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Ondernemer Willem van KOOten

“Ik heb mijn buik 
vol van radio en tv” 
Willem van Kooten stond aan de basis van de hedendaagse radio, voegde woorden als ‘palingsound’, ‘met 
stip’ en ‘gouwe ouwe’ toe aan de Nederlandse taal, maar is de laatste decennia bovenal ondernemer. “Ik 
denk dat ik doorga tot ik erbij neerval. Iedereen gaat maar met zijn zestigste met pensioen...”

Door Werner SchloSSer, fotografie: Mark van Den Brink

▶ Contentman heeft oog voor infrastructuren
▶ Oorlogskind noemt zichzelf gecompliceerd
▶ Politiek dier gelooft alleen in Hare Majesteit

W ie Willem van Kooten zegt, zegt radio en 
doet hem daarmee tekort. Want weliswaar 
kroop de diskjockey joost den Draaijer, 

nadat die in 1978 afzwaaide, eind jaren tachtig nog 
even achter de microfoon bij zijn eigen commerciële 
satellietradiostation Cable One, maar al met al is Van 
Kooten reeds twintig jaar gestopt met radio maken. “Het 
is wel te begrijpen”, zegt hij over dat eenzijdige beeld, 
“want het is ook het zichtbaarste gedeelte geweest van 
mijn activiteiten.” Zelf noemt hij radio van alles wat hij 
gedaan heeft, ‘niet het belangrijkste, maar wel het leuk-
ste’. Hoe vol zelfvertrouwen hij ook is, over hoe later aan 
hem zal worden teruggedacht is Van Kooten onzeker. 
“Zelfs Simon Vestdijk is al bijna vergeten en wie weet is 
Harry Mulisch ook wel vergeten over veertig jaar... zou 
ik dan niet vergeten zijn? Er is in elk geval al een joost 
den Draaijer-rotonde (aan de ingang van het Media Park 
in Hilversum, WS), dus dat helpt.”

360 graden
Van Kooten constateert tevreden dat zijn actieve 
medialoopbaan achter hem ligt. Sterker, als hij nu 
weer negentien zou zijn, zou hij niet weer in de 
entertainmentbranche gaan werken. “Dit vak drijft op 
intellectual property, maar door internet is content 
zogenaamd ‘gratis’ geworden. De overheid laat hier 
helaas verstek gaan. ik vind internet prachtig, ik ben 
graag ‘connected’, maar wat komt er na internet? Niks 
meer denk ik. Digitaal is wel het eind van iets, naar mijn 
gevoel.”
Hoewel Van Kooten zichzelf nog altijd omschrijft als 
‘contentman’, die niet geïnteresseerd is in dragers of 
infrastructuren, heeft hij deze visie de laatste jaren wat 
bijgesteld. Zo was hij betrokken bij de aanleg van de 
glasvezelring rond Hilversum. “Hilversum wil toch een 
mediastad zijn? En er was geen glasvezel! De overheid 
is er naar mijn mening niet voor veel dingen, maar 
wel voor onder meer onderwijs, opvoeding, zorg en 
infrastructuren. Toen niemand die ring ging aanleg-
gen, hebben we het drie jaar geleden zelf gedaan. De 
glasvezelring is dus voor een groot deel van mij.” Of 
de overheid er ook is voor omroep? “Welnee. ik ben 

wel voor publieke omroep, maar die moet dan ook 
echt publiek zijn. in 1965, het jaar dat Hilversum 3 
startte, is ook de STER opgezet, met als doel reclames bij 
Veronica weg te kapen. Publieke omroep moet echter 
reclamevrij zijn, zoals de BBC.” Het zijn vooral geslaagde 
commerciële ondernemingen die het respect van Van 
Kooten afdwingen, zoals het Talpa-imperium van john 

de Mol. “ik heb john ontdekt en ben ook een van de 
oprichters van Endemol geweest. Talpa, met al zijn 
vertakkingen, is de VOC van de media: john wilde de 
mediawereld veroveren.”
Wil je overleven in dit vak, dan moet je tegenwoordig 
interdisciplinair opereren, concludeert Van Kooten. De 
link met het 360 gradenmodel, dat momenteel door de 
muziekindustrie wordt omarmd, is snel gelegd. Oude 
wijn in nieuwe zakken, vindt de veteraan. “Red Bullet 
heeft net zijn veertigjarig bestaan gevierd. Wij waren de 
eerste platenproductiemaatschappij annex muziekuit-
geverij annex agency annex managementkantoor. Dat 
360 gradenmodel hadden wij dus al in 1968.”

