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Al 45 jaar aan een stuk is Weekblad PRIVÉ het meest toonaangevende entertainmentblad van Nederland. Dat is niet zomaar, durf ik te stellen. Eerst onder de 
bezielende leiding van HENK VAN DER MEIJDEN was Privé jarenlang spraakmakend en leading op het gebied van showbizz- en royaltynieuws met de meest 
exclusieve reportages bij de sterren thuis, gemaakt door onze sterrenreporters met het beste netwerk.
 
De laatste jaren, in het digitale tijdperk, is het maken van een weekblad natuurlijk ingrijpend veranderd. ‘Juicy’ nieuws gaat nog sneller dan voorheen, een primeur 
houd je bijna nooit meer goed tot op woensdag de nietjes in de nieuwste editie zitten en ligt dan alsnog op straat, op te rapen voor iedereen. Onze vaste lezers 

weten dan ook dat Privé meer is dan alleen het laatste nieuws. Het zijn de achtergronden, het eigen verhaal van de sterren,  
en de duiding die Privé de Privé maken.  Nog steeds grijpen mensen naar hun favoriete weekblad, om even weg te dro-

men in de wereld van de sterren, te puzzelen, of te lezen over medische primeurs in die ándere pijler van oudsher:  
de medische rubriek.
 
Privé is overal. Elke week in de kiosk, elke dag in De Telegraaf en zelfs 24/7 via prive.nl. Daar is ook de dagelijkse 
podcast te vinden, net als onze video’s met commentaar op actueel nieuws of zelfs live-beelden van grote 
 premières. Ik ben er trots op al twintig jaar leiding te geven aan een team van de beste showbizz- en royalty-
journalisten van Nederland, die met elkaar werken aan de #1 in entertainment.
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NPM 2021-I

Privé zorgt er dankzij het uitgebreide netwerk van de redactie voor dat alle lezers altijd als eerste op de hoogte zijn 
van het laatste nieuws over de  sterren uit binnen- en buitenland. Entertainment  liefhebbers worden in de krant en op 
de website van De Telegraaf dagelijks, en in het tijdschrift Privé wekelijks, voorzien van het laatste showbizznieuws.
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Gemiddeld aantal dagen dat men de website bezoekt
Engagement | Privé vs Story
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BeautyBeauty
   &    & more...more...
Privé’s beauty- 
expert John 
 Kooijman tipt de 
nieuwste parfums, 
de fraaiste cosmeti-
caproducten en 
houdt ook nog van 
culinaire hoogstand-
jes. Elke week met 
speciale win acties.

met Jeroenmet Jeroen
 Kamphorst  Kamphorst 

Stylist Jeroen Kamphorst geeft elke week 
zijn ongezouten mening over alle mode-
toppers én -missers van de sterren.

In PRIVÉ Medisch, onder redactie van 
prof. dr. H.A.M. Neumann van ZBC Multi-
care, expertisecentrum voor dermato-
logie in Hilversum, worden elke week een 
medisch onderwerp, opvallende berich-
ten uit de medische wereld en de gezond-
heidsperikelen van de sterren onder de 
loep genomen.

Onze vaste rubrieken

WILT U KANS MAKEN OP EEN VAN DE PRODUCTEN? 
mail uw gegevens dan naar redactie@prive.nl  

o.v.v. Beauty & more en de naam van het product.

WILT U KANS MAKEN OP EEN VAN DE PRODUCTEN? 
mail uw gegevens dan naar redactie@prive.nl  

o.v.v. Beauty & more en de naam van het product.
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Mocktails 2.0
Goddelijk

Bitter & Sweet

by John
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By John is gevestigd in het prachtige  
Arsenaal in Naarden-Vesting.   
www.byjohn.nl 
Volg ons op Instagram: @by.john

PRIVÉ’s beauty-expert 
JOHN KOOIJMAN stort zich 
in het rijk der goddelijke 
geuren van bedwelmend tot 
fris en opwekkend.

van Johnvan John
Maak je lippen tot onderdeel van je nachtritueel. Gezicht rei-Maak je lippen tot onderdeel van je nachtritueel. Gezicht rei-
nigen, serum of crème… Maar vergeet je lippen niet. Wil je ze nigen, serum of crème… Maar vergeet je lippen niet. Wil je ze 
de hele winter zacht en fris houden, smeer ze dan voor het de hele winter zacht en fris houden, smeer ze dan voor het 
slapen gaan in met een goede verzorgende lippencrème en slapen gaan in met een goede verzorgende lippencrème en 
ga af en toe voor een echt lip-mask. Om te zoenen. ga af en toe voor een echt lip-mask. Om te zoenen. 

Herfsttip

Bohoboco heeft verleidelijke uniseksgeuren die stuk voor stuk staan voor emoties, herin-
neringen en bijzondere momenten. De parfums in mooie, maar simpele flessen, hebben 
allemaal een kleur die staat voor de geur die het best bij jou past. Probeer de heerlijke Va-
nilla Black Pepper, zoet en kruidig, de frispittige Sea Salt Caramel, de rijke Sandalwood 
Neroli of de intense Dark Vinyl Musk. 

Met de feestdagen voor de deur niet 
gek om een alcoholvrij alternatief te 
hebben voor een echt lekkere cocktail. 
NONA Spritz en NONA June zijn alco-
holvrije spirits waar je verrukkelijke 
cocktails mee kunt maken. De verfijnde 
dranken die perfect gemixt kunnen 
worden met onder andere tonic en sap-
jes hebben een complex smaakpalet 
waardoor je echt 
geniet van een 
heerlijk drankje. 
NONA is het 
resultaat van 
een innovatief 
distillatiepro-
ces. Vervaar-
digd uit puur 
natuurlijke, ve-
gan ingrediën-

ten, is glutenvrij en laag in suiker. www.nonadrinks.com

Heerlijke, licht-
gewicht mois-
turizer voor 
mannen. Jack 
Black met SPF 
20 bevat anti-
oxidanten, be-
schermt tegen 
uv- en blauw 
licht, vervuiling 
en de effecten 
van stress. 
Voor een ste-
vige, soepele 
gehydrateerde 
huid. We geven 
twee verpak-
kingen cadeau.

Princesse de Coeur van Laurent Mazzone Parfums is een 
overweldigende oriëntaalse bloemengeur voor vrouwen. Het 
parfum is geïnspireerd op de gulheid van Prinses Stéphanie 
van Monaco, die al eerder eigen geuren uitbracht. Met wor-

tel, bergamot, 
roos, amberhout 
en iris, is Prin-
cesse de Coeur 
een hartverwar-
mend parfum. 
De opbrengst 
gaat naar de 
stichting Fight 
Aids Monaco. 

From

with love

Twee bijzonder krach-
tige geuren uit de Con-
sort Collection van Elec-
timuss laten mythische 
goden herleven. De par-
fums hebben beide een 
hart van patchoeli, maar 
zijn totaal verschillend 
van karakter. Persepho-
nes Patchouli is uniek 
door een vleugje koffie 
en honing, naast gra-
naatappel, pruim, karde-
mom, hout en jasmijn. 
Patchouli of the Under-
world is opgedragen 
aan Pluto, de god van de 
onderwereld. Krachtig, 
smoky en duister, met 
peper, anjer, leerstorax-
boom en mandarijn. Wij 
geven van beide geuren 
een fles cadeau.HFC Paris heeft een collectie van 25 unieke geuren die staan voor 

een moment, stemming of levensfase. Geuren om verliefd op te wor-
den. Allemaal met hun eigen karakter en design en de toevoeging van 
zogeheten afrodisiaca als amber, musk en Madagaskar-vanille. De 
handgemaakte flacons met illustraties van beroemde kunstenaars 
worden standaard geleverd met een travel spray en twee samples. 

