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Verscholen in de Veluwse bos
sen, in het plaatsje Radio Koot
wijk, staat het prachtige, vrij
staande droomhuis van de voor
malige presentator en zijn part
ner Coen Lievaart. Behalve
vogels scharrelen hier regelma
tig zwijnen, hertjes en dassen in
en rond de tuin. Terwijl de werk
mannen de laatste hand aan het
terras leggen, ademt deze plek
vooral rust. Rust waar Jan en
Coen erg van blijken te houden.

Binnen fonkelt de kerstboom
en maalt de koffiemachine verse
bonen. Door de enorme raam
partijen bevind je je ook in de
woonkamer midden in de na
tuur. Elke ochtend worden ze
hier sinds een paar maanden
samen wakker. „Normaal ging
mijn wekker om half vier en
sliep Coen vrolijk verder. Nu zijn
we in de ochtend samen, waar
Coen nog wel een beetje aan
moet wennen. Zodra mijn ogen
opengaan wil ik het nieuws vol
gen en ik schijn veel te praten,
terwijl Coen liever in alle rust
opstart en rustig een boekje
leest.”

Verwerken
Het nieuws volgen blijft Jan

doen. „Ik zou de presentatie van
het Ontbijtnieuws zo weer kun
nen oppakken.” Wel bleef de
televisie twee weken lang uit, na
zijn laatste uitzending. „Ik heb
ongeveer 60.000 tweetjes en
appjes van kijkers gekregen en
dat doet wat met je. Ik moest het
allemaal even laten bezinken en
verwerken. Vooral de berichten
dat ik een vast anker bleek te
zijn voor mensen die het zwaar
hadden. Een vrouw die me
schreef dat ik haar door de che
mobehandelingen heb geholpen,
een terminale kijker die veel
steun aan mij heeft gehad... Ik
heb geprobeerd alle berichtjes te
beantwoorden.”

Nu is het dagelijks leven van
Jan en Coen onder meer gevuld
met media en presentatietrai
ningen geven. „Coen is psycho
loog en ik heb natuurlijk veel
ervaring op het gebied van pre
senteren, dus we zijn het perfec
te duo om mensen op weg te
helpen. We hebben in de aan
loop naar de gemeenteraadsver
kiezingen van afgelopen maart
veel politici getraind, maar ook
begrafenisondernemers die

kampen met zenuwen voor een
dienst. De achtergrond van onze
deelnemers is heel divers, waar
door elke training weer een
uitdaging is. Zo mooi om te zien
wat zo’n dag met een groepje
kan losmaken. Mensen komen
hier gesloten en nerveus binnen
en gaan aan het einde van de dag
vol zelfvertrouwen de deur uit.”

Wat dat betreft had Jan de
Hoop vroeger ook zo’n training
kunnen gebruiken. „Ik ben van
mezelf altijd bangig geweest. Dat
gaat al terug naar de eerste keer
dat ik, toen ik nog bij de radio
voor Veronica werkte, voor tele
visie werd gevraagd. Tijdens de
eerste uitzending had ik een
soort gezichtsverlamming. Mijn
eerste reactie bij nieuwe dingen
is altijd: ik kan het niet. Gedu
rende mijn loopbaan heb ik ook
regelmatig gevreesd dat ik door
de mand zou vallen. Dat mijn
werkgever en de kijker door
zouden krijgen dat ik gewoon
maar wat deed.”

„Waar die onzekerheid en
verlegenheid vandaan komen,
weet ik eigenlijk niet”, vervolgt
Jan. „Als kind was ik vrolijk,
praatte ik veel en had ik genoeg
vriendjes. Wat niet heeft gehol
pen, is dat een leraar van de

basisschool mij een keer een koe
heeft genoemd. Door een been
lengteverschil had ik een apart
loopje. Jarenlang heb ik niet
langs volle terrassen gelopen
omdat ik het idee had dat ieder
een naar mij keek.”

„Een van de eerste keren dat
ik op straat werd herkend,
schrok ik me dood. Dat
was toevallig ook bij
een vol terras ergens
aan de kust. Een
man sprak me
enthousiast
aan, waar
door ik
in paniek
raakte.
Volgens mij
ben ik heel on
aardig geweest,
terwijl dat helemaal
niet mijn bedoeling
was. Zulk soort dingen
zou ik nog weleens over
willen doen.”

Rond zijn zeventiende ontdek
te de presentator dat hij homo
seksueel is. „Dat maakte mij ook
ontzettend onzeker. En bij Coen
heb ik jarenlang gedacht: ’Wat
moet zo’n mooie, lieve jongen nu
met iemand als ik?’ Misschien is
het een negatief zelfbeeld, dat
zou best kunnen.”

Stormachtig
„Mijn grootste angst nu is dat

Coen iets overkomt. Onze relatie
is meer dan veertig jaar geleden
stormachtig begonnen, maar
inmiddels zijn we met elkaar
vergroeid. Nog elke dag voelen
we vlinders en prijzen we ons
gelukkig dat we elkaar zijn te
gengekomen.”

