Citaten mbt Harkie/Paul van Gelder:
Rolf Kroes hoofd radio 3 VARA in 2003: "Hij is de meest miskende disc-jockey
van Nederland"
*
Beste Paul,
Zoals je misschien nog weet, was ik een tijdje terug bij je op bezoek
ivm mijn boek over Veronica.
Gisteren sprak ik de uitgever Vic van de Reijt (Nijgh & Van Ditmar), een
groot kenner op het gebied van populaire muziek, babyboomer.
Veronica e.d. vond ie helemaal niks omdat die zender z.i. 2e helft jaren
60 de zwarte muziek uit VS miste, evenals de progressieve muziek zoals
The Electric Prunes.De enige dj in NL die zulke stromingen begreep, zei hij, was
Harkie!
Dat wilde ik je niet onthouden.
vr groet,
Auke Kok NRC journalist
***

Hans Knot – Radiokenner Universiteit van Groningen “Veel muziekkennis”
Hubert Mol VARA d.j. – "Ik heb veel van hem geleerd",
Gerry Jungen VARA dj – “veel geleerd van hem”
Joost de Draaijer (Willem van Kooten), "Jij komt er wel", Rotterdam discotheek 1969
Jack Aalten, NOB technicus, over 1967 in 1991. "Hij draaide de ene plaat en liet die
naadloos over gaan in een andere. Vrij geavanceerd voor die tijd..." "Hij is de meest miskende
disc-jockey van Nederland" Rolf Kroes, VARA, in 2003
Frits Spits: “Hij is een zeer gewaardeerd collega.”
Tony ‘hello’ Windsor, boss Radio 227: “You remind me of Kenny Everett
Co de Kloet jr. (Radio 6): “Jammer toch weer dat zijn programma verdwijnt”
Paul Harvey (Radio 6): “Een Americana medestander”
Rob Stenders: Waardeerde mijn radiocartoons

Jan Douwe Kroeske: “Als je Billie Holiday draait zit je bij mij goed”
Jan Steeman: “Zo slecht is-ie toch niet…”
Cobus (KRO): “Heb je dat allemaal meegemaakt?”
Ruud Hermans: “Ik luisterde ’s nachts naar je”
Max van Wezel (Met het oog op morgen) : Leuk je op big l te horen Paul!
Met hartelijke groeten
Max van Weezel (fan)
Mike Marwick: (dj Big L) Superb show - best on Big L!! Great mix of music - he is playing
my record collection!
Gary Jackson (dj Big L : There is no one like Harky, he’s totally original. Great stuff…) 12-42020
Steve James (dj Big L) : I still love his promo – 1-3-2020
Dave Mason (dj Big L): Hi Paul, I just wanted to let you know that I'm really enjoying your
shows on BigL.
I like the variety of music, a nice mix of New Orleans / Blues/ Rock
n roll / Doo Wop / 50s/60s pop and Americana. - some classic jingles
too.
You play a lot of songs I haven't heard before but often enjoy very
much.

Anyway, Keep on doing what you're doing'!
Peace, Love and good music
Dave Mason - june 2011

***

Populariteit 1967:
Harkie nummer 3 in Belgie en 5 in Nederland (Teenbeat
Poll):

Verdere reacties via email etc.:
29-5-2006:
Beste Paul,
Zoals je misschien nog weet, was ik een tijdje terug bij je op bezoek
ivm mijn boek over Veronica.(waarin ik ook vermeld word (Pvg)
Gisteren sprak ik de uitgever Vic van de Reijt (Nijgh & Van Ditmar), een
groot kenner op het gebied van populaire muziek, babyboomer.
Veronica e.d. vond ie helemaal niks omdat die zender z.i. 2e helft jaren
60 de zwarte muziek uit VS miste, evenals de progressieve muziek zoals
The Electric Prunes.
De enige dj in NL die zulke stromingen begreep, zei hij, was Harkie!
Dat wilde ik je niet onthouden.
vr groet,

Auke Kok
NRC journalist
VARA mailbox Radio 1 in de nacht
Onderwerp: zomaar

Verzonden: donderdag 20 juli 2006 16:39:07
> Aan: Hugo van Krieken

Hallo
Bij deze wil ik jullie complementeren, door Paul van Gelder het programma
over de schutting te laten presenteren, geweldige muziek naar mijn keuze, ik
mis Paul's
programma geen tijd nog altijd wat is dat toch jammer dat een steengoed
programma altijd verdwijnt.
Maar nu geniet ik weer even laat Hugo nog maar even vakantie vieren
groet Ria Brouwer
Maassluis.

***

maart 2007
Kheb Paul's show van vorige week maar weer 'ns opgeslagen, ik bleef ernaar luisteren. En de nieuwe show is
alweer uit. :) Rob, nog bedankt voor de CDs van GeenTijd.

Bart-Jan Thoenes

net de nieuwe uitzending van paulvengelder 2 x beluisterd, is weer puik!
----- Original Message -----

***
beste mijnheer van Gelder.

In de uitzending van 10/5/2007 had u 2
artiesten live in de studio.
Ik zou graag hun muziek willen hebben
want ik vond het waanzinnig.
Heeft u voor mij hun namen en als ze
een cd of cd"s hebben gemaakt,wat ik hoop,kunt u mij dan vertellen hoe ik daaraan kan komen?
U moet weten dat ik chauffeur ben en
dat ik werk in een rooster van 3 dagdiensten,3 nachtdiensten en dan 3 dagen
vrij.

Dat rooster loopt continu door en ik ben
altijd weer blij wanneer mijn nachtdienst
op woensdag en donderdag valt.
Als je zo s'nachts aan het rijden bent
heb je veel tijd om een beetje na te denken,te filosoferen,in allerlei verschillende gemoedstoestanden.
Zodra echter over de schutting begint
vergeet ik alles en kan helemaal opgaan
in de fantastische muziek die jullie
draaien.
Het is moeilijk om hier even te vertellen
wat dat voor mij(want muziek is zo belangrijk in mijn leven)betekend,maar
ik ben u daar erg dankbaar voor.
Ik hou ontzettend van die typische "Southern Sound" en juist mede door uw accent maakt dat het beluisteren van uw programma
"buutengeweun".
U gaat me toch niet vertellen dat het echt weer maanden duurt voordat u weer een uitzending presenteerd?
Overigens niets ten nadele van uw
ook zeer gewaardeerde collega,dhr
van krieken.
Nogmaals bedankt,jullie programma
en de muziek die jullie draaien is een verademing.

met vriendelijke groet

Geert Arnol
Dirksland
***

Oorspronkelijk bericht----Van: Jeanne [mailto:persi057@planet.nl]
Verzonden: donderdag 3 mei 2007 2:38
Aan: Hugo van Krieken
Onderwerp: leuk

Wat een originele manier van presenteren,niet dat ik hugo niet waardeer,verre van dat,maar dit heeft een apart
sfeertje en aangezien ik de regels wel ken en zeer brutaal ben (zeggen ze) zou ik graag iets van jeroen zijlstra
horen, iedereen is blijkbaar al vergeten dat hij de annie mg smithprijs heeft gewonnen ,hij is echt een
Nederlandse troubadour lekker jazzie en een vleugje newyork, heerlijk! Prettige voortzetting groetjes jeanne
***

'Geachte redactie: Over de Schutting!
Ik ken niemand in mijn vaderland - Engeland - die mijn moedertaal zo uitspreekt als 'Paul van
Geleren' dat poogt te doen. Mijn vrouw - Amerikaanse - herkent zijn poging ook niet!
Waarom doet Paul dat?
Wat probeert hij uit te stralen?
L.M. Cook
Amsterdam'

Thursday 07/20/2006 6:54:28pm
Name: Venus
Homepage:
E-Mail: vv102060@yahoo.com
City/Country: USA - Chicago, IL
Comments: Wow, is this really Holland radio? I've only been on the Internet
for 2 years, but I've never gone across the Ocean. I found this

station through Yahoo Launchcast Plus. I searched for a music
Influencer and found Paul Van Gelder and ultimately the link to
this station. This is so WILD!!

Reacties op verdwijnen Geen
Tijd in 2004:

Sunday 03/07/2004 1:56:15pm
Name: reactions to disappearing Geen Tijd
Homepage:
E-Mail:
Referred By: E-Mail
City/Country:
Comments: Reacties verdwijnen VARA's Geen Tijd per 1 januari
2004.
Per 1 januari 2004 stopt dit VARA programma. Het is
dan verder alleen nog te horen via radio Lelystad:
www.radiolelystad.nl op woensdagavonden van 7 tot 9.
Ook de Top 13 wordt gecontinueerd. Verder via
www.radio227.nl op vrijdagavonden van 20.00 tot
22.00 uur en via Radio Waddenzee op zondagen van
10 tot 13.00 uur. De Top 13 elke laatste woensdag van
de maand via Radio Lelystad (daarna herhalingen via
andere zenders).Gratis in schrijven op internet radio
mail (on demand uitzendingen) via
gelder@paulvangelder.com. De hele oude VARA-nacht
op 1 verdwijnt om plaats te maken voor Hugo van
Kriekens Over de schutting met zes weken per jaar
vervangingen door Paul van Gelder en Hubert Mol.Ook
VARA. Reacties hieronder.

Bart liever goeie muziek 1/4/2003

Beste Paul,
Ik luister inmiddels al jaren naar je programma.
Alweer wordt me een nachtje muziek plezier ontnomen

door dat politiek
correct gebazel over gewoon weer een oorlog.
Als ik daar over wil horen tune ik wel in op BBC radio
of 1 van de
andere
duizenden informatiestromen.
Ik hoor niets nieuws, maar een shliemuh allochtoon
zegt arrogant: "Als
ik
dit niet had gezegd was het nooit op de Nederlandse
media geweest."
Ik gun je een nachtje vrij, maar baal dat ik niet kan
genieten van prima
muziek.
Ik kan het ook omdraaien, in tijden van spanning is een
muziekprogramma
van
belang voor de innerlijke rust.
Met vriendelijke groeten,
Bart
> niet naar "geen tijd" via de realplayer kan luisteren.
fijn hoor.>
een collega

FAN Renken Geen Tijd te laat 1/4/2003
Geachte heer van Gelder,
Ik ben een vervent luisteraar van uw programma "Geen
Tijd". Niet alleen vanwege de muziek, maar ook
wegens de vaak zeer leuke en originele commentaren
tussen de platen door.
Het enige probleem is, dat men in Nederland goede
radioprogramma's met goede muziek alleen maar
schijnt te mogen uitzenden op tijden als de meeste

mensen slapen. (Dit is natuurlijk geen verwijt aan u
maar aan Hilversum). Zodoende ben ik gedwongen
deze programma's dmv een schakelklok op een
cassetteband op te nemen.
FAN Renken
Almere Stad

harry beauvois de brug 30/1/2003

Hallo Paul,
Van de week was ik met mijn kleindochtertje, die
inmiddels twee jaar en acht maanden is, op de trap
aan het spelen. We hadden nog een veer, die de trap
af kon "lopen" door telkens over de kop te gaan. Het
was een succes voor haar. Ik moest telkens de trap op
en af om haar de veer te brengen, want alleen op de
trap spelen, daar is ze nog te jong voor. Ze kan wel
traplopen, maar we hebben nog steeds traphekjes in
huis. Ze had in ieder geval veel lol en toen haar vader
op bezoek kwam moest ze dat natuurlijk ook laten zien.
Waarom vertel ik dit, Paul. Nou, ik was naar jouw
programma aan het luisteren, want daar wacht ik vaak
op tijdens de uitzending waarvoor "Leo" muziek bij
elkaar schraapt. Ik hoorde in het tweede deel van jouw
programma het liedje van Basalt. De Brug, dat over het
meisje dat tippelde ging. Dat gebruikt werd door alle
mannen, maar die haar op andere plaatsen niet wilden
kennen. Op een gegeven moment werd gezongen, dat
het zo'n lief meisje was, dat op de trap speelde. Ik
moest gelijk aan mijn kleindochtertje denken en ik
kreeg echt maagkrampen, Paul. Ik zag ineens van
alles voor mij. Daarbij speelt dan ook mee, dat ik een
zoon heb van inmiddels 31 jaar, die nog steeds aan de
drugs verslaafd is. Wat raar vind je niet, dat een liedje
ineens zoiets kan los maken. Nog wel het enige
Nederlandse liedje in jouw programma. Ik wilde het je

gewoon even laten weten.
Trouwens, als ik mag. Fruitvliegjes komen niet op een
rotte meloen af. In fruit zitten altijd eitjes van
fruitvliegjes en naarmate het rottingsproces van het
fruit zich voortzet ontwikkelen de eitjes zich. Als je dus
denkt gezond fruit te eten, eet je fruit met heel veel
eitjes van fruitvliegjes. Snap je nu waarom het dagelijks
muziekaanbod, dat op ons afkomt, zo in trek is?
Groeten,
Harry