Dubbele pet
Bovendien bezorgde hij zijn acts airplay via zijn radio-
programma’s... “Bij Veronica heb ik vanaf het begin 
bandjes als The Motions en les Baroques gedraaid, 
omdat ik een verwantschap voelde. Dat mis ik in 
Nederland heel vaak. The Beatles zijn niet voor niets in 
liverpool begonnen en het eerst daar groot geworden. 

En Nirvana in Seattle. Wij Nederlanders hebben dat 
niet. Er is hier nooit een cultuur geweest om lokale 
talenten te steunen. Datzelfde zie je in het voetbal. Er 
zaten twee Engelse clubs in de Champions league-
finale, maar er stond bijna geen Engelsman in het veld. 
Dat is slecht voor je lokale cultuur en daarom staat 
Engeland ook niet op het Europees Kampioenschap. 
Als je een bloeiende muziekscene wilt hebben in een 
land, moet daar wel een infrastructuur voor zijn. We 
doen wel Rock Academies en subsidies, want er is wel 
een subsidiecultuur in dit land. Zo is er een fonds van 
€900.000,- belastinggeld voor videoclips. Belachelijk! 
Wat trek je daarmee aan? Filmmakers die beroemd 

▶ Willem van Kooten (1941) geboren in Hilversum 
▶ Tot voor kort eigenaar van o.m. radiozenders Arrow 
Classic Rock en Arrow jazz FM ▶ nu nog eigenaar van 
een muziekuitgeverij in Nashville, een waterbron in 
het Drentse Anloo, een golfresort in Portugal en een 
softwarehuis in Maarssen ▶ grootaandeelhouder in 
o.a. infostrada (een bedrijf dat handelt in sportfeiten) 
en een Amerikaans beveiligingsbedrijf.

De milestones:
▶  1961: baan bij radiopiraat Veronica, eerst als 

reclameschrijver, kort daarna als diskjockey joost 
den Draaijer

▶  1963:  koopt muziekuitgeverij impala Music  
en breidt deze daarna uit.

▶  1968:  sticht eigen platenlabel en productie-
maatschappij Red Bullet en muziek-
uitgeverij Dayglow Music (later Nanada 
Music) 

▶ 1969:  als de Veronica-leiding hem zijn beloofde 
aandelenpakket niet geeft, stapt hij over 
naar Hilversum 3

▶ 1971:  start samen met jan van Veen radiopiraat 
Noordzee, maar is tegelijk op Hilversum 3 
te horen

▶ 1978:  stopt als platendraaier om zich op zijn 
zakenimperium te storten.

CV Willem van Kooten

“Lokale muziek in Nederland is  
letterlijk een luchtkasteel ”
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willen worden. Het gaat niet meer om de muziek, dus 
schiet het fonds zijn doel volkomen voorbij.”
Van Kooten is dan ook ‘al honderd jaar’ voorstander 
van een quotum voor Nederlandse muziek op de radio. 
“Waar gaat het goed met de lokale muziek? in landen 
met een quotum, zoals Frankrijk, Canada, Australië, 
Spanje. Daar hadden we mee moeten beginnen en 
dan pas een Rock Academie, subsidies, enzovoort. De 
fundering ontbreekt nu, waardoor het allemaal lucht-
kastelen zijn, letterlijk. ik zit niet te wachten op een ge-
subsidieerd filmpje, ik wil airplay op vooral de publieke 
zenders. Die zijn er immers om het publiek een dienst 
te bewijzen. Maar wat doen ze, in plaats van Hollandse 
bandjes draaien? london Calling. Als in Engeland ook 
Nederlandse bands gepromoot zouden worden, had 
dat nog zin, maar dat gebeurt niet.” Een initiatief als 
3FM Serious Talent is hem te mager. “Noem eens op, 

welke albums zijn daarvan al goud geworden? Het zit 
structureel fout, omdat het fundament ontbreekt.”

Geen vernieuwing
Hoewel Van Kooten zich er nog wel druk om kan maken, 
is het niet meer zijn zorg. Zijn kritiek doet anders vermoe-
den, maar hij zegt niet veel meer naar de radio te luisteren. 
“En dan nog vooral praatradio, een beetje 538 om bij te 
blijven en natuurlijk de Arrow-zenders (Classic Rock en 
jazz, WS).” De man die fenomenen als hitlijsten, jingles 
en de horizontale programmering op de Nederlandse 
radio introduceerde, vindt de mate van innovatie op 
radiogebied momenteel nihil. Wat valt er überhaupt nog 
te vernieuwen? “Dat is een goeie vraag, maar ik lig er niet 
meer van wakker. De basis is nog steeds die van dertig 
jaar geleden. Er wordt alleen méér onnodig oninteressant 
geleuterd. ik houd van een goeie kwinkslag, maar kan 

