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In 1988 overvielen Dieter Degowski en Hans-Jürgen Rösner een bankfiliaal in
Gladbeck. Ze namen een aantal mensen in gijzeling met wie ze in een bus door
Duitsland en Nederland vluchtten. Twee gijzelaars werden doodgeschoten.
Ik zou het nooit hebben geweten als een oud-huisgenoot me geen YouTubefilmpjes had laten zien van de doorgeschoten journalistiek tijdens het drama.
Degowski en Rösner gaven interviews tijdens de gijzeling en lieten reporters bij
hen in de vluchtauto plaatsnemen.
Afgelopen voorjaar vond ik mezelf terug in een hagelnieuwe Opel Astra met
oud-huisgenoot Roel Gootzen, inmiddels huisvader en leraar geschiedenis om
de podcast De gijzeling van Gladbeck te maken. De tocht ging van Gladbeck,
Bremen en Hamburg via Keulen en Oldenzaal terug naar huis. Hij zei: ‘Geschiedenisleraar ben je ook in je vrije tijd.’ Ik werd ziek en zakte steeds verder weg in
een leren bankstel terwijl vriend Roel een van de betrokkenen in het Duits aan
een tweedegraadsverhoor onderwierp. De man was duidelijk onder de indruk
toen Roel heel triomfantelijk van alles uit zijn plastic mapjes met documentatie
tevoorschijn toverde om hem met op het oog onbeduidende details genadeloos
om de oren te slaan. Bij het afscheid vroeg hij of alle Nederlandse journalisten
zo waren. Ik zei dat mijn vriend Roel geen journalist, maar geschiedenisleraar
is. Hij wenste me sterkte voor de terugreis.
Toen ik even later geestelijk murw het appartement verliet zag ik Roel ruggelings tegen een muurtje naar beneden zakken. Telefoontje van de school. Hij
had voor vertrek een toets met als onderwerp prehistorie-oudheid-middeleeuwen achtergelaten. ‘Dat lever je als Word-bestand in bij repro, dat is wat
jij vroeger een conciërge noemde, dat komt dan in stapels terug die worden
verspreid over de klassen. Dan leg je alles klaar voor de toetsweek en daarna
check je welke leerlingen met een stickertje om welke reden dan ook extra tijd
nodig hebben. Voor hen leg je een toets neer in het extra-uren-lokaal. En nu
werd ik dus gebeld door een toets-coördinator die zei dat ik vergeten was dat
er een jongen tussen zit met een disharmonisch intelligentieprofiel die werkt
vanaf een laptop met extra faciliteiten en dat ik de hele handel dus ook op een
usb-stick had moeten aanleveren.’ Het was fijn
dat hij een half uur stilte nodig had om zichzelf
te vergeven, dat zit dan weer niet in de podcast.
Marcel van Roosmalen
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Marcel van Roosmalen en Roel Gootzen maakten
een podcast in zes delen over De gijzeling van
Gladbeck. Een reconstructie van de geruchtmakende bankoverval die eindigde in een bloedige
gijzeling met een bus. Alle zes de aﬂeveringen
zijn te beluisteren via de NPO Radio 1-app en de
andere bekende podcast platforms.

deelnemen?
Stuur dan een kaartje aan BNNVARA Marketing o.v.v. ‘naam
van de desbetreffende actie’, Postbus 175, 1200 AD Hilversum.

MIJNBNNVARA_editie3-2020_04.indd 2

MIJNBNNVARA

14-08-2020 11:42

A
E
L
I
B
U
J
A
R
A
V
N
BN
20 JAAR

Je zal het maar hebben
Een 20-jarig jubileum moet gevierd worden! De afgelopen jaren zijn
er bijna 400 jongeren met een ziekte of handicap geportretteerd die
ondanks hun beperkingen alles uit het leven halen. Reden genoeg voor
vier speciale jubileumafleveringen van Je zal het maar hebben waarin
Jurre Geluk op bezoek gaat bij een aantal van hen om te kijken hoe het
nu met ze gaat.
Jurre Geluk – huidige presentator: “20 jaar?! Ik weet nog dat ik als
kleine gup naar Patrick Lodiers zat te kijken hoe hij langs ging bij al
deze bijzondere mensen. Om deze 20 jaar te vieren mag ik bij een
aantal van hen langs. Wat kan er veel veranderen in zo’n tijd zeg.
Verlenging van levensjaren, compleet nieuwe diagnoses, maar nog
steeds dezelfde waanzinnige mensen.”
In de eerste jubileumaflevering gaat Jurre onder andere op bezoek bij
Michael en Ilona, die in 2012 hun bijzondere verhaal bij Valerio Zeno
deden. Ilona is namelijk geboren met een open rug en Michael heeft
een ziekte waardoor hij langzaam in steen verandert. De uitzending
deed destijds veel stof opwaaien omdat zij een kinderwens hadden en
veel kijkers dachten; hoe dan?! Inmiddels hebben ze een twee jaar oude
dochter en laten ze zien hoe ze dat precies doen.