-------

henk wegeling c.d. 2002 30/1/2003
beste paul,
ik luister meestal naar for the record en als ik mijn ogen
dan nog open kan
houden ook naar jouw heerlijke programma, in je
laatste programma vroeg je
de luisteraar naar zijn cd van het jaar 2002. mijn keuze
is gevallen op de
cd sweet cherry soul van de malford milligan band, ik
heb deze cd al sinds
eind iktober in mijn bezit, hij toerde toen ook door
nederland, maar nu pas
krijgt deze cd een beetje aandacht.ik hoop dat je een
nummer van deze cd in
je volgende uitzending draait,ik hoorde iets over een
verloting of prijs in
die uitzending, onder de luisteraars, die reageren, ik
ben benieuwd....
groetjes en succes,

henk wegeling(18-080-48)
4003 dg tiel

______________________________
______________________________
_____

ludo vangilbergen kwaliteit 30/1/2003
Geachte heer, beste Paul
Deze nacht bij toeval jouw programma gehoord. Mijn
dochterje had me wakker
geweend zo rond een uur of half drie en omdat ik de
slaap niet meteen kon
vatten, de oortjes in gestoken en op zoek gegaan naar
iets leuks op de
radio. Ik ben blijven hangen op AM747. Jawel, als oude
zeezenderluisteraar durf
ik nog wel eens genieten van de middengolfkwaliteit.
Trouwens, jouw programma
heeft het weer maar eens bewezen: het is niet de
kwaliteit van de ontvangst die
bepalend is of een mens blijft luisteren, het is de
kwaliteit van de
radio-show. Ik ben dus wakker gebleven. Ik ben zelfs
opgestaan en naar de
website van de Vara gesurfd op zoek naar meer info.
Fijn dat de playlist op de
site staat.
Bedankt voor de fijne nacht. Ik ben niet meteen van
plan om iedere
donderdagnacht/vrijdagmorgen mijn wekker te zetten.
Alhoewel ...
Met vriendelijke groeten

Ludo Vangilbergen
-3110 Rotselaar Fax +32 3 7004094 Yahoo IM:
oomgerard
Belgium

Jos van den Boom 2003 3/1/2003
Hallo Paul,
Ik herhaal hierbij mijn woorden van vorig jaar. Alleen
het jaartal is aangepast maar mijn hartekreet is niet
minder gemeend:
"De allerbeste wensen voor 2003 voor jou en je
luisteraars! Dat de Hoge Heren van de VARA ook in
2003 met hun vingers van GEEN TIJD af moge
blijven!!!!
Want wat mij betreft: GEEN GEEN TIJD = GEEN
VARA".
Met vriendelijke groet,
Jos van den Boom

Hans Toorn multinationals 25/12/2002
De democratie, c.q. muziek wordt om zeep geholpen
door op geld beluste multinationals en corruptie.
What's new?
Wanneer staat de publieke omroep op?
Hans Toorn

Jan Klemens laat je niet kisten 1/2/2002
Gelukkig heb ik weer eens op donderdagnacht dienst,
Paul laat je niet kisten en hou de moed erin
sterkte en succes
Jan

Rob Stotijn Onbekend maakt onbemind 19/1/2002
Hoi Paul,
Al jaren lang is het een gezegde dat onbekend
onbemind maakt. Dat is in feite de reden dat de echte
muziekliefhebber 's nacht naar goede programma's
moet luisteren. Daar zitten gelukkig nog DJ's die het
aandurven om onbekende muziek te laten horen. Ik
durf rustig te stellen dat 80 procent van de muziek
programmeurs, ook daar waar het live optredens
betreft, muzikale analphabeten zijn, die domweg
meelopen op datgene dat door de grote
platenmaatschappijen met veel geld als "de je van het
muziek" het publiek in wordt geramd. Wie echt de
moeite neemt om eens op ontdekkingsreis te gaan,
bijvoorbeeld bij "geen tijd" zal ondervinden dat in het
onbekende vaak het mooiste ontdekt wordt. Het wordt
daarom echt eens tijd dat jullie programma's overdag
te beluisteren moeten zijn. We moeten gewoon weer
terug naar die tijd waar radio nog radio was en waar de
DJ zelf bepaalde wat er gedraaid werd. Ik ben echter
nog wel gelukkig omdat er mensen zoals jij zijn die
muziek weten te waarderen. Toch hoop ik dat ik binnen
niet al te lange tijd rustig overdag van jouw
muziekkeuze mag genieten. Ga in ieder zo door.

Rob Stotijn
Dutchy Music

she started drinkin` Marty Robbins 11/1/2002
Hi Paul:
I'm listening here in Texas!!

andre van den berg American Connection 6/1/2002
Met uitzondering van American Connection kan ik m'n
favoriete artiesten (Loudon Wainwright, Calexico,
Sonny Landreth, Gillian Welch) inderdaad alleen maar
's nachts beluisteren.
Ik heb ze natuurlijk wel allemaal op CD maar niet nadat
ik er kennis mee had gemaakt via de radio....
Ga vooral zo door maar probeer andere tijdstippen te
regelen

Wim Boon Maak ze Gek 30/12/2001
Hallo Paul,
Ik ben het met je eens.
Maak ze gek.
groetjes Willem Boon.

Jos van den Boom De beste wensen voor 2002
28/12/2001
Hallo Paul,

De allerbeste wensen voor 2002 voor jou en je
luisteraars! Dat de Hoge Heren van de VARA ook in
2002 met hun vingers van GEEN TIJD af moge
blijven!!!!
Want wat mij betreft: GEEN GEEN TIJD = GEEN
VARA!

Rene Schotpoort she started drinkin` 17/11/2001
beste Paul, Ik ben bij de beste platenzaak van de
omgeving geweest voor deze cd.Het gaat om:Darlin
and Rose met als label DNR 1401 (2000) Hij zegt dat
deze cd niet te krijgen is. Weet jij waar ik hem kan
bestellen en wie voert hem in?? Alvast bedankt en ga
zeker door met je programma!!!!
groetjes Rene

Peter Koomen Hoezo niet uit hier ? 27/10/2001
Beste Paul,
Ik lees net je playlist van 26-10 en daarin voorzie je
The Tractors van commentaar met ( niet uit hier ), Nou
ik kan je vertellen dat ik die plaat al sinds van de zomer
in mijn bezit heb, gewoon in de winkel gekocht in
Goes. Enne, The Derailers komen gewoon op 11
november ( waarschijnljk via Bertus ) op de markt.
Dit is niet om te zeiken over je programma, want dat
blijft leuk, maar om ff te reageren.
Mazzel,
Peter Koomen

Alex Deelstra Mee eens (sort of) + een vraag.
26/10/2001
Dat vele genres in de muziek verbannen zijn tot de
nachtelijke uren, is niet bepaald iets van de laatste tijd.
Ik ben zelf nog niet zo oud, 23, maar ik kan me nog

goed de crisisjaren herinneren (omstreeks 1995), te tijd
waarin ik mijn muzieksmaak zich ontwikkelde.
In die jaren werd ik gedwongen om mijn biologische
klok aan te passen op "nachtritme", teneinde te kunnen
proeven van de delicatessen onder de geluidsgolven.
Maar ja wat moest je? Het was crisis...
De eenheidsworst die overdag werd en wordt
aangeboden (op radio en TV),nog eens versterkt door
de horizontale programmering, maakt van onze audiosmaak-papillen een vuilnisvat waar maar vanalles
ingeflikkerd word, net zolang tot de op
computerspelletjes gelijkende melodietjes beginnen te
stinken en als het ware uit zichzelf, met een
aanzienlijke bos schimmel op de rug het hazepad
kiezen zodat het vat opnieuw gevuld kan worden met
op Monatoetjes gelijkende hap-slok-weg hits.
Terwijl muziek ook een ervaring kan zijn die een zaadje
in je plant, wat groeit en groeit, verzorgd door je
interpretatie, gevoed door je beleving, wat uiteindelijk
vruchten afwerpt en zo de basis vormt voor nieuwe
inspiratie.
Maar goed, dat is een maatschappelijke verandering
die al jaren geleden in werking in gezet, en niet meer te
stoppen lijkt.
En dat is ook niet erg..... we moeten nu gewoon iets
meer moeite doen om het goede tot ons te krijgen,
langer opblijven.
No worries, de nacht is heerlijk, en laat naar mijn
mening de muziek beter klinken ook nog eens een
keer.
Trends gaan voorbij, over smaak valt niet te twisten.
Eens komt de dag dat het vuilnisvat volzit, en men
inziet dat het zo niet langer gaat.
En DAT is de dag dat het genie geboren wordt die een
nummer van Brittney Spears bewerkt tot een piece of
art dat zijn naam zal vestigen in de gerenommeerde
geschiedenis van de Americana Top 13.
Vuilnis veranderd in compost en zal de voedingsbodem
zijn voor de paradijselijke klanken die ons allen op dit
moment aan de nachtradio gekluisterd houden, alleen
zullen ze overdag worden uitgezonden.
Tegelijkertijd zullen er in de nacht nieuwe

radioprogramma's ontstaan, en ook die nieuwe
programma's zullen protestreren tegen de verloedering
op de dagradio.
Een van de aspecten van de persoonlijkheid van
nachtradio is dat het zich onderscheidt van dagradio,
d.m.v. de muziek die ze draait.
Een ander aspect van de persoonlijkheid van
nachtradio is, en voor mij persoonlijk ook de charme, is
dat je iets tot je krijgt wat je normaal niet tot je krijgt.
Ik blijf tenslotte niet voor niks tot 5 uur op, dus.. ik
geniet ervan.
Bedankt daarvoor!
Vraag: 26 oktober j.l draaide Pual van Gelder in het
programma Ochtendhumeur een versie van het
nummer Pappie was a Rolling Stone.
Kunt U mij misschien vertellen wie de uitvoerende
artiest was??
Ik lag al op bed, en mijn pen en papier lagen beneden,
dus kon ik het zo snel niet opschrijven.
Bij voorbaat dank!
Alex Deelstra
Ik hoop dat uw programma nog lang doorgaat. ;

Hubert Mol tsja 6/10/2001
Uiteraard kan ik niet om mijn compaan van Gelder
heen. Verbannen naar de nacht probeer ik samen met
hem te laten horen dat er meer is dan hapklare
brokken. De eigen identiteit van zowel de dj als de
zender is volledig weg. Liever voor 400.000 mensen
behang aanbrengen, dan 1000 mannen en vrouwen
plezieren, lijkt het motto van de mannen die er
'verstand' van hebben. Overigens denk ik dat de
luisteraar voelt als er een mens zit. Iemand die
daadwerkelijk communiceert. Van de 2001-dj wordt
verwacht dat hij eerst een cursus volgt bij Circus Renz
in het clown worden. Niet over muziek praten, da's te
educatief en niet over een goed boek praten. 'Daar zit

niemand op te wachten.' Een dj dient volgens de
geleerden niet te opvallend te zijn. dan heb je het
minste last van hem. Er is hoop. Als iedereen
schreeuwt, valt fluisteren op. Eerdaags fluistert iemand
en gaat de radio harder.
Hubert Mol

peter van dijk todd wolfe 26/9/2001
beste Paul,
hoe kom ik aan 78 West van Todd Wolfe?
is die verkrijgbaar bij importzaken of heb je die uit USA
laten komen?
Goede platenkeuzes zo vroeg op de ochtend..
groeten peet

Rene Schotpoort chip taylor 14/9/2001
Je hebt om 04.10 een laat gedraaid van chip taylor. Ik
kan de playlist niet openen,maar ik zou graag de titel
en label van zijn cd waar dit nummer op staat. het gaat
om het nummer: Red white,black and blue, merci.