Luxemerk Yvra 1958 heeft 
nu een fris-kruidige Hand  
& Body Wash. Een versla-
vend lekkere gel die de 
huid verzorgt en verfrist. 
Voor elk moment van de 
dag. Met onder andere  
provitamines B5. Wij  
geven twee flacons  
cadeau. 
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‘Is dit cynisch 
bedoeld? Ik hoop 

het, want dan zie  
ik de humor er wel van in. 
Presentatrice AMBER 
BRANTSEN lijkt zo weg-
gelopen uit een uitzending 
van Say Yes To The Dress, 
Bridesmaids in dit roze 
tafzijden drama. Normaal 
is Amber heel sophistica-
ted, dus ik begrijp niets 
van deze keuze!’

met Jeroen
Kamphorstmet Jeroenmet Jeroenmet Jeroenmet Jeroenmet Jeroenmet Jeroenmet Jeroenmet Jeroenmet Jeroenmet Jeroenmet Jeroenmet Jeroenmet Jeroen
KamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstKamphorstmet Jeroen
Kamphorstmet Jeroenmet Jeroen
Kamphorstmet Jeroenmet Jeroen
Kamphorstmet Jeroenmet Jeroen
Kamphorstmet Jeroenmet Jeroen
Kamphorstmet Jeroenmet Jeroen
Kamphorstmet Jeroenmet Jeroen
Kamphorstmet Jeroen
Kamphorst

‘Actrice JOY 
DELIMA is werke-
lijk beeldschoon in 
deze bijzondere 
(vegan?) leren jurk 
van Berend Brus. 
Hij is een interes-
sante en veelzijdige 
ontwerper die ook 
de creaties voor 
Fred van Leer voor 
Drag Race Hol-
land ontwierp.’

‘Is dit cynisch 

‘Ik houd 
hiervan! 
Actrice 
AIKO 
BEEM-
STER-
BOER in een 
ontwerp van 
Tommy 
Driessen. 
Een pittig jaren 
tachtig silhouet met 
een snufje jaren 
vijftig. Heerlijk hoe dit 
rock-’n-roll chique 
ensemble is afgestyld 
met tuttige, korte witte 
handschoentjes, grote 
oorknoppen en een 
klein knotje. Origineel 
en verrassend.’

een snufje jaren 

‘Wat een 
heerlijke en 
eigenzin-
nige heden-
daagse 
look! Actrice 
BRITTE 
LAGCHER
in een bij-
zondere jurk 
van Martan. 
Ogenschijn-
lijk simpel, 
maar heel 
interessant. 
Fijn! Weer 
een ontwerp 
van eigen 
bodem!’

‘Tommy Driessen is on fire deze 
avond! Leuk dat er zo veel moois 
van eigen bodem gedragen 
wordt! Zangeres en pianiste 
KARSU DÖNMEZ lijkt zo weg-
gelopen uit een Marvel-actiefilm. 
Deze futuristische creatie ont-
stond door samenwerking met 
de New Yorkse bruidsmode-
ontwerper Justin Alexander.’

‘Ook 
de jurk 
van HANNA 
VERBOOM is 
van de hand van 
Edwin Oudshoorn. 
De uitvergrote bloe-
menprint voile is prachtig, 
maar ik had graag wat meer 
vorm in het bovenstuk gezien. 
Een pittig korset 
had de boel wat meer silhouet 
gegeven. Het collier vind ik 
te veel en tuttig.’

‘ELISE 
SCHAAP
is beeldig 
in deze jurk van Elisa-
betta Franchi. Normaal 
pakt de actrice wat meer 
uit, maar deze creatie 
voldoet prima. Als ik toch 
even mag muggenziften: 
ik vind de lengte wat 
niksig. Tien centimeter 
langer of korter was wat 
spannender geweest.’

‘Ik houd 
hiervan! 
Actrice 
AIKO 
BEEM-
STER-
BOER
ontwerp van 
Tommy 
Driessen. 
Een pittig jaren 
tachtig silhouet met 
een snufje jaren 

‘Ik houd 
hiervan! 
Actrice 
AIKO 
BEEM-
STER-
BOER in een 
ontwerp van 
Tommy 
Driessen. 
Een pittig jaren 
tachtig silhouet met 
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‘Wat een 
heerlijke en 
eigenzin-
nige heden-

! Actrice 
BRITTE 
LAGCHER
in een bij-
zondere jurk 
van Martan. 

‘Tommy Driessen is 
avond! Leuk dat er zo veel moois 
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    ‘Misschien 
   wat zwaar dat 
fluweel voor juni, 
maar het silhouet 
is prachtig en het 
decolleté indruk-
wekkend. De beel-
dige presentatrice 
IRIS VAN LUNEN-
BURG in een klas-
sieke Edwin van 
Oudshoorn. De 
kracht van een 
goed korset!’
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‘Het had spannender gekund, !’ SchaapSchaapSchaapElise
Wat en waar: Young Patrons Gala, 
Stopera, Amsterdam
Dresscode: Black tie 
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‘Is dit cynisch 
bedoeld? Ik hoop 

het, want dan zie  

‘Is dit cynisch 
‘Wat is het toch een onge-
looflijk knap stel! HOLLY 
BROOD werd gekleed 
door Tommy Driessen en 
dat pakt weer goed uit. 
Gouden visnet met een 
klassieke avondrok, een 
bijzonder combinatie die 
goed werkt. Vriend SOY 
KROON is zeer charmant 
in zijn lichtblauwe pak 
van Sandro. Ik vind alleen 
de zwarte schoenen wat 
hard.’

‘Dit is de kersverse 
ambassadrice van het 
Young Patrons Gala! 
Nederlands topmodel 
GIA BAB in een gewel-
dige sculpturale creatie 
van Edwin Oudshoorn. 
Dit is Edwin op z’n best! 
Je hebt wat lengte nodig 
voor zo’n ontwerp, maar 
met haar 1.88 meter zit 
dat wel goed. Edwin is 
om op te eten in zijn ge-
dessineerde glanzende 
smoking.’

Productie PATRICIA WESSELING
   Foto’s ANP
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De leukste nieuwtjes over 
de Nederlandse sterren, 
met als extra: Privé 40 
jaar geleden.

     

    

MOBIEL

     

door Jan Uriot FOTO’S ANP e.a.
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HARRY SLINGER (73)
Wat klink je ver weg, zit je niet thuis in 
Westzaan?
‘Nee joh, mijn vrouw MARIJKE en ik zijn op 
vakantie in Schotland!’

Vanwaar deze bestemming?
‘Onze zoon BRAM is onlangs in het huwelijk 
getreden en is nu op huwelijksreis naar Jor-
danië. Marijke zei: ‘Kom Harry, laten wij dan 
ook maar een reisje boeken.’’

En dat bevalt?
‘Schotland is, hoewel het weer grillig is, 
prachtig. We hebben nu een weekje zon en 
een week regen gehad. Wat zo prettig is: de 

mensen zijn 
uiterst vrien-
delijk, de na-
tuur onbe-
schrijfelijk 
mooi en alle 
musea kun je 
voor niets bin-
nenwandelen. 
Waarom is dat 
in Nederland 
niet? Voor het 
Rijksmuseum 
moet je als vol-
wassene al 
gauw zo’n 
twintig euro 
per persoon 
neertellen. 
Niet iedereen 
kan dat op-
hoesten. 
Daarom vind ik 
dat ook in ons 

land de musea gratis toegankelijk moeten 
worden. Verder hebben we schitterende 
wandelingen gemaakt en je kunt hier lekker 
eten. De restaurantjes hebben fijne dingen 
op de kaart staan. Alleen autorijden is een 
dingetje. Ze rijden hier natuurlijk op de  
linkerrijstrook. Ik hobbel maar een beetje 
achter de voorliggers aan. Dan kom je een 
heel eind.’

Waarom geen vakantie in eigen land.  
Nederland is toch ook leuk?
‘Zeker weten. Zo hebben we enige tijd gele-
den ook een weekendje vertoefd in de buurt 
van Groningen. Toen zijn we zo geschrok-
ken van alle ellende die de aardgaswinning 
tot gevolg heeft, dat wij eenmaal terug in 
Westzaan ons huis meteen energieneutraal 
hebben laten maken.’ 