Michael en Jurre in gesprek tijdens de opname

25 JAAR

JE ZAL HET MAAR HEBBEN 20 JAAR – vanaf 25 augustus vier
aﬂ everingen te zien op dinsdag om 20.25 uur op NPO 3

ZEMBLA
Ook het onderzoeksjournalistieke programma Zembla viert een
jubileum! Het is komend seizoen namelijk precies 25 jaar geleden dat
de allereerste aflevering op 7 september 1995 werd uitgezonden. Ieder
seizoen stelt ZEMBLA misstanden aan de kaak: van de onthullingen
rondom prijsafspraken tussen grote bouwondernemers (2001) tot
het onderzoek naar de risico’s van kunstgras met rubbergranulaat
(2018). Ook het afgelopen seizoen haalden uitzendingen als ‘Koninklijke
constructies’ en ‘Medicijnmacht China tijdens de coronacrisis’ het
landelijke nieuws. In het komende jubileumjaar heeft ZEMBLA eveneens
weer volop spraakmakende uitzendingen in petto.
ZEMBLA – vanaf 10 september elke donderdag om 20.25 uur
op NPO 2

BNNVARA.NL/LEDEN
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SAHIL
Presentator, acteur en filmmaker Sahil Amar Aïssa (Roosendaal, 1992) deelt samen
met Tirza, Linh, Thuynga een huis in Amsterdam. Binnenkort start het tweede
seizoen van Make Holland great again waarin Sahil wederom missies uitvoert om
Nederland een nog betere plek te maken.
INTERVIEW INGRID SPELT

“Ik zit midden in de opnames van Make Holland great again.
Nou je kunt wel zeggen: we zitten midden op de oceaan en
heel ver van de kust. Is nog pittig door zwemmen en wat meters draaien. (Lachend) Ja, ik heb wel tijd om een serie, film of
documentaire te kijken.
In de woonkamer hebben we een beamer. Tijd voor een slechte film zoals een romcom heb ik niet. Klinkt dit erg pretentieus? Ik wil gewoon iets aan een film hebben. Geef mij er maar
eentje van een vette regisseur als Martin Scorsese… Hij raakt
mijn kern. Goodfellas, Casino en Taxi Driver zijn geweldig.
Rauw, snel, hard en super entertaining.
Ik hoop over een jaar mijn eigen film te zien. Samen met mijn
Palestijnse mattie Shariff Nasr heb ik het scenario geschreven. Subsidie van het Filmfonds is al binnen, dus we kunnen
starten. Een verhaal over een Marokkaans-Nederlands homoseksuele man, die het moeilijke gesprek met zijn ouders over
zijn geaardheid wil aangaan. Zijn ouders willen er niks van
weten. Die dualiteit laten we zien.
Overigens duik ik liever met mijn laptop op bed. Het lijkt alsof
in de intimiteit van mijn slaapkamer een serie of documentaire
meer binnenkomt. Ik kan er ook niet goed tegen als anderen
praten of in de keuken rommelen als ik ergens naar kijk. Ik hou
van crimeseries zoals The Sopranos, True Detective en Fargo.
Als er geen onschuldige mensen dood gaan, hoef ik het niet
te zien. Atlanta is ook hard, over jonge zwarte mannen. Een
van die mannen wordt manager van zijn neef, een nog niet bekende rapper. Op een subtiele manier zijn ze kritisch over het
dagelijkse leven van een zwarte man. De stigma’s en belemmeringen die ze tegenkomen!

In hart en nieren ben ik zo’n gore sociaal-democraat. Dus kies
ik voor dit soort series en documentaires. Ik wil bijvoorbeeld
zien hoe het kapitalisme faalt of landen waar mensenrechten
naar de haaien gaan. Laatst zag ik Five broken cameras over
Palestina en de inperking van de bewegingsvrijheid van inwoners uit een dorpje door het Israëlische leger. Dan voel ik die
onmacht.
Ik ben niet zo’n fan van Nederlandse talkshows, ook al werkte
ik een aantal jaar met veel plezier bij DWDD. – (Met een knipoog) Matthijs mist me, ik weet het zeker. – In Nederland zijn
we veel te voorzichtig met meningen uiten. Ik snap dat ook
wel, want de media zet een vergrootglas op talkshows. Neemt
niet weg dat het tijd is voor meer afwijkende meningen aan
tafel. De leukste talkshow tot nu toe was het racismedebat
bij Veronica Inside. Ik heb het drie keer teruggekeken. Heerlijk!
In die show ontmoette Nederland elkaar. Eindelijk hoorde ik
verschillende geluiden aan één tafel. YouTube kanaal Vox en
het programma The Young Turks vind ik goede buitenlandse
voorbeelden. Patriot Act op Netflix ook. Ken je die? Superhard.
Hasan Minhaj, een islamitische Indiase comedian journalist,
opgegroeid in Amerika en trots op dat land, kaart zonder rem
alles aan. Politiek, wereldnieuws en cultuur. Hij krijgt bakken
vol shit over zich heen, maar ook veel lof. Vet. Of ik dat in
Nederland zou willen doen? Ja man, honderd procent.’’

