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RUUD
Ruud de Wild (48) viert dit jaar zowaar zijn vijfde lustrum als radio-dj.
En dan was 2017 ook nog een mooi kroonjaar voor de grafisch kunstenaar
annex Radio 2-presentator van ‘De Wild In De Middag’. Met dank aan
de U2-rocksterren Bono en The Edge die hij strikte voor een exclusief
tv-interview in São Paulo. Maar alle afgelopen 25 jaren zijn per saldo
minstens zo memorabel geweest voor de rebelse radiomiljonair van
weleer. ‘Ik heb nergens spijt van. Mijn grillige loopbaan heeft me genoeg
mooie momenten opgeleverd.’
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Eind deze maand moet je er als Radio
2-dj weer aan geloven: de Top 2000.
Welke hit verdient van jou een plek
in de top-3?

mijn radioshows terug. En dat is best wel confronterend. Maar het houdt je met beide benen
op de grond. Als radio-dj ben je net zo goed als
je laatste uitzending.

Africa van de Amerikaanse band Toto. Aan dat
nummer klopt alles: de tekst, de muziek, de
close harmony, de feelgood-sfeer. En het is een
echte evergreen. Als deze song dit jaar zou zijn
uitgebracht, dan zou het volgens mij net zo’n
grote hit zijn geworden.
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Sinds 2016 ben je weer te beluisteren bij de publieke omroep na
jaren als radio-dj te hebben gewerkt voor 538 en Qmusic. Was zeker
even wennen?
Hoezo? Ik kom van de publieke omroep, mijn
carrière is ooit begonnen bij de toenmalige
AVRO. Voor mij voelt het presenteren en maken
van De Wild In de Middag op Radio 2 voor de
KRO-NCRV als een thuiswedstrijd. Bij de NPO is
het allemaal wat meer relaxed dan bij de commerciëlen. Bij de publieke omroep wordt eerst
naar de inhoud van de programma’s gekeken
en daarna pas naar de scores. Bij 538 draait het
om marketing, marktaandeel en winst. Bij Radio
2 mag je niet eens zelf aan marketing doen.
En toch zijn we marktleider. En dan krijg je ook
nog als radiomaker alle creatieve vrijheid. Dat is
toch fantastisch?
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Moeten we ons zorgen gaan maken
over je banksaldo? Je bent immers
twee gestrande huwelijken rijker,
hebt de nodige alimentatieverplichtingen en de Ruud de Wild Art BV was in
2014 goed voor een negatief vermogen
van bijna 390 duizend euro, zo blijkt uit
het handelsregister.
O jee, dat klinkt niet best. En die BV schrijft nog
steeds geen zwarte cijfers. Geld overmaken mag
altijd. Maar ik ga niks zeggen over mijn salaris.
Met een beetje googlen kom je er zo achter hoeveel ik bij de publieke omroep per jaar verdien.

“IK
SCHAAMDE
ME KAPOT
IN DIE
PORSCHE”

Wat is jouw verklaring voor de populariteit van Radio 2?

Het succes van Radio 2 is naar mijn oordeel vooral te danken aan twee componenten:
we hebben met zijn allen het format losgelaten
en ons laten leiden door onze liefde voor popmuziek, in het bijzonder voor het Nederlandse
product, en het is ons gelukt om herkenbaar te
zijn voor de luisteraar. Radio 2 is een mooie mix
van radio-dj’s die ook nog personality hebben,
niet te plat qua inhoud en met goede smaak qua
muziek. We zijn het linkse alternatief voor 538. En
dat moeten we ook zijn, want NPO Radio heeft
verder geen nationale popzender. Zo draaien we
geregeld Nederlandstalige muziek.
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Je bent inmiddels een oude rot in
het vak. Als je even mag analyseren: wat is een klassieke fout van
radio-dj's?

De meeste radio-dj's met hun sidekicks — die
soms niet meer zijn dan een soort lachzak en
verder niks toevoegen — verliezen een heel belangrijk ding uit het oog: ze vergeten dat ze radio aan het maken zijn voor hun luisteraars in
plaats van voor henzelf. Je krijgt dan als luisteraar het gevoel dat je van buiten door een raam
een gezellige kroeg inkijkt, maar tegelijk wordt
het je duidelijk dat die kroeg alleen voor intimi
is. Dan ben je als radiomaker zo verkeerd bezig. Ik probeer dat gevoel bij de luisteraar koste
wat kost te voorkomen. Hoe ik dat doe? Mezelf
kritisch blijven evalueren. Ik luister elke week al
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‘It’s no use crying over spilled money’ maar welke achteraf idiote aankoop kunnen we achter je
naam zetten?
Dat was een nieuwe Porsche 911, die ik ruim tien
jaar geleden kocht. Ik kwam er al heel snel achter
dat zo’n sportwagen zo niet mijn stijl was. Veel te
patserig. Ik schaamde me kapot in die Porsche.
Zat ik altijd achter het stuur met mijn zonnebril
of rare petjes op. Zo bang was ik om herkend
te worden. Als je het hebt over een man die uit
balans is, dan moet dat beslist in deze periode
zijn geweest. Na twee jaar heb ik dan ook die
Porsche met veel plezier weggedaan.
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Wat rijd je dan nu?

