
aan elkaar gewaagd. De allereerste aflevering bekeken 
we met z’n allen bij Joop thuis in Blaricum. Na de uit-
zending was er vuurwerk in de tuin. Daar had Joop bij de 
gemeente toestemming voor gevraagd. Het was hard 
werken, maar het enthousiasme was zo groot, en de 
waardering ook.’

Henny Huisman roemt de eerlijkheid van Bert. Als hij 
over Berts kwaliteiten als regisseur praat, zegt ook hij 
dat Bert ‘alles ziet’.
‘Hij let inderdaad goed op reacties van de andere gas-
ten. Of ze boos worden, zich vervelen, of op het puntje 
van hun stoel zitten omdat ze willen reageren. Bert 
heeft het gezien en brengt het in beeld. Hij stelt je als 
presentator op je gemak, geeft goede tips en is eerlijk. 
Als hij zegt dat het goed is, dan is het ook goed. Als het 
niet goed is, dan zegt hij dat ook. Hij is niet iemand van 
zomaar wat babbelen. Wat hij zegt, is meteen raak. Ik 
heb met veel regisseurs gewerkt, maar Bert heeft echt 
een plek in mijn hart. En ik ben niet de gemakkelijkste. 
Ik ben veel meer een twijfelaar, onzeker ook. Bert niet. 
Hij weet wat hij doet, en wat hij kan. Als regisseur is hij 
dienstbaar aan de presentator. Zo ziet hij dat ook. Hij 
tilde mij naar een hoger plan. Bert is geen gewone man. 
Ik moet altijd lachen als mensen me zeggen dat ik zo ge-
woon ben gebleven. Ik snap wat ze bedoelen, maar ik wil 
helemaal niet gewoon zijn. Ik wil uitstijgen boven mezelf. 
Bert ís een bijzonder mens, geen dertien in een dozijn. 
Hij is slim, weet heel goed hoe hij met mensen moet 
omgaan, hoe ze te stimuleren, en hij is een goed mens. 

Hij doet geen dingen achter iemands rug. Hij is betrouw-
baar, en dat is in tv-land niet zo gewoon. Hij is bovendien 
een charmeur, een deurenopenhouder en een jassen-
ophanger. Dat maakt hem weer populair bij vrouwen. Hij 
houdt van het romantische getik van hakjes op straat. 
Het is leuk hem verliefd te zien met Judith Osborn. Ik 
zag hem bij RTL Boulevard in een bubbelbad zitten met 
Judith. Dan denk ik mwah, moet dat? Ik zou mezelf nooit 
met Lia in een badkuip laten filmen of fotograferen. Hij 
doet dat gewoon, kan hem niks schelen. Ik vind het niks, 
maar ik vergeef Bert veel. Ik bekijk hem door een roze bril. 
Hij heeft volgens mij lak aan wat mensen van hem vinden. 
Ben ik wel een beetje jaloers op. Ik heb dat niet.’ 

    WAARIN HENNY HUISMAN EEN VRIEND VOOR  

 HET LEVEN MAAKT, JOOP VAN DEN ENDE  

    VUURWERK AFSTEEKT EN INEKE HILHORST 

      GEEN GEZEUR AAN HAAR KOP HEEFT

Vreemd, rustig, loyaal, dat zijn eigenschappen die veel 
geïnterviewden noemen. Als hij je mag, als hij iets in je 
ziet, dan doet hij veel voor je. Henny Huisman kan erover 
meepraten. ‘Zonder Bert was mijn carrière heel anders 
gelopen, minder succesvol. Bert en ik kennen elkaar van 
Toppop. Hij was er regisseur, ik toen nog drummer van 
de band Lucifer.
Bert is geen man die bezig is met wat hoort. Hij was de 
intellectueel, ik de jongen van de straat. Maar het klikte 
wonderwel en we raakten bevriend. En vrienden zijn we 
nog steeds, veertig jaar later.’
Bert zag in Engeland een programma met de  titel 
 Surprise Surprise en dat vertelde hij aan Henny 
 Huisman. ‘Hij had mij als presentator in gedachten. In 
Engeland was het een zangeres die het presenteerde, 
Cilla Black, een volkse vrouw, en ze bracht mensen bij 
elkaar. We gingen met het idee naar Joop van den Ende. 
We maakten een afspraak en bekeken met zijn drieën, 
Joop, Bert en ik, het Britse programma. Al na een 
 minuut of vijf waren Joop en ik in tranen. Joop zei: dit 
móéten we hebben. Voor mij een cruciaal moment. Bert 
heeft er min of meer voor gezorgd dat ik dat programma 
kreeg. Het heeft jarenlang met ongelooflijk veel  succes 
gedraaid. De redactie bedacht zo veel leuke dingen en 
alles kon. Er was een man die wilde golfen met prins 
Bernhard. De prins wilde dat wel doen als wij 25 duizend 
gulden zouden doneren aan het Prins Bernhard Fonds. 
Zo gezegd, zo gedaan. En er was een man die overreden 
wilde worden door een Lamborghini. Dus in de studio 
werd asfalt gelegd, met een gat eronder waar die man  

in lag. Hij heeft niet veel meer gezien dan de wielen, 
maar zo werd hij overreden door zijn favoriete auto.  
Bert ziet geen beren op de weg, hij richt zich op de 
moge lijkheden. Op de studiovloer is hij aanwezig, 
maar toch ook weer niet. Hij loopt niet rond als een 
 betweterige, schreeuwerige regisseur, hij bekijkt in alle 
rust hoe hij de show voor zich ziet. Maakt  aantekeningen. 
Geeft aanwijzingen.’

Documentairemaker Ineke Hilhorst was destijds redac-
teur van de Surpriseshow. ‘Bert vroeg me of ik als 
 ervaren researcher bij de Surpriseshow wilde komen 
werken. Ik dacht meteen, leuk, werken met Bert. Ik 
kende Bert van de wandelgangen en de kantine van de 
AVRO, maar we hadden nog niet eerder samengewerkt. 
Ik kan zeggen, met Bert samenwerken is heerlijk. Hij 
zeurt nooit aan je kop. Ik kan nogal stellig zijn in mijn 
meningen, maar daar had hij geen problemen mee. 
Vond-ie wel leuk. Er was een goeie chemie, en het was 
een geweldig clubje mensen. Bert laat je heel erg vrij, en 
dat zorgt ervoor dat je ook met iets goeds wilt komen. 
Je wilt geen flater slaan. Hij doet alsof hij zich niet met 
je bezighoudt, maar hij ziet alles. Hij is een observator. 
Dat maakt hem goed in zijn vak. Onze paden hebben 
 elkaar nog regelmatig gekruist en het was altijd weer 
een feest. Ik heb bijzonder leuke herinneringen aan de 
 Surpriseshow. Voor Joop van den Ende was dat pro-
gramma een paradepaardje, en Joop bemoeit zich graag 
overal tegenaan. Hij was net zo ongeduldig als Bert, het 
was nooit goed genoeg, het kon altijd beter. Ze waren 

ANDEREN OVER...