SAHIL:
T BLENDLE
PAULO COELHO KRAN
BOEK DE ALCHEMIST,
INDONESIË
D EN LAND TOKIO EN
TIJDSCHRIFT GEEN STA
LEREN HOUDEN
MOET MIJN BEK EENS
ONHEBBELIJKHEID IK
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BNNVARA maakt programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes
te doorbreken of een open gesprek te voeren. Omdat we vinden dat iedereen gelijk is
en zo behandeld moet worden. Hieronder lees je meer over de nieuwe programma’s.
Bekijk het complete nieuwe programma-aanbod ook op BNNVARA.NL

MAKE HOLLAND
GREAT AGAIN

KLEM III

IK ROUW VAN
JOUW

Grote veranderingen kunnen
klein beginnen

Spannende ontknoping in
laatste seizoen

Documentaire over alle uithoeken
van rouw

Sahil Amar Aïssa is met zijn GREAT-team
opnieuw niet te stoppen om van Nederland een nog mooier land te maken.
In het tweede seizoen stropen zij de
mouwen op tegen witte privileges,
zwerfafval en poep-gêne. Ook spelen
zij op geheel eigen wijze de enige echte
bloedquiz om bloeddonoren te werven,
bouwt het team een eigen escaperoom
om de frustratie van laaggeletterdheid
te laten zien en zetten ze zich in voor het
recyclen van elektronische apparatuur.
In iedere aflevering maakt Sahil er zijn
persoonlijke missie van om problemen
op een opvallende, maar vooral effectieve manier op te lossen. En ook dit seizoen gaan de missies online door, zodat
je zelf ook mee kunt doen!

Nadat Hugo Warmond (Barry Atsma)
ontslagen is bij de Belastingdienst, biedt
de FIOD hem een deal aan die niet zonder risico’s is. Toch besluit hij deze laatste strohalm te grijpen. Hierdoor raakt
zijn leven onbedoeld opnieuw gevaarlijk
verstrengeld met dat van Marius Milner
(Jacob Derwig) en zijn vrouw Kitty van
Mook (Georgina Verbaan), die een nieuw
leven willen beginnen en door moedwil
en misverstand weer in de criminaliteit
belanden. Frank Ketelaar, regisseur: “Het
derde seizoen van een succesvolle serie
is altijd lastig; in welke hoeken kunnen
we onze personages nog drijven? Maar
ik durf te zeggen dat we erin geslaagd
zijn om KLEM 3 nog spannender en verrassender te maken dan ooit.”

Nellie Benner verloor haar moeder toen
ze eind twintig was. Oud genoeg om je
eigen boontjes te doppen, maar toch van
ver van de leeftijd waarop je verwacht
dat je ouder overlijdt. En er komen nog
zoveel mijlpalen aan waar je je ouder
graag bij wilt hebben. In deze documentaire gaat Nellie op zoek naar de tegenstrijdigheden van het verliezen van een
ouder op jongere leeftijd: kan je sterker
en gelukkiger worden door de dood van
iemand van wie je het meest houdt?
En hoe deel je je verdriet zonder dat je
je daar opgelaten door voelt? Een persoonlijke zoektocht waarin je als kijker
ziet of herkent dat rouwen iets is dat je
met vallen en opstaan leert.

MAKE HOLLAND GREAT AGAIN -

KLEM III – vanaf donderdag
24 september wekelijks om 21.25 uur
op NPO 1

IK ROUW VAN JOU dinsdag 24 november om 22.05 uur
op NPO 3

vanaf woensdag 9 september
wekelijks om 20.20 uur op NPO 3

PREVIEWS KIJKEN? OP BNNVARA.NL VERTELLEN PROGRAMMAMAKERS EN PRESENTATOREN MEER
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WE GAAN HET MAK

EN!

DE VOORAVOND
Het gesprek van de dag
met Fidan en Renze
In deze dagelijkse talkshow
ontvangen Fidan Ekiz en Renze
Klamer actuele gasten uit de
politiek, sport, muziek, cultuur
en entertainment en voeren het
gesprek van de dag.

Uitvindingen die het verschil maken voor
mensen met een beperking
Wat zeg je tegen de man die al 10 jaar het daglicht
niet verdraagt, maar met zijn kinderen buiten wil
kunnen spelen? Of tegen het meisje dat zich, ondanks
haar spierziekte zo vrij mogelijk in het water wil
bewegen? In We gaan het maken! bundelen
Nederlands beste wetenschappers en uitvinders onder leiding van Patrick Lodiers hun krachten om mensen met een beperking aan een oplossing te helpen
die hun leven zal veranderen. Lukt het de dwarsdenkers om tot unieke uitvindingen te komen?

