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listieke) muziekleven, pakt hij het cassette-
bandje beet. ,,Daarop staat mijn ingesproken 
sollicitatiebrief’’, zegt Werner Schlosser met 
een twinkeling in zijn ogen. ,,Ik wil hem 
jou graag in mijn studio laten horen.’’ Hij 
staat op en gaat voor op de trappen naar de 
bovenste verdieping van zijn woning, naar 
zijn ‘walhalla’. Achter een geluidsdichte 
deur opent zich zijn wereld: een ruimte vol 
gestouwd met geluids- en opnameappara-
tuur, computers, CD’s, vinylplaten, posters, 
archiefbakken met oude hitlijsten, mu-
ziekboeken, speellijsten van ontelbaar veel 
radioprogramma’s die hij heeft gemaakt en 
nog véél méér. Je komt er ogen tekort.
En dan ineens komt zijn ingesproken, met 
muziek ondersteund curriculum vitae uit 
de speakers. Voluit. En kraakhelder. Het is 
Werner Schlosser, die sociale wetenschap 
heeft gestudeerd, ten voeten uit. In een paar 
minuten tijd presenteert hij zichzelf. Ener-
giek, ontwapenend, zelfverzekerd, stijlvol, 
rap van de tong, swingend en bovenal met 
een humoristische ondertoon. Je kunt er niet 
stil bij blijven staan. Deze muziekman is voor 
het muziekwerk geboren. De passie van zijn 
missie hoor je boven alles uit. En natúúrlijk 
kreeg hij zijn eerste baan door die sollicita-
tiecassette. Hij werd assistent-repertoirema-
nager van Music Plus, een CD-ledenclub die 
niet meer bestaat. ,,Ik zat gelijk op rozen en 

ben nooit meer uit de entertainmentbranche 
weggegaan.’’

ZeLFStAndIg Sinds 2010 is Werner Schlos-
ser, na uitlopende banen bij verschillende 
werkgevers, een zelfstandige muziek-
mediadeskundige. Werner Bros heet zijn 
onderneming, met een vette knipoog naar 
het Amerikaanse muziekmediabedrijf 
Warner Bros. ,,Aan marketing voor mezelf 
heb ik nooit hoeven te doen, de opdrachten 
kwamen altijd aanwaaien. Heel luxe, zolang 
als het duurt. Blijkbaar lever ik goed werk af 
en komen ze bij mij terug. Ik ben helemaal 
niet muzikaal opgevoed. Ik heb drie jaar 
accordeon gespeeld, maar dat deed ik omdat 
mijn lieve moeder dat zo leuk vond. Echt 
talent had ik niet, het was leuk op feestjes en 
partijtjes - tussen de schuifdeuren. De ac-
cordeon staat nog steeds ergens in de kelder, 
misschien zitten er inmiddels wel muizen in. 
Hahaha.’’

JeUgd Radio-uitzendingen die dagelijks in 
het ouderlijk huis te horen waren, brachten 
hem de liefde voor de muziek bij. ,,Op één 
van de eerste foto’s die van mij zijn gemaakt, 
sta ik als klein ventje kijkend naar de radio 
op het dressoir. Ik kon met mijn handen net 
bij de knoppen komen. Een heel symbolische 
foto.’’ Onvergetelijk zijn ook zijn jeugdher-
inneringen aan het met de auto boodschap-
pen doen. ,,Terwijl mijn moeder inkopen 
deed, luisterde ik naar de autoradio bij een 
constant draaiende motor. Ja, toen kon je een 
kind nog alleen in de auto op een parkeer-
plaats achterlaten…’’

LoKALe oMroeP Twee destijds populaire 
radioprogramma’s, de Arbeidsvitaminen en 
de Top 40, leverden hem dozen vol  cassettes 
op met door hemzelf opgenomen beken-
de liedjes. ,,Wonder boven wonder zijn die 
nog steeds goed te beluisteren. Je hoort de 
achterkant er nog steeds niet doorheen.’’ 
Vrachtwagenchauffeur was niet langer zijn 
droombaan, diskjockey wilde hij worden. 
,,Ik nam een fictief radioprogramma op 
een cassettebandje op en stuurde dat naar 
Lex Harding. Daar kreeg ik een heel lieve, 
serieuze brief van terug, waarin stond dat 
ik voor Radio Veronica nog veel te jong was. 
Uiteindelijk ben ik, in 1987, toen ik achttien 
was, toch bij de radio terechtgekomen. Bij de 
lokale omroep in Ridderkerk, waar ik toen 
woonde.’’

