
 

Verwarring rond eerste tune Joost den Draaier 

Een aantal personen is al decennia actief in kaart te brengen welke 

nummers er zijn gebruikt voor tunes van programmamakers, 

programma´s, voor productiewerk van jingles, fillers en ga zo maar 

door. Zo hebben Jelle Boonstra en Benno Roozen het nodige breed 

gedocumenteerd in ´Het Tunes boek´(2007), waarbij ook de nodige 

zaken uit het ‘Hilversumse’ worden belicht. Daarnaast is er in het 

online Journal for media and music culture ‘Soundscapes’ een grote 

database  ‘Zeezenderdiscografie’, opgestart in 1994 en waar nog 

steeds wekelijks aanvullingen worden toegevoegd. 

www.soundscapes.info 

Maar voor sommige tunes zijn er altijd vraagtekens gebleven. In 

zowel het Tunes boek als in de zeezenderdiscografie wordt het 

vrijwel hetzelfde gemeld inzake de eerste tune die Joost den 

Draaier, ofwel Willem van Kooten, gebruikte voor zijn programma 

‘Joost mag het Weten’ op Radio Veronica: 

Angelo Francesco Lavagnino - Arrivo a Bora Bora - Arrivo a 

Papeete. Deze track van de soundtrack van de Italiaanse 

film Odissea Nuda van Franco Rossi uit 1961 werd gecomponeerd 

door Angelo Francesco Lavagnino. Het was de eerste tune van Radio 

Veronica's Joost den Draayer.  

Het is eigenlijk al vanaf het begin, dat de titel bekend werd, 

onduidelijk of het hier om één of twee titels ging. Nergens is een 

programma ‘Joost mag het weten’ met de eerste tune bewaard 

gebleven. Willem van Kooten zelf wist me recentelijk te melden dat 

de tune alleen was gebruikt in de periode van augustus 1961 tot en 

met oktober 1961, toen het voornoemde programma alleen op de 

zaterdagmiddag werd uitgezonden. Nadat het op alle doordeweekse 

werkdagen op het radiostation was te horen verdween de tune om 

plaats te maken voor ‘Asia Minor’ van Kokomo. Dit is in de volgende 

drie decennia altijd de tune van Joost de Draaier gebleven. 

http://www.soundscapes.info/


Soundscapes wordt vooral onderhouden door vier personen: Ger 

Tillekens, Hans Knot, Martin van der Ven en Ingemar Pijnenburg. 

Deze laatste persoon richt zich vooral op de zogenaamde 

probleemgevallen, annotaties die wel vermeld staan maar niet altijd 

correct zijn. Bijvoorbeeld verschillende vermeldingen in beide eerder 

genoemde databasis. Zo kwam hij recentelijk met de vraag eens te 

kijken naar de dubbele titel van Angelo Francesco Lavagnino. 

Zoals al gesteld, is er nergens een programma bewaard gebleven en 

dus wisten we niet – mede omdat de soundtrack niet in onze collectie 

voorkwam – hoe het nummer klonk. Willem van Kooten reageerde 

ondermeer met:  ‘Ik heb ‘Arrivo a Papeete’, dat ik vond op de RCA 

soundtrack LP van die film, het is iets met een fluitje, als tune 

verkozen.’ Het bleek dat er enige jaren geleden ook al een discussie 

is gevoerd omtrent deze tune in een van de vele fora op internet: 

https://forum.offshoreradio.org/viewtopic.php?pid=30262 

 

Een duidelijk antwoord kwam ook niet uit deze discussie. Zoekend op 

internet kwamen we tal van vernoemingen van de nummers tegen. 

Ingemar meldde bijvoorbeeld dat Van Kooten  

‘Arrivo A Papéete’ van de soundtrack ‘Odissea Nuda’, uitgebracht op 

het label RCA in 1961, bedoelde. 

http://www.discogs.com/Angelo-Francesco-Lavagnino-Odissea-

Nuda/release/5234725 

Maar aangezien Willem van Kooten het niet had over ‘Arrivo A Bora 

Bora’ is wel duidelijk om welke track het volgens hem zou moeten 

gaan : 

http://www.discogs.com/Angelo-Francesco-Lavagnino-Odissea-

Nuda/release/5234725 track B1 dus.’ 

Vervolgens heb ik eerst maar eens uit het archief een van de 

programma’s van ‘5 Jaar Radio Veronica’ van 21 april 1965 gehaald 

omdat me duidelijk was geworden dat in dat programma de tune nog 

https://forum.offshoreradio.org/viewtopic.php?pid=30262
http://www.discogs.com/Angelo-Francesco-Lavagnino-Odissea-Nuda/release/5234725
http://www.discogs.com/Angelo-Francesco-Lavagnino-Odissea-Nuda/release/5234725
http://www.discogs.com/Angelo-Francesco-Lavagnino-Odissea-Nuda/release/5234725
http://www.discogs.com/Angelo-Francesco-Lavagnino-Odissea-Nuda/release/5234725


eens was gedraaid. Het was Tineke die vertelde dat het programma 

‘Zwarte Schijven’ destijds was vervangen door Joost mag het weten 

en ze draaide vervolgens de betreffende tune. Maar ook daarbij geen 

titel want ze kondigde het nummer af met ‘dit was het deuntje uit 

‘King Kong’.  

Vervolgens zijn we verder op zoek gegaan naar de soundtrack van 

‘Odissea Nuda’, die te vinden is met diverse jaartallen van productie 

maar ook op verschillende labels, ondermeer in de uitvoering van 

‘Symphony Orchestra Italy.’ Nergens in de titellijsten staan de beide 

titels ‘Arrivo a Bora Bora - Arrivo a Papeete’, gekoppeld aan elkaar en 

gingen we er van uit dat het om de laatste titel ging.  

Martin’s aanschaf van de Soundtrack ‘Odissea Nuda’, via Amazon, 

leverde bij de afluistering van de track ‘Arrivo a Papeete’ een totaal 

ander nummer op dan de met ondermeer een fluitje gewenste tune. 

Was er dan al die decennia een verkeerde titel en uitvoerende aan de 

allereerste tune van Joost den Draaier gegeven? 

De plotselinge verrassing kwam echter van Martin die meldde dat hij 

het deuntje ‘Arrivo a Papeete’, dat hij al jaren in bezit had, dus het 

liedje met het gefluit, nog even had beluisterd met de 

muziekherkenner ‘app Shazam’ op zijn mobile telefoon. Dit 

resulteerde in een totaal andere titel en uitvoerende. Het gaat om 

Lemmy Mabaso met het nummer ‘Crazy Kid’ uit de musical King Kong, 

waarvan het verhaal zich afspeelde in  Zuid Afrika. Het bleek de 

internationale doorbraak voor ondermeer Miriam Makeba.  

http://en.wikipedia.org/wiki/King_Kong_%28musical%29 

Het volgende is dus de juiste verwijzing: 

 

Lemmy Mabaso - Crazy Kid. Een nummer afkomstig uit de 

soundtrack van de film ‘King Kong’ uit 1961 dat kan worden gezien als 

http://en.wikipedia.org/wiki/King_Kong_%28musical%29


de allereerste tune van Joost den Draaier op Radio Veronica. Hij 

gebruikte het nummer tussen augustus en oktober 1961, toen zijn 

programma Joost Mag Het Weten op de zaterdagmiddag was 

geprogrammeerd. 

 

Hans Knot april 2015. 
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