Pagina's: >

Reacties

Geen Tijd

Reacties
Per 1 januari 2004 stopt dit programma. Het is dan
verder alleen nog te horen via radio Lelystad:
www.radiolelystad.nl op woensdagavonden van 7 tot 9.
Ook de Top 13 wordt daar gecontinueerd. De hele
VARA-nacht op 1 verdwijnt om plaats te maken voor
computergestuurde radio 2 muziek. Reacties
hieronder.

chris hardendood mee eens 8/9/2001
hier een e-mail van chris.
ik slaap snachts ,maar heb wel altyd een oortelefoon in
en luister naar de radio en sinds kort wordt ik wakker
als jij je uitzending begint,ik vindt het prachtig vooral de
info enz.
ik verzamel al vele jaren singels en heb 2 jukeboxen.
soms neem ik een progamma van jou op de cd
brander.
jammer dat het op dit tydstip uitgezonden wordt.
ik hoop je nog lang te horen en heb zelf ook nog veel
voor je programma denk ik .tot horens chris.

Ad Vanderveen what's new 31/8/2001
Beste Paul,
Alle support voor je mening over radio in Nederland.Ik
heb me er lang geleden kwaad over gemaakt en ben al
jaren de interesse in luisteren verloren.Maar goeie
muziek komt gelukkig via word of mouth wel op z'n
plek.(tip van deze maand;Gillian Welch-"Time (the
revelator)".Wel jammer,radio had best leuk kunnen
zijn.Trouwens hetzelfde geldt voor tv.Ach misschien
hebben kleine kinderen en grote mensen die zich erg
vervelen er lol aan en ben ik gewoon een beetje
Mediamurw......All the best en tot ziens,Ad.

bart ebisch Sterkte 30/8/2001
Beste Paul,
Natuurlijk mee eens, maar de strijd lijkt gestreden met
behulp van het kapitaal. internetradio is een alternatief,
maar hoe krijg je dat populairder gemaakt? Daarom
wens ik je voorlopig sterkte daar in Hilvers(c)um
Groetjes
Bart Ebisch
Alt Country NL

Jan Janssen Nekslag 30/8/2001
Ik ben het er mee eens. Daarvoor moeten er eerst
offers gebracht worden. Laten we dan ervoor zorgen
dat de we samen werken. Ik merk dat over het
bedoelde genres erg elitair gedaan wordt in Nederland.
Was is er mis met een song van Lucinda Williams of
David Munyon naast een goede song van Sting of?
Betreffende platenmaatschappijen en labels moeten
hun producten, als ik het zo mag noemen, nog beter bij
hun doelgroepen brengen.

simon breed liefhebbers 30/8/2001
paul, bij deze een riem onder je hart, wij (muziek
liefhebbers !!??)staan 100%
achter je.

Jos van den Boom NL-radio anno 2001: cijferterreur!
29/8/2001
Helaas Paul, je hebt volkomen gelijk. Net als vele
andere sectoren van de maatschappij is ook de
landelijke radio, waaraan ik tot een jaar of 10 geleden
volledig verslingerd was, ten prooi gevallen aan de
hokjesgeest (want anders marketingtechnisch niet
maximaal te bespelen), de cijferterreur (want stel je
voor dat de concurrent 2 luisteraars meer weet te
trekken; hoe krijgen we dat aan onze adverteerders
verkocht) en sluwe managers die druk manipulerend
alleen oog hebben voor hun eigen hachje (was het niet
de revolutionaire Engelse filosoof John Locke die al in
de 17e eeuw tot de conclusie kwam dat het enige
universele kenmerk van de mensheid het streven naar
zelfbehoud is? Hij heeft bij het trekken van die
conclusie vast het hedendaagse type managers voor
ogen gehad).
Dat in zo'n omgeving geen plaats meer is voor visie, lef
en goede smaak laat zich in toenemende mate pijnlijk
voelen. Het gevolg is in ieder geval dat ik nog slechts
naar die schaarse radioprogramma's luister die zich
aan die grauwe middelmaat weten te onttrekken. Waar
de liefde voor de muziek nog het uitgangspunt vormt bij
de keuze van de liedjes, waarbij de presentator -liefst
gezegend met een gezonde dosis humor- nog begrijpt
dat het om de inhoud van zijn programma gaat en niet
om zijn persoon zelf en waarin nog ruimte bestaat voor
echte muzikanten die, zonder zich ook maar enigszins
te bekommeren over de vraag of hun muziek ooit de

zoete broodjesstatus zal bereiken, met bezieling hun
muzikale driften botvieren.
Helaas worden die programma's in het algemeen
uitgezonden op tijden dat ik liever slaap. Maar, beste
Paul, ik ben en blijf een optimist. Vooral omdat ik er
naar mijn mening geen enkel heil te verwachten valt
vanuit de politiek, zouden de 'ware' liefhebbers van het
fenomeen radio en van goede muziek zich eens
moeten bezinnen over de vraag of zij zich niet beter
kunnen verenigen om zich op die wijze als 'een nieuwe
doelgroep' in het vizier van de hierboven bedoelde
managers te spelen. Dan zal er toch heus wel een
moment komen waarop zo'n manager brood ziet in het
maken van programma's voor die doelgroep? Dan zal
er toch ooit wel een moment aanbreken dat men inziet
dat het beter is programmamakers aan te trekken die
weten waar zij het over hebben dan de zoveelste Van
Inkel-kloon met het verstand van een bos wortelen?
Jos van den Boom
Bergen op Zoom

RickVanderslice@earthlink.net American radio
28/8/2001
Dear Paul:
I read your comments in the August 16th.
www.RadioDailyNews.com updates and wanted to
send you a hello from Dallas, Texas and offer my
complete agreement of your observations on the state
of American music radio and American radio in
general.
By way of introduction, let me direct you to scroll up 2
stories in the same 16-08-01 RDN update.Over the
past several years I have hosted a talk show in Dallas
at KERA-FM (www.kera.org), which is one of the

flagship stations of the National Public Radio network
based in Washington,D.C. I read that you have had as
long a career as I have and it is great to learn that
there is at least one other "radio artist" who refuses to
cave in to the hyper commercialism that has taken over
the radio biz in the United States.
I use the word "artist" because only in that perspective
can the true positive potential of this medium be
realized. An artist gives to and receives from his
audience, is willing to risk rejection for his efforts or
ideas knowing that popular can be safe, too safe. I say
all of that to show you how compatible our perspectives
of this medium are. I also feel compelled to inform you
that only a handful of major media companies own
most of the radio stations in the U.S.these days and
they operate with only one mission, to make the
highest profits for their investors. It is not to present
worthy, challenging, diverse music or talk or anything
else. Everything is about consuming...comsuming this
car, that beer, this computer,tv,vacation trip and on and
on. These companies pay for "focus groups" made up
of "average" people (paid for their services)who are
quizzed by marketing people to glean every bit of
information possible about what consumers want to
consume so they can suggest to these owners how to
get them to consume even more.The goal is to provide
a place (a station)that will attract one kind of potential
consumer (race/sex/class)to advertisers.
It is not about art! Art is too risky. It's about bringing the
most ears to an advertiser. Presenting "art" just might
tempt a listener to push a button and go to some other
station. In Dallas we have well over 60 broadcast radio
stations. My early career in this business was in music
radio and I count myself very lucky to have been able
to practice radio art. I was involved in the first
"undergroung music" FM radio station in Texas KAFM
FM in Dallas (now defunct).I look forward to catching
your show over the internet. I will close now with the
hope that America can re-learn how to do the art of
radio like you are doing now in Holland.Please feel free
to connect with me at anytime if you like. I am sure we

could learn from eachother.
Keep the faith!
Rick Vanderslice
Dallas, Tx.

Bob Fedde Quality in radio 28/8/2001
Hi Paul,
I miss the quality in radio as
well. I do some freelance production fore an oldies
rocker in Denver, KLZ
radio. Believe me, it is a real shame too see what they
are doing too that
station. Most of the broadcast day, is computerized.
The morning man, does
his show from Dalais. I am talking about a show fore
the Denver market only.
They only have a couple of guys that know the music
on the air. They have a
couple of weekend jocks that are horrible. They should
sine the station off,
when they are behind the board.
Seems too be the trend all over the country. These
people, own stations, but
don't have a clue as how to program them.
Plenty of us have tried too get them too make the
station sound better. But
they have there own ideas.
Just wanted too let you know, how much I agree with
you.

Bob Fedde
Voice Talent And Audio Recording Specialist
The Audio Production Den
The small studio, with a Big! Sound.
To hear a brief demonstration of our work, click:
http://www.audioproductionden.com

Dan Wanders verloedering 28/8/2001
Heel dikwijls zet ik de radio weer af als ik probeer
s'nachts werkend wat van muziek te genieten. Ik ben
het dus wel met die stelling eens dat muziek bezig is te
verloederen, en ik vind zeker dat de DJ's zelf moeten
uitmaken wat ze willen laten horen en niemand anders.
Als ik nog laat bezig ben terwijl Paul van Gelder z'n
"Geen tijd" presenteert luister ik altijd met genoegen.
Volhouden dus !!

Hans Prins de Tijd.. 28/8/2001
Ben waarschijnlijk niet echt bevoegd om een
eenigszins objectieve opmerking te plaatsen over de
muziek industrie.
Wel valt op dat er steeds minder sprake is van muziek.
Het komt menigeen voor dat er tussen de muzici een
groeiende groep asociale provocateurs zit die via de
zgn. muziek persoonlijke onvrede uitdraagt.
Voor wat ik van Paul van Gelder's programma mag
vinden, geloof ik dat het een absoluut referentie punt is
voor wat muziek eigenlijk was.

joop van gool al jaren! 28/8/2001
Helaas is deze stelling al jaren waar.
Sinds dat de macht van de groten cq
grootheidswaanzin is doorgeslagen draait
men steeds meer wat wordt gedicteerd door de grote
platenmaatschappijen cq hun handlangers in de
commerciemachine.
Plaatjes worden gekozen omdat er bijv. Sony of
Polydor bij staat of omdat er stompzinnige verleiders
worden bijgegeven (laat uw fantasie hierover gaan).

Kortom de muziekindustrie hangt aan elkaar omdat
''geld moet rollen'' en daarom allerlei marketing
bugetten bepalen of dat een CD 1000 of 100.000
exemplaren moet verkopen. Niet zal daarbij ontzien
worden om dat doel te bereiken. Dus ook de
programmamakers zullen zich moeten schikken
anderrs krijgen ze ook geen promotieexemplaren van
een CD van diezelfde maatschappij die nu wel eens
interessant is. Koppel ''verkoop''!
Waar moet dat heen, want doordat de marketing
budgetten zo hoog zijn, moeten we nu al meer dan 45
piek voor een CD wegleggen die in de EEG is
gefabriceerd. Sony zegt dat we naar de 25â‚ moeten
met de consumentenverkoopprijs (=fl. 55)
De andere 4 grote marktspelers volgen dan op de voet,
geloof me maar.
Neen, ook bij de grote jongens zitten over het
algemeen veel te veel marketing
jongens en meisjes, die in relatief te grote
leasewagens en te hoge salarissen de strategie van de
grote bazen volgen. Muziekliefhebbers zitten allang
niet meer daar, maar bij de kleine labels en op de radio
mogen ze bij de gratie gods/Gods in de nachtelijke
uren weinig luisteraars bedienen.
Begrijp me goed, ik ben niet tegen geld verdienen en
ook niet tegen goede muziek, bij wie dan ook
uitgebracht, maar wel tegen het steeds maar meer
verloederende muziekklimaat wat al jaren geleden in
gang is gezet.

Look Boden "free radio" 28/8/2001
EENS!
Nadat ik als "vrij" DJ het vak heb leren kennen op een
van de meest vooruitstrevende zeezenders en
geconfronteerd werd met de starheid van het
zuilensysteem bij de TROS constateerde ik dat
"vrijheid" in Nederland slechts een schil is van een
streng gereguleerd systeem.

Regels...OK, doch iemand verplichtingen opleggen
waardoor het maken van o.a. vrije radio nauwelijks nog
denkbaar is, heeft niets meer met een eigen vrije
mening te maken.
Waarom werden de toenmalige "piraten" anders zo
populair???
Onze toenmalige programmaleider Tony Windsor
bepleitte populariteit van de DJ en zijn muziekkeuze
boven het station; is de DJ populair genoeg, dan volgt
het station automatisch.
Look Boden

hans knot eens 27/8/2001
niet alleen dat er niet meer genoeg specifieke
programma's zijn, er zijn ook weinig programma's meer
waarin de presentator duidelijk een eigen ik heeft. Ze
zijn voornamelijk kopieen van kopieen. Waar zijn de
dagen gebleven dat ik, als ultieme radiokenner,
gekluisterd zat aan de radio omdat er nog echte
radiomakers waren die plezier beleefden in het
behagen van de luisteraar in plaats van zichzelf?
groet
Hans Knot

Gelder, van Donkere wolken in muziek/radioland
27/8/2001
Laat ik niet overdrijven. We gaan nog niet dood, ik heb
nog geen kanker. Alleen, sommige dingen zijn een stuk
minder leuk dan vroeger. Andere daarentegen een stuk
leuker. Neem het internet, waarop veel meer kan dan
zelfs via pamflet vroeger mogelijk was. Ook
radiostations kwamen als paddestoelen uit de grond
zetten.

