interview

Magisch, mieters,
Meurders
Wikipedia definieert hem als de diskjockey die
nogal eens experimenteert en practical jokes
uithaalt in zijn uitzendingen. De vakjury, die hem
onlangs de Marconi Oeuvre Award toekende,
noemt hem een icoon van de Nederlandse
radio en collega’s typeren hem als een breed
georiënteerde vakman, die altijd een belhamel is
gebleven
Door Kim Maes

Z

beeld Luc Hommes

elf herkent
hij zich wel in
bovenstaande
beschrijvingen, al moet
de nuchtere Maastrichtenaar nog wennen aan
de iconisering. “Ik heb
er keihard voor gewerkt
maar tegelijkertijd ook
het geluk gehad dat ik
mooie kansen kreeg,”
stelt Felix Meurders. “Al
is het uiteraard een ‘hiele
ier’ om door een vakjury
bekroond te worden.”
Meurders over de magie
van de radio, de Oeuvre
Award en zijn mieters
metier.
Er is nogal wat voor
nodig om de rap van de
tongriem gesneden en
doorgaans zeer gevatte
Meurders te overdonderen, maar toen Ferry de
Groot, Koos Postema en
Arjan Snijders aan het
eind van zijn radioprogramma ‘DeGids.fm’ eind
oktober de studio binnen26

vielen, was het heel even
stil. “Ik was aanvankelijk
inderdaad beduusd en
dacht wat moet dit in
hemelsnaam voorstellen,”
geeft Meurders lachend
toe. “Ik had het niet
verwacht, ook nooit over
nagedacht dat ik zo’n
award zou winnen. Het is
niet iets waar je naartoe
werkt, het overkomt je.
Weliswaar heb ik altijd
mijn uiterste best gedaan
om zoveel mogelijk goede
programma’s te maken,
maar als je dan hoort
dat dit door een vakjury
bekroond wordt, dan doet
dat toch wel wat met je
én is het inderdaad heel
even stil.” Al is dat nooit
van lange duur. Hoewel het welbespraakte
radio-icoon de prijs
even later gekscherend
betitelt als de Macaroni
Award voelt hij zich wel
degelijk vereerd. “Ik heb
nooit aan carrièreplan-

ning gedaan,” vertelt hij.
”Bij radio en televisie valt
er nu eenmaal weinig te
plannen. Deze wereld is
tamelijk grillig. Een loopbaan uitstippelen is niet
of nauwelijks mogelijk.
De bazen moeten iets in
je zien en bereid zijn om
je een kans te geven. Als
ik nu terugkijk hoe het
allemaal begon en waar
het uiteindelijk toe geleid
heeft, zie ik een machtig
mooie film.”
Het begon allemaal
vanuit een diepgewortelde liefde voor de radio.
Meurders had van jongs
af aan al een grote af-

finiteit met het ‘magische’
medium. “Thuis stond
bijna altijd de radio aan
en als dat niet het geval
was, zorgde ik daar wel
voor,” vertelt hij terugkijkend. “Ik weet niet precies wat het was. Ik vond
het iets magisch. Het
fascineerde mij enorm.
Tijdens de watersnoodramp in 1953 zat ik met
mijn hoofd in de luidspreker. Alle ontwikkelingen volgde ik op de voet,
wilde niets missen. Dat
gold overigens ook voor
de voetbalverslaggeving
en de verslagen uit de
Tour. Later ontdekte ik de
Britse popradio. Doordat

Felix
Meurders
tijdens de
uitzending
Spijkers met
Koppen.