niet tegen sidekicks. informatie en een grap: prachtig, 
maar houd er tempo in.”
Toch meent Van Kooten dat radio, ondanks de grote rol 
van televisie en internet, ook nu nog aan de basis kan 
staan van nieuwe artiesten. “Kijk naar jeroen van der 
Boom. Nu voldoet hij aan alle voorwaarden: ziet er goed 
uit, kan goed zingen, is ook een grappenmaker, een to-
pentertainer dus, begrijp je wat ik bedoel? Hij is zijn eigen 
360 gradenmodel.” Er moet in zijn optiek wel gewaakt 
worden voor overkill. “Marco Borsato is bijvoorbeeld heel 
zuinig op zichzelf, maar jan Smit zie je de hele dag op 
televisie. ik ben benieuwd hoelang dat duurt.”

Al een aantal jaren is Van Kooten een boek aan het schrij-
ven over de geschiedenis van de Nederlandse radio en 
tv en de Nederlandse popmuziek. Dat had eigenlijk dit 
jaar moeten uitkomen, maar die deadline haalt hij niet. 
“Eigenlijk zou ik me drie tot zes maanden moeten kunnen 
terugtrekken om het af te maken.” Wat komt in het boek te 
staan wat we niet al wisten? “Onder meer dat de overheid 

de afgelopen veertig jaar, in plaats van dingen mogelijk te 
maken, dingen onmogelijk heeft gemaakt. Vooral de KVP 
(voorloper van het CDA, WS) en PvdA samen. Tot de dag 
van vandaag worden algemene middelen aangewend 
om de publieke omroep te beschermen.” Dat is natuurlijk 
een bekend stokpaardje, maar Van Kooten kondigt aan 
zijn bewering te gaan aantonen.

Tendentieus
Nu zou je denken dat Van Kooten zelf ook niet helemaal 
vrijuit gaat en nog wel eens dubbele petten ophad. Als 
radiomaker met een eigen uitgeverij bijvoorbeeld, en 
toen hij Noordzee startte terwijl hij ook op Hilversum 3 
te horen was. Met die bewering is hij het niet eens. “Dat 
is verkeerdom gedacht. Toen ik bij Veronica werkte, was 
ik niet geïnteresseerd in geld. ik wilde wel trouwen en 
een eigen huis, maar kreeg geen hypotheek omdat ik bij 
een piraat werkte. Toen heeft Dirk Verwey (die samen met 
broers Bull en jaap onder meer radiotoestellen verkocht 
en Veronica was begonnen om de verkoop te stimuleren, 
WS) me geld geleend om een muziekuitgeverij en mijn 
eerste huis te kopen.” Verwey stelde Van Kooten dus in 
staat zijn ‘eigen’ muziek op de radio te draaien? “Daar gaf 
hij de voorkeur aan boven mij een echt salaris te geven, 
dat is dan toch zijn beslissing?” Van Kooten vond het 
dan ook niet gek om artiesten uit zijn eigen uitgeverij te 
draaien. “Natuurlijk niet, ik had ze zelf ontdekt. Het ging 
om bandjes als The Cats, Golden Earring, The Motions en 
The Hunters, dat zijn allemaal topbands geworden.”
De vraag hoe hij daar toch steeds weer mee wegkwam, 
vindt hij tendentieus. Toch wist hij het blijkbaar zo 
te brengen, dat mensen het van hem pikten dat hij 
dubbele belangen had. “Mijn baas moedigde het nota 
bene aan en hij had gelijk, want Veronica is er groot 
mee geworden. Het is goed voor een radiostation ban-
den te hebben met je omgeving. Het Veronica-schip 
lag voor de kust bij Scheveningen en wij draaiden veel 
Haagse bandjes: The Motions, Golden Earring, Sandy 

“Wat komt er na 
internet? Niks meer 

denk ik ”
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Coast... Dat is, avant la lettre, hetzelfde verschijnsel 
als ABN Amro die Ajax sponsort.”