Het aanbod is enorm. Waarom hoor ik dan zelden iets
van mijn gading overdags, ja zelfs 's avonds? Waarom
moet ik 's nachts de nieuwe plaatjes horen die
overdags gedraaid zouden moeten worden? Omdat
lafheid en de dictatuur van de meerderheid regeert in
dit land. Wat dat betreft zijn we Amerikaanser dan de
Amerikanen waar we ons zo tegen afzetten.
-Wie waagt die wint- was een oud cliche dat in de 60-er
jaren nog gold. -Wie waagt die verliest- is de realiteit
van vandaag. Waag het niet iets anders te draaien dan
de muzieksamenstellers voorschrijven. Waag het niet
op een andere manier te presenteren dan de o zo
professionele helden als Sjors Frohlich of Bert
Kranenbarg (gaap gaap). Steve Earle kan niet, te luid
voor radio 2, te country voor radio 3. Wie niet netjes in
een hokjes past mag niet meer meedoen, hoe goed-ie
ook is. Daar komt het op neer na de nieuwe
stroomlijning in Hilversum.
Bedankt v.d.Ploeg, bedankt zendercoordinatoren,
geheel terecht zullen jullie later volkomen veguist
worden, ik kan bijna niet wachten. Maar dat zal jullie
worst wezen, jullie baantjes lopen voorlopig geen
gevaar nietwaar?
Goddank zijn er nog programma's die echte muziek
draaien (muziek die in principe wordt gemaakt om iets
over te brengen of waaruit het speelplezier met elkaar
blijkt en die niet voortkomt uit marketingdrift). Wordt de
nacht de nieuwe dageraad?
Paul van Gelder

Pagina's:

Geen Tijd

Reacties
Per 1 januari 2004 stopt dit programma. Het is dan
verder alleen nog te horen via radio Lelystad:
www.radiolelystad.nl op woensdagavonden van 7 tot 9.
Ook de Top 13 wordt daar gecontinueerd. De hele
VARA-nacht op 1 verdwijnt om plaats te maken voor
computergestuurde radio 2 muziek. Reacties
hieronder.
Name: Shotgun Shadow
Homepage: http://www.shotgunshadow.nl
E-Mail: info@shotgunshadow.nl
Referred By: Just Surfed In
City/Country: Deurne (NL)
Comments: Beste Paul,
Via het RealRoots Cafe lazen we dat je programma
wegbezuinigd dreigt te worden. Veel roots
muziekliefhebbers en -beoefenaars zullen dit
betreuren. Programma's zoals dat van jou maken de
radio tenminste nog interessant. Weer een stap verder
naar de totale vervlakking in Nederland; alles wat
afwijkt van de grote meute moet kennelijk verdwijnen.
Iedereen laat je stem horen bij de VARA!!!

ed wapper Mevrouw KEUR 5/11/2003
beste Mevrouw Keur, het is een schande dat de

Arbeiders-omroep een pracht programma-Arbeider als
Paul van Gelder door een Computer wil latebn
vervangen. Koos Vorrink draait zich om in z'n graf.
Paul van Gelder mag er dan uitzien als een
tuinkabouter, de omroep mag blij zijn dat ze zo'n
tuinkabouter in huis heeft die er zulke mooie
programmaas uitdraait... Kan Paul niet overdag gaan
draaien? Als de VARA 's nachts een computer inzet
dan maar de hele dag aan de computer, maak ik de
overstap naar SKY radio en kan het publieke bestel de
lucht in!

Nico Druyf Nee Toch 5/11/2003
Nee he, dacht ik toen ik hoorde dat ook de vara de
nacht gaat vullen met een soort Sky Radio
programmering. Overdag pratende computers en 's
nachts nu ook de computer die de dienst gaat uit
maken. Geen programma's meer met eigenzinnige
muziek en dito radio makers. Geen nieuw talent die
een kans krijgt en geen Paul Van Gelder meer die nog
kwalitatieve goede muziek de ether in stuurt. Ik wens
de Vara veel wijsheid in de komende tijd.
Hilversum is veel luisteraars kwijtgeraakt en mede door
dit soort beslissingen ben ik bang dat straks de deuren
gesloten kunnen worden. Jammer maar helaas.

Niels / The Yearlings Schande! 5/11/2003
Hoi Paul,
Ik hoorde van het naderende einde van je programma.
Wij van The Yearlings vinden zowiezo al wel dat er in
nederland te weinig aandacht aan rootsmuziek wordt
geschonken, maar als jouw programma nu ook al
verdwijnt...slechte beurt voor de vara! Schande!
Protest! Aktie!

Groet, Niels / The Yearlings
www.TheYearlings.com

Paul Harvey nee, nee en nog een keer nee 5/11/2003
Beste Paul
In deze bange dagen van dure d.j's en sanering van
culturele en roots programma's op de publieke
zenders, who the hell needs a goddamn computer to
dictate what the listener should listen to...."cowboys
don't drive around in expensive cars like d.j's of the
new order do."
Bezuiniging o.k, maar dan moet je met een zinvolle en
goede oplossing komen en niet een waar je luisteraar
niet om gevraagd heeft.
Vergeet niet de woorden van Art Neville: You can't stop
running water!! dus ga door met je actie om het
behouden van goede muziek op de zender
Sterkte Paul

Co de Kloet KUR 5/11/2003
Ik heb een oude plaat thuis van mijn held Frank Zappa
uit 69 en daar staat met dikke letters op: KILL UGLY
RADIO.
Wat keek die man toch ver vooruit.
En wat jamer dat veel mensen luisteraars voor dom
houden. Dom! CdK

Pieter van Hoogdalem tranen met tuiten (alweer)
5/11/2003
als je kijkt naar de verschraling van het publieke
muziekaanbod in slechts een paar maanden tijd! En
alweer het einde van een muziekgenre waarvoor wel

grote interesse maar geen alternatieven bestaan!
Nog even en ze laten de computers ook een voorstel
tot publieksverbreding, vernieuwing en verjonging
uitrekenen!

Jan Oosting genoten 4/11/2003
Geachte mevrouw, mijnheer via via vernam dat dit
programma verwdijnt, zal verdwijenen van de radio.
Jammer. Ik heb er steeds met veel plezier van
genoten.
Groeten,
Jan Oosting, een luisteraar

els verdijk computer plat 4/11/2003
Hi there,
weer het bewijs dat boerenl. "rulen". Laten we hopen
dat de computer
regelmatig 'plat' gaat. Moet er toch weer
geimproviseerd worden.
What can I say.

JP

w van der meulen geen tijd moet blijven 4/11/2003
hallo paul,jammer dat je radioprogramma misschien
moet plaatsmaken voor een computer.Jij was nog een
van de weinige radiomakers die zelf nog met een
stapeltje cd's de studio binnenkwam en ons dan
telkens weer verraste. Ik hoop dat de vara dit besluit

zal herzien

karen veel blijven 3/11/2003
For goodness' sake, don't be dumb! "Geen Tijd" moet
blijven.

Jan Maas Paul van Gelder Geen Tijd moet blijven
3/11/2003
Paul,
Ze hebben Mart Smeets ook getracht er af te krijgen.
Nu hoor je hem zowel donderdagnacht als
zaterdagavond/nacht, dus je ziet welk resultaat het je
oplevert als ze naar ons luisteren. En dat gaan ze
verd... nu weer doen. Dus tot horens, en na 1 januari
2004 gewoon uitbreiding van zendtijd.

yvonne bohm blijven! 3/11/2003
hallo Paul, zijn ze nou helemaal... natuurlijk moet jouw
programma blijven.

Harry Eberhard (RedBack) De weg kwijt 3/11/2003
Beste Paul,
Hoe moet dat nou? Dat Radio 3 FM alleen maar
peuterpop uitzendt overdag is tot daar aan toe, maar
een kwaliteits programma als de jouwe, notabene op
een tijd dat de meeste mensen op een oor liggen
wegbezuinigen opdat de schreeuwlelijkerds Ruud, Giel
enz. nog minder muzak hoeven te draaien tegen een
belachelijke vergoeding is gewoon ongeloofelijk.
De Vara is mijns inziens echt de weg kwijt. Wat is de

weg? De weg is een breed assortiment muziek die
voor iedereen radio luisteren een belevenis maakt.
Pop, jazz, hip-hop, metal, reggae, klassiek; gooi het
door elkaar en blijf de luisteraar prikkelen. Luisteren is
een kunst en daarvoor is het nodig dat men veel
verscheidenheid aangeboden krijgt.
Vara, denk er nog eens over na!
Harry

Tjerk Lammers idioot 3/11/2003
Beste Paul,
Idioot gewoon dat programma's zoals die van jou
moeten verdwijnen. Ons "non-commerciele"
omroepbestel is juist voor 'kleine' muzieksoorten
gemaakt, onze belastingcenten kopen als het ware een
plekje voor Americana e.d. in de ether. Laat de
commercielen zich maar storten op de Justin
Timberlakes van deze wereld. Maar blijf af van
cultureel hoogwaardige programma's als die van jou.
Wat een ellende. Daar kan geen crying-in-my-beer
country-song tegenop!
Hou je haaks,
Tjerk Lammers

theo boxtart protest 3/11/2003

Geachte H.van Gelder,
Met heel veel plezier heb ik altijd naar uw programma
geluisterd.
En lees nu dat juist dit programma door de
bezuinigingen "weggesaneerd" gaat worden.

Wilt u deze "protest mail " doorsturen naar de leiding
van de Vara en die jongeman die onlangs in de Oor
stond met de tekst
" .....heeft een k.t baan".
Haal Ruud de Wild van de zender, want die draait
maar 4 platen per uur.
En dit prachtige MUZIEK programma moet er voor
wijken. Lijkt mij geen juiste beslissing.
Met vriendelijke groet en sterkte,
Theo Boxtart

egbert kingma commercie 3/11/2003
Het zoveelste voorbeeld dat de landelijke publieke
omroepen alleen bezig zijn met commercie en veel
luister- en kijkcijfers

trembling highburys schandalig 3/11/2003
Beste Paul,
Tot onze stomme verbazing kregen wij het bericht door
dat je programma moet stoppen. Wij dachten juist dat
de mensen in Nederland weer eens gingen nadenken
en dat erjuist weer echte muziek op de radio te horen
was. Maar nee we gaan met z'n allen voor de vieze
commercie. Heb je een grote bek, dikke tieten, een
tuitlipje, of gewoon niets te melden dan kom je op de
radio, de echte mensen met verstand van muziek en
die echt iets draaien die mogen weer naar huis.
Schandalig!! Paul vecht voor de echte muziek en wij
doen met hem mee.