“Ik heb het geluk gehad, dat
ik mooie kansen kreeg”
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dan zo’n mailtje las en de
verontwaardiging tot in je
tenen voelde, dan wist je,
dit is een goed item.”

ik de radioantenne in de
televisiemast had opgehangen voor een betere
ontvangst kwamen de piraten voor de Britse kust
goed binnen. Wat een
geweldige muziek!” Zijn
eigen stem schalde toen
al door de speakers want
op 18-jarige leeftijd wierp
hij zich vol overgave op
de productie en presentatie van radioprogramma’s
voor Minjon, de aan
de AVRO gerelateerde
Miniatuur Jeugdomroep
Nederland. Zijn talent
blijft niet onopgemerkt.
Als hij vier jaar later
de dj-competitie ‘Het
Bronshoesfestival’ wint,
biedt Radio Luxemburg
hem een baan aan. Zo
begint het balletje te rollen want hierdoor kan hij
tegelijkertijd aan de slag
bij de NOS op Hilversum
3 waar hij vanaf 1971 tot
1982 ‘De Daverende Dertig’, later omgedoopt tot
feb/maa '13

‘De Nationale Hitparade’,
presenteert. Ook verwerft
hij in deze periode een
grote schare trouwe
luisteraars in Nederland,
België en Duitsland met
zijn live radioshow ‘De
rock ’n roll methode’.
Voor de VARA presenteert hij op de publieke
popzender ‘Paviljoen 3’,
‘De Meurders Methode’,
‘Zoekplaatje’ en ‘Gesodemeurders’. En bij de
VARA televisie werkt
hij mee aan de sportprogramma’s ‘FC Avondrood’
en ‘Voetbal 80’. Daarnaast
is hij van 1974 tot 1987 op
Hilversum 1 te horen als
een van de presentatoren
van ‘In De Rooie Haan’ en
is hij voor de NOS op diezelfde zender jarenlang
medepresentator van
‘Langs de lijn’ en ‘Radio
Tour de France’. Nationale bekendheid bij het
grote publiek verwerft hij

als bedenker en boegbeeld van het consumentenprogramma ‘Kassa’.
“Fantastisch om te
doen,” vertelt Meurders
enthousiast. “Het idee
hiervoor ontstond omdat
ik in de praktijk tegen
zaken aanliep waarvan ik
dacht, hoe is dit nu mogelijk? Daarnaast hoor je
verhalen die zo onrechtvaardig zijn, daar moet
je iets mee. Met ‘Kassa’
kon je mensen echt
helpen en onrecht aan de
kaak stellen. De impact
van dit programma was
gigantisch, daar ben ik
mij altijd terdege bewust
van geweest. Kassa is
niet ontstaan vanuit een
ideologie, maar stoelde
op de gedachte om snel
problemen op te lossen.
Het programma fungeerde daarbij als vliegwiel
en dat werkte. We kregen
echt gigantische ladingen
brieven en mails. Als je

Het programma werd
zelf ook al snel een hot
item. Het format werd
veelvuldig gekopieerd.
Al gebeurde dit volgens
Meurders niet altijd op
de juiste wijze. “Een
consumentenprogramma
moet onafhankelijk zijn
dus dat maakt het per
definitie ongeschikt voor
de commerciële omroep,”
stelt Meurders. “Dat
geldt overigens ook voor
mediaprogramma’s. Het
is niet voor niets dat de
‘De leugen regeert’, dat
ik mocht presenteren,
in dit genre het langst
lopende programma ooit
was. Zulke formats horen
gewoon thuis bij een
publieke omroep. Aan
de andere kant zie je de
invloed van de commerciële omroep ook terug
in het publieke bestel. Zo
heeft de uitstraling van
‘Hart van Nederland’ de
nieuwsvoorziening op
de publieke zender sterk
beïnvloed. De focus ligt
nu veelal op wat er binnen Nederland gebeurt in
plaats van op belangrijke
gebeurtenissen in de rest
van de wereld. Met als gevolg dat tal van trivialiteiten nogal eens overmatig
belicht worden. Daarmee
zeg ik overigens niet dat
de commerciële zender
geen leuke programma’s
maakt, maar ik pleit er
als ambassadeur van de
publieke omroep wel
voor om de productie van
aftreksels van kijkcijferkanonnen een halt toe te
roepen. Wees inventief en
creatief en onderscheid
je door iets origineels en
bijzonders te brengen.”
Meurders zou Meurders
niet zijn als hij zelf niet al
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met een aantal ideeën stoeit die daaraan
een bijdrage zouden kunnen leveren.
Want het woord ‘pensioen’ komt in het
woordenboek van de 66-jarige VARAcoryfee niet voor. “Ik wil nog heel lang
doorgaan, moet er niet aan denken om
te stoppen,” roept hij. “Ik vind dit veel
te leuk, het voelt bijna niet als werken, maar gelukkig krijg ik er wel voor
betaald,” voegt hij er lachend aan toe.
Momenteel presenteert hij op Radio 1
elke werkdag tussen 11.00 en 12.00 uur
‘DeGids.fm’. Op zaterdagen is hij van
12.00 tot 14.00 uur op Radio 2 medepresentator van het soms hilarische
‘Spijkers met koppen’. Dat laatste ziet
hij als zijn wekelijkse uitstapje. “Elke
uitzending is weer een feestje waar ik