Als Van Kooten zelf investeert, kijkt hij naar eigen zeggen 
niet alleen naar het businessmodel, hij wil ook affiniteit 
met het ‘product’ hebben. “Een belangrijke drijfveer 
was altijd, dat ik vind dat we zuinig moeten zijn op 
grondstoffen. Schoon drinkwater is een eerste levens-
behoefte. Zo maakt leaky Pipe, waar ik een deelneming 
in heb, poreuze pijpen van gerecycled rubber, waarmee 
golfbanen veel efficiënter - ondergronds - geïrrigeerd 
kunnen worden dan met de traditionele bovengrondse 
beregeningsinstallaties. Die ‘sprinklers’ gebruiken drie-
duizend kuub water per dag, waarvan in warme landen 
nog eens de helft verdampt of verwaait ook.” Zoals we 
van Van Kooten gewend zijn, heeft hij ook een antwoord 
op de tegenwerping dat het nog veel meer water zou 
besparen als iedereen zou stoppen met golfen. “Dat denk 
je maar. Gras geeft zoveel schoon water terug... Meer nog 
dan een bos neutraliseert gras CO2. Golfbanen zijn net 
filters, begrijp je wat ik bedoel? Vanuit die recyclingge-
dachte heb ik ook geïnvesteerd in vuilverbranding, maar 
dat heb ik verkocht. Beveiliging, daar zit ik nog wel in. Na 
9-11 is ‘security & surveillance’ big business geworden.” in  
Van Kootens investeringsportefeuille zijn opvallend 
weinig media-initiatieven te vinden. “Daar heb ik mijn 
buik van vol. Radio, televisie, daar wil ik allemaal niets 
meer mee te maken hebben. Over!”

Tegenpartij
in het verleden is Van Kooten dikwijls geconfronteerd 
met de politiek en vaak pakte dat slecht voor hem uit. 
De piraat Veronica moest bakzeil halen, Sport 7 werd 

getackeld en Cable One trok aan het kortste eind. Het 
wekte dan ook geen bevreemding dat de mediaman 
zich in de jaren negentig als medeoprichter van leefbaar 
Hilversum en leefbaar Nederland zelf met de politiek 
ging inlaten. Op de vraag wat hij daarmee wilde bereiken, 
antwoordt Van Kooten: “Dit land heeft er recht op goed 
geregeerd te worden en dat gebeurde niet, nog steeds 

niet. We worden geregeerd door lafaards zonder visie, die 
alleen maar angstig naar de laatste peiling van Maurice 
de Hond gluren. Dat is kort door de bocht, maar het is 
wel duidelijk. Nadat Pim Fortuyn in februari 2002 de lPF 
startte, ben ik uit de politiek gestapt.” Dat hij daarmee 
eventuele invloed uit handen gaf, neemt hij voor lief. “Het 
was parels voor de zwijnen.”
Toch accepteerde hij in 2006 de versierselen, behorend bij 
zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.  
Waarom? “Dat komt van Hare Majesteit af. ik heb diep 
respect voor Hare Majesteit. Zij is het enige symbool in 
Nederland dat de boel nog een beetje bij elkaar houdt. 
Als zo’n lintje een politieke beslissing was geweest, had 
ik ‘m nooit gekregen.”

Fortuin
Na een carrière van bijna vijftig jaar is Van Kooten nog 
altijd strijdbaar en hij heeft een enorme drive om te 
willen werken. Voor het geld hoeft hij het, met een 
positie in de Quote 500 en een geschat vermogen van 
€200 miljoen, niet meer te doen. Het antwoord op 

de vraag naar de oorsprong van die aandrang moet 
hij echter schuldig blijven. “Karakter, genen, ik weet 
niet wat dat is.” Hij omschrijft zichzelf desgevraagd 
als ‘gecompliceerd’. “ik ben geen makkelijke man, 
ook niet voor mezelf. ik vind mezelf een rare man. 
Dan denk ik bij mezelf: ‘Van Kooten, hou nou toch 
op, ga een boekie lezen’. ik ben een oorlogskind. Dat 

zijn mensen die door de shit zijn gegaan. We hebben 
alles moeten bevechten. Toch heb ik het altijd leuk 
gevonden meerdere dingen tegelijk te doen en die 
heb ik dan ook gedaan.” Of hij alles wat hij heeft willen 
doen nu ook wel gedaan heeft? “ja, eigenlijk wel. ik 
moet ook een beetje rust creëren voor mezelf, want 
het is al veertig jaar een gekkenhuis. Niet alleen op 
kantoor, maar ook in mijn hoofd.” Dat betekent echter 
allerminst dat Van Kooten nu aan het afbouwen is. 
“Red Bullet heb ik al praktisch helemaal aan mijn 
zoon Eelko overgedragen, maar verder denk ik dat ik 
doorga tot ik omval. iedereen gaat met zijn zestigste 
maar met pensioen. Zonde van al die knowhow en 
talenten...”

Van Kooten wil vooral de zaken afmaken waaraan hij 
begonnen is. Veel nieuwe projecten zal hij niet meer 
(helpen) starten. Dat laat hij graag over aan anderen 
en de overheid. “ik ben nu 67 jaar oud en ik heb als 
bewust levend staatsburger meer dan mijn steentje 
bijgedragen. Mijn beurt is nu voorbij.”  ■

“Een fonds voor videoclips? Belachelijk! ”

▶ ■ ◀
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