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‘Jonges, ik moat jimme betankje. Ik begûn
dizze wike mei safolle meter lân. No haw ik al
dy meters dy’t jimme opjûn hawwe even
opteld. Ik ha no wol it dûbele oan lân’.’’ Geert
slaat zich met zijn handen op de knieën.
,,Hessel wie sa ûnderkuolle, it ferjit it noait
wer. Wy skammen ús dea.’’

De transistorradio kwam en daarmee ook
radio Veronica. ,,Dat wiene myn helden. Ma-
gysk. Dei en nacht lústeren we nei Veronica.
Ik ha it folholden oant de lêste snik.’’ Op 31
augustus 1974 sloot dj Rob Oud een tijdperk
af. Geert, plechtig: ,,‘Met het verdwijnen van
radio Veronica sterft een beetje van de demo-
cratie’, sei Rob Out. Machtich.’’ Hoe hij die
datum zo goed weet? Het is zijn fotografisch
geheugen voor data en cijfertjes.

Zijn favoriete dj Felix Meurders werkte niet

>>

bij Veronica. ,,Ik ha letter les fan him hân. Hy
wie goed en is noch goed. Dynamysk, fluch,
ad rem. Goed taret. Sokke minsken pakke dy.
Dan giest nei de speaker ta.’’ Hij verslond
Langs de Lijn, het sportprogramma op zon-
dagmiddag, met Koos Postema en Willem
Ruis. ,,O jonge, dêr krigest in byld by. Se rôpen
altyd: ‘We zitten hier in een bezemkast’. It
moat in lytse studio west ha.’’

Het was nog niet de tijd van de televisie in
huize Van Tuinen. ,,Dy kaam doe’t ik hast
klear wie mei de ulo. Ik sil in jier as 15 west ha.
Us heit, hy wie op dat mêd âlderwetsk, fûn
dat as der learende bern yn hûs wiene der gjin
telefyzje wêze koe. Herman Vijlbrief, myn
grutste freon, wenne oan de oare kant fan de
strjitte. Dêr hiene se sels Nederland 2. Moatst
dy foarstelle, twa senders. Dat wie doe wat. Ik
seach dêr Real Madrid-Feyenoord en dat se
Coen Moulijn ûnderút skopten. ‘’

,,It WK fan 1970 yn Meksiko wie hjir mid-
den yn ’e nacht en wy woene Pelé fuotbaljen
sjen. Dan hie ik in toutsje om ’e pols en dat
toutsje hong út it raam fan de sliepkeamer.
Dan kaam Herman oan dat toutsje lûken en
moast ik wekker wurde. Ut bêd en nei de oare
kant. Heit sliepte troch. Mem wist it wol, mar
hat der noait wat fan sein. Ik hie in fantastys-
ke mem.’’

Met de komst van de tv verdween de illu-
sie. ,,De yllúzje fan de radio’’, zegt Geert met
lichte weemoed. ,,Dy is der net mear. Alles
wat wy op radio dogge ha wy ek yn byld. It is
de tiid en ik bin der op sneontemiddei sels
mei begûn, mar it is fuort. Krigest in reaksje
fan: ‘Sietst oan dyn noas te peuterjen’. Ik
makke eartiids sels wol út hoe’t it wie en
hoe’t ik it die. As ik sei dat der kearskes stiene
en der sûkelarjemolke makke wurde, dan

rinkele ik mei in leppeltsje en in kopke. Dat
wie dan de sûkelarjemolke. Yn ’e simmer de
ruten iepen. Der koe gjin rút iepen, want ik
siet yn sa’n kuthok wêr’st niks seachst. Mar
dat makke neat út.’’

RADIOROMANTICUS

Noem hem een radioromanticus. De radio
blijft voor Geert van Tuinen het mooiste
medium. Hij volgt voor de Omrop al twintig
jaar Cambuur op de voet. Zijn eerste sportklus
was Heerenveen-PSV, halve finale KNVB-
beker 1993. Hij deed verslag met Eelke Lok. Er
was voor Geert geen plaats op de perstribune.
Dus ging hij maar langs de kant van het veld
zitten. Erik Tammer maakte vlak voor tijd de
gelijkmaker voor Heerenveen. ,,Stean ik dêr
foar de ferlinging Tammer en Foppe de Haan

te ynterviewen. Dat wolst dochs net leauwe?
Doe wie der noch gjin Fox dy’t dy fan it fjild
ôf skeat. Yn it brânpunt stean en de emoasje
optekenje op it fjild. Dat is myn wurk, mar dat
kin net mear.’’

Dat kan niet meer op het voetbalveld, waar
journalisten met handen en voeten gebonden
zijn aan regels. Het kan nog wel op It Sjûkelân
tijdens de PC. ,,Dan stean ik dêr de hiele dei
foar dat koepeltsje. Dan dampe my de emoas-
jes temjitte. Goed of min keatst? De frustraas-
je of de bliidskip is der by keatsers net minder
om. Karel Nijman dy’t yn 2003 nei syn winst
mei Folkert van der Weij en Johannes Dijkstra
mei de fûsten foar my stiet. Henk Vlietstra
dy’t my op dyselde PC oan ’e kant reaget. Hy
gie der ôf mei Taeke (Triemstra, red.) en Rut-
mer (Van der Meer, red.). Witst it noch? Dêr
hie Henkie Vliet de PC winne kind. En ik hie it
lef om mei de mikrofoan op him ôf te kom-
men. Geweldich wurkjen.’’

