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FLOP

Top & Flop

Hoe JeroenWollaars vertrok
uit Hilversum en God er

juist terugkeerde

IJverige collega &
God op herhaling

Elke vrijdagWat er goed was en wat
wat minder dezemediaweek

TOP

V
andeEvangelische
Omroepkun je te-
genwoordigalles ver-
wachten. In januari
preesdeEOzichge-

lukkigmet tumultoverde series
Jojanneke indeprostitutieenRot
opnaar je eigen land. Die laatste
kregenwe inzo’nbeetje elk STER-
blokgedwangvoederdals ‘het
programmadatal vóórdeeerste
uitzendingvoordenodigeophef
zorgde!’
Voordezeverwarrenderamop

eigenborstontvingdeals SBS
verkledeomroepgeenschouder-
klopjes. ‘Ophef als verworven-
heid’, schreef tv-recensent Jean-
PierreGeelen indezekrant. ‘Nu
ookbijdeEO.’
Ergensvoeldehetdanookals

eenopluchtingomdezeweek
weereens tevallenover ietsdat
vintageEO is.Opdewebsite ver-
scheenwoensdagdegetuigenis
vaneengenezenhomouitGoes,
vol stereotyperingen.
‘Nudewereldwistdat ikhomo

was,wilde ikhetookopenlijk la-
tenzien’, verteltde 19-jarige
Thony. ‘Ikbegonmezelf te verdie-
pen inde ‘gaylifestyle’. Ik schoor
mijnhaarop, smeerdecrème
meteenkleurtjeopmijngezicht,
gingmijnwenkbrauwenepile-
renen tekenen,deedmascaraen
eyelinerop,droegdonkerpaarse
lipgloss enkochthandtasjes.’
Opeendagwerdhij opgehaald

dooreen jongenuit Laren. ‘Toen
hijmethuisbracht,hebbenwe
dehelenacht inzijnautoge-
kletst. Eendag later – zo snelgaat
dat inhomoland –kregenwevia
deappeenrelatie.’
God,wegwijs inhomoland,

dookop ineenBrusselsegay-
discoomThony te laten inzien
‘dathetdierlijk, onmenselijk en
onnatuurlijkwaswathierge-
beurde. […]Diezondagzat ik
weerbijmijnouders indekerk.’
Alsof verlosserBertDorenbos

iswedergekeerdomhetmorele
kompasvandeEOte resetten.
Gidi Heesakkers

H
etNOS journaal
heeft sindsenkele
maandeneenextra
dimensie. Enniet
alleenhet journaal,

ookdebulletinsopRadio 1 en ja,
zélfsdenieuwsblokjes van
NOSop3.
Er isnamelijk iets veranderd in

Europa –endaarmee inonze
huiskamers.Deomslagkwam
toeneenman inAmsterdamzijn
autovolpakteen654kilometer
oostwaarts reed.Daar zouhij
gaandoenwathij inNederland
ookaldeed:bij elkenieuws-
gebeurtenis vooraanstaan. Inne-
mendeblik,watgeprutsaanhet
oortje voorextraverslaggevers-
ethos: ja, daar stondhijweer.
Sindsdezewinter is Jeroen

Wollaars correspondent in
Berlijnendat is temerken.Na-
tuurlijk verslaathij elke stapdie
Merkel zet,maarhijdoetmeer.
LopendeDuitsekerken leegdoor
eenbelastingmaatregel?Komter
eencondoomplicht voorDuitse
hoerenlopers? ‘Weschakelen
evenovernaar JeroenWollaars
inBerlijn.’De ijverigeverslag-
geverdookzelfsop inhetbericht
datCharlieHebdonogniet inNe-
derlandverkrijgbaarwas (‘in
Berlijnwordtdeeditie zaterdag
pasverwacht,meldtonze
correspondent’).
Er lijkt veelmeernieuwsuit

Duitsland tekomen.Naelk item
inhetAchtuurjournaalzeggenwij
thuisdanook: ‘Enweschakelen
overnaaronzecorrespondent in
Berlijnomtehorenhoedaar te-
genditonderwerpwordtaange-
keken.’
Zijnambities eindigennietbij

deDuitsegrens,wanthijwas
dezeweekook inMinskvoorde
onderhandelingenover
Oekraïne. ‘Gegevendepositie
vanDuitsland inEuropaende
wereldkrijgthij eenroldiegoed
bijhempast’, zeideeindredac-
teurbij zijnaanstelling.Daar is
geenwoordvangelogen.
Loes Reijmer