      Deze week 40 jaar40 jaar 
        geledenVan ‘Kiezers-
bedrog’ tot 
‘Bewonderenswaardige man’. 
Dat waren de koppen in de 
kranten toen DRIES VAN AGT 
in week 43 van 1982 bekend- 
maakte uit de politiek te stappen. Zeker 
één vrouw was daar enorm blij mee: zijn vrouw EUGÉ-
NIE. Zij verheugde zich op meer tijd met haar man. Die 
week vertelde FRANS JOSEF VAN AGT dat hij zijn broer 
snel had zien verouderen de laatste jaren dat hij politiek 
actief was. ‘Zijn ministerperiode waren voor hem tro-
penjaren.’ TOON VAN AGT, een oom van Dries, vertelde: 
‘Ik heb hem altijd voor gek verklaard. Politiek is zo on-
dankbaar werk. Je doet het nooit goed. Maar Dries bleef 
zich maar opofferen!’
Op de cover prijkte PRINSES STÉPHANIE. Zij legde,  
nadat ze het ziekenhuis in Monaco had verlaten, een 
verklaring af over het auto-ongeluk dat haar moeder 
PRINSES GRACIA fataal werd. Stéphanie, die naast 
haar moeder zat toen de Rover van de weg raakte, voel-
de zich schuldig en vroeg zich openlijk af: ‘Heb ik mijn 
moeder gedood?’ In haar verklaring zei ze onder meer: 
‘We reden bijna tegen een rotswand aan. Onze auto slin-
gerde daardoor naar de andere kant van de weg en toen 
zagen we een vrachtwagen met hoge snelheid op ons af 
rijden. De chauffeur toeterde, maar mijn moeder greep 
naar haar hoofd en liet het stuur los. Ze leek ook hele-
maal niet te remmen. Ik trok nog aan de handrem, maar 
dat was zinloos. De auto 
sloeg over de kop.’

First Dates-barman VICTOR ABELN (38) over zijn fa-
voriete cocktail. ‘Dat is een French 75, met gin, citroen, 
suiker en champagne. Deze cocktail is vernoemd naar 
een Frans kanon dat in de Eerste Wereldoorlog heel 
wat Duitsers kapot heeft geschoten!’

    EenEen  
gevaarlijke gevaarlijke 
 cocktail cocktail

Alles in de klauwen

Ze werd altijd gezien als ‘de vrouw 
van’, maar FEMKE VAN DER LAAN 
is meer dan de weduwe van de veel 
te jong overleden burgemeester van 
Amsterdam EBERHARD VAN DER 
LAAN. Femke is namelijk de nieuwe 
presentator van het programma 
Nooit meer slapen, dat ze vier 
nachten in de week voor de VPRO-
radio presenteert. 

Op 31 oktober wordt in de televisie-uitzending Khalid & Sophie bekendgemaakt 
wie de Sonja Barend Award op de schoorsteenmantel mag zetten. Volgens  
JEROEN PAUW (62) is het voor hem geen gelopen race. ‘Met concurrent  
MARIËLLE TWEEBEEKE en het gesprek dat ze had met VOLODIMIR  
ZELENSKI zijn mijn kansen aardig geslonken. Ik heb me nog niet rijk gerekend.’

Wedstrijdje interviewen

Voetbal is oorlog, daar weet Ajax-fan GIJS SCHOLTEN 
VAN ASCHAT (63) alles van. Als acteur doorziet hij de aan-
stellerij van sommige spelers. ‘Ze kunnen goed acteren en 
vooral overdrijven. Als ze bijvoorbeeld op de grond liggen 
te kermen en daarna weer gewoon vrolijk verder spelen, 
mag diegene van mij gerust geel krijgen. Ik houd er niet 
van, dat gerol op het veld. Wat een gedoe, vreselijk.’

Laat ze maar kermen

Musicalster JOKE DE KRUIJF over haar 
verhuizing naar Duitsland: ‘De switch van 
Amsterdam naar Hamburg is een behoor-
lijke cultuurshock. Duitsers zijn gewoon 
heel anders. Als ik een grapje maak, kij-
ken ze me aan alsof ze het in Keulen horen 
donderen!’

Wat je in Hamburg 
kunt horen donderen

Om de eer, het geld of in de kijker spelen. Er 
kunnen verschillende redenen zijn waarom 
iemand meedoet aan een televisiespelletje. 
MAARTEN SPANJER, die deze week zijn  
zeventigste verjaardag viert, legt nog even uit 
waarom hij destijds zo vaak aanschoof bij 
Waku Waku. ‘Ik mocht een paar keer mee-
doen. Een middagje Waku Waku leverde na-
melijk meer geld op dan een lange draaidag 
voor een televisieserie of film. En… voor 
Waku Waku hoefde ik geen tekst te leren, ik 
diende alleen aanwezig te zijn!’

Voor veel geld aapjes kijken

Eten met mes en vork, of met stokjes… het is niets voor 
AIREN MYLENE (37). ‘Eten met mijn handen is voor mij 
het summum! Het is voor mij dan ook een deceptie als 
ik in een restaurant garnalen bestel en ze zijn al ge-
peld. Dan hoeft het van mij niet meer. Gefileerde vis 
of kip zijn voor mij ook niet interessant.’

Wat doe je het eerste 
als je een hotelkamer 
binnenstapt? PIA 
DOUWES (58) stort 
zich direct op het bed! 
‘Heel belangrijk vind ik 
een goed hotelbed 
waar niet zo’n vreselij-
ke plastic hoes om-
heen zit die het matras 
moet beschermen. 
Die scheur ik er dan 
ook meteen vanaf, 
want ik vind het niet te 
doen om daarop te 
slapen.’

Scheuren in Scheuren in 
Pia’sPia’s bed bed

Dat wordt 
een latertje

30 Minuten Rauw, 
zo heet de podcast van
RUUD DE WILD (53). Velen staan in 
de rij om een halfuurtje met de pre-
sentator van gedachten te wisselen 
voor de microfoon, slechts één 
dame bedankt voor de eer. ‘Ik denk 
dat FEMKE HALSEMA bang is om 
het achterste van haar tong te laten 
zien, omdat ik natuurlijk vragen stel 
die haar niet goed uitkomen.’

Ruud lustRuud lust
  Femke rauw  Femke rauw
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Lees verder op de volgende pagina.

DE STERREN EN...DE STERREN EN...
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   de    de 
menopauzemenopauze

HondenHonden

LAAT ETEN LAAT ETEN 
SLECHT VOOR     SLECHT VOOR     

GEZONDHEID?GEZONDHEID?

TikTok-TikTok-
trend:trend:

DyslexieDyslexie

Liefde in de Liefde in de 
strijd tegen strijd tegen 

hart- hart- 
aandoeningen?aandoeningen?

 SLUGGING SLUGGING
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Door JAN URIOT
Foto’s ISP AGENCY

Sommige sterren  
kennen we al ons hele 

leven, zijn een vaste 
waarde in ons bestaan, 
en met anderen groei-
den we mee. Dat mee-

groeien is duidelijk  
te zien aan de foto’s  
uit het PRIVÉ-archief.  

Deze week  
JOSÉ HOEBEE (68).

Hier toont Pierre Kartner in Hier toont Pierre Kartner in 
1989 aan José dat hij zijn 1989 aan José dat hij zijn 
vroegere baan als banket-vroegere baan als banket-
bakker niet verleerd is.bakker niet verleerd is.

In 1989 laat José zich door 

André van Duin voeren met 

een aardbei met slagroom. 

