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Drie voormalige piraten over nieuwslezen 
En wat er in 40 jaar veranderde...

De eerste nieuwsuitzending op de Nederlandse radio was te horen op 1 
oktober 1925, gemaakt door M.S. Vaz Diaz. Op 1 januari 1935 werd door de 
dagbladen het Algemeen Nederlands Persbureau ANP opgericht, dat de 
nieuwsuitzendingen van Vaz Diaz overnam. Tot de komst van de zeezenders 
veranderde er weinig in toon en stijl.

“In de jaren van den ouderwetschen radio-omroep klonk alles plechtstatig, 
maar ook toen was er verschil tussen de toon van de presentatoren en die 
van de nieuwslezer,” vertelt Dick Klees, die in de jaren zeventig 
nieuwslezer was aan boord van Radio Veronica. “Het is geen nieuws als het 
niet als nieuws klinkt. Wat er ook verandert in presentatie-stijlen, nieuws 
behoudt steeds een eigen toon. Het gaat maar om één ding: iets overbrengen 
wat een ander nog niet weet. Overdreven articulatie leidt daarbij enorm af, 
maar gebrek aan articulatie leidt ook tot onbegrip in de huiskamer. Een 
goede nieuwslezer laveert daar tussendoor. 

De piratenzenders wilden geen formele toon meer aanslaan. Hun komst 
heeft ertoe bijgedragen dat ook het nieuws minder plechtstatig is gaan 
klinken. Vergeleken met het ANP-nieuws van die jaren was het veel minder 
stoffig. Aan het Melkpad in Hilversum, waar de eerste nieuwslezers zaten, 
zei men bijvoorbeeld nog ‘Dusseldorp’ en ‘Peruviaans’, maar zelfs de 
radiopiraten kozen voor nieuws dat als nieuws klonk. Dat gaf tenslotte 
autoriteit aan de zender. Maar de nieuwslezers ontstijfden en klonken losser 
en vlotter.”



! 2

Het ging ook wel eens mis. “Ik was net een half jaar nieuwslezer op Veronica 
toen ik het programma moest onderbreken voor een extra bericht. Er was 
een prinsje geboren; dat zal Constantijn zijn geweest. Ik rende zo snel ik 
kon de gang door naar de studio en begon buiten adem aan het bericht. 
Later hoorde ik van mijn oude tante dat ze het gevoelig vond dat ik mijn 
ontroering niet had kunnen onderdrukken bij het verkondigen van deze 
blijde boodschap. Het enige wat ik echter prijsgaf was mijn gebrek aan 
conditie.”

Net als Dick Klees was Hans Hogendoorn -als Hans ten Hooge 
nieuwslezer en DJ bij Veronica’s grote concurrent Radio Noordzee en later 
de stem van de Wereldomroep en Radio 1- beïnvloed door het geluid van 
buitenlandse collega’s.

“Al snel werd duidelijk dat nieuws ook met iets meer dynamiek voorgelezen 
kon worden. Een beetje Angelsaksisch, zoals ik had overgenomen van de 
Engelse zeezenders, de BBC en AFN. En vooral ook: dat die formuleringen 
uit Hilversum echt wel herschreven konden worden. Desnoods twee of drie 
keer, zodat een bericht toch telkens weer anders geconsumeerd kon worden

De ANP-toon was wat plechtstatiger, maar vooral was het tempo langzamer 
met duidelijke articulatie. En ook bij Radio Veronica klonk het overwegend 
heel netjes en serieus. Op zo'n bescheten toontje. En de nieuwsstemmen 
waren schaars. Willem van Kooten stuitte in 1971 bij de opbouw van Radio 
Noordzee op een groot gebrek aan beschikbare nieuwslezers. Juist in die 
fase informeerde ik naar de mogelijkheid om aan boord van een radioschip 
te werken, en liet horen dat ik wel een stukje uit de krant kon bewerken tot 
begrijpelijk voorleesbericht.
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Het arsenaal nieuwspresentatoren is momenteel beter dan het in jaren is 
geweest. En allemaal zijn ze in staat een uitzending te dragen, ook bij 
onvoorbereide berichten of bij geïmproviseerde teksten wanneer een 
verbinding niet goed is of een vooraf opgenomen 'quote' het laat 
afweten. En wat ook belangrijk is: niet zo afstandelijk als de 
ʻleesmachinesʼ van weleer.”

Zoʼn tien jaar nadat de radioschepen van Klees en Hoogendoorn door 
de overheid werden verboden, klom Wim Vriezen als DJ en nieuwslezer 
Wim de Valk aan boord van wat in de jaren tachtig feitelijk de laatste 
Nederlandse zeezender was: Radio Monique.

“Monique zond natuurlijk ook nieuws uit, al was het alleen maar om te 
voorkomen dat de luisteraar rond het hele uur zou overstappen naar iets 
anders. En naar het voorbeeld van Veronica was het nieuws er vóór het 
hele uur. Dus voordat je kunt bedenken dat je misschien aan je 
afstemschaal zou moeten draaien, was de service al verleend. 
Uitgangspunt was: een serieuze aanpak

Omdat er uitsluitend gepikt werd van het ANP (een een beetje van de 
Vlaamse en Britse radio) namen we onwillekeurig niet alleen de 
woordkeus maar ook de stijl van lezen over. Ik herinner me wel dat als 
het ANP al te formeel werd, er wel eens een zinnetje wat soepeler werd 
gemaakt. De manier van lezen was recht-toe-recht-aan, zakelijk, geen 
grappen en gedonder. 
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Het enige dat daarvan afweek was de vermelding van de zeegang, ieder 
uur. Dat voegde iets persoonlijks toe: "tot zover Monique Nieuws vanaf 
een rustige Noordzee, dan volgt nu het tijdsein van ... uur". Met één 
bijvoegelijk naamwoord voerde je zo de fantasie van de luisteraar. Er 
was nog een reden: zo richtten we ons tot de bevoorraders. Bij ons is 
alles rustig, diesel, water, verse groenten en bier kunnen nù 
worden afgeleverd.
 
In de loop der jaren is de toon echt veranderd. Van gedragen naar 
ontspannen vertellen. Ik durf niet te beweren dat de woordkeus 
veranderd is. Dat moet je zorgvuldig onderzoeken. Maar de radio is 
natuurlijk geen meneer meer, de mythe is weg.”

In de jaren negentig werd het nieuws op de publieke radiozenders 
overgenomen door NOS Radionieuws, terwijl het ANP de commerciële 
radiozenders ging bedienen. Dick Klees en Wim Vriezen zijn nog iedere 
week te horen bij de Wereldomroep (o.a. in het programma Klare Taal). 
Hans Hogendoorn is nog steeds de stem van Radio 1. Samen lazen zij 
de afgelopen veertig jaar radionieuws.

André van Os

Fotoʼs Wim Vriezen door Dietmar Flacke en Elly van Amstel.
Fotoʼs Hans Hogendoorn en Dick Klees: privé collectie.


