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«‘Kapitein
Zeppos’ en 

‘Charlie’s Angels’»
«Als kind keek ik veel naar de openbare omroep. Er waren niet 
alleen de statische nieuwsuitzendingen, ook feuilletons als
‘Kapitein Zeppos’ en ‘Wij, Heren van Zichem’ deden hun
intrede. ‘Voor boer en tuinder’ en ‘Verover de aarde’ 
herinner ik me eveneens, al keek ik als tiener ook vaak
naar de Franse omroep. Tijdens de Ronde van Frankrijk
durfde het voor te vallen dat de bakker of schoenwin-
kel de deuren sloot om naar de koers te kijken. Ook
op de Nederlandse zenders viel altijd wel wat te
beleven. Het muziekprogramma ‘Avro’s Toppop’

is legendarisch en ook ‘Charlie’s Angels’ en 
‘Miami Vice’ staan voor eeuwig op mijn 

netvlies gebrand.»

«Britse en
Franse humor»

«Ik heb een zwak voor Britse en
Franse humor — denk aan ‘Allo
‘Allo’, ‘Are You Being Served?’ of
Louis de Funès. Ook het Amster-
damse komische duo De Moun-

ties, populair in de jaren 70
en 80, kon ik pruimen.»

«Niet
te veel koffie»

«Mijn favoriete tv-snack zijn nacho’s
met dipsaus — de ene al pikanter dan
de andere. Met het klimmen der jaren
moet ik in strijd tegen de zwaartekracht 
vaker sporten. Geregeld spring ik op de fiets.
Omdat anders mijn maag protesteert, 
probeer ik het aantal koffies ‘s morgens
te beperken. De avond durf ik door te
spoelen met een glas bier of rode
wijn. Of tomatensap: dat is ook
rood!» (lacht)
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«Ik
verkies vaak
een boek »

«Hoewel iedereen bij me thuis zijn 
favoriete voorkeuren heeft, is er zelden 
discussie over de zapper. Mijn dochter
kijkt graag naar National Geographic
Channel. Maar ik bind met plezier in om

bijvoorbeeld een boek te lezen. 
Sowieso ben ik slecht in multi-
tasken. Ik vind het prettiger om

me op één taak te 
focussen.»

«Tv was voor
de ‘happy few’»

«Het huwelijk van Albert en Paola, op 2 juli
1959, was voor veel Vlamingen dé reden om

een tv in huis te halen, zo werd mij in mijn
jeugd verteld. De eerste kleuren-tv’s kostten
een smak geld, een prestige weggelegd voor
advocaten en dokters, of jonggepensioneer-
den die zichzelf wilden belonen met het
nieuwste van het nieuwste. Na elk onweer
was het een hels karwei om de antenne

weer af te stellen en je kon er gif op in-
nemen dat er tijdens een belang-

rijk tv-moment achteraan
een lamp sprong.»

AANTAL 
TV’S THUIS? 
«Drie: in de

woonkamer, de
slaapkamer en

één bij de
kinderen.»

ZAPT 
WEG VAN…
«Herhalingen.
Ik hou niet 
van het déjà-
vugevoel.»

MET WIE?
«Alleen of
met het
gezin.»

«Zelf
koken of kijken

naarJeroen Meus»
«Zondag is niet per se voor ‘De zevende dag’
gereserveerd. Nee, dan durf ik wat langer te

slapen, om vervolgens te bekijken wat we met
de familie gaan doen. Nu en dan ga ik eens ter
kerke, waarna ik voor het gezin in potten en
pannen sta te rammelen. Concurrentie van

zelf kokerellen op zondag is ‘Dagelijkse
Kost’ meepikken. Mijn specialiteit? 
Griet of tarbot met hollandaisesaus. 
En herfstgroenten, kwestie van

te koken volgens de 
seizoenen.»

«Actua en
whodunits»

«Ik ben niet tv-verslaafd, maar vind het wel ontspannend. Het
is mijn blik op de wereld. Voor ik naar kantoor vertrek, zap ik
nog eens langs BBC World of CNN. Via Bel RTL kan je dan weer

via een webcam meegluren in de radiostudio. Overdag 
verruil ik tv voor radio en internet als primaire nieuwsbron.
Pas na 23 uur floept het kijkkastje weer aan. Tijdens de 
vakantie haal ik weleens Duitse krimi’s als ‘Tatort’ of
‘Der Alte’ onder het stof vandaan en tijdens ‘Borgen’
en ‘Wallander’ zit ik op het puntje van mijn stoel.

Het valt me op dat in Scandinavische fictie
niet alleen de kleurschakeringen 

anders zijn, maar ook de
relaties.»

KIJKT
HOEVEEL?  
«’s Ochtends

een uur.
’s Avonds zo’n

halfuur.»