DOORDOOR    DE JAREN HEEN...DE JAREN HEEN...
José HoebeeJosé HoebeeJosé HoebeeJosé Hoebee

In 2012 bindt In 2012 bindt 
José de ijzers José de ijzers 
onder voor het onder voor het 
programma programma 
‘Sterren Dansen ‘Sterren Dansen 
op het IJs’. Een op het IJs’. Een 
moedige presta-moedige presta-
tie, zeker ook tie, zeker ook 
omdat de zange-omdat de zange-
res tijdens de res tijdens de 
voorbereidingen voorbereidingen 
haar pols brak. haar pols brak. 
Maar wat zei Maar wat zei 
José: ‘Ik heb José: ‘Ik heb 
mijn handen ner-mijn handen ner-
gens voor nodig, gens voor nodig, 
dus ik ga ge-dus ik ga ge-
woon door met woon door met 
de wedstrijd!’ De de wedstrijd!’ De 
finale haalde ze finale haalde ze 
niet, maar dat niet, maar dat 
mocht de pret mocht de pret 
niet drukken. ‘Ik niet drukken. ‘Ik 
vond de sfeer zo vond de sfeer zo 
gezellig en ik gezellig en ik 
had zo’n leuke had zo’n leuke 
danspartner!’danspartner!’

Dit is José in de televisiemusi-Dit is José in de televisiemusi-
cal ‘Abbacadabra’ die in 1985 cal ‘Abbacadabra’ die in 1985 
door de TROS werd uitgezon-door de TROS werd uitgezon-
den. De liedjes voor deze pro-den. De liedjes voor deze pro-

ductie werden geschreven door ductie werden geschreven door 
de mannelijke leden van ABBA: de mannelijke leden van ABBA: 
Björn en Benny. Deze nummers Björn en Benny. Deze nummers 

werden vervolgens in het Ne-werden vervolgens in het Ne-
derlands vertaald door de zoon derlands vertaald door de zoon 

van Mies Bouwman, Joost Timp, van Mies Bouwman, Joost Timp, 
en de echtgenoot van José, Will en de echtgenoot van José, Will 
Hoebee. Andere spelers waren Hoebee. Andere spelers waren 
onder meer Ron Brandsteder, onder meer Ron Brandsteder, 
Benny Neyman en Nico Haak. Benny Neyman en Nico Haak. 

Luv’ te gast in ‘Toppop’ Luv’ te gast in ‘Toppop’ met het lied ‘Trojan met het lied ‘Trojan 
Horse’ in 1978.Horse’ in 1978.

Met Bonnie St. Claire vormde 
Met Bonnie St. Claire vormde 

José tussen 1984 en 1986 een 
José tussen 1984 en 1986 een 

gelegenheidsduo. Ze maakte 
gelegenheidsduo. Ze maakte 

veel indruk met de nummers 
veel indruk met de nummers 

‘Cassandra’ en ‘Zoals vrienden 
‘Cassandra’ en ‘Zoals vrienden 

doen’, de Nederlandse bewerkin-
doen’, de Nederlandse bewerkin-

gen van ABBA-songs.
gen van ABBA-songs.

Op 11 oktober 1964 gaven José en Will Hoe-
Op 11 oktober 1964 gaven José en Will Hoe-

bee elkaar hun jawoord. Plaats van hande-
bee elkaar hun jawoord. Plaats van hande-

ling: Hollywood. Het gebeurde allemaal in de 

ling: Hollywood. Het gebeurde allemaal in de 

villa van hun vriend David Soul, bij velen in 
villa van hun vriend David Soul, bij velen in 

het geheugen gegrift als Starsky van Hutch. 
het geheugen gegrift als Starsky van Hutch. 
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U wilt vooruit, maar 
iets lijkt u te belem-
meren. Elke keer 

komt er iemand op uw pad die 
dit doorkruist. Dat maakt u te-
leurgesteld en wat bozig. Mis-
schien helpt het om te beden-
ken dat de mening van een an-
der meestal een verbetering  
betekent. Laat frustratie los, stel 
u open en laat die verbetering 
toe!

Op een mooie  
manier wordt een 
probleem in de fa-

milie aangepakt en opgelost. 
Dit kweekt wederzijds begrip, 
waardoor de relaties kunnen 
verbeteren. In de liefde kan de 
Leeuw voluit stralen. Ben u ver-
liefd? Dat is mooi, want de pla-
neten geven u alle kansen. Met 
uw gebruikelijke flair weet u de 
juiste toon aan te slaan.

Het gaat lekker met 
u. U bruist van de 
energie en dat 

wordt alleen maar meer! Het le-
ven is er om van te genieten en 
dat doet u dan ook volop. Als u 
zich voorbereid op het sinter-
klaasfeest, dan heeft u daar lol 
in. Het is aan u wel besteed:  
cadeautjes kopen en surprises 
maken. Met flair gaat u aan de 
slag.

Het leven kan zo z’n 
gangetje gaan en 
daar kunt u schijn-

baar tevreden mee zijn. Toch 
borrelt er iets vanbinnen. Welke 
droom ligt nog bij u op de plank 
en wanneer gaat u deze tot le-
ven brengen? Praat er eens over 
met uw partner of andere dier-
baren en u zult merken dat dit 
helpt om meer richting te krij-
gen.

U voelt zich prettig 
en u heeft een fijn 
overzicht over het 

leven. Dat geeft u innerlijke rust 
en vertrouwen, waardoor die 
lastige kritische stemmetjes in 
uw hoofd ook eens hun mond 
kunnen houden. U stort zich 
met enthousiasme op uw huis. 
Gaat u verhuizen, herinrichten 
of verbouwen? U bent geïn- 
spireerd!

Het najaar is een 
tijd om extra aan 
uw naasten te den-

ken. De feestdagen komen 
eraan en dat betekent dat er ook 
eenzame mensen zijn. U trekt 
zich dit aan. Misschien bent u al 
van plan om u in te zetten en bij-
voorbeeld via het Leger des 
Heils in contact te komen met 
mensen die hulp en steun nodig 
hebben.

Uw relaties spelen 
momenteel een 
hoofdrol in uw  

leven. U maakt samen plannen 
voor de toekomst en dit maakt u 
helemaal warm vanbinnen. Sa-
men reizen kan een van de 
mooie dromen zijn. Of wilt u 
zelfs nog een stap verder gaan 
en u in het buitenland vestigen? 
Gewoon maar lekker brain- 
stormen.

Financieel kan het 
een uitstekende 
week worden. Een 

goed plan of project levert meer 
op dan gedacht. Dat geeft u een 
feestelijk gevoel. Dat kan bete-
kenen dat u opeens een financi-
eel voordeel kunt krijgen. Uw 
vrolijkheid straalt van u af. U 
gaat spontaan in gesprek en 
deelt uw vreugde. Een mooie 
week!

U krijgt uw zaakjes 
weer beter op orde 
en dat geeft rust in 

de tent. Het is tijd om eens te 
bekijken wat u met uw vrienden 
en dierbaren de komende tijd 
wilt gaan organiseren. U heeft 
zin om de feestdagen op een 
sociale manier door te brengen. 
U kunt natuurlijk ook als vrijwilli-
ger aan de slag.

In de liefde zijn er 
mooie kansen. Een 
interessante ont-

moeting blijkt direct de diep-
gang te hebben die u wenst. Dat 
geeft mogelijkheden naar de 
toekomst toe. Een interessant 
nieuw project kan het druk ma-
ken. Het is misschien wat hec-
tisch, maar u geniet ervan. Het 
geeft de kans een ideaal prak-
tisch uit te werken.

U voelt zich krach-
tig en zelfverze-
kerd. U heeft een 

goed overzicht en weet wat u 
wilt en doet. In de liefde staan 
alle stoplichten op groen. Dus 
als u een leuke date wilt organi-
seren, blijf dan niet thuis voor 
het beeldscherm hangen… Uw 
aantrekkingskracht is optimaal. 
Gebruik dit moment dus!

Als u een interes-
sante studie wilt 
gaan volgen, dan 

kan deze nu op uw pad komen. 
U heeft behoefte aan een ideaal 
en aan een verdiepingsslag. 
Een dergelijke studie kan gaan 
over gebieden die met psycho-
logie, religie en spiritualiteit te 
maken hebben. U voelt zich 
enorm gedreven. Dat maakt blij.