met volle teugen van
geniet.” Een specifieke
voorkeur voor radio of
televisie heeft hij niet.
“Het is allebei boeiend
om te doen, al zijn de verschillen groot. Televisie
is veel meer bedacht, veel
meer geregisseerd. Alles
wat je doet, staat vast en
scenario’s worden, soms
tot in den treure, doorgenomen. Je moet rekening
houden met licht, geluid,
camera’s. Dat dit afbreuk
doet aan de spontaniteit is logisch. Wat dat
betreft is radio meer
ongedwongen, spontaner.

Je kunt doen wat in je
opkomt. Dat maakt het
zo leuk.” Wellicht omdat
juist dit hem op het lijf
geschreven is, want met
zijn spontaniteit schrijft
Meurders geschiedenis.
Het maakt hem namelijk
tot de eerste voetbalverslaggever die bij een
Europacupwedstrijd
niet lángs de lijn blijft.
Hoewel hij van ‘Langs de
lijn’ de instructies heeft
om met een zender op
zijn rug achter het doel
te blijven en de sfeer
te verslaan, rent hij na
een strafschop in al zijn
enthousiasme het veld op
om de doelpuntenmaker
op de middenstip een
reactie te ontlokken. Dat
is Meurders ten voeten
uit. Het ongetemperd
enthousiasme, die gedrevenheid, het levert hem
het predicaat kwajongen
en belhamel op.
Spijt van zulke spontane manoeuvres heeft
hij nooit gehad. “De
crux van goede radio is
dat je de spanning erin
moet weten te houden,”
legt hij enthousiast uit.
“Luisteraars moet blijven
‘hangen’ en een volgende
keer weer terugkomen.
Je moet het persoonlijk
maken, geen uitgeschreven zinnen voorlezen
maar al vertellend spelen

met tempo en toon. Het
gaat juist om flair, frisheid
en onvoorspelbaarheid.
Als ik iets bedenk en het
kan, dan probeer ik het
ook en zie ik achteraf wel
hoe het afloopt. Ik zet
me niet per definitie af
tegen grenzen, maar zoek
ze soms wel bewust op,
mits dat in het belang is
van het programma.” De
Meurders-methode in
optima forma. Beproefd
en bewezen. Meurders
houdt de aanpak met
verve in stand want het
einde is nog lang niet in
zicht. Tot groot genoegen van de jury want die
spreekt bij de uitreiking
de hoop uit dat deze
kwajongen nog lange tijd
actief zal zijn op de Nederlandse radio. “Meurders heeft de goeie ouwe
radio op veel fronten gediend: als dj, presentator,
verslaggever maar ook
achter de schermen van
menig programma. De
jury ‘vergeeft’ hem zijn
uitstapjes naar de tv want
hij heeft zijn oude liefde
nooit in de steek gelaten.”
En dat is in ‘Gesodemeurders-termen’ gesproken:
mieters Meurders.

- advertentie -

Als ondernemer of manager staat u vaak onder
hoge druk. Om goed te kunnen functioneren, is
het belangrijk dat u fit bent én blijft. Maar hoe is
het eigenlijk gesteld met uw gezondheid?
Wilt u hier meer over weten bezoek dan even

Een ‘perfecte afslag’
begint bij
de Dr. Keulen Kliniek
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