DE KEUZEN VAN RIA BREMER (75)

B
eeld en Geluid
Oeuvre Award of
Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau?
‘Het voelt dubbel omde

Oeuvre Award te krijgen. Laatst
begon een vrouw tegenme te
schreeuwen: ‘Jezus, ik dacht dat jij
allang doodwas!’ Ik realiseerme
goed dat ik deze award niet had
gekregen als ik de nieuwe serie Vinger
aan de pols in januari niet had
gemaakt.
‘Toen ik in 1996een lintjekreeg,was

ikverbijsterd. Ik zat inde tuin tewroe-
tenenmijnmanzei: ‘GaevenErica
Terpstravervangen,diemoet iets in-
troducerenbijhetgemeentehuis,
maarze is ziek. Trekwel evenwat
leuksaan.’Dus iknaarhetgemeente-
huis inSoest, ik ziemezelf nog lopen.
Toen ikderaadzaalbinnenging, zag
ikmijnmoederzittenendekinderen.
Húílen, ja.Natuurlijkben jeheel
dankbaar, vooral voordemensendie
zichhebben ingespannenomjoudat
lintje tebezorgen.Maarmijn leven
wasookprimaverdergegaanzonder
lintje.
‘Als ikmoetkiezen: tochdieaward,

wantdat is eenvakprijs vancollega’s.
Jammerdat zehetniet eerdergedaan
hebben,danhad ikniet zohetgevoel
gehadvan:goh, zehebbenmegezien,
ze isnognietdood.’

Vinger aan de pols of Stuif es
in?
‘Stuif es inwaseen journalistiekpro-
grammawaarinkinderenvertelden
waarmeezebezigwaren:of hetnu
eenkindwasdatmoest spuitenvoor
diabetesof iemanddiede liefste
hondvandewereldhad. Iknamdat
heel serieus.Ach,het ismaarvoorkin-
deren, zeimensoms.Nou,daarmoest
jebij onsnietmeeaankomen.
‘Maar ikkiesVingeraandepols,

wantdat is echtmijneigenpro-
gramma. Inhoud,productie, redactie,
montage, teksten; ikdeedálles. Stuif
werddoorMieke (Benda,haarharts-
vriendin, red.) gemaakt, ikkreeghet
aangereikt. BijVingeraandepolsbe-
dacht ikhetonderwerp, ikgingopon-
derzoekuit,naardeartsen. Ikhebme
altijdergverantwoordelijkgevoeld
voordedeelnemers. ‘Realiseer je
goed’, zei ikaltijd, ‘dat als jemorgen

bijdebakkerkomt,mensenkunnen
zeggen:o, jij zatgisterenbijVinger
aandepols te vertellenover jehart-
problemenof hetdramamet jekind.
Wil jedat, kun jedataan?’’

Hilversum of Soest?
‘Soest.Daar zijnmijnkinderengebo-
renenwoon iknogsteeds.Werken
privékon ikaltijdgoedcombineren
doordatmijnman(voormaligAVRO-
regisseurennetcoördinatorBob
Bremer, red.) ook inHilversum
werkte.Hijwist álles vandatvaken
begreepdemoeilijkheden.Als ik zei:
ikgavannachtdoormetmonteren,
danzoueenanderzeggen: luister
eens, zorgnoudat jeomzevenuur
klaarbent,dankun jegewoonmee-
eten.Bobwasbereid ruimte temaken
ommijkansen tegeven.’