17 t/m 23 november 2022

RAM
21 maart - 20 april

LEEUW 
23 juli - 23 aug.

BOOGSCHUTTER
23 nov. - 21 dec.

STIER
21 april - 20 mei

MAAGD
24 aug. - 23 sept.

STEENBOK 
22 dec. - 20 jan.

TWEELINGEN
21 mei - 21 juni

WEEGSCHAAL 
24 sept. - 23 okt.

WATERMAN 
21 jan. - 20 feb.

KREEFT
22 juni - 22 juli

SCHORPIOEN
24 okt. - 22 nov.

VISSEN 
21 feb. - 20 maart

Horoscoop
Door astrologe LEA MANDERS

Onze vaste rubrieken

 ‘Iedereen  ‘Iedereen mag zienmag zien
hoe hoe gelukkiggelukkig we zijn we zijn’’

Paul en Sylvia genPaul en Sylvia geniieten van de liefde en hun ‘tweede jeugd’eten van de liefde en hun ‘tweede jeugd’
‘Hij heeft nog bewust 
de Tweede Wereldoorlog 
meegemaakt’

Paul: ‘Maar die twijfel duurde niet 
lang, hoor. Hoogstens een week.’ 
Sylvia: ‘Op onze eerste date, zoals 
jij dat graag noemt, pakte je al mijn 
hand.’
Voor beiden was het een over- 
weldigende ervaring. 
Paul: ‘Ik vond je meteen al leuk, 
maar dacht ook: Ben ik niet veel 
te oud voor iemand van 64?’ 
‘Terwijl,’ vult Sylvia aan, ‘ik me juist 
afvroeg of je míj niet te oud vond.’
Voor het interview met Privé 
spreken ze het liefst af in het  
theatercafé waar hun liefde op-
bloeide. Ook Sylvia is er inmid-
dels een bekend gezicht. Ieder-
een is er vertederd door hun 
plotselinge, ‘late,’ liefde. 
‘Dit is toch magnifiek?’ klinkt het 
als Sylvia en Paul - aan een tafel-
tje in de hoek - volledig in elkaar 
opgaan als ‘twee jonge lovers in 
de dop’. 
Er worden zoentjes uitgewis-
seld, Sylvia nestelt haar hoofd 
tegen het zijne. 

‘Iedereen mag zien dat we geluk-
kig zijn en we hopen dat anderen 
daar óók een beetje gelukkig van 
worden. We zijn ongelooflijke 
knuffels samen. Ik noem mezelf 
weleens een knuffel-klorus.’ 
Ze realiseren zich dat sommige 
mensen het misschien gek vinden: 
zo’n liefde tussen een man van 87 
en een vrouw van 64 jaar. 
‘Ik heb me nog nooit iets van an-
deren aangetrokken. Liefde laat 
zich niet dwingen. We hebben, in 
het begin, eerst de tijd genomen 
om elkaar steeds be-
ter te leren 
kennen. En 
inmiddels 
kunnen we 

het wel van de daken schreeuwen: 
Ja, we houden zielsveel van el-
kaar! Hoe sommigen daar mis-
schien ook over mogen denken.’ 
De liefde was zelfs zo intens dat ze 
er spontaan zeven kilo van afviel.

Heavy metal 
Beiden gingen ze, tot die eerste 
spontane ontmoeting, al jaren al-
leen door het leven. Paul, rekent hij 
uit, al vanaf 1972 nadat hij scheid-
de van zijn vrouw. Natuurlijk kwam 
hij weleens iemand tegen, maar 
echt beklijven deed het nooit.  
Sylvia verloor haar echtgenoot 
LUC op 4 december 2001. 
‘Mijn leven stortte in. Luc was mijn 
alles: mijn man, minnaar, mijn soul-
mate. Ik heb jaren om hem ge-
rouwd.’ 
Nu is de tijd aangebroken voor een 
nieuw hoofdstuk in haar leven. Ze 
is ervan overtuigd: ‘Paul is exact 

de man die Luc voor me zou heb-
ben uitgekozen.’ 
Paul was tot zijn pensionering als 
leraar Geschiedenis, Sylvia werkte 
jaren als office-manager op een 
advocatenkantoor. Nu hebben  
ze alle tijd voor elkaar en plukken 
elke dag. 
‘Hij is gek op klassieke muziek. We 
luisteren graag naar componisten 
als BRÜCKNER. In zijn muziek 
hoor ik zowel passie, berusting als 
ontluikende liefde.’ 
En ja, dat mag best luid. 

Paul: ‘Misschien 
worden de buren er 
soms doof van, maar 
ik kan ook genieten 
van een stukje heavy 
metal. En van DON-
NA SUMMER.’
Sylvia: ‘Wat onze 
relatie ook zo boei-
end maakt, is dat 
we beiden natuurlijk 
al een ander  
leven achter ons 
hebben. Paul is ka-
tholiek, ik ben 
joods, maar dat 
maakt voor ons 
niets uit. Hij heeft 
nog bewust de 

Tweede Wereldoorlog meege-
maakt. Ik leer nog elke dag van 
hem en van zijn verhalen.’ 
Nog altijd zijn ze aan het ontdek-
ken wat ze allemaal samen kunnen 
doen. 
‘We willen er nog alles uithalen. We 
gaan naar het theater, naar musea. 
We delen de liefde voor de kunst 
en proberen zo veel mogelijk 
schoonheid te zien. Die moet je 
omarmen. Niet de lelijkheid. Die 
tast je aan.’ 
Paul: ‘Die schoonheid koester ik 
ook. Zeker met haar.’

Kinderen
De kunst, zegt Sylvia, heeft altijd 
een belangrijke rol in haar leven 
gespeeld. 
‘Eigenlijk had ik Kunstgeschiede-
nis willen studeren, maar dat is er 
niet van gekomen.’ 
Tegen Paul: ‘Jíj bent ook een halve 
dichter. Jouw woorden klinken 

wat 
is 
dan 
liefde?

Liefde, 

Liefde, wat is dan  
liefde? is een serie  
bijzondere ver ha-
len van ‘gewone’  
mensen over de  
liefde in de breedste 
betekenis. Bijzondere 
liefdes, mislukte  
liefdes, liefdes  
voor familie, voor  
de medemens.  
DEZE WEEK:  
aflevering 74,  
PAUL VAN DER  
HEIJDEN en SYLVIA 
DREESE.

Paul en Sylvia  Paul en Sylvia  
ontmoetten  ontmoetten  
elkaar tijdens een elkaar tijdens een 
literaire avond. literaire avond. 

Donna Summer.Donna Summer. A
N

P

Lees verder op de volgende pagina.

Heeft u ook een bijzonder  
verhaal over de liefde? Mail 
dan naar redactie@prive.nl 
o.v.v. Wat is dan liefde.  
Redacteur Anette de Vries 
neemt contact met u op.

H et gebeurde na een literair 
avondje in theatercafé 
Mascini op de Amster-

damse Zeedijk. 
‘Een buurvrouw had me gevraagd 
om er een oudere dame van 89 te 
begeleiden,’ blikt Sylvia terug. 
Na afloop raakte ze aan de bar aan 
de praat met een van de stam-
gasten. 
‘Hij maakte meteen een onuitwis-
bare indruk op me. Misschien was 
het niet direct liefde op het eerste 

gezicht, maar ik kreeg gewoon dat 
gevoel van: Deze man wil ik héle-
maal uitpluizen. Ik wilde hem  
beter leren kennen, alles van hem 
weten. Ergens, diep in me, wist ik: 
Hij is het!’ 
Ze besloten elkaar nog eens te 
zien en nóg eens. Inmiddels is  
er geen ontkennen meer aan. 
Straalverliefd zijn ze op elkaar. 
‘In het begin twijfelde jij nog wel,’ 
zegt Sylvia tegen Paul. ‘Al keek je 
me tijdens ons eerste drankje al 
heel diep in mijn ogen.’ 