cAndY dULFer Het rebelse jongerenpro-
gramma dat Werner Schlosser startte, ging 
de ether in als de Sensatie Generatie.  En dat 
bestaat nog steeds. ,,Ik was één van de eer-
sten die Candy Dulfer heeft geïnterviewd. Ik 
weet het nog als de dag van gisteren. Van het 
concert dat ik mocht opnemen, heb ik nog 
een cassettebandje. Echt uniek. En super-
stoer. Als ik dat op het schoolplein vertelde, 
had ik wel even de volle aandacht, hoor.’’ Na 
omzwervingen langs tal van lokale radiosta-
tions, via onder meer Nijmegen en Bilthoven, 
richtte hij in 2010 thuis zijn eigen studio in. 
,,Ik nam één programma van twee uur op 
dat op tien verschillende lokale omroepen en 
internetstations werd uitgezonden.’’ 

Na dertig jaar radio maken ‘zwijgt’ hij, ‘totdat 
het weer gaat kriebelen’. Als blogger in de 
Engelse taal heeft hij via social media en zijn 
website een veel groter bereik. ,,Er is zoveel 
mooie, nieuwe muziek, in de uithoeken en 
van beginnende bandjes, die je nooit op de 
radio hoort. Die breng ik, ook schrijvend, 
heel graag onder de aandacht.’’ Het is een 
van zijn vele uitstapjes. Hij is voice-over, hij 
schrijft. ,,Ik begin aan alles waarvan ik denk 
dat ik het kan. En eerlijk gezegd: ik blijk 
meer te kunnen dan ik had gedacht, want 
alles waar ik ‘ja’ op heb gezegd, is tot nu 
toe goed uitgepakt. Het gaat alle kanten op. 

Werner Schlosser legt zijn ziel en zaligheid in de muziek

 p De 48-jarige muziekentertainer Werner Schlosser in zijn met CD’s volgestouwde studio.

Het is opvallend stil in zijn 
royale hoekhuis met een 
fraai uitzicht op de ring-

gracht van de Amersfoortse architectenwijk 
Kattenbroek. Immers, Werner Schlosser 
leeft van en voor de muziek. Maar op dit uur 
van de dag geen melodieuze muzak, geen 
swingende tophits, geen krakende klassie-
kers. De radio zwijgt. Het enige geluid wordt 
geproduceerd door zijn veel te vroeg honge-
rige huispoes, Prada. ,,Jij moet nog driekwar-
tier wachten’’, roept de muziekentertainer 
het miauwende, ijsberende beest toe.
Zijn er dan helemaal geen aanwijzingen dat 
de 48-jarige bewoner al ruim twee decen-
nia professioneel zijn ziel en zaligheid in de 
muziek legt? Toch wel! Schuin voor hem op 
de eettafel liggen een oud cassettebandje, dat 
zijn naam draagt, en een paar CD’s uit zijn 
riante verzameling. En die liggen daar niet 
zomaar. Het zijn stuk voor stuk levenswer-
ken. ,,Over die CD’s vertel ik je nog wel een 
keer’’, merkt hij anderhalf uur na het begin 
van zijn spraakwaterval op. In de tussentijd 
heeft de geboren Ridderkerker het verhaal 
achter het cassettebandje in geuren en kleu-
ren verteld - en bovenal zichtbaar gemaakt.

Als hij in het gesprek toe is aan de terugblik 
op de beroepsmatige start van zijn (journa-

Een jeugdfoto vertelt zijn 
levensverhaal. Daarop 
wijst de jonge Werner 
Schlosser naar een radio. 
Muziek was en is de 
missie van de inwoner 
van Kattenbroek, in veel 
facetten.
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