Een grote oude Amerikaan, een Ford
Expedition. Maar ik rij nog steeds vaker op
mijn motor. Dat is een Honda Goldwing F6B, maar
dan zonder die grote koffers. Een soort kruising
tussen een bike uit de filmklassieker Easy Rider
en een ruimteschip.
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Naast radiomaker ben je ruim dertig jaar kunstschilder. Hoe gaat
het eigenlijk met de verkoop van
je doeken?
Beter dan ooit. Maar of die inkomsten hoger uitpakken dan mijn salaris bij de KRO-NCRV, weet
ik niet precies.
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Je ex Aafke deed de administratie
van de BV Ruud de Wild Art. Is ze
nog steeds je zakelijke manager?
Of heeft je huidige vlam Ilse dit werk van
Aafke overgenomen?
Welnee, dat werk is nu uitbesteed aan een serieus kunstagentschap. Dat is een keurige dame
die ook mijn boekhouding doet. En daarmee heb
ik al die louche kunsthandelaars eindelijk achter me gelaten. Nee, ik ga geen namen en rugnummers noemen. Want klootzakken moet je nu
eenmaal geen podium geven. Wat voor louche
praktijken dan? Doeken die ineens kwijtraken,
dubbele rekeningen sturen, dat soort grappen.
Voor vele duizenden euro’s ben ik als gevolg van
dit soort shit in het schip gegaan. Misschien is
dat wel de oorzaak waarom mijn BV nog steeds
rode cijfers schrijft.
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Hoeveel kost nou gemiddeld
een doek van jouw hand en
wie zijn je klanten?

Ik ga geen prijzen noemen van mijn kunstwerken. Hangt in elk geval niet af van de grootte
van het doek. Dan had ik beter winterschilder
kunnen worden. Namen en rugnummers van
mijn klanten ga ik evenmin noemen. Hoewel
ik tegelijk moet bekennen dat het voor mijn
kunsthandel wel goed zou zijn. Maar daar pas
ik dus voor. Dus op dat vlak ben ik juist te oprecht. Noteer maar dat ik aan de muur hang
bij een aantal grote rocksterren thuis. En verder bij doodgewone kunstliefhebbers en in gebouwen van bekende radiostations, zoals 3FM
en Radio 538.
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Doet het je wat als mensen je blijven zien als die ‘bijknutselende
radio-dj’?

Tja, Aaf Brandt Corstius noemde me ooit zo in
een krantencolumn van haar. Het is zo typisch
Nederlands om iemand die zich op meerdere
terreinen weet te onderscheiden van de rest,
het etiketje van ‘zelfbenoemd multitalent’ op te
plakken. In Nederland mag je kennelijk geen
twee disciplines hebben waarmee je boven het
maaiveld uitsteekt. Dan ben je bijna strafbaar.
Met haar column heeft Aaf Brandt Corstius me
destijds wel even geraakt. Omdat de strekking
zo oneerlijk was en omdat ze mij helemaal niet
kent. Nu haal ik mijn schouders erover op. Is
misschien ook wel beter. Want wat er allemaal is
gebeurd binnen die familie Brandt Corstius, daar
moet een mens zich maar niet aan branden.
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Wil jij net als Jelle Brandt Corstius — en broer van Aaf — als
#metoo-slachtoffer uit de kast
komen of heb je in navolging van casting
director Job Gosschalk en acteur Kevin
Spacey iets op te biechten?
Niets van dit alles. Komt vast ook omdat niemand
op mijn werk mij echt serieus neemt en ik een
man zonder ook maar een greintje macht ben.

Ja, lach er maar om, maar ik volg die hele #metoo-discussie met stijgende verbazing. Neem
nu Kevin Spacey, die in korte tijd helemaal kaltgestellt is in Hollywood. Ik zou dat nog wel ergens snappen als hij mensen had afgeperst of
zich overduidelijk als een wilde hond had gedragen. Maar ik vind echt dat de rechter zich
eerst over dit soort kwesties moet buigen. Want
er is nu wel een soort volksgericht gaande, als
je de social media een beetje volgt. En dat
is absurd maar kan ook schrijnende gevolgen opleveren voor degenen die beschuldigd
worden van seksuele intimidatie of andere
seksuele vergrijpen, zonder ook maar enig
bewijs hiervoor.