DE VOORAVOND – elke
werkdag om 19.10 uur op NPO 1

WEET WAT
JE DATE

NIKS TE
MELDEN

WE GAAN HET MAKEN! – vanaf voorjaar 2021

NIET NORMAAL VIES

Nieuwe comedyserie
met Stefan de Walle en
Henry van Loon

Bijzondere koppels in
gesprek over liefde

Met bloed besmeurde crime scenes en kamers waar
maandenlang een lichaam heeft gelegen: Tuğrul
Çirakoğlu ruimt het op en maakt het schoon. Deze
Amsterdammer (30) begon zes jaar geleden zijn gespecialiseerde schoonmaakbedrijf. Door zijn werk
loopt hij continu tegen de mindere kanten van de
maatschappij aan: eenzaamheid, verslaving, ziekte en
dood, maar ook discriminatie ten opzichte van hemzelf. Hoe houdt hij het vol om hiermee om te gaan?
Wat voor mens is hij en waarom doet hij dit werk?

In ‘Niks te Melden’ wacht iedereen
op de actie die nooit komt. Twee
politieagenten die samen veel
te veel tijd doorbrengen in een
auto (Henry van Loon en Stefan
de Walle), twee agentes in een
verdacht rustige meldkamer (Jelka
van Houten en Eva Laurenssen)
en drie criminelen die opzichtig
onzichtbaar proberen te blijven
(Theo Maassen, André Dongelmans en Jim Deddes). In hun
verveling zijn ze tot elkaar veroordeeld en dat levert bizarre, grappige, onnavolgbare gesprekken en
ongemakkelijke situaties op.

In deze YouTube- serie onderzoekt
Eva Eikhout de liefde vanuit een
compleet nieuw perspectief: dat
van een afwijkend potje dat niet
weet welk dekseltje erop past.
Elke aflevering spreekt ze een
ander koppel dat op het eerste
gezicht misschien niet bij elkaar
hoort of soms zelfs wordt afgekeurd door de omgeving. Eva wil te
weten komen hoe die relaties tóch
werken. Wat hebben ze moeten
doorstaan of overwinnen? Hoe ver
gaan ze voor liefde? En speelt de
mening van anderen een rol? Ook
gaat Eva de uitdaging met zichzelf
aan: ze gaat op date om te onderzoeken wat zij in een ander zoekt.

NIET NORMAAL VIES – Vanaf donderdag
10 september om 21.00 uur wekelijks om 21.00 uur
op NPO 3

NIKS TE MELDEN - vanaf
zondag 20 september wekelijks
om 22.35 uur op NPO 3

WEET WAT JE DATE – vanaf
woensdag 16 september op het
YouTube Kanaal van NPO 3

De wereld van schoonmaker Tuğrul

OVER ONZE NIEUWSTE PROGRAMMA’S EN ZIE JE OOK DE EERSTE BEELDEN.
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NA 20 JAAR
EEN NIEUW
SEIZOEN:
ALL STARS
& ZONEN
Kasper van Kooten (48) over terugkeren bij
All Stars: ‘Alsof we gisteren nog gefilmd
hadden met elkaar’.
INTERVIEW KEES VAN UNEN
All Stars
We zeiden steeds: is het ons tóch gelukt
om betaald voetballer te worden - want
zo was het eigenlijk. Mijn andere jongensdroom was drummen in een bekende band. Dat is ook gelukt, bij Acda & de
Munnik. En als acteur in de film Ventoux
werd ik toch een soort betaald wielrenner. Zie je? Zo Iul ik die jongensdromen
wel recht. Maar het was een geweldige
tijd natuurlijk, voor de meesten van ons
is het een heel goede springplank geweest. En toen we onlangs de opnames
hadden voor de nieuwe serie - twintig
jaar later dus - was het alsof we gisteren
nog gefilmd hadden met elkaar.
Vaders en zonen
Het thema van de nieuwe serie. Het komt
niet overal in terug, maar het gaat erom
dat een nieuwe generatie opstaat. De
kinderen van de oorspronkelijke personages, of de vriendjes daarvan. Zij zijn de
nieuwe hoofdkarakters, het gaat echt om

8
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hen. Aan de andere kant kan All Stars ook
niet zonder ons, de oude garde. Alleen
die zijn in de serie nu wel echt definitief
over the hill. Ik moet ook bekennen: die
jonge jongens kunnen allemaal heel goed
voetballen, beter dan wij het konden. En
dat is eigenlijk alleen maar heel leuk om
te zien.
Humor
Er is bij All Stars altijd ruimte geweest
om maatschappelijke thema’s aan te
snijden. Dat deden Jean van de Velde en
de andere scenarioschrijvers dan ook
en daar zijn ze volop voor geprezen terecht. Maar dit is een andere tijd. Wat
toen humor was, kan nu misschien wel
niet meer door de beugel. En dat is ook
goed, denk ik. De eerste aflevering ooit
bijvoorbeeld, met asielzoeker Azzizouk,
gespeeld door Chabi Ibidon. Roos bevalt
op de club van haar zoontje, op de massagetafel in de kleedkamer. Niemand
weet zich raad, behalve Azzizouk, die

