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Wij Houden Het Hollands gaat regio in 
di 14 mrt 2017, 12:35  

 

Het radioprogramma Wij Houden Het Hollands van RTV 
Papendrecht is zondag voor het eerst uitgezonden door MerweRTV, 
de lokale omroep voor Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Het 
programma van Dordtenaar Robert Stam is voortaan iedere zondag 
van 12:00 uur tot 14:00 uur te horen op zowel Papendrecht FM als 
Merweradio. 
Door: Jelle den Toom 
ALBLASSERWAARD - "Dit is het begin van kruisbestuivingen tussen de 
lokale omroepen", aldus Robert over de samenwerking. "De 
Nederlandse Lokale Publieke Omroep (NLPO) wil streekomroepen 
maken. Dat houdt in dat lokale omroepen onderling gaan samenwerken", 
vertelt Robert. Het radioprogramma Bluezy van RTV Ridderkerk en het 
tv-programma Via Cultura van ATOS, de lokale omroep voor 
Zwijndrecht, worden al door RTV Papendrecht uitgezonden. "Ik vind wel 
dat het behoud van eigen identiteit belangrijk is voor de lokale 
omroepen." Robert is trots dat zijn Wij Houden Het Hollands de regio in 
gaat. "Dat ik mijn programma nu ergens anders mag uitzenden dat is 
een primeur binnen RTV Papendrecht. Natuurlijk wil ik andere 
Nederlandstalige programma's niet voor de voeten lopen. Daarom is er 



ook goed overleg geweest met MerweRTV." Vanuit de studio aan de 
Schoorweg in Papendrecht maakte zondag, net als anders, zijn 
programma. Marco de Hollander was te gast in de studio en Robert had 
een telefonisch interview met Danny Froger, de zoon van René Froger. 
Wanneer Robert als radiomaker actief is, noemt hij zichzelf Rob de 
Leeuw. "Dat is een pseudoniem. In de piratentijd had je een valse naam 
nodig. 'De Leeuw' heeft een link met Nederland, daarom heb ik voor die 
naam gekozen." Wij Houden Het Hollands is een programma dat in het 
teken staat van Nederlandstalige muziek. "Ieder uur is er een gast in de 
studio en dan behandelen we een single of cd die de artiest heeft 
uitgebracht. Ik ben er voor A-, B- en C-artiesten, maar het programma is 
ook een springplank voor beginnende artiesten. Daarnaast draai ik de 
leukste en nieuwste Nederlandstalige hits," zo zegt hij. Robert is nu al 25 
jaar de drager van het programma en in al die jaren ontving hij al 
verschillende grote namen. Onder meer Frans Bauer, O'G3NE, Frans 
Duijts en Wolter Kroes zijn bij hem te gast geweest. Voor de toekomst 
heeft Robert grote ambities. "Ik zou het geweldig vinden als ik mijn 
programma ook in Zwijndrecht, Ridderkerk en Dordrecht uit kan zenden. 
Maar ik blijf sowieso radio maken. Nederlandstalige muziek en radio 
maken zijn met mijn leven verweven. Het is een virus waarmee ik ben 
besmet", besluit hij lachend. 

 