13

Je ontslag bij 538 in 2015 omschreef je destijds ‘als de grootste naai-actie’ die je je kon
voorstellen. Heb je nog rekeningen te
vereffenen met mensen van 538 of met
538-eigenaar John de Mol?
Nee, 538 is gewoon een zakelijk conglomeraat.
Keihard soms. En dat moet ook. Want het gaat
om de winst. Maar ik draag 538 niks na. Als
ik in de schoenen van mijn collega’s Coen en
Sander had gestaan, had ik vermoedelijk hetzelfde gedaan. En ik koester ook geen wrok
jegens John de Mol. Want van wrok word je alleen maar bitter. Daar word je als mens alleen
maar slechter van. Zullen we het verder hierbij
laten? Eerlijk gezegd heb ik wel schoon genoeg
van dit onderwerp.
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Nog niet zo lang geleden zat je
in je blote kont als ‘stoere man’
op een motorfiets voor een Radio 2-commercial. Heb je je hier nooit
voor geschaamd achteraf?
Die reclame was een uit de hand gelopen weddenschap. Bij nader inzien was het een ietwat onbezonnen actie. Maar ik schaam me er niet voor
ofzo. What doesn’t kill you, makes you stronger. Wel vraag ik me af: was dat nou nodig? Aan
de andere kant: dat maakt me ook wie ik ben.
Ik ben nu eenmaal geen allemansvriend en erg
uitgesproken.
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Je gaat binnenkort voor je radioprogramma ‘De Wild in de middag’ een onderwateruitzending
maken. Heb je als oude rot nog wel trek
in dat soort circusachtige stunts?
Ja, omdat deze uitzending ergens over gaat. Het
is geen Qmusic-stunt ofzo. In die uitzending wil
ik aankaarten hoe wij met de aarde omgaan en
hoe het er feitelijk voor staat met de opwarming
van de aarde en wat we nou wel of niet moeten
geloven van bijvoorbeeld klimaatsceptici. Noem
het maar ‘awareness’ bij de luisteraar creëren,
ook al vind ik dat een vreselijk begrip. Ik maak
me niet zozeer zorgen over de aarde, maar vooral over de arrogante manier waarop wij mensen
met de aarde omgaan.
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Hoe vaak denk je nog aan Pim
Fortuyn, die in jouw bijzijn
in 2002 op het Mediapark in
Hilversum werd vermoord door Volkert
van der G.?
Nooit meer eigenlijk. Alleen als journalisten
tijdens een interview met stomme vragen mij
hieraan helpen herinneren.
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Kom je wel toe aan genoeg
quality time met Ilse en je
kinderen?

Ik heb nog steeds te weinig tijd voor alles. Heb
ik de indruk gewekt dat ik nu veel meer in balans ben? Als dat echt zo zou zijn, dan mogen
mensen zich gerust zorgen gaan maken over
mijn geestelijk welbevinden. Alles aan mij is georganiseerde chaos. Dat moet ook wel als je
een creatief beroep uitoefent. Of in mijn geval
twee creatieve beroepen. Maar het helpt dan
wel als je een fantastische vrouw hebt die heel
praktisch en overzichtelijk is.
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Precies 25 jaar geleden begon
je als radio-dj. Je kan nu al terugblikken op een succesvolle
carrière, maar ook een met de nodige
tegenslagen. Wat had je graag anders
aangepakt?
Ik heb nergens spijt van. Mijn grillige loopbaan
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heeft me genoeg mooie momenten opgeleverd. Zo had ik in 2016, voordat ik besloot over
te stappen naar Radio 2, eindelijk genoeg tijd
om met mijn gezin lekker lang op vakantie te
gaan. We hebben de wereld over gereisd. Dus
ik prijs me gelukkig.
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Je komt uit een zwaar christelijk nest en je hebt je hiervan
helemaal losgescheurd. En nu?
Geloof je nog dat er meer is tussen
hemel en aarde?
Ik ben in elk geval geen atheïst. Dan kan je net
zo goed in God geloven. Ik zit een beetje in de
wachtstand. Ik weet het niet zo goed. Geloven
is toch ook wel een soort gokken. Je zet alles in
op 36 rood of op 36 zwart maar niemand aan de
roulettetafel weet van te voren of het balletje op
een van die nummers valt.
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Wat staat er nog op de
bucket list van Ruud Alexander de Wild?

Ilse en ik willen geen kinderen meer, als je dat
bedoelt. In mijn werk koester ik nog wel een jongensdroom. Ik zou dolgraag de naam van Johan
Cruijff willen schilderen op de Johan Cruijff Arena
in Amsterdam. Het lijkt me heel mooi om hiervoor
het logo te ontwerpen en die naam levensgroot
terug te zien op het stadion.