met haar begint te puffen maar dan wel
op z’n Afrikaans. Uiteindelijk bijt hij de
navelstreng door, zoals ze het bij een primitieve volksstam zouden doen. Nu zou
je daar gedonder mee krijgen, de wereld
is veranderd. En het is goed om mee te
veranderen.
Peter F. de Boer
Mijn personage in All Stars. Een loser,
vanaf het begin al, want hij kwam een
jaar later bij het team en dat werd hem
altijd nagedragen. In de tweede film
raakte hij zakelijk al op z’n retour maar
dat is nu alleen maar erger geworden.
Scriptmatig gaat hij nog verder naar
beneden dan hij al deed. Het zou best
kunnen dat scriptschrijver Jean van de
Velde een beetje meegluurde met wat
er in mijn leven gebeurde de laatste tijd.
Financieel had ik twee tropenjaren nadat
ik zelf in allerlei projecten had geïnvesteerd. En begin dit jaar kwam daar een
scheiding bij. Op de best mogelijke ma-
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nier, moet ik er meteen bij zeggen, maar
toch met een dochter van vijf is het alles
wat je niet wil. Net toen ik het financieel
weer een beetje voor elkaar dacht te
hebben, kwam de coronacrisis en stortte
de boel weer in. All Stars was dus heel
welkom voor me, niet alleen omdat het
zo leuk was om iedereen weer te zien,
maar ook omdat het wérk was. En die rol
van Peter had ik dus al aardig doorleefd.

serieus bericht aan gewijd maar Transavia reageerde en toen moest ik wel.
Heen en weer naar Malaga, voor honderd
passagiers, allemaal met mondkapjes op
natuurlijk. Een bizarre ervaring. Met mijn
eigen bandje ben ik in Hilversum gaan
optreden vanuit een open truck, en zo
probeer ik steeds iets te verzinnen. Deze
tijd vraagt om ondernemend denken,
juist bij creatieven. Hosselen dus.

Creatief hosselaar
Zo ben ik mezelf gaan noemen ja, want
zeker de laatste tijd ben ik echt aan het
hosselen geslagen. Zo had ik onlangs die
actie met optreden in het vliegtuig, toen
vliegen weer mocht en de theaters dichtbleven. Op Linkedin had ik daar een half

Speeltijd
Mijn eerste solo-voorstelling in vier jaar
tijd. Ik speelde hem van september tot
februari dit jaar en ik was dus nét klaar
toen de corona uitbrak. Toen heb ik dus
geen voorstellingen hoeven afzeggen
maar hoe dat er nu uit gaat zien… Het

BNNVARA.NL/LEDEN
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lijkt erop alsof we voorlopig nog niet van
die anderhalve meter af zijn, ook niet
in de theaters. Maar hoe dan ook, ik ga
spelen. Het idee is nu om de voorstelling
in te korten tot een uur en er dan twee
op een avond te doen. Deze voorstelling
is speciaal voor me. Voor he eerst zet ik
echt alle sluizen open, ben ik helemaal
eerlijk over mezelf. Het is geen therapie
- het moet vermaak blijven - maar het
is zo kwetsbaar als ik kan zijn. En dat is
heerlijk.
ALL STARS & ZONEN – vanaf zondag
20 september om 21.50 uur te zien bij
BNNVARA op NPO 3
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NIEUWE AR VAN
D I R EC T E U
BNNVARA
Lonneke van der Zee is door Raad van Toezicht,
Ledenraad en Ondernemingsraad unaniem benoemd
als Algemeen Directeur van BNNVARA. Per 1 augustus
vormt ze samen met Directeur Content Gert-Jan Hox
het collegiaal bestuur van BNNVARA.
INTERVIEW JOHAN REIJNEN