The Trembling Highburys
www.highburys.com

willem ten boom schande 3/11/2003
hoi Paul
Ik hoop voor jou en de luisteraars dat dit een vergissing
moet zijn van de VARA.
Hoe halen ze het GVD in hun hoofd om dit echte
MUZIEK progamma "Geen Tijd"
eraf te gooien en dat te vervangen door nog meer van
die misselijk makende gehaktballenshit te draaien.
Nee VARA Gebruik je verstand en geef Paul een kans.

bert van kessel fout 2/11/2003
Vara, maak tijd voor geen tijd!

hans knot slecht bericht 2/11/2003
Een enorm slecht bericht voor jou en je directe
omgeving allereerst en bovendien ook voor
de luisteraars die worden andermaal beroofd van de zo
weinige programma's waar daadwerkelijk over na is
gedacht.
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Geen Tijd

Reacties
Per 1 januari 2004 stopt dit programma. Het is dan
verder alleen nog te horen via radio Lelystad:
www.radiolelystad.nl op woensdagavonden van 7 tot 9.
Ook de Top 13 wordt daar gecontinueerd. De hele
VARA-nacht op 1 verdwijnt om plaats te maken voor
computergestuurde radio 2 muziek. Reacties
hieronder.

alex pijnen trouwe luisteraar 2/11/2003
Hallo Paul,
Jammer dat je programma moet verdwijnen.
Ik was altijd een trouwe luisteraar.
Ik begrijp dit domme gedoe van de vara niet om een
van de beste progranmma´s van de radio te halen.
De nachtprogramma´s komen dan uit de
computer.zeer Onpersoonlijk waar ik dan ook niet meer
op af zal stemmen.
Hopelijk horen je ergens anders weer terug.
Er moet toch ergens plaats zijn voor zo´n goed
programma?
Veel succes en sterkte van:
Alex Pijnen,
BRTO Radio

Rene Steijger Droevenis ten top ! 2/11/2003
Geen tijd verdwijnt !
Evenals weer een stuk echte kwaliteit.
Het is de droevenis ten top.
En het bevestigd nog eens het krankzinnige beleid, wat
momenteel gevoerd wordt. Er zijn mensen bij de radio
die ik er van verdenk hun eigen moeder nog te
verkopen, om er zelf wijzer van te worden.
Goedendag !
Westerpop
Delft
René Steijger

wilbrink VARA BEDANKT! 2/11/2003
de VARA wordt bedankt. ik kom nog uit 'n familie die
met dubbeltjes de VARA studio-bouw gesteund heeft.
en voel dus bij het woord VARA iets van verwantschap.
dat de VARA nu 's nachts op Radio 1 voortaan zielloze
PC-muziek gaat draaien bekoelt de liefde. Zo'n beetje
het allerlaatste radioprogramma (naast American
Conection en Mart) dat nog aandacht heeft voor
Americana- en aanverwante muziek - het uitstekende
programma GEEN TIJD van Paul van Gelder- gaat
verdwijnen.
Hopelijk hebben we een beetje geluk en zal de VARA
dit heilloze besluit alsnog herzien. Tenslotte moet er
toch één omroep zijn die bereid is rootsliefhebbers
terwille te zijn. Alle andere muziekgenres komen op de
vele Hilversumse stations al meer dan voldoende ('zum
Kotzen!) aan bod.
We volgen Robbie Klanderman in z'n strijd om dit
programma in de lucht te houden. En het liefst wil ik
dat Paul op het oude tijdstip van Henk komt te zitten op

III! Kunnen we tussen de middag tenminste weer eens
naar RADIO luisteren.

Maike Dulk Vara, denk na! 2/11/2003
Beste Paul,
ik had je programma nog maar nauwelijks ontdekt, en
het staat alweer op losse schroeven door de onzinnige
en kwalijke acties van de Hilversumse
projectontwikkelaars.
Het stoort me al jaren - en in steeds toenemende mate
- dat nu ook de publieke omroep ten prooi valt aan de
terreur van de luistercijfers en de grootste gemene
deler; een ontwikkeling die tot doel heeft om risicoloos
zo veel mogelijk pegels binnen te halen en vooral de
niet-bestaande 'Marie en Jan Modaal' vooral niet voor
het hooft te stoten met muziek die ze - o, gruwel! misschien NIET KENNEN! Ze mochten zich eens
ergeren en naar een andere zender zappen waar ze
beter op hun wenken worden bediend met akoestisch
behang.
En zo worden we langzaam veroordeeld tot een
radiolandschap wat nog slechts bestaat uit een eeuwig
shuffelende Gouwe Ouwe cd-wisselaar (met een
dichtgelast laatje met daarin de top 2000), af en toe
afgewisseld met een interview met de een of andere
theaterbobo.
De juweeltjes worden eerst verbannen naar de late
uurtjes, vervolgens naar de onmogelijke uren (midden
in de nacht) en tenslotte geruisloos afgevoerd. Het is
om triest en kwaad van te worden, en dat ben ik dan
ook. In hemelsnaam, Vara, gebruik je verstand. Als je
het er inderdaad om te doen is om je in niets meer te
onderscheiden van al die commerciele prutzenders,
dan praat ik toch al tegen dovemansoren. Maar ik hoop
dat er ergens op een bestuurdersstoel nog iemand zit
die geen knecht van de aardappelpuree is; die echt om
muziek geeft, om kunst, prikkeldende documantaires
en (nu ik daar toch over bezig ben)
wetenschapsprogramma's die iets dieper gaan dan

Jules' Unlimited's Extreme Machines of zoiets.
Veel hoop dat het iets uithaalt heb ik overigens niet.
Het zal er wel op uitdraaien dat er uiteindelijk een paar
zenders overblijven die de slag hebben gewonnen in
het meest klantgericht MuzakMaken. De echte muziek
zal worden verbannen naar internetstations, en wellicht
moeten we ons dan daar maar toe wenden ....
Maike Dulk
Leiden

Wim Tijskens De verontwaardiging voorbij 2/11/2003
Hallo Paul,
Nu blijkt dat ook de VARA-leiding niet (meer) weet wat
goede smaak is. Dit stemt tot nadenken, en woorden
schieten tekort om mijn verontwaardiging over deze
beslissing kenbaar te maken. Het ziet ernaar uit dat ik
niet langer slapeloze nachten zal hebben, want er is nu
geen enkele reden meer om 's nachts nog naar de
radio te luisteren. Zeker niet naar zielloos,
computergestuurd muzikaal behang. Paul, ik heb al
jaren intens van je programma genoten, en een
aanzienlijk deel van mijn CD-collectie is daar het
gevolg van. Hopelijk mag dat nog lang zo doorgaan!

Sjaak Bral VARA SLAAP ZACHT 2/11/2003
Wat een miskleun van de Vara.
al jaaaarenlang is de Vara-nacht op 1 zo'n beetje de
enige interessante zendtijd die ze vullen. Zelfs Mart
Smeets kan ik pruimen.
Het programma van Paul is een baken in de nacht, een
muzikale meditatie, één van de laatste rotsen in de
branding voor mensen die gevoed willen worden met
pure schoonheid, aangeboden door een van de meest
oorspronkelijke radiomakers die de Nederlandse radio
kent. Geen tijd moet verdwijnen omdat er Geen geld is.

Alsof deze bezuiniging iets zal opleveren!
Vara, verlaat deze heilloze weg, keer om in deze
doodlopende straat.
Je moet NOOIT weggooien wat goed is.
Vergeet niet waar jullie vandaan komen.
Paul, alle sterkte.
Geen Tijd
Ze zeggen snel is goed
Steeds sneller
De sport van ons bestaan
Het leven heeft haast
Maar alles wat snel groeit breekt snel
Steeds sneller
Onze remweg is zó lang dat alles wat achter ons ligt
door de rook ontnomen wordt
Waar tijd haar greep verloren heeft
weet niemand meer hoe laat men leeft.
Sjaak

Peter Koomen ZIJN ZE NIET GOED BIJ HUN
HOOFD? 2/11/2003

Is mijn favoriete omroep niet goed bij z'n hoofd ?
Moeten we nou werkelijk alles maar slikken wat een
paar debiele radiobazen bedenken. Er zijn maar een
paar werkelijk zeer goeie programma's op de grote
zenders en dan die zo maar even weghalen ? Die paar
programma's trekken meer luisteraars dan ze ooit
zullen halen met de doorsnee-worst die de hele dag al
te horen is. Geen Tijd mag NOOIT VERDWIJNEN, net
zomin als For the Record of ochtendhumeur, dat zijn
jongens met nog tenminste enige affiniteit met goeie en
mooie muziek, nieuwe ook oude platen en van alle
genre's thuis, die het zo de moeite waard van het
luisteren maken. Plus kennis van zaken en niet

gespeend van humor.
LAAT DE VARA NACHT DE VARA NACHT blijven, dat
is waar ik naar uit kijk iedere keer weer als ik
nachtdienst heb, al jaren lang.
Beatniks & Bromnozems van Maximaal FM in Zeeland
is een goed alternatief, maar niet door iedereen te
ontvangen en genoemde programma's, vooral GEEN
TIJD gelden als een voorbeeld hoe echte radio
gemaakt moet worden met liefde voor de echte
muziek.
BLIJF ER VANAF
Vara was ooit het beste alternatief voor mij op
radiogebied. Je mag het mij NIET aandoen om
programma-makers als Paul van Gelder, Mart Smeets
en Hubert Mol VAN DE ZENDER AF TE HALEN

Eva Maaskant echte luisteraars uit de mode 2/11/2003
Naar echte luisteraars wordt kennelijk niet meer
geluisterd.

Roy Mc.Coy the vara's making a mistake 2/11/2003
Sorry about your show. "Hold your head
up high", as you sent out after 9/11.

Roy McCoy

Ad Vanderveen alternatieve kanalen 2/11/2003
Beste Paul, van diverse kanten gehoord dat je
programma komt te vervallen!!
Bij deze een stem van afkeuring. Hoogste tijd dus voor
alternatieve kanalen
en geen tijd verpillen aan het gedreutel van de
omroepen, dat verveelt ons
al veel te lang. Veel succes en goede muziek zal altijd
een weg vinden. Tot
ziens, Ad Vanderveen.

paul de graaf vara denk na 2/11/2003
Paul
Ik hoop dat de vara het onzinnege idee stopt om dit
programma niet meer uit te zenden, is er eindelijk een
programma wat aandacht besteed aan Americana
muziek. Vara denk na voordat je zoiets stopt.
Groetjes
Paul

louis van empel geen porem! 2/11/2003
Beste Paul,
Het is absoluut een schande dat je programma wordt
stopgezet!
Iemand als jij, die de roots muziek zo'n warm hart
toedraagt, moet wat mij betreft doorgaan met het
draaien van deze geweldige muziek.
VARA, dit is geen porem!!!!!!!
Louis van Empel

Maurice maurice@kindamuzik.net 2/11/2003
Na Radio 3 lijkt de Vara met Radio 1 ook steeds meer
op te gaan in het aanbod van commerciële radio.
Waarom zijn het goddomme opnieuw dezelfde
muziekanalfabeten die denken te weten wat het grote
publiek wil horen. Wat is er mis met een DJ die zijn
plaatjes kiest, daarna kijken wij wel wat mooi is of niet.
-Maurice
http://www.kindamuzik.net/twan

Pieter Meulendijks Behangmuziek!!!! 2/11/2003
Gefeliciteerd Vara!!
Met het besluit, de nachtuitzendingen op radio 1 te
vervangen door nog meer behangmuziek, meer van
hetzelfde.
Was het niet de taak van de omroepen, om voor
verbreding van het aanbod te zorgen? In tegenstelling
tot wat de commerciële radiostations al brengen?
Diep teleurgesteld ben ik in dit besluit, met name om
juist weer het genre wat overdag helemaal niet aan
bod komt de nek om te draaien.En dan heb ik het o.a
over Americana en Rootsrock. Jammer ik zal Paul van
Gelder gaan missen.
Kan alleen de hoop nog uitspreken dat de Vara net
zoals de Vpro wat aan Webradio gaat doen, en dan
datgene gaat brengen wat radioland ons niet meer
mag brengen, om wat voor redenen dan ook. Leve
Webradio, en weg met de standaardradio die alleen in
den treure massa behang gaat brengen.
Gegroet, Pieter

rwin.nl Onherkenbaar 1/11/2003
Door te stoppen met "Geen Tijd" is de Vara weer een
stap dichterbij de totale vervlakking. De tijd van
herkenbaarheid en je onderscheiden van andere
omroepen is voorgoed voorbij. De Vara denkt zeker
hierdoor haar prime-time DJ's te kunnen financieren
die met 1 miljoen euro voor 20 uur in de week op
jaarbasis niet meer tevreden zijn vandaag de
dag.Radio is Dead but rock 'n'roll will never die!!!

Real Roots Café I am absolutely shocked 1/11/2003
Woorden schieten te kort. Als de De Vara denkt
hiermee weg te komen dan komen ze daar nog wel
achter. Ook het Real Roots Café had een paar jaar
geleden te kampen met zogenaamde hightech figuren
die geen klap verstand hadden van muziek. Jij was één
van die mensen die ons door het dal der duisternis
loodste. Daarom geloof me als ik zeg, dat we dat niet
vergeten zijn. Met s’en allen op de barricades dus.

ronny van Cadsand geen tijd weg 1/11/2003
Beste Paul,
Eerst al een halfuurtje gejat en een andere tijd, nu er
helemaal uit,
een waardeloos idee van de VARA, voor mij als
volcontinu werker
een van de weinige programma's die s'nachts de
moeite waard zijn.
Ik hoop dat de omroepbonzen hun mening nog
herzien, laten we zeggen
een "tijdelijke" dwaling, wat dit is echte van de zotte.
Namens veel nachtdienstfreaks, Ronny van Cadsand

peter bruyn Vara verkwanselt 1/11/2003
'There ain't no money in poetry,that's what makes the
poet free,' zong Guy Clark reeds.
'Geen Tijd' weg bij wijze van bezuiniging? Wat kost
zo'n programma nou helemaal? Het meest
teleurstellende is echter dat het Balkenende-denken nu
ook al tot de Vereniging Arbeiders Radio Amateurs is
doorgedrongen. Als noeste arbeider stuit het mij tegen
de borst dat deze omroep veel - niet in geld uit te
drukken - kwaliteit verkwanseld voor die paar
rotcenten.
En weer draait Troelstra zich grommend omin zijn graf.

bart ebisch HILVERSCUM 1/11/2003
Na Jan Donkers moet nu ook Paul van Gelder weg.
Hilverscum doet zijn naam alle eer aan. Wie maakt er
een eind aan deze radiomafia? Paul sterkte! We gaan
voor je knokken...

