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Sander de Heer
Sander de Heer van De Heer ontwaakt
gaat op ‘jobhoptour’. De radiomaker, bij
tv-kijkers bekend uit de 2005-editie van
Wie is de mol?, moet een week lang alle
baantjes doen die luisteraars voor hem
hebben bedacht. Te horen bij de VARA,
tussen 6.00 en 9.00 uur op Radio 2.

WAT HEB JIJ MET JOBHOPPEN?
„Het was een dagelijks item in mijn
programma, waarbij luisteraars voor een
dag een ander beroep uitoefenden. Een
directeur die bejaarden ging verzorgen,
bijvoorbeeld. En toen kwam iemand met
het idee dat ik het zelf ook maar een
keer moest doen. Nou, deze week gaat
dat dus gebeuren: De Heer gaat op
‘jobhoptour’. Ik ben erg benieuwd.”

WAT DOE JE VOOR EEN BETER MILIEU?
„Best wel veel, eigenlijk... Ik gebruik
groene stroom. Ik doe ook altijd de
lichten en de verwarming uit als ik weg

WAT IS HET LEKKERSTE DAT JE OOIT
HEBT GEGETEN?

WIE ZOU JE TOT LEVEN WEKKEN ALS
DAT KON?

„Een echte rijsttafel in Indonesië. De
hele tafel werd vol gedekt met
satéstokjes en allerlei gerechten voor
maar weinig geld. En ook ergens in
Thailand onder een brug weet ik een
stalletje met overheerlijke noodles.”

„John Lennon van The Beatles. Een
legendarische songwriter die bij leven
nog niet wist hoe legendarisch zijn
muziek is geworden. The Beatles worden
nog steeds vereerd en vormen de basis
van vele vormen van popmuziek.”

IN WELKE AUTO WIL JE NOG NIET DOOD
GEVONDEN WORDEN?

WAT HOOPTEN JE OUDERS DAT JE ZOU
WORDEN?

„In een Smart. Die auto is zo klein. Als
je daarin dood wordt gevonden, dan lig
je helemaal opgevouwen.”

„Mijn ouders hebben mij vroeger alle
vrijheid gegeven. Ik hoefde echt geen
economie of rechten te studeren. Ik
ging vroeger liever klooien met muziek:
radiomaken met een babyfoon of een
beetje mixen met een mengpaneeltje.
Ze vonden alles prima.”

N EN WE GAAN
‘ALS IK BIJ IEMAND OP BEZOEK BE

WEG,

DOE ÍK HET LICHT UIT EN DE VERWARMING LAGER’

HOEVEEL TV-TOESTELLEN HEB JE IN
HUIS?
„Een in de woonkamer en een in de
slaapkamer. Maar ik kijk eigenlijk niet
zoveel op de tv. Ik kijk veel meer op
internet. Ik heb drie computers, een
laptop en een iPhone. Ik kijk veel
naar Uitzending gemist en ﬁlmpjes
op YouTube. Daar heb ik helemaal
geen tv voor nodig.”

ga. Sterker nog, als ik bij iemand op
bezoek ben en we gaan weg, dan ben ik
gewoon brutaal: ík doe dan het licht uit
en de verwarming een stuk lager. En
behalve lid van mijn eigen omroep de
VARA ben ik ook lid van LLink.”

HOEVEEL VRIENDEN HEB JE OP HYVES?

WIE ZET JE OP EEN VOETSTUK?

ALS JE MORGEN OP HET VLIEGTUIG
MAG STAPPEN, WAAR GA JE DAN HEEN?

MADONNA OF MARIAH?

„Ik ben op alle continenten geweest,
behalve Afrika, daar wil ik nog graag
naartoe. Maar de mooiste plek waar ik
ooit geweest ben, is in Zuid-Amerika,
de hoofdstad van Argentinië: Buenos
Aires. Een wereldstad met de sfeer van
Parijs en het relaxte van New York.”

„Ze mag dan boven de vijftig zijn,
Madonna is nog steeds een absoluut
fenomeen, wat een klasse! Zij is
toch echt heel wat anders dan die
schreeuwteef van een Mariah Carey.
Ik ben ook opgegroeid in de jaren ’80
en toen kon je niet om Madonna heen.”

„Berry Gordy. Dan zeg je natuurlijk: ‘Wie
is dat?’ Een platenproducer en oprichter
van het legendarische Motown-label.
Hij was ervoor verantwoordelijk dat de
zwarten in Amerika een echt eigen
geluid kregen. En wat voor geluid!
Denk aan Marvin Gaye, The Supremes,
The Temptations.”

„Vrienden, vrienden, zo zou ik ze nou
ook niet willen noemen. Ik heb 800
vriendschapsklikken. Ze komen echt
niet allemaal op mijn verjaardag.
Gelukkig maar...”
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