Je bent per 1 augustus de nieuwe Algemeen Directeur van
BNNVARA. Gefeliciteerd!
Dankjewel, ik ben ontzettend trots dat ik BNNVARA – waar ik
inmiddels al tien jaar onderdeel van uit maak – mag leiden.
Het is een ambitieuze omroep met gedreven collega’s die de
allerbeste content willen maken. Bij alles wat we maken, hebben we een wereld voor ogen met gelijke kansen voor iedereen. Met onze programma’s maken we dingen bespreekbaar,
doorbreken we taboes en willen we de best verkrijgbare versie van de waarheid boven tafel krijgen. Hoe fantastisch is het
als je bij zo’n omroeporganisatie aan het roer mag staan.
Je hebt op ad interim-basis al ruim een half jaar ervaring op
deze plek. Wat is je opgevallen?
Het afgelopen half jaar was best een heel pittige periode
vooral omdat heel Nederland als gevolg van de coronacrisis
op z’n kop kwam te staan. Half maart werd alles anders en
werden wij, net als de rest van Nederland, gedwongen vanuit
huis te werken. Het was mooi om te zien hoe iedereen zich
daar heel snel aan aanpaste en op de ontwikkelingen inspeelde. Programmamakers bleven elkaar vinden en een van de
resultaten daarvan was het programma Frontberichten. Dit
programma laat zien hoe flexibel en veerkrachtig BNNVARA is
waardoor zulke waardevolle initiatieven ontstaan. Dat heeft
deze crisis óók opgeleverd en dat is mooi om te zien.
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Je bent unaniem benoemd. Hoe belangrijk is dat voor je?
Je kunt op deze plek je werk alleen goed doen als je je gesteund weet door alle verschillende partijen binnen het bedrijf. Collega’s moeten uiteraard achter je staan maar ook de
leden. BNNVARA is een vereniging en zonder de onvoorwaardelijke steun van de Ledenraad kun je deze klus niet klaren.
Op bestuurlijk niveau is het bij BNNVARA best onrustig geweest de laatste tijd. Wat mogen we van jou verwachten?
Ik ben al lang verbonden aan deze club en hoop de rust te
laten terugkeren. Gezien de onzekere financiële situatie en de
afhankelijkheid van de politiek, maar ook door de reuring die
het medialandschap sowieso met zich mee brengt, is continuïteit op deze plek echt noodzakelijk. Net als een duidelijke
toekomstvisie en overtuiging. Die heb ik en ik zal me dan ook
met meer dan 100% inzetten om met BNNVARA een stevige
plek in het publieke omroepbestel te behouden. Ik ben er trots
op dat ik deze baan mag doen en wil me hier ook voor langere
tijd aan verbinden.
Wat zijn de uitdagingen voor pakweg het komende jaar?
We gaan ons het komende jaar voorbereiden op de nieuwe
concessieperiode en moeten onze ambitie voor de komende
vijf jaar op papier zetten. Ik vind het van groot belang dat we
als BNNVARA de ruimte krijgen om zichtbaar te zijn voor onze
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achterban en dat we ons publiek weten te bereiken, boeien
én te ontmoeten. Dat is een beweging die al een tijd geleden
is ingezet en waar we komende tijd extra in willen investeren.
Een van de speerpunten van BNNVARA is om ook jongeren te
bereiken en daarvoor zullen we – ook online – een enorme inspanning moeten leveren. Jongeren kijken immers veel minder
televisie en kijken bijvoorbeeld via Instagram en YouTube naar
onze programma’s. Veel hangt af van de nieuwe mediawet die
er aan zit te komen en ik hoop dat die ons de ruimte biedt om
ook daar te laten zien wie we zijn. We zullen dat in nauwe samenwerking met de andere omroepen moeten doen met wie
we de publieke omroep vormen. Programmatisch verwacht ik
dat we de kijkers en luisteraars blijven verrassen en verbazen.
Wat dat betreft denk ik dat we eind augustus veelbelovend
beginnen met Fidan Ekiz en Renze Klamer en De vooravond,
de opvolger van DWDD op NPO 1.
Waar staat BNNVARA in 2025?
Ik verwacht dat we dan een sterke publieke mediaorganisatie
zijn die een breed en ook jong publiek aan zich weet te binden.
Met een sterke én actieve achterban. Ik geloof in de kracht
van de publieke omroep, bestaande uit onafhankelijke, zelfstandige omroepen. Daarbinnen willen we de belangrijkste
speler van het publieke bestel zijn en blijven en daarvoor is
het noodzakelijk dat wij blijven innoveren en vernieuwen, dat
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we ons laten zien op verschillende platformen (televisie, radio
en online) en dat we met tal van activiteiten daar zijn waar we
móeten zijn.
Je hebt een gezin, met drie opgroeiende kinderen. Hoe combineert je man dat met zijn werk?
Mijn man werkt dicht bij huis en kan nu ook veel vanuit huis
doen, dat scheelt, maar we hebben de combinatie opvoeden
en werken sowieso altijd samen opgelost. Onze kinderen proberen we zo zelfstandig mogelijk op te voeden en doorgaans
is de balans prima op orde.
Je bent net terug van vakantie. Goede tijd gehad?
Anders dan anders zijn we gezien de coronacrisis en alles wat
daarom niet kan of mag naar één vaste plek gegaan: we hadden een huisje in Frankrijk gehuurd en dat was genieten. Even
rust én afstand van werk om nu weer met volle kracht vooruit
te gaan.
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ACHTER DE
SCHERMEN BIJ
DE NIEUWS BV

Voor de dagelijkse dosis nieuws, achtergronden en vertier stemmen veel
radioluisteraars rond lunchtijd al jaren af op NPO Radio 1 voor De nieuws BV.
Sinds deze zomer is het programma niet alleen te beluisteren, maar ook live te
zien op NPO 2. Hoe maak je tegelijkertijd een radio- én TV-uitzending? Kijk mee
achter de schermen!
REPORTAGE JORIEN KONING
Sommige vroege vogels zijn al
eerder gestart, maar de dag
begint pas echt met de online
teamvergadering. Wieneke,
eindredacteur en samensteller
van de dag, zoekt een rustig
plekje in de nog verlate studio.
Alle zogeheten ‘ochtend’-redacteuren die een item voor
die dag hebben voorbereid en
Patrick Lodiers, de presentator
vandaag, bellen in om de onderwerpen en gasten door te
08.30 UUR: ONLINE
VERGADERING
nemen. In één moeite worden
zowel de inhoud als de duur van de interviews besproken: ‘Dat
gaat wel lukken in vijf minuten toch?’

darlings’. Waarmee hij bedoelt dat ook goed bedachte vragen
geschrapt moeten worden. In en rond de studio hangt een
losse sfeer. Er wordt nog hard gewerkt, maar ook gelachen.
Urs en Patrick lopen af en toe nog even bij elkaar langs om de
puntjes op de i te zitten.