Sonja Barend of Eva Jinek?
‘Ja, die vraaghad ikkunnenbeden-
ken. Laat ikbeginnentezeggen: ik

oordeelnietover collega’s, dusdeze
ga iknietkiezen.Wat ikwel zie isdat
je alshostwordtneergezet ineenper-
sonalityshow.Hetgaatomíémand,of
datnu Jinek is,Humberto, of Sonja
vroeger. Bijmijwasalleenmijn rug
zichtbaar, ikhoefdemegeenzorgen
temakenoverhoe ikerbij zat.Maar
als jemidden inbeeldzit, ben jeon-
derdeel vandebeoordeling.Dat lijkt
meeenramp.Hetgaatnietmeerom
jegastenen jevragen, ze zittenalleen
maar tekijken:watheb jeaan,hoe
diep is jedecolleté?
‘Je ziet vaakdat zulkepresentato-

reneerst twee jaarbezigzijnzichzelf
neer te zetten, voordat zeaandacht
krijgenvoorde inhoudvanhunpro-
gramma.Niet alleen Jinek.Humberto

hadhet inhetbeginook.Maarhet
duurtmij te lang. Jammer,omdathet
mensenzijndiehetóók inhoudelijk
kunnen.’

Controlfreak of alles op zijn
beloop laten?
‘Ikbeneencontrolfreak. Ikkochtalle
cadeautjes voordeelnemersvan
Vingeraandepolszelf, pakteze inen
bezorgdezeooknog. En ikhebheter
nietomgedaan,hoor,maar ikdenk
dathet zich toch terugbetaalt. Als ik
destijdsnietmetaldiemensendeza-
kengoedhadafgesloten,haddenze
nu, 30 jaar later,nietmetbloemen
klaargestaan.
‘Toch isdatniet te vergelijkenmet

hoeprogramma’snuwordenge-
maakt. Ikwas indienst vandeAVRO,
hadprachtigebudgettenommensen
tehelpenenkonmijngang gaan.Het
mochtallemaal.Nu ishet vaakveel
haastiger: overdagdraaienen
’s avondsdeuitzending.
‘In sommigeseries zitnogweldie

rust. Vooruit, éénvoorbeelddan:Onze
man in Teheran (vierdeligeVPRO-serie,
red.), dát ismooie televisie.Het infor-
meert, gaatover iets zinvols.Die
jongen, ThomasErdbrink,doethet
geweldig.Alspresentatorkun je jezelf
belangrijk vindenof je vindt je ver-
haalbelangrijk. Voorhemgeldthet
laatste.
‘Ik zoudaaroverdanwillen

twitteren,maardoehetniet.Dan
denk ik tocheenbeetje:wieben ik?
Oude trut, bemoei je ernietmee. Ik
zoueerdereenpersoonlijkmailtje
naarErdbrinksturen:watgeweldig
dat jedithebtgedaan, ik feliciteer jou
en je team.Bijdezedan.’

Afstandelijk of toegewijd?
‘Ja, ikbenafstandelijk.Mijnbeste
vriendinzei eens: eigenlijk isRiaheel
verlegen.Datkloptwel: alshetniet
overwerkgaat,houd ikme lieverop
deachtergrond.
‘Eenkinderarts zeimeooit: jemoet

je lerenafsluitenvanwat je tegen-
komt inhet ziekenhuis, anderskun je
Vingeraandepolsnietblijvenmaken.
Ikprobeer indeautonaarhuisniet
continu te janken,maarhetdoetwel
verdriet soms; zekeralshetomkinde-
rengaat. Ikdenkdat ikopdiemo-
menteneenanderemoederwas.Dan

Somswil ze twitteren, maar denkt dan:
oude trut, bemoei je er niet mee. Eigenlijk
hoeft Ria Bremer helemaal niet, zoals hui-
dige presentatoren, een personality te zijn.
DoorSusanne Geuze Foto Frank Ruiter

Wat zijn dit voor vragen?

Controlfreak

‘Ikmaakook foto’s en
filmpjes vanparende
lieveheersbeestjes,
zogestoordben ik’
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1939 Geboren als Maria Theresia Sitskoorn
1961-1964 verslaggever de Volkskrant
1964 overstap naar de AVRO (radio en televisie)
1968-1985 Presentator Stuif es in
1969-1996 Presentator AVRO’s Televizier
1978-1980 Deelnemer Sterrenslag (driemaal)
1981-2000 Vinger aan de pols
1985 Televisie-interview met prins Claus

1993-1995 Talkshow Via Ria
1996 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
1997 Presentator Netwerk
2010 Documentaire Sam: een leven dat blijft

verbazen
2011 Documentaire Sam: het afscheid
2015 Vinger aan de pols: hoe is het nu met...
2015 Beeld en Geluid Oeuvre Award

CVRiaBremer

werd ik tochmindergauwboos.’

