insta. Dit 
nummer heb ik veel gedraaid. 
Zo is de Top 2000 altijd een 
weerslag van het jaar.”

Ben je een beetje klaar met 
2021 en het onderwerp 
darmkanker?
“Nee hoor, ik heb mezelf 
aangesloten bij Stichting 
Darmkanker en dat doe ik met 
heel mijn hart, verder wil ik 
mensen er niet mee lastig vallen.”

Geen citytrip Darmstadt dus 
voor Olcay en jou?
“Ha ha, ik sluit niks meer uit!”

Kus jij je liefde op 31 
december om 00.00 nu 
anders het nieuwe jaar in?
“Zeker! Gezond willen blijven, 
voert wel de boventoon.” 

Als je terugkijkt op die periode, waar ben je 
dan het meest trots op?
“Op de mooie mensen die bij de NPO werken. Mijn 
‘knokploegje’, zo noem ik ze. En dan heb ik het niet 
alleen over de usual suspects, maar ál die mooie 
mensen. Het uitrollen van een on demand 
platform vind ik van grote betekenis én dat er 
eigenlijk weinig tot niets is bezuinigd. Als je me 
vraagt om het leukste moment, dan zeg ik het 
Eurovisie Songfestival. Daar kun je niet omheen, 
dat was echt fantastisch.”
 
Je hebt gezegd dat je het allemaal hebt 
onderschat toen je begon. Dat het heftiger 
en ingewikkelder is. Vind je dat je genoeg 
credits hebt gekregen?
“Dat doen ze altijd achteraf, nooit op het moment 
zelf. Weet je, het klinkt gek, maar ik ben wars van 
dat woord. Ik heb nooit iets gedaan voor credits. Ik 
heb iets gedaan omdat ik geloofde in de publieke 
omroep, zéker in deze tijden van fake news en 

Ze maakte van een bestuursorgaan een media-
bedrijf. NPO-voorzitter Shula Rijxman geeft op 
oudjaarsdag klokslag 00.00 uur symbolisch het 
stokje door aan Frederieke Leeflang en heeft daar 
vrede mee: “Het is mooi geweest. Op een gegeven 
moment moet je een periode afsluiten, en na bijna 
tien jaar is dat prima.”

internationale spelers. Ik vind dat 
ik het best goed heb gedaan, en 
laat de geschiedenis daar maar 
over oordelen.”
 
Wat ga je zeker niét missen?
“Het gedoe in het 
smurfendorpje. Ik heb nog een 
brief geschreven naar alle 
omroepen met: hou nou eens op 
met de media gebruiken als je 
het niet met ons eens bent. We 
moeten zorgen voor veel meer 
eenheid, hoe ingewikkeld ook.”

Ben je veranderd door je 
functie?
“Absoluut. Ik was bij idtv echt 
veel losser. Je wordt natuurlijk 
meer publiek figuur, ieder woord 
telt. En aangezien ik nogal een 

flapuit ben, moest ik me daar 
wel in trainen. Naarmate je 
ouder wordt, wil je ook meer ‘de 
boter eruit braden’.”
 
En wat ga je nu doen?
“Ik heb een aantal banen 
aangeboden gekregen, dat 
vond ik heel eervol. 
Toch dacht ik iedere keer: dit 
moet ik niet doen. Soms was 
dat moeilijk. Afgelopen week 
kreeg ik nog een zeer 
interessante aanbieding,  
maar toen wist ik ook: niet nu. 
Ik moet nu een periode 
langzaam afscheid kunnen 
nemen. Ik heb tijd nodig om te 
bezinnen voordat ik in de 
volgende eind verantwoordelijke 
rol stap.” 
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Met het ‘gevoel van de dag’, gasten huggen, veel energie, aan-
dacht voor muziek en zijn afkondiging “Wees lief voor elkaar” 
brengt Johnny de Mol zijn eigen stijl mee in HLF8. Voordat hij  
zijn kaartjes in de lucht mikt, maakt hij in het slotgesprek  
‘Ja-Nee’ na goedkeuring van Frits Barend gretig gebruik van  
die rubriek uit Barend & Van Dorp, subtiel verwijzend naar  
Mies Bouwmans “Licht uit, spot aan!”

Hoe bevalt het avontuur?
“Geweldig! Overweldigend. Spannend. Een mix 
van emoties met gasten die een andere kleur 
brengen, geëngageerd zijn of het hart op de 
tong hebben.”

Bij Tom Grennan stond jij bovenop de  
bar - doe je dat spontaan of denk je:  
ik wil met HLF8 echt een andere  
sfeer uitstralen...
“Ja, dat past wel bij mij, maar ik denk daar niet zo 
over na. Bij de start van deze talkshow zeiden wij 
wel: als we in dit volle land schap iets gaan doen, 
zorg dan wel voor aan andere toon. Een kwinkslag.”