Theo Oldenburg geen stijl! 1/11/2003
Belachelijk om een programma als "Geen Tijd" de nek
om te draaien.
Als de VARA dan zo nodig de luisteraars 's nachts bij
de radio weg wil jagen, laten ze hun gang gaan, maar
zet "Geen Tijd" dan op een fatsoenlijke tijd ergens in
de dagprogrammering. Kan me niet schelen op welke
zender. Ik weet nog wel een paar dagprogramma's die
met een gerust hart geschrapt kunnen worden......
Als muziekliefhebber vind ik dit echt geen stijl! Gun ons
a.u.b. die paar uurtjes waar echte muziek gedraaid
wordt door een echte DJ. Daar is al veel te veel van
verdwenen.
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Reacties
Per 1 januari 2004 stopt dit programma. Het is dan
verder alleen nog te horen via radio Lelystad:
www.radiolelystad.nl op woensdagavonden van 7 tot 9.
Ook de Top 13 wordt daar gecontinueerd. De hele
VARA-nacht op 1 verdwijnt om plaats te maken voor
computergestuurde radio 2 muziek. Reacties
hieronder.

Martin van de Vrugt Vervlakking 1/11/2003
De rekenmeesters, managers en controllers hebben
maar één ding "in mind"; geld. Voor diepere zaken als
goede "echte" muziek is geen plaats. Het grote
rottende gezwel van de commercialisatie is dus ook
doorgedrongen tot de vara... FOEI! Tijd voor een
kuurtje...

pieter groenveld computermuziek 1/11/2003
Beste Paul,
Met ontsteltenis vernam ik tijdens jouw uitzending (en
die van Hubert) dat er m.i.v. 1 januari geen ruimte
meer is voor Geen Tijd. Dat alles niet eeuwig bij het
zelfde kan en moet blijven, daar kan ik me in vinden,
maar dat er een computer gaat bepalen welk nummer
uit de Top 100 (?) we nu weer eens gaan draaien gaat
me veel te ver. Dat een omroep als de VARA zich op
deze wijze bij verdere vervlakking aansluit verbaast mij
overigens ten zeerste.
De doelgroep van jouw muziek is een grote en bestaat
uit mensen die de CDs nog WEL kopen en NIET
downloaden.
De grote platenlabels klagen 'steen en been' omdat "de
kids downloaden." Ahhh... Men gaat - met een naiviteit
die bevreemding wekt - voorbij aan het feit dat hun
"fovoriete" doelgroep al jaren minder/geen singles
koopt, maar hun geld aan computerspelen en PC
gerelateerde zaken uitgeven. Men heeft dus al jaren
fluitend op het verkeerde paard gewed en hebben dit
blijkbaar nog niet door. En maar jammeren.
De omroepen gaan nu een zelfde kant op. Er moet
bezuinigd worden. Iemand zo als jij die zelfs een
radioprogramma kleur geeft moet wijken. Dit o.a.
omdat er bij de omroepen te veel pratende
(mantel)pakken rond lopen die veel geld kosten en
behalve verwarring niet veel toevoegen. Ik ken dit soort
van door welvaartstijd ontstane, te zware en inmiddels
ziekgeworden organisatiestucturen maar al te goed.
Paul, ik hoop dat de VARA tijdig inziet dat ook zij zo
een verkeerde weg inslaan. Zo'n programma na al die
jaren herzien of een ander uitzendstijd geven, accoord,
maar dit botweg amputeren zodat de flitsende DJjochies overdag tonnen kunnen verdienen gaat er bij
mij NIET in. En dit nog wel bij de VARA...

Sterkte en wijsheid toegewenst en ik hoop je
programma, ook na januari 2004 nog vaak te
beluisteren.
Met vriendelijke groet,
Pieter Groenveld

Jan en Janny Rotte Americanamuziek en de Vara
1/11/2003
Als groot bewonderaar van Americana - muziek, een
muziekgenre, die het woord muziek echt nog verdient,
roep ik de directie van de Vara op zijn / haar beslissing
om te stoppen met deze uitzendingen te
heroverwegen. De conclusie van deze heroverweging
lijkt me staat bij voorbaat al vast : TERUGDRAAIEN. Ik
kan me niet voorstellen dat een andere uitkomst
mogelijk is als weldenkende, sociaal bewogen direktie,
die ook een PUBLIEKE funktie heeft. Het besluit zal
door velen worden geapprecieerd, wat deze
uitzendingenvoorzien duiedlijk in een muzikale
behoefte!!!!!!!!
Jan en Janny Rotte

Jos van den Boom grof schandaal!!! 1/11/2003
Beste Paul,
Ik vind het een grof schandaal dat na de VPRO nu ook
de VARA haar programma's, die nog aandacht
besteden aan 'fatsoenlijke' muziek stop zet. En dat nog
wel voor volkomen zielloze PC-muziek. Of 1 Skyradio
nog niet genoeg is voor mensen die slechts behang
willen.
Het wordt hoog tijd dat iedereen die Americana en
aanverwante muziek een warm hart toedraagt de
koppen eens bij elkaar steekt. Tijd voor een eigen

internetradiostation? Dacht het wel !
Jos van den Boom
Crossroads
BRTO-radio
Bergen op Zoom

Bas Doldersum varanacht moet blijven! 31/10/2003
Geachte Paul van Gelder : Wie ben ik nu weer ?
Ik ben een muziekliefhebber, die nog wel eens 's
nachts moet werken (chauffeur ) en dan graag goeie
muziek op zijn radio wil horen. En de vara-nacht is dan
duidelijk de beste, met Mart, jijzelf en Hubert. Ga
ALSJEBLIEFT nog jaaaaaaaaaaaaren zo door, please
please please!!!!!!!!!!!
VARA, LAAT DIT NIET STOPPEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

geert bron flaco prijsvraag 14/9/2003
hoi lezer/ Paul van Gelder,
Weer heerlijk geluisterd donderdagnacht naar je
programma. Zo kom je de nacht wel door.
Goeie muziek , ook de andere uitzendingen (Smeets
en Mol)
De oplossing is: Flaco betekent mager in het spaans.
Met vriendelijke groet,
Geert Bron

gerrit ten barge flaco 14/9/2003
Beste Paul,
Leuk die prijsvraag. Alleen komt mijn mail naar
p.van.gelder terug als
onbestelbaar. Maar goed, complimenten voor je

programma, vooral natuurlijk
de muziek maar ook de jingles en de Americana en
Roots Top13.
Flaco betekent overigens 'De magere'.
Succes met je ontzettend !#$* programma!

hugo stuurman Fantastisch programma 14/9/2003
Fantastisch programma met fantastische muziek,
jammer dat ik meestal lig te pitten rond die tijd. Het is
dan ook een feest als ik weer eens op vrijdagochtend
moet invallen. In mijn truck kan ik er dan ongestoord
van genieten!
Groeten,
Hugo Stuurman

Johnny Boerrigter Wat betekent ,,FLACO'' 12/9/2003
Hai,die paul,gave uitzending afgelopen
nacht,de muziek was niet minder,maar dat zijn we van
jouw wel gewent
De nachtdienst wordt er zo toch een stuk leuker op
Op jouw vraag,wat betekent "Flaco"??
Het betenkent Skinny dan wel mager
Ga zo door met ons door de nacht te halen en de
hartelijke groeten
Johnny Boerrigter
Kloosterlaan 77
7471 BB
Goor

richard vroomen shannon lyon 8/7/2003

Hallo Paul,
Tot mijn verbazing moet ik helaas Shannon Lyon
missen in je top 13. Staat ie toch wel nummer 14 (hoop
ik).
Als je nog wat tijd over hebt, wil je voor mij dan een
nummertje spelen? Liefst Sometimes it hurts is van zijn
laatste CD Wandered.Shannon komt in november
wederom naar Nederland en het zou in ieder geval wel
leuk zijn als we eens wat steun betreffende de
promotie kregen vanuit Hilversum. Ik denk dat jij wel
weet wat ik bedoel, want net als Hubert Mol en Rudd
Hermans, behoor ook jij tot een van de weinige
"eigenzinnige" radiomakers die hun kop nog af en toe
boven het maaiveld durven uitsteken. Jammer, dat het
zo'n eenheidsworst is geworden denk ik af en toe,
maar gelukkig zijn de echte radiohelden nog niet
helemaal verdwenen.

Groet,
Richard

Bietel Plaid Tongued Devils 31/5/2003
Hai,
Klopt het dat je de Tplaid Tongued Devils live in je
show hebt gehad - en dat ik dat dus finaal heb
gemist?? Wordt dat misschien alsnog online te
beluisteren?
Groeten & ga doooooor!

Pieter Meulendijks, Helmond meer van hetzelfde
28/5/2003

Hallo Paul!
Hoelang mag je nog doorgaan?
Of is het deze week voor het laatst, nu de nieuwe
frequentieverdeling er is a.s. zondag??
Hoop het van niet, nu we nog meer van hetzelfde
krijgen.
Groetjes, Pieter Meulendijks, Helmond

sjaak blaauw, chicago earl bostic 17/5/2003
Luister naar U via tinnige computer speakers naar
Brother Ray. en een ieder die met Earl Bostic overweg
kan is goed in myn boek.
vanuit de "worl capital of the blues"
sjaak blaauw

Gerrit Jan 2 nachten! 10/5/2003
Hoi Hoi allemaal van de vrijdagmorgen,
Ik maak nie gauw complimenten maar de uitzendingen
van jullie zijn een genot voor de wakende medemens.
Is misschien brutaal van me maar is het geen idee om
de nacht van de KRO over te nemen?? Dat zou de
week een heel stuk aangenamer maken als jullie
programma's 2x per week voorbijkomen!!!!
groetjes Gerrit Jan

roy mc.coy an american in the netherlands 4/5/2003

I’ve heard a lot of Dutch radio so far. But Geen Tijd is
the best by far.

ria brouwer geweldige c.d.'s 13/4/2003
ik luister al jaren naar je steengoede programma, je
hebt me al attend gemaakt op diverse geweldige cd's
o.a. Patty Griffin, Dayna Kurtz, Michael De Jong,
Stephen Fearing etc.
Morgen ochtend ben ik weer present.
Groet Ria uit Maassluis.

eva maaskant presentatie goed 12/4/2003
Vergeet Mart Smeets. Alleen al de presentatie van
Geen Tijd is stukken interessanter en origineler.

johanna bodde ad vanderveen 8/4/2003
Voor de Top-13 wil ik weer stemmen op Steve Wynn.
ik hou wel van zijn droge humor.
Ik heb ook genoten van Ad VanderVeen, bij jou in de
show, vooral dat laatste
setje was heel fraai!

Pieter Meulendijks www.spydaradio.co.uk 7/4/2003
Hoi Paul!!

Luister elke week, dankzij de klok en mijn
minidiscapparatuur naar je programma.
En geniet elke keer, vooral bij de Americana top 13.
Helaas door tijdgebrek kan ik niet actief daar aan

deelnemen.
Denk dat (ongeveer) de maand juni, een zwarte maand
gaat worden voor ons liefhebbers van Americana en
alternatieve rock muziek.
Als blijkt dat jou programma moet verdwijnen en ook
mijn geliefde programma's op 747 AM : Nighttrain,
waar ook het geld op is, heb ik begrepen, dan valt er
veel weg.
Nu heb ik sinds kort op internet ontdekt, het
internetradiostation : Spydaradio.
Vrijwilligers presenteren de programma's en draaien
hun favoriete muziek zonder playlist.
Iedere jock heeft zo zijn eigen styl, en veel Americana,
rootsrock, maar ook folk, blues en indie komt voorbij.
Ik zie op je website WWW Links staan, en daarom mijn
vraag plaats hun er ook even bij, ze verdienen het
dubbel en dwars meer aandacht te krijgen. ( 2
presentators waren ook in Austin bij het festival)
WWW.SPYDARADIO.CO.UK
Groetjes, Pieter Meulendijks

J.Oranje, Vlissingen byzonder 5/4/2003
Beste en geachte Paul van Gelder,
U als progr.maker, presentator van Geen Tijd met de
vele facetten van verrassende orde - country, 50-er
j.,blues,soul,funk,folk etc. bent van een speciale orde;
de keuze en presentatie is byzonder, ook uw speciale
intonatie qua stem. Mede is er door deze keuze van
muziek inzicht in de ziel van de muziek, en dat is
byzonder.Ik wil u bedanken voor alle Geen Tijds, die
met passie, betrachting, gevoel, gepresenteerd
worden.
Met vriendelijke groeten en met hartelijke dank.