Ze koesteren een prille, intense én uitzonderlijke liefde: PAUL 
VAN DER HEIJDEN en SYLVIA DREESE. Een kleine drie maan-
den terug ontmoetten ze elkaar, na een voorstelling, aan de 
bar. De vonk sprong over, al schelen ze nogal in leeftijd. Paul 
stond aan de vooravond van zijn 87ste verjaardag, Sylvia 
was ‘pas’ 64. Maar de liefde rekent niet in jaren. Sylvia: ‘Het 
kan ons ook geen bal schelen wat anderen ervan vinden.’

Door CORRIE VERKERK
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Liefde, wat is dan liefde? is een serie bijzondere verhalen van 
‘gewone’ mensen over de liefde in de breedste betekenis. 
 Bijzondere liefdes, mislukte liefdes, liefdes voor familie, voor de 
medemens.

Spraakmakende royals zijn van alle tijden. 
Schrijver Lucas Zandberg verdiept zich in 
opzienbarende, maar bijna vergeten mannen 
en vrouwen met blauw bloed, die door de eeu-
wen heen voor royale schandalen zorgden...

Sommige sterren kennen we al ons hele leven, zijn een vaste waarde in ons bestaan, en met 
anderen groeiden we mee. Dat meegroeien is duidelijk te zien aan de foto’s uit het Privé-archief. 
Elke week staat een nieuwe Nederlandse bekendheid centraal.

Loes Leeman, bedenker en eindredac-
teur van ‘AVROTROS Vermist’, brengt 
bijna vergeten aangrijpende vermis-
singszaken uit de archieven van het 
tv-programma onder de aandacht.  
Het aloude motto blijft: kijk naar ze uit, 
ze kunnen niet worden gemist.

kon beter dan zij de verhevenheid 
harer positie vertegenwoordigen, 
maar ze kon niet op een eenvou-
dige, natuurlijke en ongedwongen 
manier met anderen omgaan.’

Liberaal
Wilhelm werd Koning van Pruisen 
in 1861 na de dood van zijn zieke-
lijke broer en Keizer van Duitsland 
na de eenwording van het Duitse 
Rijk in 1871. Aan het militaristische 
hof gold Augusta lange tijd als libe-
raal, maar dat behoeft toch enige 
nuancering. Zij was fel gekant te-

gen bloedvergieten, een 
houding die in de negen-
tiende eeuw als uiterma-
te liberaal gold en tot een 
jarenlange vete met de 
oorlogszuchtige kanse-
lier BISMARCK leidde. 
Maar ze geloofde vurig in 
het recht van monarchen 
om te regeren en was 
ontzettend standsbe-

wust. Echt geliefd bij het Duitse 
volk is ze nooit geweest.
Wilhelm nam haar adviezen niet 
serieus, waardoor Augusta’s in-
vloed beperkt bleef. Ze droomde 
ervan hun enige zoon, de latere 
KEIZER FREDERIK, op te leiden 
tot een verlichte vorst. Aangezien 
haar man veertien jaar ouder was 
dan zij, nam Augusta aan dat ze  
later via haar zoon invloed kon uit-
oefenen. Van haar zoon raakte de 
Keizerin echter vervreemd en Wil-
helm leek tot ieders verbazing het 
eeuwige leven te hebben. Hij stierf 
pas in 1888, ruim negentig jaar 
oud. Tegen die tijd was Augusta 
zelf veranderd in een fysiek wrak. 
Haar arts scheef al in 1882: ‘De 
Keizerin zou eigenlijk allang dood 
moeten zijn. Slechts haar wens de 
Keizer tot het einde toe bij te staan, 
houdt haar overeind.’ 
Ze overleefde hem amper twee 
jaar.

W einig vorstinnen  
ondergingen zo’n  
gedaantewisseling als 

AUGUSTA (1811-1890), de eerste 
Keizerin-gemalin van het Duitse 
keizerrijk. Als telg van de groot-
hertogelijke familie van Weimar 
gold ze in haar jeugd als toeganke-
lijk en vooruitstrevend. Aan het  
einde van haar leven stond ze  
juist bekend als conservatief en 
afstandelijk.
In 1829 trouwde Augusta met 
WILHELM, de tweede zoon van 
de Koning van Pruisen. Het kroon-
prinselijk paar was kinderloos en 
dus lag het in de lijn der verwach-
ting dat Augusta later Koningin-

gemalin zou worden. Het was al-
lesbehalve een liefdesverbintenis. 
Kort na hun eerste ontmoeting zei 
Wilhelm: ‘Ze is knap en slim, maar 
ze laat mij koud.’ 
Zijn hart lag bij een Poolse Prinses 
met wie hij van zijn vader niet had 
mogen trouwen omdat ze niet van 

dezelfde stand waren. 
Gedurende haar eerste 
huwelijksjaren ontdekte 
Augusta al gauw dat ze 
haar man slechts kon be-
koren door het met hem 
over zijn verloren liefde te 
hebben. Toen haar rivale 
in 1834 aan tuberculose 
bezweek, moet Augusta 
een zucht van verlichting 
hebben geslaakt, al 

moest zij de schijn ophouden dat 
zij ontzettend met haar rouwende 
echtgenoot meeleefde.
Die voortdurende vernederingen 
zorgden voor een verandering - 
om haar gekwetste gevoelens te 
verbergen, begon de Prinses zich 
te verschuilen achter een masker 
van verheven afstandelijkheid. In 
haar brieven komt ze naar voren 
als een gepassioneerde vrouw, 
maar op tijdgenoten maakte ze al 
kort na haar entree aan het Pruisi-
sche hof een koude en gevoelloze 
indruk. Bij haar dood was die lief-
talligheid van weleer allang verge-
ten en schreef men: ‘Zij was een 
geboren Keizerin en niemand  

Keizer Keizer 
Wilhelm.Wilhelm.

Augusta.Augusta.

Keizer Wilhelm Keizer Wilhelm 
werd negentig jaar.werd negentig jaar.
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Spraakmakende royals zijn 
van alle tijden. Schrijver  
LUCAS ZANDBERG verdiept 
zich deze zomer voor PRIVÉ 
in opzienbarende, maar  
bijna vergeten mannen en 
vrouwen met blauw bloed 
die in hun tijd voor royale 
schandalen zorgden… 
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Door LUCAS ZANDBERG

AUGUSTAAUGUSTA
(1811-1890)
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Kanselier Kanselier 
Bismarck.Bismarck.

Voor wie zich even in de wereld van Koningin Máxima wil wanen: een must voor 
iedereen die op de hoogte wil zijn van het lief en leed van de royals wereldwijd.

54

D e viskotter Zeebrugge 
592 Hosanna gooit die 
14de februari 1980 voor 
het laatst de trossen los 

in het Engelse Plymouth en vaart 
de haven uit. Enkele uren later  
verdwijnt het schip van het radar-
scherm van de Engelse kust-
wacht. Een reddingsploeg trekt 
eropuit, maar zoekt tevergeefs in 
de dichte nevelen Het Kanaal af. 
Ook is er geen spoor van wrak-
stukken van de kotter of van de 
Belgische schipper en eigenaar 
GERMAIN ACKX en zijn beman-
ning. De Hosanna lijkt met man en 
muis te zijn vergaan. 
Men gist naar wat er is gebeurd. 
Heeft een mankement het schip 
parten gespeeld? Zijn ze vastge-
slagen aan een wrak? Heeft een 
grote tanker de kotter overvaren? 
Men gaat ervan uit dat de Hosanna 
is gezonken, maar om welke reden 
en hoe? 
Aan boord van het spookschip zijn 
buiten de 44-jarige Vlaamse kapi-
tein Germain Ackx ook diens zes-
tienjarige zoon PIET ACKX, die als 
scheepsjongen is aangemon-
sterd. De 31-jarige Belg HECTOR 
SNAUWAERT, die na aankomst in 
de thuishaven op lang verlof zou 
gaan en twee Scheveningers; de 
33-jarige PIET GUYT heeft op het 
laatste moment de plaats ingeno-

men van een andere matroos en 
zijn veertienjarige neefje PIETJE 
GUYT heeft carnavalsvakantie. 
Voor hem moet het een plezier-
reisje worden. 
Het ontbreken van elk spoor van 
het wrak maakt dat allerlei sensa-
tieverhalen de kop opsteken. Ka-
pitein Ackx, bekend bij de politie in 
Nederland en België, zou verdacht 
worden van heling, drugssmokkel 
en wapenhandel. De British Trans-
port Police zoekt de schipper van-
wege smokkeltrafiek en diesel-
fraude. Bovendien zijn de omstan-

Enkele weken eerder heeft Ger-
main Ackx namelijk de Hosanna 
verkocht aan JOE O’CONNOR, 
vennoot van rederij Minarva Fiche-
ries Ltd. in Plymouth, voor een op-
vallend hoog verzekeringsbedrag 
van vier ton. Om de overdracht te 
regelen,vaart het schip die 14de 
februari vanaf de Mi Amigo naar 
Plymouth om vandaar terug te  
keren naar huis.

