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Eind jarEn ‘90 zorgdEn financiëlE 
moEilijkhEdEn voor hEt EindE van 

dE lokalE omroEp in gEmEEntE 
alphEn. dankzij dE inzEt van EEn 
groEp alphEnarEn kon in 2002 

EEn doorstart van hEt radiosta-
tion gErEalisEErd wordEn. sinds 

3 novEmbEr is dit laagdrEmpEligE 
mEdium uitgEbrEid mEt EEn tv-
studio, diE naar vErwachting 
bEgin volgEnd jaar ook livE 

programma’s zal uitzEndEn. bE-
stuursvoorzittEr douwE piEtEr 
dE jong vErtElt ErovEr aan dE 

alphEnaar .

Door Jolanda van Luinen

OVER ZIJN JEUGD

Uit wat voor een gezin komt u?
,,Ik kom uit een gezin van vijf kinderen. 
In 1948 zijn we van Haarlem verhuisd 
naar Bennekom. In Ede was namelijk 
meer ruimte voor mijn vaders bedrijf, 
dat drukwalsen maakte voor vloerzeil 
(balatum) en behang. Een van mijn zus-
sen had een voortschrijdende spierver-
lammingziekte. Dit had invloed op ons 
gezin, want alles draaide (vanzelfspre-
kend) om haar. Met familie en vrien-
den zorgden wij graag voor haar. En zij 
keek met plezier naar ons wanneer wij 
voetbalden. Ze was uiterst opgewekt, 
ondanks haar ziekte. Dit heeft er vast 
voor gezorgd dat ik een sociaal voelend 
mens ben geworden.”

OVER ZIJN TIENERTIJD

Vrij jong ging u onder moeders 
vleugels vandaan. Vertelt u eens?
,,Als tiener was ik een echte belhamel. Ik  
sportte liever dan dat ik huiswerk deed. 
Toen ik veertien was, werd duidelijk 
dat er iets moest gebeuren. Dat vond ik 
zelf ook. Ik ben toen voor drie jaar naar 
een jongensinternaat gegaan, de chris-
telijke hbs in Culemborg. Die overstap 
van thuis naar een internaat, daar was 
ik heel makkelijk in. Na de hbs kon ik 
via de rotary, waar mijn vader lid van 
was, naar een ‘highschool’ in Colorado, 
Amerika. Toen ik er aankwam, was ik 
niet goed in Engels. Echter binnen drie 
maanden praatte, las, dacht en droomde 
ik in die taal. Alleen rekenen bleef ik 
in het Nederlands doen. Met dat jaar in 
Amerika heb ik mijn puberteit afgeslo-
ten. Weer thuis ging ik voor twee jaar 
een interne opleiding volgen op Nyen-
rode. Je kreeg er een cijfer voor sociaal 
optreden, omdat men wilde dat je goed 
integreerde in de campus. Voor mij was 
dat een kolfje naar m’n hand. Nadat ik 
Nijenrode met goed gevolg had afgeslo-
ten, ging ik in militaire dienst. Ik heb er 
een heel leuke tijd gehad, al nam ik het 
niet te serieus. Ik zal maar niet vertel-
len hoeveel strafdagen ik in de twintig 
maanden kreeg. Ondanks dat ik in to-
taal vijf jaar van huis geweest ben, kijk 
ik met veel plezier terug op ons gezins-
leven.”