Sunday 01/18/2004 9:22:23pm
Name: Jock Shaw
Homepage: http://www.whodat.net/jock/
E-Mail:
Referred By: Friend
City/Country: Arnhem Nederland
Comments: Wat leuk om van jopu bestaan te horen. Ik kreeg jou
gegevens van KBON radio in Louisiana. Daar ben ik
bevriend met de engineer die KBON streamt op
internet. Ik heb zelf ook een optreden gehad op KBON
een paar jaar geleden. Leuk om te weten dat er meer
mensen zijn in Nederland die zich bezig houden met
Amaericana en andere roots muziek. Ik hoop dat we
meer van jou en je band mogen horen. Ga aub zo
door.

Thursday 11/06/2003 8:39:42am
Name: Shotgun Shadow
Homepage: http://www.shotgunshadow.nl
E-Mail: info@shotgunshadow.nl

Referred By: Just Surfed In
City/Country: Deurne (NL)
Comments: Beste Paul,
Via het RealRoots Cafe lazen we dat je programma
wegbezuinigd dreigt te worden. Veel roots
muziekliefhebbers en -beoefenaars zullen dit
betreuren. Programma's zoals dat van jou maken de
radio tenminste nog interessant. Weer een stap verder
naar de totale vervlakking in Nederland; alles wat
afwijkt van de grote meute moet kennelijk verdwijnen.
Iedereen laat je stem horen bij de VARA!!!

Saturday 11/01/2003 2:02:21pm
Name: Pieter Meulendijks
Homepage:
E-Mail: melomania@chello.nl
Referred By: Just Surfed In
City/Country: Helmond, Nederland
Comments: Via deze weg wil ik laten weten zeer teleurgesteld te
zijn in het plan van de Vara om je programma te
schrappen.
Hoe durven ze!! Zoveel moois van ons af te nemen. Je
word verplicht te luisteren naar nog meer van die
voorspelbare, en platgetreden paden muziek te
luisteren. Als vaste luisteraar kan ik je zeggen dat ik
baal als een stekker. Mijn hoop voor de toekomst is
Internet radio, en ik hoop dan ook dat je programma's
kan blijven maken, desnoods via het web.
Sterkte Paul en haar vaste luisteraars!

Saturday 10/25/2003 6:57:24pm
Name: The Blue Voodoo
Homepage: http://www.thebluevoodoo.com
E-Mail: bluevoodoofan@yahoo.com
Referred By: Search Engine
City/Country: White rock BC Canada
Comments: Thanks for spinning the CD RIDE ROBERTS BLUES
the bluevoodoo
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Friday 08/22/2003 3:24:09am
This is a private entry.
If you are the owner of this guestbook, you can press the button
to view this entry.
View Entry

Wednesday 08/20/2003 11:51:50pm
Name: Vicki Lee
Homepage: http://www.vickileeonline.com
E-Mail:
Referred By: Just Surfed In
City/Country: Maine USA
Comments: Just wonderful finding your website! Love the
music best wishes with your career!!
Vicki Lee

Thursday 07/10/2003 2:58:50am
Name: Henki

Homepage:
E-Mail:
Referred By:
City/Country:
Comments:

henki4@hotmail.com
Web Ring
NL
Moi,
AMERICANA & ROOTS TOP 13 - Juni 2003
Kwestie van smaak? (narrow-minded)

Wednesday 05/21/2003 1:13:57pm
Name: Paul van Gelder
Homepage:
E-Mail: pavangel@hotmail.com
Referred By: Just Surfed In
City/Country: The Netherlands
Comments: Thank you for claiming www.paulvangelder.com
:-((

Monday 03/10/2003 0:26:06am
Name: Astrid Wevers
Homepage: http://www.koninginvanpieterburen.nl
E-Mail: geenflauwidee@planet.nl
Referred By: Just Surfed In
City/Country: Netherlands
Comments: Wat een leuke website! Nog lang niet alles

gezien, dus morgen ga ik verder kijken....
groetjes As
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Monday 01/20/2003 3:40:57am
Name: Tse Yoh
Homepage: http://www.redback.tk/
E-Mail: red_back@gmx.net
Referred By: Just Surfed In
City/Country: Netherlands
Comments: Hi Paul,
Bedankt dat je ons (nu al) gedraaid hebt in Geen
Tijd! Wat vind je van Love & Confusion? Ik hoop dat
je ons nog eens voorbij laat komen in de toekomst.
Keep up the good music!
Tse Yoh
RedBack

Saturday 11/23/2002 3:35:09am
Name: fredro
Homepage: http://www.brooklyncowboys.com
E-Mail: fredro11@earthlink.net
Referred By: Just Surfed In
City/Country: usa
Comments: great site. I love your playlists. very eclectic. rock on,
and thanks for playing my band, The Brooklyn
Cowboys.

Tuesday 11/19/2002 9:05:57pm
Name: Jean-Paul
Homepage: http://www.francislevoy.nl
E-Mail: info@jiveforyourlife.com
Referred By: Search Engine
City/Country: HEIKANT
Comments: Nu eens geen Amerikaanse manager die zijn eigen
band wil promoten, maar een kort mailtje van een
echte fan. Ik vind nl. dat de echte liefhebbers snel
kennis moeten maken met Francis Levoy. Hij kreeg
al goede recensies in Heaven en Rootstown, wordt
gedraaid door Jan Donkers, de BTRO en
Alt.country.cooking, dus check 's op zijn website:
www.francislevoy.nl

Thursday 10/31/2002 7:44:16pm
This is a private entry.
If you are the owner of this guestbook, you can press the button to
view this entry.
View Entry

Sunday 10/20/2002 10:59:39pm

Name:
Homepage:
E-Mail:
Referred By:
City/Country:
Comments:

Look Boden
http://www.radio227.nl
info@radio227.nl
Friend
Hellouw - Nederland
Beste Paul,
Ik ben blij dat jij Radio 227 nooit vergeten bent en je
roots in ere houdt!
Ik doe met je mee: kijk op www.radio227.nl - ook jij
bent welkom!
Groet!
Look Boden
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Monday 10/07/2002 2:38:04pm
Name: Claudette
Homepage: http://www.vickileeonline.com
E-Mail:
Referred By: Just Surfed In
City/Country: Maine USA
Comments: Awesome website! I enjoyed finding out about you
and your work..I manage a Country Gospel
singer/songwriter I would love to introduce to you
her name is: Vicki Lee I invite you to listen to some
of her soulful songs and I would like to mail you a
press kit. Please email me your address if you are
interested..
Thank You for your time!
Claudette, Mgr

Wednesday 09/18/2002 7:55:08pm
Name: Billie Joyce
Homepage: http://www.billiejoyce.com
E-Mail: billjoymusic@hotmail.com
Referred By: Friend
City/Country: Nashville Tn USA
Comments: Hey Paul, just wanted to say thanks for playing
"original sin" off of my debut album "LOVE TONE". I
hope you keep playing it....I really appreciate it!

Monday 09/02/2002 9:59:16am
Name: Sleepy Eddie James
Homepage: http://www.sleepyeddie.com
E-Mail: sleepyeddiejames@yahoo.com
Referred By: E-Mail
City/Country: USA
Comments: Hi Paul,
Thanks for playing my song She Growls Me on your
roots show. I don't remember if I wrote it about my
cat with an attitude problem or my ex-girlfriend with
similar atrributes.
Thanks,

Saturday 08/31/2002 0:41:44am
Name: Bert Bossink
Homepage: http://o,a,bij: Media Pages(Bert BossinkArchief) etc.
E-Mail: b.bossink@tref.nl
Referred By: Just Surfed In
City/Country: Holland
Comments: Beste Paul,
Persoonlijk heb ik ook zeer goede herinneringen aan
Radio 227,Dolfijn,
Swinging Radio England.Je progamma bij de Vara is
s'nachts erg goed vooral de veelzijdigheid van de
muziekkeuze spreekt me erg aan daar ik zelf ook
groot liefhebber ben van Country,Bluegrass,Rock &
Roll,Merseybeat,
Folk,R & B, Ned.Tienersterren, Easy
listening,Nederbeat etc. etc.

Je progamma is een van de leukste en
interessantste Radio Progamma's bij de Vara dus
hulde! Je site is ook erg boeiend! Succes met je
activiteiten!
Met vriendelijke groeten,
Bert Bossink

Thursday 08/22/2002 7:34:50pm
Name: Piet Gerbrandy
Homepage:
E-Mail: psgerb@xs4all.nl
Referred By: Just Surfed In
City/Country: Winterswijk
Comments: Groet van een oude banjo-vriend.
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Monday 08/12/2002 1:19:57am
Name: Sleepz Eddie James
Homepage: http://www.sleepyeddie.com
E-Mail: sleepyeddiejames@yahoo.com
Referred By: Just Surfed In
City/Country: USA/Switzerland
Comments: Hi, I was looking for place to promote my CD and
look for Radio stations. I found your site. I liked it.
If you can help, let me know
thanks,

Tuesday 08/06/2002 10:20:09pm
This is a private entry.
If you are the owner of this guestbook, you can press the button to
view this entry.
View Entry

Sunday 06/23/2002 11:21:46am
Name: Night-Trucker

Homepage:
E-Mail:
Referred By:
City/Country:
Comments:

http://www.shakinarrows.nl.nu/
adschijvenaars@planet.nl
Just Surfed In
NL
Hi Paul,
Keep on rollin'.
Blijf tenminste snachts wakker als jij met je
programma op de radio bent!
Grtz! @d

Thursday 06/20/2002 9:30:55pm
Name: Darlin' and Rose
Homepage: http://www.darlinandrose.com
E-Mail: dnrmusic@adnc.com
Referred By: Friend
City/Country: La Mesa, CA
Comments: Paul thanks for supporting Americana Music and for
playing our songs on your shows. All the best to you
and your listeners. Sylvester and Nisha, Darlin' and
Rose

Wednesday 04/17/2002 6:02:50pm
Name: Robin Right
Homepage: http://www.mp3.com/robinright

E-Mail:
Referred By:
City/Country:
Comments:

robinright@usa.net
Friend
Concord, Massachusetts, USA
Thanks for the airplay. I really appreciate it. I never
dreamed when I was growing up on the farm in
Kentucky that my singing would be heard all over
the world!
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Thursday 04/04/2002 10:17:44am
Name: nico druyf
Homepage: http://www.abcdomain.nl/long-distance
E-Mail: nicodr@hetnet.nl
Referred By: Just Surfed In
City/Country: Hoorn
Comments: "Long Distance"
Roots Radio op Radio Hoorn is nu ook op de
website te bekijken.

Saturday 03/16/2002 9:08:46am
Name: nico druyf
Homepage:
E-Mail: nicodr@hetnet.nl
Referred By: Just Surfed In
City/Country: netherlands
Comments: LONG DISTANCE-RADIO HOORN
IEDERE WO. 20.00-21.00
AMERICANA,(ALT.)COUNTRY, BLUES,
ROCKABILLY, TEX-MEX, CAJUN, ZYDECO,
FOLK ETC.
LONG DISTANCE IS ROOTS RADIO

Go

Thursday 02/28/2002 9:45:19pm
This is a private entry.
If you are the owner of this guestbook, you can press the button
to view this entry.
View Entry

Thursday 02/21/2002 8:23:47am
Name:
Homepage:
E-Mail:
Referred By: Just Surfed In
City/Country:
Comments:

Friday 02/01/2002 4:46:30pm
Name: Pieter Groenveld
Homepage:
E-Mail: scr@pietergroenveld.com
Referred By: Friend
City/Country: The Netherlands
Comments: Hi Paul,
Thank you for playing the new David Olney CD.