Radio maken is zijn passie, evenals muziek
en kaatsen. Hij is de bedenker van PC-Kafee,
het programma in aanloop naar de hoogtij-
dag van de kaatssport. In 2006 kregen ze
daarvoor een NL-award. Tv-com-
mentator en jurylid Evert ten
Napel sprak lovend: ,,Dit is
radio zoals het bedoeld is.’’
Dan groeit Geert weer 8
meter. ,,PC-Kafee is myn
berntsje.’’

Sterke verhalen die
geromantiseerd worden.
,,Docht der net ta. It is in
fantastyske metoade fan âl-
derwetske radio. Hast in presen-
tator, gasten en live-muzyk. Ast dat
goed dochst hast in top-oere.’’ Drie maanden

van tevoren begint hij zich in te lezen. ,,Ik lês
alles wat de kranten skreaun hawwe en wêr’t
wy it oer hawwe wolle.’’

Hij was in 1997 met Rein Tolsma de beden-
ker van de Fryske top-100. ,,Fryske muzyk
heart by ús identiteit en by dy fan my. Yn
1997 wie der noch gjin kompjûter te beken-
nen. Der kaam in advertinsje yn jimme kran-
te. Koene de minsken in bon útknippe. It
reinde bonnen. Doe kaam Pim Gaanderse
(directeur Omrop, red). Dy sei (Geert zet een
hoog stemmetje op): ‘Wat mij betreft maak je
er een top-100 van’. We hiene in topdei.’’
Achttien keer presenteerde hij het populaire
programma. Nu niet meer. ,,It is myn grutte
fertriet dat ik dat net mear presintearje.’’

Niet lang na na die achttiende keer viel hij
om. Een zwaar hartinfarct. Hij kan er nu om
lachen. ,,Doe waard de wrâld even swart.’’ Het
was 10 maart 2015. Hij was alleen thuis en
voelde zich niet goed worden. ,,As giet der in
peloton olifanten oer dy hinne. Myn earms
waarden slap, it swit bruts my út. Ik ha 112
belle. Dy man frege: ‘Kinst by de foardoar
komme?’ Dat koe ik. Ik ha de foardoar iepen-
dien, dat wie briljant betocht fan dy man. De
ambulânse wie al ûnderweis. Ik kin my noch
glêshelder herinnerje dat ik tocht: ik ha gjin
pine mear. Doe bin ik út de tiid rekke.’’

,,Mei de defibrillator ha ik pear beuken
krigen en doe kaam ik wer by de tiid. It hert
hat in feech hân.’’ Hij werd gedotterd, kreeg
twee stents en kwam in het MCL alleen op
een kamer te liggen. ,,Dan leist dêr. Wat in
selsbegrutsjen krigest dan. Ik hie noch noait
by de dokter west. Dêr kaam ik allinnich om
de earen útspuitsje te litten.’’ Ja, hij rookte wel
als een ketter. ,,It ien sil mei it oar te krijen ha,
mar it siet ek yn de famylje.’’

De geestelijke verwerking was zwaar. ,,Dêr
bin ik de fout yn gien. O jonge, wat ha ik it dêr
dreech mei hân. Ik wie even net te genietsjen,
ha kollega’s swier misledige. By dizzen noch
ekskús. Nei seis wike stie ik wer by it fuot-
baljen, by Snits Wyt Swart. It sloech nergens
op. Wat is soks? Ik bin 63 en noch net te hâl-
den. Radio is myn ferslaving.’’

EMOTIONELER

Hij is veranderd, al merken vooral zijn vrouw
en kinderen dat. ,,Ik bin emosjoneler wurden.
Der feroaret sa’n soad ast sa’n kwaal hân hast.
Stemmingswikselingen. Komt ek troch de
medisinen.’’ Roofbouw? Ja, erkent Geert.,,Al
ha ik dat sels noait sa field. Ik wol radio meit-
sje, it is hast twangmjittich. Mar in PC-dei
draai ik no op adrenaline. As ik thús kom bin
ik hielendal ferrotte.’’

Het infarct kwam enkele maanden nadat
hij de presentatie van het sportprogramma
op zaterdag kwijtgeraakt was. ,,Ik ha dy
sneontemiddei sels opjûn, mar mis it e-
noarm.’’ Toen hij terugkeerde trof hij qua
sfeer een andere Omrop aan. ,,Dat die sear en
dat docht it noch. Ik wol noch sa graach, mar
krij hieltyd minder. Alle gedoch mei de oare
kollega’s docht my ek sear.’’

Een leven zonder microfoon? ,,Ik kin it my
net foarstelle. It sil in kear ophâlde, mar lea-
ver no noch net.’’

IK BIN
63 EN NOCH
NET TE HÂLDEN

Op de perstribune van

Cambuur: ,,Ik wol radio

meitsje, it is hast

twang-mjittich.’’
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