Verdriet
Een laatste teken van leven van  
de bemanning komt die namiddag 
van Pietje Guyt, die naar huis belt: 
‘Mama, we komen gauw thuis.  
Het schip is goedgekeurd, we zijn 
onderweg naar Scheveningen…’ 
Pietjes oudere broer KOOS GUYT 
memoreert dit laatste telefoonge-
sprek van zijn broertje in de uitzen-
ding van TROS Vermist in 2004. 
Op verzoek van de familie Guyt 
wordt een beroep gedaan op ge-

tuigen die iets kunnen ver-
tellen over die laatste fatale 
reis van de Hosanna. Koos 
is oorspronkelijk als ma-
troos ingelijfd, maar ruzie 
met de kapitein over de be-
voorrading doet hem op het 
laatste moment besluiten 
niet aan boord te gaan.  
Hij staat zijn plaats af aan  
zijn neef Piet Guyt. Een ruil  
die hem het vege lijf redt. 
‘Achteraf ben ik daar natuurlijk blij 
om,’ bekent hij in het tv-program-
ma, ‘maar aan de andere kant ook 
weer niet. Wie weet wat er ge-
beurd zou zijn als ik wel aan boord 
was geweest.’ 
Koos heeft vernomen dat er na de 
scheepsramp een monstertanker 
in Engeland zou zijn aangekomen 
met averij: ‘Het schip had aan bak-
boord een heel grote deuk. Dus 
mijn conclusie is dat dat kleine  
vissersscheepje is overvaren.’ 
Om welk monsterschip het gaat, 
weet Koos niet.

HEUF GUYT, de moeder van Piet, 
vertelt aan JAAP JONGBLOED 
dat ze zich het moment nog goed 
kan heugen toen ze hoorde dat 
een schip op zee vermist werd. 
‘Ik dacht: Dat is mijn jongen…  
Mijn wereld verging.’ 
Door het enorme verdriet kan ze 
nadien het Scheveningse monu-
ment van De Vissersvrouw die 
over zee tuurt, niet aanschouwen. 
Na jaren van zoeken en bidden ge-
looft Heuf niet meer dat haar zoon 
ooit nog thuis zou komen, maar  
ze wil simpelweg weten wat er is 
gebeurd. 

Piet Ackx.Piet Ackx.
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DEZE WEEK: Op donderdag 14 februari 1980 verdwijnt de 
viskotter Hosanna plotseling van de radar. Vreemd genoeg 
wordt er nooit of te nimmer een wrakstuk of lichaam gevon-
den. Het tenderschip verdwijnt na een laatste bevoorrading 
van zendschip Mi Amigo, waarvandaan Radio Caroline  
illegaal uitzendingen verzorgt. Met de raadselachtige ver-
dwijning van de kotter en zijn bemanning komt een geruch-
tenstroom op gang. Is de Hosanna wel echt vergaan of is 
hier iets heel anders aan de hand? De vijfkoppige beman-
ning op de noodlottige kotter telde twee kinderen, onder 
wie de veertienjarige PIETJE GUYT, die met zijn oom PIET 
GUYT mee mocht op zijn eerste zeereis.
Door LOES LEEMAN

WIE ZOEKT ER NOG NAAR VERMISTEN?
Na de liquidatie van misdaadjournalist PETER R. DE VRIES en het 
opheffen van het opsporingsprogramma Vermist van presentator 
JAAP JONGBLOED wordt er nauwelijks nog gezocht naar langdurig 
vermiste personen. Er verschijnen minder verhalen in de pers over 
vermissingen die zich al jaren voortslepen. Zonder die media-aan-
dacht blijven waardevolle tips en ontwikkelingen uit. Onopgeloste za-
ken lopen vast en bij gebrek aan nieuwe informatie ontbreekt het de 
politie aan aanknopingspunten om verder te rechercheren. Met als 
gevolg dat achterblijvers in de kou komen te staan en wellicht nooit 
zullen weten wat er met hun vermiste dierbare is gebeurd. 
KELLY en ROYCE DE VRIES hebben de stichting van hun vader ‘De 
Gouden Tip’ voortgezet en hopen via het uitloven van beloningen cold 
case-zaken tot een oplossing te brengen en LOES LEEMAN, beden-
ker en oud-eindredacteur van AVROTROS Vermist, publiceert deze 
zomer in Privé zes bijna vergeten aangrijpende vermissingszaken uit 
de archieven van het tv-programma. Het aloude motto blijft: ‘Kijk naar 
ze uit, ze kunnen niet gemist worden.’

Uit de archieven 
van het gelijknamige 
tv-programma.

VERMIST
DossierDossier
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Moeder Guyt heeft een plekje in het 
familiegraf opengehouden voor Piet, 
maar ze heeft niet mogen meemaken 
dat haar zoon daar komt te rusten.

De laatste reis De laatste reis 
vanvan Piet Guyt  Piet Guyt 

op de Hosannaop de Hosanna

digheden waaronder de Hosanna 
Plymouth verliet, verdacht in de 
ogen van de Engelse politie, om-
dat het schip plotseling vaart on-
der een andere vlag en een nieuw 
registratienummer. 
Volgens De Telegraaf is de ver-
dwijning een vooropgezette ma-
noeuvre en zal via Interpol nage-
gaan worden of de kotter in Ma-
rokko aan de ketting ligt. Maar het 
schip zou ook gezien zijn in Corsi-
ca en in de haven van Panama en 
in het NOS-radioprogramma Met 
het oog op morgen wordt bericht 
dat de Hosanna op weg is naar 
Griekenland om een zendschip op 
te halen. 
Broodje Aap-verhalen of niet, de 
schipper van de Hosanna maakt 
zich in elk geval schuldig aan een 
strafbaar feit door het zendschip 
Mi Amigo, waarvandaan Radio 
Caroline illegaal programma’s uit-
zendt, te voorzien van proviand. 
De bevoorrader van de Mi Amigo 
is ervan overtuigd dat Ackx het 
schip verdonkeremaand heeft om 
de net nieuw geplaatste peper- 
dure generator te verpatsen. Boze 
tongen beweren dat de schipper 
het schip moedwillig tot zinken 
heeft gebracht nadat de beman-
ning op een ander schip is over-
gestapt. Met als doel het verzeke-
ringsgeld op te strijken. 

‘Ik wil mijn zoon een echt graf  
geven, geen zeemansgraf.’ 
Moeder Guyt heeft een plekje in 
het familiegraf opengehouden 
voor Piet, maar ze heeft niet mo-
gen meemaken dat haar zoon daar 
komt te rusten. Ze is in onwetend-
heid over zijn lot gestorven. 

Drank
Begin jaren vijftig treedt Piet Guyt 
als ketelbinkie in de voetsporen 
van zijn vader WOUT GUYT, een 
echte zeebonk die jarenlang de 

4

HET MYSTERIE VAN DE NOORDZEE

Lees verder op de volgende pagina.