Let's get him in the top of the Americana Top 13!!!
Thanks again and keep up the good work,
Pieter
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Wednesday 01/30/2002 9:42:02pm
Name: pieter meulendijks
Homepage:
E-Mail: melomania@chello.nl
Referred By: Search Engine
City/Country: Helmond
Comments: De Americana top 13 is een waar luistergenot, de
muziek en de ludieke,vlotte aankondigingen
De overige muziek in "geen tijd" is niet zozeer mijn
smaak
Maar de eerste van de maand,staat de opnameklok
gereed
Hoop nog vele top 13's te mogen beluisteren, Dank,
Pieter

Friday 01/25/2002 2:24:58pm
Name: Marcel Schot
Homepage:
E-Mail: schotonline@hotmail.com
Referred By: Search Engine
City/Country: The Netherlands
Comments: Hoi, ik ben een liefhebber van The Trembling
Highburys, rootsrock uit gewoon Nederland. Deze
jongens verdienen meer, kijk tuurlijk zij moeten ook
nog wel wat leren, maar een band die pas zo,n 2
jaar bezig is en al twee uitstekende platen heeft
gemaakt verdienen voor mij een TIEN !! Six string
love affair !!

MVG Marcel Schot

Saturday 01/12/2002 0:53:55am
This is a private entry.
If you are the owner of this guestbook, you can press the button to
view this entry.
View Entry

Friday 01/11/2002 5:16:18am
Name: Linda Gibson
Homepage:
E-Mail: lgibgirl@attbi.com
Referred By: Friend
City/Country: Euless, Texas USA
Comments: Checking it out and liking what I see.
Glad to see you are following your bliss! Good luck
to you always.
Pen Pal to Pen Pal

Friday 01/04/2002 2:05:14am
Name: Jan
Homepage: http://scopestrial.nl
E-Mail:
Referred By: Just Surfed In
City/Country: nederland
Comments: Hallo Paul,
wat een geluk dat ik nou ook s'nachts werk en vaak
op donderdag nacht, nu kan ik tenminste vaak
luisteren naar geen tijd.
Ik zou zeggen , verwen me.
Groetjes
jan, Pieterburen
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Friday 11/23/2001 8:19:56pm
Name: Sebastiaan van Gelder
Homepage: http://sebasstiaan.cu2.nl
E-Mail: sebas@gelder
Referred By: Friend
City/Country: Zutphen
Comments: Heeeeeey
de groeten van een hele verre Familie

Friday 10/12/2001 6:32:05am
Name: Johnny Boerrigter
Homepage:
E-Mail: Fam@jonial.tmfweb.nl
Referred By: Just Surfed In
City/Country: Goor/holland
Comments: No commend,Love the programs you make

Wednesday 09/19/2001 3:16:00pm
Name:
Homepage:

Go

E-Mail:
Referred By: Search Engine
City/Country: Nederland
Comments: http://www.theostokkink.nl

Tuesday 09/18/2001 11:35:13pm
Name: Jos van den Boom
Homepage: http://www.brto.nl
E-Mail: josboom@westbrabant.net
Referred By: Just Surfed In
City/Country: The Netherlands
Comments: Hallo Paul,
Wat een eer de eerste te kunnen zijn om iets te schrijven
in jouw gastenboek. Ik kijk minstens 1x per week op jouw
site om vervolgens door te linken naar je pagina op de
VARA-site. Altijd leuk om te lezen welke prachtige
plaatjes je gedraaid hebt. Dan kan ik me alvast verheugen
op wat me te wachten staat bij het beluisteren van je
programma in Real Audio. Jammer dat er maar weinig
programma's zijn zoals GEEN TIJD. Maar laat de VARA
er dan in ieder geval voor zorgen dat GEEN TIJD blijft!
C.V.
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Vissersdijk 11
1601 LM Enkhuizen

geb.datum 5-4-1947
www.paulvangelder.com
vader was Amerikaan
gelder@wxs.nl
0228-320287
06-23632043
fax: 0523632043

gehuwd/drie kinderen

drs. Paul van Gelder

Doelstelling

Creatief bezig (laten) zijn, mensen iets bijbrengen

Ervaring

2010 – februari – heden Praktijkschool Bladergroen
Leraar Nederlands

Purmerend

2008 – oktober – 2010 januari Helen Parkhurst College
Leraar Nederlands – invalwerk VWO/HAVO - bovenbouw

Almere

2008 – augustus –

Onderwijs:
oktober Haarlemmermeerlyceum
Hoofddorp
5
jaar Leraar Nederlands – invalwerk VWO/HAVO - bovenbouw
ervaring (blad 1)
2007 – vanaf 17 december tot 1 aug.2008 Da Vinci College vwo

Purmerend

Leraar Nederlands – invalwerk VWO/HAVO - bovenbouw

Radio: 30 jaar
(Begeleiding examenklas HAVO, mondelinge examens afgenomen etc.)

(blad 1 en 2)

2007 – oktober en november
Heliomare mythylschool
Leraar Nederlands – invalwerk Methylschool (via Fairflex)

Wijk aan Zee

Redactie: 5 jaar

2006 - '07
Wieringerwerf vmbo
Wieringen
Leraar Nederlands – part-time (zwangerschapsverlofvervanging)

(blad 2)

2006 – ‘07
TABOR vmbo
Hoorn
Leraar Engels – part-time (zwangerschapsverlofvervanging via Randstad)

Vertaler:
3 jaar


2005 - 2006
Triade – Atlas College vmbo
Leraar Muziek – part- time (tijdelijke aanstelling)
Introductie eigen lesmethode



Weinig onvoldoendes leerlingen



Kennisoverdracht optimaal

(blad 2)

Edam

***

Opleiding: blad 3

Radio: 30 jaar ervaring




1991 - heden
VARA
Hilversum
Samensteller- presentator muziekprogramma radio 1 – part-time
Voor het eerst in Nederland: een brede muziekprogrammering
Als enige in Nederland: radiocartoons vol surrealisme en humor



Veel aanhang in de Americana- en oldies- wereld
2004 - heden
Radio 227
Gelderland
Samensteller-presentator muziekradioprogramma – part-time
In 1967, bij het oude Radio 227, 3 miljoen luisteraars binnen 3 maanden.




Gewerkt met Lex Harding, Tom Collins, Rob Stenders, Henk Westbroek etc.



Goede stem, uitstekende timing, humoristisch en toch leuk.




2004 – heden

2004 – heden Radio Waddenzee

Harlingen






Samensteller-presentator muziekradioprogramma – part-time
Beïnvloed door the Emperor Rosko, de gevoels-d.j. en Kenny Everett, de
lucide humorist



Engels perfect wegens Amerikaanse vader



Vlotte, relativerende presentatie zonder onzinnig gebabbel






1990 – heden

Radio Lelystad

Lelystad

2009-heden
Radio Enkhuizen
Samensteller-presentator muziekradioprogramma – part-time
Originaliteit hoog in het vaandel




2002 – 2005
Maandblad

ALOHA
Amsterdam



Popjournalist – part-time



Eigen column over Americana



Originele schrijfstijl



Nadruk op nieuws dat anderen niet brengen







Vertaler: 3 jaar

ervaring




Redacteur:
5 jaar

ervaring



2002 - 2005
VPRO
Vertaler Engelse popinterviews 3 voor 12 – part-time
Secuur en snel afgehandeld

Hilversum

Originele vertaalvondsten
Geen routinewerk
Negentiger jaren
Kabelkrant
Redacteur – part-time
Eigenzinnige nieuwsgaring

Alkmaar




Tachtiger jaren



Redacteur muziekblad – part-time

Mokum Folk

Amsterdam



Met ook een eigen striptekening




Zeventiger jaren



Eindredacteur huis aan huisblad – full time



Geheel zelfstandig



Ook foto's

Delta Weekblad

Rotterdam





Zestiger en zeventiger jaren: VARA/KRO/AVRO/Radio New York
Redacteur/Journalist/Tekstschrijver/Producer/Radioman – part-time
Altijd een geheel eigen aanpak



Radioprogamma’s: Karionka (KRO) met Theo Stokkink



Satirisch programma met Ge Gouwswaard en Mies Bouwman



(VARA) 1964




Voorbeelden schrijfstijl: www.americanaradio.nl (Engels/zelfgemaakte site)







Opleiding

1973 - 1988

GU

Amsterdam



Doctoraalexamen Nederlandse Taal- en Letterkunde



Bijvakken Engels, Etnomusicologie, Journalistiek



Eerstegraads bevoegdheid Nederlands



Pedagogische aantekening



Ook inzetbaar als leraar muziek en leraar Engels (near native speaker)



Gestudeerd in deeltijd met onderbrekingen




1969 – 1973



Gymnasium alfa – diploma in 1973



HBS (1965-1967)



MULO-a met Middenstandsdiploma (1959-1964)



Interesses

Referenties

Muziek. Actief muzikant in twee bands
Radio
Taal (Ik schreef enkele korte verhalen)

Over Pauls onderwijs:
Huug Samuel leraar Nederlands Helenpark Dalton lyceum Almere:
hsamuel@helenpark 020-6949993 – 06-22213718 “In mijn klassen mochten de ll.je, heb je je werk netjes afgemaakt en ons

contact was plezierig” (over vervanging)
Jeroen Bergamin Assistent rector Helenpark Dalton lyceum Almere:
j.bergamin@helenpark.nl “leerlingen en collega’s genieten van je”
Feiko Kuiper directeur Triade vmbo Edam – 0299-480090
feikokuiper@yahoo.com :
“Hij was zeer betrouwbaar en had meer uithoudingsvermogen dan wie ook”

Over Pauls radiowerk:
Hans Knot – Radiokenner Universiteit van Groningen 050-5711300: “Veel muziekkennis”
Hubert Mol

VARA d.j. – ( 0416373824 ) "Ik heb veel van hem geleerd",

Joost de Draaijer (Willem van Kooten), "Jij komt er wel", Rotterdam discotheek 1969
Jack Aalten, NOB technicus, over 1967 in 1991. "Hij draaide de ene plaat en liet die naadloos over gaan in een andere.
Vrij geavanceerd voor die tijd..." "Hij is de meest miskende disc-jockey van Nederland" Rolf Kroes, VARA, in 2003
Frits Spits: “Hij is een zeer gewaardeerd collega.”
Tony Windsor: “You remind me of Kenny Everett
Co de Kloet jr. (Radio 6): “Jammer toch weer dat zijn programma verdwijnt”
Paul Harvey (Radio 6): “Een Americana medestander”
Rob Stenders: Waardeerde mijn radiocartoons
Jan Douwe Kroeske: “Als je Billie Holiday draait zit je bij mij goed”
Jan Steeman: “Zo slecht is-ie toch niet…”
Cobus (KRO): “Heb je dat allemaal meegemaakt?”
Ruud Hermans: “Ik luisterde ’s nachts naar je”
e-mails:29-5-2006:
Beste Paul,
Zoals je misschien nog weet, was ik een tijdje terug bij je op bezoek
ivm mijn boek over Veronica.
Gisteren sprak ik de uitgever Vic van de Reijt (Nijgh & Van Ditmar), een
groot kenner op het gebied van populaire muziek, babyboomer.
Veronica e.d. vond ie helemaal niks omdat die zender z.i. 2e helft jaren
60 de zwarte muziek uit VS miste, evenals de progressieve muziek zoals
The Electric Prunes.De enige dj in NL die zulke stromingen begreep, zei hij, was Harkie!
Dat wilde ik je niet onthouden.
vr groet,
Auke Kok NRC journalist
***
VARA-website

Bij deze wil ik jullie complimenteren, door Paul van Gelder het programma
over de schutting te laten presenteren, geweldige muziek naar mijn keuze, ik
mis Pauls
programma geen tijd nog altijd wat is dat toch jammer dat een steengoed
programma altijd verdwijnt.
Maar nu geniet ik weer even laat Hugo nog maar even vakantie vieren
groet Ria Brouwer

Maassluis.
Bart-Jan:maart 2007
: Kheb Paul's
show van
voriZijn prZIjn
programma
van vorige
week maar
weer 'ns
opgeslagen,
ik bleef
ernaar
luisteren…

Beste Paul,
ik vind je
programma
fantastisch!
Ergens
proef ik wat
Jimmy
Savile
achtige
trekjes.
En dat was
1 van mijn
favorieten;
op de
radio.
Ik kijk
alweer uit
naar
volgende
week!
groeten uit
zonnig
Emmeloord
Dick