OVER SERIEUZER WORDEN

En toen?
,,Eenmaal weer thuis ging ik, voor ze-
ven jaar, aan de slag in het bedrijf van 
mijn vader. In 1969 ben ik overgestapt 
naar IBM Nederland, waar ik uiteinde-
lijk 25 jaar zou werken. Ik ben er be-
gonnen als trainee. De ontwikkeling 

van mechanisch naar elektrisch en van 
ponskaart tot bits en bytes heb ik al-
lemaal meegemaakt. In eerste instantie 
werkte ik in Groningen. Mijn vrouw 
en ik woonden toen in Gieten, in het 
noorden van Drenthe. Christine en ik  
hebben elkaar leren kennen in hotel 
Britannia in Vlissingen. Mijn ouders en 
zusje waren daar op  vakantie en ik ging 
hen een weekendje bezoeken. Christine 
was er met een vriendin. Tijdens de ‘af-
ternoon tea’ kwamen we elkaar tegen. 
Er speelde een bandje, dus hebben we 
gedanst. De verkering begon van haar 
kant wat aarzelend, maar na de zomer 
werd het serieus. Een jaar later vroeg ik 
haar of ze wilde trouwen. We hadden er 
de leeftijd voor en waren zeker van el-
kaar, voor zover je dat ooit van iemand 
kunt zijn. Zij zei dat ze alleen wilde 
trouwen als we een huis zouden hebben 
met openslaande tuindeuren. Dus heb 
ik in Ede, zonder dat zij het wist, een 
dergelijk huis gekocht. Toen ik het haar 
vertelde, dacht ze even dat ik een grapje 
maakte, maar dat was niet zo. Inmiddels 
zijn we 40 jaar gelukkig getrouwd.”

OVER WERK EN PRIVÉ

Was u ook ‘getrouwd’ met uw 
werk?
,,In ieder geval niet zo, dat het ten koste 
ging van het gezin. IBM was een prima 
werkgever. Ik heb er de ontwikkeling 
van ponskaarten naar grote computers 
en pc’s meegemaakt. Eerst was mijn 
werkgebied Friesland en Groningen; 
eind jaren ‘70 de grote verzekerings-
maatschappijen en banken in het wes-
ten. Hiervoor verhuisden wij in 1978 
naar Alphen aan den Rijn. Nog weer 
later werd ik internationaal account-
manager, waarvoor ik regelmatig naar 

het buitenland reisde. Af en toe ging 
mijn vrouw mee op zakenreis. Als mijn 
zakenrelatie gezellig  zijn partner mee-
nam naar een etentje, dan was Chris-
tine er ook bij. Voor ons trouwen had 
zij een goede baan. In de jaren ‘70 was 
het echter normaal dat de man het geld 
verdiende en de vrouw ‘slechts’ het 
huishouden deed. Ik heb er altijd veel 
waardering en respect voor gehad hoe 
Christine het huishouden organiseerde. 
Mijn baan bij IBM was voor mij een 
‘topjob’. Het was hard werken, maar 
met genoeg ontspanning. Met tranen in 
mijn ogen ben ik  op mijn 53e met ver-
vroegd pensioen gegaan. Ik kreeg die 
keus, doordat IBM voor een grote reor-
ganisatie stond. Daarna ben ik manager 
en directeur geweest bij drie bedrijven 
in de automatisering. Verhuizen voor 
mijn werk deden we echter niet meer, 
omdat we met veel plezier in Alphen 
woonden.”

OVER NETWERKEN

Hoe raakte u betrokken bij Alphen 
Stad FM?
,,Toen we in 1978 naar Alphen verhuis-
den, werd ik  vrij snel lid van TEAN 
en sociëteit Amicitia. Daarnaast heb ik 
me aangemeld voor de VVD-fractie. 
Ik heb toen een periode voor de VVD 
in de gemeenteraad gezeten en in de 
sportraad. In die tijd heb ik een hart-
infarct gekregen, wat je wereld op z’n 
kop zet. Ik heb erdoor leren relative-
ren en heb noodgedwongen een stapje 
terug moeten doen. Door mijn tijd in 
de gemeenteraad, kende ik veel men-
sen op het Stadhuis en in Alphen. Dat 
kwam goed van pas bij de herstart van 
de lokale omroep, in 2002. Mijn zoon 
was betrokken bij de automatisering 