11.00 UUR: DE DOORLO

OP

Wanneer ook technici Kees (radio) en Thomas (beeld) zijn
gearriveerd en alle apparatuur is opgestart, is het tijd voor de
technische doorloop. Er zijn vandaag meerdere interviews ‘op
afstand’, dus alle details over de manier van contact leggen
(van Skype tot een vaste lijn) worden besproken. Hierna wordt
ook gecheckt of alle ‘instartjes’ (fragmenten) en ‘behangetjes’
(de begeleidende beelden op TV) goed werken. Ondertussen
oefent Patrick meteen zijn introductieteksten om te kijken of
alles lekker loopt.

11.20 UUR: PANIEK?

09.50 UUR: ‘LEKKER SL

EUTELEN’

De uitzending zal starten met een interview met de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmerman over de
Green Deal. Redacteur Urs heeft het gesprek voorbereid en
gebruikt de resterende tijd tot de uitzending om samen met
Patrick te sleutelen aan de opbouw en vragen. Urs: ‘We hebben 14 minuten, maar veel meer dan 14 vragen. Dus kill your
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Om 11.20 uur volgt een
telefoontje: de VLCverbinding met Frans
Timmermans werkt niet.
Geluidsredacteur Leon
lijkt zich nog geen zorgen
te maken. Er is nog tijd.
En is er altijd een plan B,
zoals bellen via een speciale app. En in het uiterste geval? ‘Dan beginnen we gewoon
met een ander onderwerp.’ De klokt telt verder af richting
12.00 uur. Wat Patrick Lodiers normaal doet in de minuten
voor de uitzending? ‘Soms ben ik aan het lanterfanten, maar
soms ben ik ook nog volop aan het stressen.’
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NDER
12.00 UUR: ‘EEN BIJZO
GOEDEMIDDAG’

De uitzending is gestart! De
NOS-nieuwslezer van dienst is in de
studio aangeschoven om het journaal te
lezen. Aan de andere kant van het glas
van de studio, zitten naast de eindredacteur de technici op het puntje van
stoel. Zijn ze nog zenuwachtig? “Nee
zenuwachtig niet, dat zou niet goed zijn.
Meer geconcentreerd. Je voelt wel dat
je nu de juiste knoppen moet indrukken.” Kees krijgt te horen wat de laatste
woorden zullen zijn van het filebericht.
Op deze manier kan hij precies op het
juiste moment de starttune instarten. Stilte op de radio is uit den boze.
Gelukkig is de verbinding met Brussel
inmiddels goed en kan het interview
beginnen!

12.23 UUR:
T
DE AANGEKLEDE PLAA
Naast de column van een Druktemaker,
afwisselend door o.a. Pieter Derks, Marcel van Roosmalen en Ellen Deckwitz,
vormt ook muziek een vast onderdeel
van de uitzending. Rond 12.23 uur is
het tijd voor, zoals het onderling wordt
genoemd, ‘de aangeklede plaat’. Kort
uitgelegd: een nummer dat slaat op
de actualiteit en wordt ingeleid met
bijvoorbeeld een cabaretfragment of
een kort telefoongesprekje. Vandaag
wordt Urbanus gedraaid met ‘Gladde
Iolen’ om toch iets van de vrolijkheid
van de Via Gladiola mee te krijgen op de
eigenlijk laatste dag van de Vierdaagse.
En hierbij mag een kort fragment van
Louis van Galen die het Nederlandse
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spreekwoord vertaald tot ‘The death
of the gladioles’ niet ontbreken! Nog
een leuk muziekweetje: er staan altijd
nummers met verschillende lengtes
klaar. De extended version voor als het
interview wat korter uitvalt en dus meer
muziek nodig is. Of juist een korte versie
voor als het gesprek uitloopt. Op en top
flexibiliteit die radio, ook qua muziek.
Net als technicus Kees zich tijdens het

De uitzending zit erop. De mannen van
B.V.S.C. (de BNNVARA Sport Combinatie) nemen het over. Patrick pakt z’n
salade erbij want ook hij kan nu gaan
lunchen. Aan de lange tafel naast de
studio wordt nagepraat. Was het een
goed interview? Kwam het verhaal van
die ene gast duidelijk over? En klopten
alle beelden bij het verhaal? Tijdens de
korte evaluatie kan iedereen z’n ei kwijt
én worden meteen mogelijke verbeterpuntjes besproken. Voor sommige
van het Nieuws BV team zit hiermee de
werkdag erop!

