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Nieuwe radioserie bij L1 

Lubert Priems op zoek naar mooie verhalen in ‘Van horen zeggen’ 
 
‘Van horen zeggen’ is een nieuw programma met waargebeurde, persoonlijke verhalen 
die de grote geschiedenisboeken niet hebben gehaald. Het programma, gemaakt door 
Lubert Priems, is van 6 juli t/m 31 augustus iedere zondag vanaf 12:00 uur te horen op L1 
Radio. 
 
Priems ging op zoek naar verhalen waar je met gefronste wenkbrauwen naar luistert, die een 
glimlach bezorgen, je hardop laten lachen, je raken én waar je mond van openvalt.  
 
Zo stuitte hij op het verhaal van de eerste vrouw met een rijbewijs in Sevenum, die direct de 
omvangrijke stadsbus moest besturen en ontdekte hij hoe een boom in Rijckholt twee 
verschillende werelden bij elkaar bracht: die van een Limburgs dorpsmeisje en die van een 
Ambonees uit het plaatselijke vluchtelingenkamp. 
 
Priems merkt dat veel ooggetuige- en ervaringsverhalen blijven ronddolen in de hoofden van 
mensen zonder dat iemand de verhalen optekent voor de eeuwigheid. "Meer dan rekeningen of 
notulen kunnen herinneringen van betrokkenen iets zeggen over het dagelijks leven, het 
tijdsbeeld, de sfeer of de beleving van bepaalde gebeurtenissen”, vertelt hij. “Het is vaak de 
stem en de emotie die een herinnering een grote waarde geven. Dat is net zo krachtig als 
feitelijke aantekeningen en geschriften. Persoonlijke verhalen leggen onze (volks-)cultuur bloot. 
Zij wekken een interesse op voor ons verleden. Als je deze achtergrond zegt dat weer wat over 
onze huidige samenleving".  
 
Het is voor het eerst dat L1 Radio een programma enkel over mondelinge geschiedenis 
presenteert. In beeldende geluidsreportages komen niet de historische deskundigen, maar de 
ervaringsdeskundigen aan het woord. "Geen stropdassen dus. Daar is het in het zomerseizoen 
toch veel te warm voor", aldus Priems. “Het is geschiedschrijving in een eigentijdse jas”. 
 
 
 
L1 Radio is te ontvangen via FM 95.3 en FM 100.3, webradio op L1.nl, Interactieve TV KPN 
kanaal 891, digitaal Ziggo kanaal 797, DVB-T en Digitenne kanaal 117.                              
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