van de lokale omroep en met vrienden 
verantwoordelijk voor de doorstart. Zij 
zochten tien mensen die de Alphense 
samenleving vertegenwoordigden, om 
zitting te nemen in een adviescom-
missie. Zonder adviescommissie zou 
er namelijk door de gemeente geen 
zendvergunning worden afgegeven 
en geen subsidie verleend worden. In 
deze commissie ging ik niet, wel werd 
ik voorzitter van het bestuur. Een van 
de eerste dingen die ik veranderde, was 
dat bestuursleden voortaan niet tegelij-
kertijd radiomensen mochten zijn. Als 
die persoon bijvoorbeeld zou verhui-
zen, ben je in een keer een bestuurder 
en uitvoerende kwijt. Dit gaat ten koste 
van de continuïteit. Redelijk snel heb-
ben we Alphen Stad FM weer kunnen 
opbouwen tot een laagdrempelig com-
municatief medium. Sinds 3 november 
hebben we naast een radiostation ook 
een tv-studio. TV is belangrijk bij in-
formatieoverdracht, want mensen zijn 
gewend om plaatjes te kijken. Vroeger 
kon men ook niet lezen en schrijven, 
dus in die zin zijn we weer terug bij af.
Momenteel verzorgen we met een klei-
ne 100 vrijwilligers de radio-uitzendin-
gen, de kabelkrant, teletekst, internet, 
het maandjournaal, sportverslagen uit 
de hele regio en  commerciële items. 
Daarnaast willen wij wijken meer in-
vulling laten geven. Sinds kort is te-
letekstpagina 112 in de lucht, met ge-
meenteberichten bij calamiteiten. Ook 
verschijnt dan een lichtkrant onderaan 
de kabelkrantpagina. Vanaf januari of 
februari 2008 kunnen wij via de Alti-
comtoren live verslag doen, bijvoor-
beeld als calamiteitenzender. Het is een 
professionele manier om inwoners van 
de gemeente Alphen te bereiken. Hier-

mee is een grote investering in appara-
tuur gemoeid, die tevens goed gebruikt 
kan worden voor live verslaggeving van 
belangrijke (sport)evenementen.” 

OVER TOEKOMSTPLANNEN

Wat kunnen we nog van Douwe 
Pieter de Jong verwachten? 
,,Zoals als het nu gaat, ben ik uiterst 
content over Alphen Stad FM en TV. 
Toch wil ik de tv-poot nog verder uit-
bouwen, bijvoorbeeld door scholen 
gebruik te laten maken van onze fa-
ciliteiten en door het aantrekken van 
nog meer vrijwilligers in alle leeftijden, 
voor en achter de schermen. Als pu-
blieke omroep hebben wij een voor-
lichtende taak en brengen wij een breed 
spectrum aan programmering. Bij ons 
is er een balans als het gaat om ‘voor en 
tegen’ en ‘hoor en wederhoor’. Dus een 
journalistieke insteek op lokaal niveau. 
Momenteel luisteren per week 10.000 
mensen en kijken er 40.000 naar ons. 
Doordat mensen zich in de program-
mering herkenen, bevordert het sociale 
cohesie binnen de gemeenschap. Een 
groot draagvlak is noodzakelijk voor 
ons voortbestaan. Wat dat betreft is het 
jammer dat de fusie met Rijnwoude, 
met 30.000 potentiële kijkers en luiste-
raars, vooralsnog niet doorgaat.”

DOUWE PIETER DE JONG: ‘ALPHEN STAD FM
EN TV ZORGEN VOOR SOCIALE COHESIE’

Douwe de Jong is voorzitter van Alphen Stad FM en TV.  Foto: Wil Kokelaar

Naam: Douwe Pieter de Jong 
Geboortedatum: 6 juli 1940 
Geboorteplaats: Haarlem
Beroep: Gepensioneerd internatio-
nal account manager 
Relatie: Getrouwd met Christine 
de Visser (64)
Kinderen: Zoon Diederik
Hobby’s: Golf en bridge