Hoe fragiel het leven en de
liefde kunnen zijn, ontdekten de
twee vier jaar geleden. Jan wijst
door het grote raam naar het
tuinhuisje. „We wilden lampjes
halen voor in de dakgoot en

zouden op weg naar de bouw
markt nog even langs de huis
arts gaan omdat Coen last van
maagzuur had. Een uur later lag
hij op de hartbewaking in het
ziekenhuis. Hartstikke gezond,
maar hij had wel twee ouders
die hartpatiënt waren. De by

passoperatie zou vier uur
duren, maar pas na zeven

uur kregen we het ver
lossende telefoontje.

Ik was bij vrienden
in Bilthoven. We

zijn elkaar
huilend in

de armen
gevlogen

en hebben
een dansje om

de tafel ge
maakt.”
„Terug in het zie

kenhuis ben ik niet van
zijn zijde geweken. Ik durf

de zelfs niet tussendoor naar
de wc te gaan. Gelukkig is hij

helemaal hersteld, maar wat ben
ik bang geweest. Het was de
meest verschrikkelijke periode
uit mijn leven. Coen is het liefste
wat ik heb en ineens was hij
stuk. Als hij een vreemd kuchje
heeft, maak ik me al zorgen. Wij
horen samen. Ik kan niet zonder
hem.”

Coen is ook degene die Jan
zetjes geeft. „Die zetjes geven we
elkaar. Toen ik zag dat hij dood
ongelukkig werd met zijn eigen
praktijk, heb ik hem aangemoe
digd om te stoppen. Het leven is
te kort om iets te doen wat je
diep in je hart niet leuk vindt.
We hadden toen ons eigen trai
ningsbedrijf al en daar is hij
meer op gaan focussen. Hij
bloeide helemaal op.”

„Maar Coen stelt mij ook ge
rust als ik weer eens denk dat ik
iets niet kan of grote beslissin
gen niet durf te nemen. Met
presenteren op televisie, bij een

column die ik binnenkort weke
lijks ga schrijven, maar ook bij
dit huis.” 

„Het was een vreselijke puin
hoop op deze plek met beton
blokken en prikkeldraad. Ik zat
alweer in de auto toen Coen zei
dat hij wel potentie zag. Dat hij
het aandurfde om hier een huis
te laten bouwen, daar ben ik tot
op de dag van vandaag blij
mee.”

Verplichtingen hebben de
twee al jaren geleden afgezwo
ren. „Verjaardagen waarbij
allemaal mensen in een kring
zitten die allemaal opkijken als
je binnenkomt. Ik vind het
vreselijk, want ik ben daar veel
te verlegen voor. Ik weet nog
dat mijn moeder teleurgesteld
zei: ’Maar als jij niet meer bij
tante Annie komt, komt tante
Annie ook niet meer bij jou’.” 

Kwade genius
„Toen ik me realiseerde dat ik

dat helemaal niet erg zou vin
den, zijn we gestopt met ver
plichte bezoekjes. Gevolg was
wel dat Coen in het begin als de
kwade genius werd gezien om
dat hij mij zogenaamd bij mijn
familie probeerde weg te hou
den. Maar ik durfde juist einde
lijk toe te geven aan mijn eigen
gevoel.”

De kerstdagen brengen ze
door in Radio Kootwijk. „Onze
ouders zijn overleden, dus we
zouden al niet veel verplichtin
gen hebben, maar we zijn ook
het liefst samen. Dan tellen we
hier onze zegeningen, want we
beseffen heel goed dat wij be
voorrecht zijn dat we zo kun
nen leven. Ik hoop ook dat ik
me dat tot mijn dood blijf reali
seren. Als ik hier de oprit kom
oprijden, zeg ik regelmatig: dat
heb je maar mooi voor elkaar
met enkel je slagersvakdiplo
ma.”

’’WWiijj zziijjnn hheett ppeerrffeeccttee dduuoo’’
M

et zijn grote liefde Coen Lievaart
geniet Jan de Hoop (67) in het Gel
derse Radio Kootwijk volop van zijn
pensioen. Afgelopen zomer nam hij
na 33 jaar afscheid als nieuwslezer

van het RTL Ontbijtnieuws. De kerst brengen ze
samen door met hapjes voor de tv. Verplichte ver
jaardagen en feestdagen hebben ze al jaren gele
den afgeschaft. „Mijn verlegenheid zit mij daar te
veel bij in de weg.”

door Colette Boegman foto’s Paul Tolenaar
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Jan de Hoop (67) werd
geboren in Rotterdam. Na
de Slagersvakschool werk
te hij in een slagerij, waar
na hij eerst op zee bij Radio
Mi Amigo terechtkwam,
vervolgens bij de Avro op
Hilversum 3. Bij Veronica
begon hij met de presenta
tie van het nieuws. Later
werkte hij voor RTL Veroni
que.
Bij het grote publiek werd
De Hoop bekend als de
vaste presentator van het
RTL Ontbijtnieuws. Afgelo
pen zomer nam hij defini
tief afscheid. Samen met
zijn grote liefde Coen Lie
vaart verzorgt hij presenta
tie en mediatrainingen.
Daarnaast geniet het stel
volop van Jans pensioen in
het buurtschap Radio
Kootwijk.
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INTERVIEW GEPENSIONEERD NIEUWSLEZER JAN DE HOOP

’Ik ben
altijd

bangig
geweest’

’Wat moet
zo’n mooie,

lieve jongen
met mij?’