15.06 UUR: ONDERTUS
OP KANTOOR

SEN

13.02 UUR: STORING
13:00 uur journaal omdraait en zegt: ‘Zo
zie je maar, het gaat nooit zoals je verwacht’, gaat eerst één beeld op zwart,
vervolgens nog één en al snel blijkt dat
niks meer werkt. Producer Wessel weet
binnen no-time welke andere studio vrij
is, dus laptop onder de arm en rennen!
De timing voor de storing is ‘perfect’,
want voordat het journaal is afgelopen
is iedereen geïnstalleerd en gaat de
uitzending gewoon weer verder. Dat de
makers enorm flexibel zijn en rustig blijven, blijkt wel uit het feit dat de radio
luisteraar er niks van heeft gemerkt. De
storing, die nooit eerder was voorgekomen, was dezelfde dag nog opgelost
en dus is De Nieuws BV gewoon weer
dagelijks via TV in de speciale studio
te volgen.

13.41 UUR: TIJD VOOR
DE LUNCH

Niet iedereen heeft al vrij. Want morgen,
overmorgen etc. is er weer een uitzending. En dus wordt er op het BNNVARAkantoor hard gewerkt aan nieuwe items.
Elke redacteur heeft een eigen ‘interesse’-gebied, zoals politiek of media, maar
toch pakt men ook weleens een ander
onderwerp. Er hangt een groot wit bord
met rode strepen waarop alle onderwerpen per dag worden opgeschreven.
Sommige gasten staan ver van tevoren
vast, anderen worden diezelfde ochtend nog geregeld. En natuurlijk kan het
nieuws de planning zo weer omgooien.
Elke uitzending is anders. Op naar de
volgende!
DE NIEUWS BV - elke werkdag om
12.00 uur tegelijkertijd op NPO Radio 1,
NPO 2 en online.
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HAAL ALLES UIT JOUW
LIDMAATSCHAP!
KAARTEN VOOR EEN ONLINE
VERTONING VAN HET
NEDERLANDS FILM FESTIVAL

10X
WINNEN

Ook dit jaar is BNNVARA weer partner van Het Nederlands
Film Festival. In groten getale samenkomen kan dit jaar niet
en daarom komt het festival naar je toe. In verschillende
bioscopen in het land én online vanaf je eigen bank kun je
talrijke films, Q&A’s en talkshows volgen. Als BNNVARAlid maak je kans op vrijkaarten voor een online vertoning
naar keuze. Kijk bijvoorbeeld naar een van de films uit de
Top 40 favoriete Gouden Kalf winnaars of kies een van de
kanshebbers in de categorie korte of lange documentaires
van dit jaar. Jij kiest jouw eigen NFF voorstelling!

DOE MEE OP BNNVAR

A.NL/LEDEN EN WIN!

WIN EEN
VEGETARISCH
KOOKBOEK
In het tweede seizoen van Make
Holland great again stroopt Sahil
de mouwen weer op om Nederland
een klein beetje mooier te maken.
Een van de missies heet ‘Waternood’
en focust zich op het gebruik van
drinkwater in de vleesindustrie. Hoe
dit verbruik omlaag kan? Door vaker
vegetarisch te eten. Het vegetarische
WINNEN
kookboek ‘NOSH’ staat vol smakelijke
recepten als spicy bloemkool met
munt en zoete baba ganoush met dadels en noten.
Wil jij de keuken in duiken met dit kookboek? Doe mee!

10X

DOE MEE OP BNNVAR

A.NL/LEDEN EN WIN!

WIN HET NIEUWE
ALBUM VAN
KINDEREN VOOR
KINDEREN
Vanaf 25 september ligt
‘En toen?’ het nieuwste album
van Kinderen voor Kinderen
in de winkel. Tosca Menten
schreef samen met Tjeerd
Oosterhuis de titelsong van
WINNEN
het album, En toen? - tevens het thema van
de Kinderboekenweek 2020. Ook de eerder
uitgebrachte hits Hand in hand en Dierenfreak staan op dit
album. In totaal kent het album 12 eigentijdse liedjes om mee
te zingen en lekker op te dansen. Wil jij het album voor je
(klein)kinderen winnen? Doe dan online mee en win als een
van de eersten het album.

10X

DOE MEE OP BNNVAR

A.NL/LEDEN EN WIN!

WIN KAARTEN
VOOR DE
VOORAVOND
Iedere werkdag om 19.00
uur ontvangen Fidan Ekiz
en Renze Klamer actuele
gasten uit de politiek,
sport, muziek, cultuur en
entertainment. Ben je benieuwd hoe het
WINNEN
er voor, tijdens en na de liveshow in de studio
aan toe gaat? Kom dan een kijkje nemen bij de
live-uitzending. Als BNNVARA-lid kun je de eerste opnames
gratis bijwonen (kijk op www.bnnvara.nl/tickets). Als je
meedoet met deze winactie maak je ook nog kans op een
borrelplankje bij aankomst!
Deze winactie is onder voorbehoud van mogelijke extra
coronamaatregelen. In de studio worden de voorschriften van
de RIVM in acht genomen.

10X 2

DOE MEE OP BNNVAR

A.NL/LEDEN EN WIN!
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