Wat wil jij dat mensen niét over HLF8 
zeggen?
“Dat het kabbelt. Het moet wel ergens over 
gaan: hoe ‘licht’ het onderwerp ook is. Net als in 
het gewone leven ligt de lach en traan dichtbij 
elkaar: van carnaval tot kanker. Dan moet je 
zorgvuldig met tekst omspringen.”

Snoepreisjes
“Ik spar dagelijks met mijn eindredacteur Barbara 
Buddingh en met Jeroen Pauw. Mijn geheime 
coach aan de zijlijn! Waarom maakte je die keuze? 
Kijk eens wat minder op je kaartje… Ik ben nog een 
puppie, dus als Erland Galjaard of Jeroen zeggen: 
‘Daar liet je de bal vallen,’ dan leer ik daarvan.’ Al 
mijn andere programma’s waren leuk, maar 
vergeleken bij HLF8 waren dat snoepreisjes.”

415 woorden met Johnny de Mol Lucille Werner in 403 woorden: 

“Ik ben blij als gasten zeggen 
dat ze zich veilig voelen”

“Ik voel mij 
een brugpieper
in Den Haag”

Wanneer is een uitzending 
voor jou geslaagd? 
“Volgens kenners bestaat 
de perfecte uitzending niet. 
Maar ik ben blij als gasten 
zeggen dat hier een fijne sfeer 
hangt en dat ze zich kwetsbaar 
durven opstellen omdat 
mensen zich veilig voelen.”

Jij komt uit een 
competitieve tv-familie: 
wil jij ook altijd scoren?
“Ja, liefst wel. Het is ook niet 
geheel onbelangrijk. Er zit nog 
wel wat ruimte om te mogen 
groeien, maar als het niet 
voldoende is, moeten we ook in 
de spiegel durven kijken. We 
zitten in een kleine lift, dus tot 
17 december vol gas.”

Is jouw nieuwjaarswens  
ook: wees lief voor  
elkaar?
“Nou, beter nog: luister naar 
elkaar! We hoeven niet altijd lief 
te zijn of het met elkaar eens te 
zijn, maar laten we samen een 
biertje blijven drinken in plaats 
van elkaar naar de brandstapel 
te verwijzen.”

Het is net voor de Persco van verse coronamaatregelen en dus  
‘knetterdruk’ in Den Haag. Dat tv-presentatrice Lucille Werner 
via RTL, AVRO, TROS en SBS naar KRO-NCRV overstapte, was 
voor insiders geen verrassing. Des te groter was de surprise toen 
Lady Lingo en bevlogen initiatiefneemster van de Mis(s) Verkie-
zing de transfer maakte naar het CDA. “Het was nú of nooit.”

Van Hilversum naar Den Haag; een even 
opzienbarende als onverwachte stap. 
Had je die politieke ambities al langer?
“Om eerlijk te zijn heeft het altijd wel gekriebeld. 
Door al die tv-programma’s, waaronder de Mis(s) 
Verkiezing, was ik naast mijn tv-werk voortdurend 
bezig met de beeldvorming van mensen met een 
handicap. Ik vroeg me af hoe ze daar in Den Haag 
naar keken. Of ze wel rekening hielden met de 
potentie van deze mensen. Toen heb ik 
gesolliciteerd. En... voor je het weet zit je er!”
 
Mis je de media? Of kijk je daar anders naar, 
nu jij niet meer de regie hebt?
“Ik heb juist ontzettend veel met de media te 
maken, alleen nu vanaf de andere kant. Ik ken de 
publieke- én commerciële omroep. Wat dat 
betreft neem ik ook twee dingen mee: zowel de 
praktijkervaring van het leven met een handicap, 
waarvoor ik vaak op de bres ben gesprongen, als 
het werken in de media. Die twee werelden 
komen in Den Haag samen: dat vind ik mooi.”
 
Je hebt media- en cultuur in je portefeuille. 
Voor het beoogde kabinet weet jij als 

‘media’-minister of 
staatssecretaris goed de weg 
in Hilversum...
“Joh, ik kom net kijken. Je stapt 
in een volstrekt nieuwe, totaal 
onbekende wereld. Ik voel me 
een brugpieper die door Den 
Haag loopt. Ik ben ook nog eens 
verhuisd - naar Voorburg - dus 
alles in mijn leven is veranderd. 
Wat natuurlijk ook wel gaaf is. 
Nee hoor, laat mij nog maar 
even uitvogelen hoe het hier 
allemaal werkt.”
 
Wat is jouw 
nieuwjaarswens?
“In mijn maidenspeech zei ik: ‘Er 
is niets mis met verschillen: oud 
en jong, man en vrouw, homo of 
hetero, rechte of scheve voeten. 
Ze doen water stromen, de wind 
waaien en seizoenen ontstaan. 
Ze inspireren en doen leven. 
Maar er is wel iets mis met 

verschillen als we elkaar daarop 
indelen, als we gaan kaderen. 
Dan stroomt het niet meer….’ 
Verschillen zien én respecteren. 
Niet inkaderen, maar juist de 
verbinding opzoeken. Dat is 
mijn ultieme wens voor 2022.”
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