Prins Claus of prinses Beatrix?
‘PrinsClaus,hijwasheel toegankelijk.
Eenbijzonderpersoon,ookalshij
geenprinsgeweestwas.Claushad
idealen,wasbezigmetontwikke-
lingshulpenhetgrotegeheel enniet
alleenmetdeglazenstolpwaarinhij
uiteindelijkneergezetwerd. Ikmocht
hemuitgebreid interviewen,dus
hemheb ikbeter lerenkennendan ik
deprinsesheb lerenkennen.Haar
ontmoet ikweleensendan is erook
duidelijk eenblijk vanherkenning,
eenmomentvan:wijhebbenergens
sameneenstukjegeschiedenis.Maar
alskoninginwaszijnatuurlijkmin-
derbenaderbaar.’

Tatoeage of piercing?
‘Ikwildealtijdal een tatoeage.Niet
zo’n lulligkleindingetje enwelop
eenplekwaarhij ’s zomers te zienzou
zijn: opmijnbovenarm.Duseen jaar
of zesgeledenging iknaarHenk
Schiffmacher. Iedereenverklaarde
mevoorgek. Toenhetbekendwerd,
kreeg ikeenbozebrief van iemand:
hoe ikhet inmijnhoofdhaaldeom
mijn lichaamteverminken.Het ís
natuurlijk eenverminking,maar
mag ikookeens iets slechtsdoen?
‘Ikhadbedacht: ikwildrieblaadjes

hebben. En ikheb ietsmet lieveheers-
beestjes.Dusonzekinderenzijnde
blaadjes, enopelkbladzit zo’n
kevertje, dat zijndekleinkinderen.
Diebeestjes trouwens,hè,datblijken

krengentezijn. Zevretenelkaarop.
Tochvind ikze leuk,misschienschrijf
ik ernogeenseenboekover. Ikmaak
ook foto’s en filmpjes vanparende
lieveheersbeestjes, zogestoordben
ik.’

Jane Goodall of Brigitte
Bardot?
‘JaneGoodall, zijheeftdewetenschap
dichterbij gebrachtvia chimpansees.
Goodall laatonszienwatdewaarde
vandenatuur is enhoewedewereld
aanhetverpestenzijn. Ikbenbijde
slagereenactiebegonnentegenplas-
tic zakjes. Elkonsje rosbief gaat tegen-
woordig inzo’nzakje, ikworder
doodmoevan.Dus ikneemmijnei-
genbakjesmee. Ze lachenzichsuf,

maar toen ikvorigeweekkwam,zei-
denze: ‘Dit ishet vijftigste tasjedatwe
nietuitreiken.’ Vondenzedat ik toch
gelijkhad.’

Een programma bij Omroep
MAX of thuis achter de
geraniums?
‘Geenvanbeide. Ikhebniets tegende
programma’s vanMAX,maar ikhoor
bijAvrotros. Er zijnnogweldingen
die ikzouwillendoen, ja. Ikkannog
vierafleveringenVingeraandepols
maken.Maardeserie in januariheeft
metweeënhalf jaargekost, datwas
bestpittig.Datgaatnietnogeens:
tegendie tijdben ik80.
‘Er zijnnogeenpaarandere ideeën.

Ikgaernietsover zeggen,maarals ik

díévandegrondzoukrijgen... Intus-
senben iknoghartstikkedruk. Ik
krijg zoveel vragenvanmensendie
nogeenswillenpratenof eenkopkof-
fiewillendrinken. Stilzitten isook
niets voormij, ikbenniet zovakantie-
vierderig.
‘En ikwildusnogdatboek

schrijven.Over lieveheersbeestjesbij-
voorbeeld,dieelkaaropvreten.Die
beestjes zijndaneenmetafoorvoor
ons,mensen.Metmijn8-jarigeklein-
zoonpraatte ikoverdeEersteen
TweedeWereldoorlog.Wanneerkomt
deDerdeWereldoorlog, vroeghij.
Jeetje. Ikdenkookdatbaby-lieve-
heersbeestjes elkaarnietopeten.Het
zijndevolwassenkevertjes, die
makenelkaar stuk.’