Kapitein Harris.Kapitein Harris.

Moeder Guyt.Moeder Guyt.

Piet Guyt.Piet Guyt.
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door Jeroen van der Weijden
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ROYAL ROYAL 
BRUILOFT BRUILOFT 
OP KOMSTOP KOMST

GEEN KONINKLIJK JACHT
Er komt toch geen nieuw koninklijk jacht voor de Britse 
royals. De regering heeft de plannen voor de bouw van 
het schip, dat zou worden vernoemd naar de vorig jaar 
overleden PRINS PHILIP, ‘met onmiddellijke ingang’ 
stopgezet. De opvolger van de Royal Yacht Britannia, het 
schip van KONINGIN ELIZABETH dat in 1997 uit de vaart 
werd genomen, zou  
ruim 230 miljoen euro  
gaan kosten. Het zou  
worden ingezet voor 
evenementen, 
ministeriële bijeen-
komsten en diploma-
tieke besprekingen.

Strengere regels
Het regime van het Atlantic College in 
Wales, waar PRINSES ALEXIA en 
PRINSES LEONOR hun middelbare 
school doen, wordt strenger. Zo is be-
sloten dat studenten per maand niet 
meer dan vier pakketjes mogen ont-
vangen. Niet iedere student heeft im-
mers rijke ouders die hun kinderen 
van alles kunnen opsturen. ‘Het is 
onze taak te proberen de verschillen 
te verkleinen,’ zei schooldirecteur 
NAHEED BARDAI. ‘Diversiteit is zó 
belangrijk in de wereld. Hier op de 
campus maakt het geen verschil wie 
je bent. Je kunt de Prinsessen er niet 
uit pikken, het zijn gewoon tieners, 
net als de rest.’

Acteur DOMINIC WEST (53) die 
PRINS CHARLES in het vijfde sei-
zoen van The Crown speelt, zegt 
het vervelend te vinden dat Char-
les in dit seizoen zo in een slecht 
daglicht komt te staan. ‘Mijn be-
wondering voor hem staat lijn-
recht tegenover de manier waar-
op ik hem in dit seizoen moest 
neerzetten,’ bekende hij. ‘Aan de 
andere kant hebben de schrijvers 
wel hun best gedaan om hem niet 
zo hard te polariseren als men 
vroeger gedaan zou hebben. We 
krijgen een beter beeld van wat 
een zeer controversiële scheiding 
is geweest.’ 

‘The Crown’-acteur ‘The Crown’-acteur 
voelt zich schuldig!voelt zich schuldig!‘S WERELD

In de Noorse versie van 
het populaire tv-program-

ma The Masked Singer 
ging een royal schuil in het 

personage Dandy. Het 
bleek MAUD BEHN (19), 

de oudste dochter van 
PRINSES MÄRTHA LOUI-
SE, te zijn. ‘Het was zo ze-
nuwslopend en geweldig,’ 
schreef ze op Instagram. 
Märtha Louise vol trots: 

‘Gefeliciteerd met je  
briljante debuut als zan-

geres. Zo trots op jou  
en al je talenten Maud.  

Je bent geweldig.’

Net als veel andere 
vrouwen, was ook 
KONINGIN ELIZA-
BETH dol op Top 
Gun-acteur TOM 
CRUISE (60). Hij 

dronk na een privé-
rondleiding in Wind-

sor Castle gezellig een 

kopje thee met haar. De Queen no-
digde hem zelfs uit een keer sa-
men te lunchen. ‘Ze vond het ge-
weldig om hem te ontmoeten, het 
klikte echt tussen hen,’ vertelde 
een bron. Cruise op zijn beurt 
bewonderde de Queen: ‘Ik 
vind dat ze een enorme waar-
digheid had en ik bewonder-
de haar toewijding. Wat zij 
bereikte, is historisch.’ Van 
een lunch is het he-
laas nooit gekomen 
omdat Elizabeth in 
september over-
leed.

Tijdens de Huber-
tusjacht, een groot 
paardensportevene-
ment in Klampenborg, 
iets ten noorden van Ko-
penhagen, waren PRIN-
SES MARY (50) en haar 
elfjarige dochter JO-
SEPHINE van de partij 
om de ruiters aan te 

moedi-
gen. In 
een rijtuig kwamen moeder 
en dochter aan bij de Her-
mitage Hunting Lodge, al 
sinds 1734 een plek waar 
ooit KONING CHRISTIAN VI banketten hield na 
de jacht. Mary reikte de prijzen uit.

PRINSES ALEXAN-
DRA (31) gaat trouwen 
met NICOLAS BAGORY, 
zo maakte het hof bekend. 
De bruiloft van de dochter 
van GROOTHERTOG HENRI en 
GROOTHERTOGIN MARIA TE-
RESA vindt volgend voorjaar plaats. 
Het groothertogelijk paar reageerde ver-
heugd op de aankondiging van hun enige 
dochter. Verdere details over de verloving 
en het aankomende feest werden nog niet 
bekendgemaakt.

Journalist en socialite BEATRICE BORROMEO (37) 
uitte in een magazine bewondering voor PRINSES 
CATHERINE. ‘Niet alleen in hoe ze de royal family 
vertegenwoordigt, maar ook hoe ze de bewust-

wording vergroot voor de ontwikkeling van kin-
deren in hun eerste jaren. Ze lijkt me een heel 

goede moeder en een heel stabiel, sterk mens.’ 
Beatrice, getrouwd met PIERRE CASIRAGHI, 
de jongste zoon van PRINSES CAROLINE, zei 

verder dat hun levens niet te vergelijken zijn. 
‘Wij helpen waar we kunnen in Monaco, maar 

hebben verder ons eigen werk.’

DAGDAG

Samen lunchenSamen lunchen MOEDERMOEDER--

DOCHTER-DOCHTER-

THE MASKED
ROYAL

BewonderingBewondering
HISTORISCHE 
GRACE-DIAMANT

Tijdens het Princess Grace Foundation USA- 
gala in New York verscheen PRINSES CHARLÈNE 

met het La Vie en Rose-collier met daarin de bij-
zondere Grace-diamant. De Australische 

roze diamant die ooit werd opgedragen 
aan PRINSES GRACIA, is 

zeldzaam en wordt ge-
bruikt als een soort 

estafette-edel-
steen. Charlène 

draagt nu de  
diamant en 

waar en bij wie 
hij de volgende 
keer opduikt, is 
een verrassing. 
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In de PODCAST VAN MEDIAHUIS, genaamd STRIKT PRIVÉ, praten Evert Santegoeds en Jordi 
Versteegden de showbizzliefhebbers bij over HET LAATSTE ENTERTAINMENTNIEUWS.  
De podcast geeft de luisteraar een update vanuit showbizzland met de sappigste roddels en een 
blik achter de schermen van weekblad Privé. Strikt Privé werd eind juli gelanceerd en telt binnen 
enkele weken ruim 30.000 LUISTERAARS. En de groei gaat in rap tempo door!

Evert Santegoeds, hoofdredacteur Privé: “Met Strikt Privé willen wij in een paar minuten de 
 actuele stand in showbizzland doornemen, relativerend en af en toe met een knipoog. Maar wel 
op zo’n wijze dat de luisteraar weer helemaal op de hoogte is van álles wat er speelt in de enter-
tainmentwereld in binnen- en buitenland. Dat Jordi en ik allebei uit Helmond komen èn een groot 
showbizzhart hebben, maakt dat we ons vertrouwd voelen met elkaar in de studio.”

MEDIAHUIS biedt ADVERTEERDERS de mogelijkheid om MEE TE LIFTEN OP HET SUCCES 
van deze nieuwe podcast. Dat kan door te ADVERTEREN IN STRIKT PRIVÉ door middel van 
BILLBOARDING, PRE-ROLL en PRODUCT PLACEMENT.

NIEUW!
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