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‘Dit is hun eige land. Dus hou deze 400 kinderen hier.’ 

Tim Hofman en het team van #BOOS gaven met de 

documentaire Terug Naar Je Eige Land een gezicht 

aan de 400 kinderen die in aanmerking zouden 

moeten komen voor een kinderpardon. 

Direct na het online gaan van de film werd het 

burgerinitiatief #eigeland gelanceerd voor een 

kinderpardon dat wél werkt. Door een enorm 

media-o�ensief werd de petitie door ruim 250.000 

mensen ondertekend. 

DONOR
DEBAT

#BOOS STRIJDT VOOR 
EEN KINDERPARDON 
DAT WÉL WERKT

Op eigeland.nl en via de socials van o.a. Anna Nooshin, 

Katja en Birgit Schuurman, rapper Boef en Peter R. de Vries 

werden nog veel meer kinderen voorgesteld die in dezelfde 

situatie zitten. 

Op 11 december werden de handtekeningen ingediend bij 

de Tweede Kamer. Nu is het afwachten wanneer we mogen 

spreken in de Kamer en er echt verandering komt. De strijd 

is nog niet gestreden. 

Volg #BOOS en laat van je horen via #eigeland. 

In Typisch worden gewone mensen in een wijk ergens 

in Nederland gevolgd. Kijkers leven mee en starten 

zelfs acties om mensen, waar nodig, te helpen. 

ANGELA uit Wielenpôlle – Leeuwarden, 

kreeg na protesten van kijkers tòch 

studiefinanciering en kon weer naar school.

ALI uit Zevenkamp – Rotterdam, werd 

opgelicht en bleef achter met duizenden 

euro’s schuld bij telefoonbedrijven. 

Op Facebook werd een crowdfunding

campagne gesuggereerd, maar de 

telecombedrijven kwamen zelf in actie 

en scholden zijn schuld kwijt.  

Actieve donorregistratie is sinds het overlijden van 

Bart de Graa� een onderwerp waar BNNVARA z’n 

tanden in zet. Begin dit jaar was de documentaire 

Donordrama te zien over illegale orgaandonatie. 

Voorafgaand aan de stemming over de donorwet in 

de Eerste Kamer organiseerde BNNVARA een debat 

over actieve donorregistratie met patiënten, artsen, 

politici en belanghebbenden. Alles onder toeziend 

oog van een groep journalisten en onder leiding van 

Paul Witteman. 

Mark en Rámon startten een actie om 

hun helden Bassie en Adriaan op Netflix 

te krijgen. Hun Facebookactie ging 

binnen een week door de 10.000 likes en 

resulteerde in een 10-uur durende 

Bassie en Adriaan marathon in een zaal 

vol fans, in aanwezigheid van Aad van 

Toor, Robin en de originele caravan. 

VROEGE 
VOGELS

In een van de afleveringen van het tweede 

seizoen van Trippers reisde Geraldine af naar de 

favela’s van Rio de Janeiro en stond ze oog in 

oog met Braziliaanse drugsbendes.

Rob en Caroline maakten samen met hun gasten vijf 

dagen lang 24 uur per dag radio vanuit Robs huis in 

Almere tijdens de KWF week op NPO Radio 2. Tijdens 

de Collectebonanza haalden ze ruim 36.000 euro op. 

Zeg je livemuziek dan zeg je Frank! De 3FM-dj dompelde zich deze zomer 

onder in maar liefst elf meerdaagse festivals om verslag te doen in zijn 

radioshow, op zijn socials en op 3FM.nl. Van Primavera in Barcelona tot 

De Zwarte Cross in de Achterhoek, Frank was erbij.

GERALDINE: “Een aantal verhalen maakte 

diepe indruk. Ik heb een kindsoldaat uit 

Congo geïnterviewd, wat hij heeft 

meegemaakt, is ongelooflijk heftig. Hij 

vertelde dat de rebellen zijn familie voor 

zijn ogen hebben vermoord. Dergelijke 

verhalen zijn van een heel ander kaliber 

dan het verhaal van  Floris, die leeft van 

licht en geen eten nodig heeft. De variatie 

is het fijne aan het programma, het is niet 

alleen maar heel zwaar.”

De webserie ANNE+ vertelt het verhaal van de 

lesbische twintiger Anne die in Amsterdam woont 

en studeert.

DWDD werd uitgebreid met vier jonge 

talenten! Samya Hafsaoui, Emma 

Wortelboer, Jurre Geluk en Sahil Amar 

Aïssa bestormen Nederland met hun 

camera om items te maken voor de 

uitzending van DWDD en online. Video’s 

vaak gelinkt aan de actualiteit en 

allemaal met hun eigen twist. Emma, 

Jurre en Samya werden ontdekt bij 

BNNVARA Academy.

Afgelopen mei werd Rotjoch, de oprichter en presentator van 101Barz, 

geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze onderscheiding 

voor zijn bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Met 101Barz heeft hij 

de afgelopen twaalf jaar beginnende artiesten een podium gegeven en 

een plek in Hilversum waar ze hun verhaal kwijt kunnen. 

Renze Klamer presenteert sinds 1 oktober 

dagelijks de actuele BNNVARA-talkshow Na 

het Nieuws op het themakanaal NPO 1 Extra.  

Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte zijn 

het nieuwe geluid in de ochtend bij BNNVARA op 

NPO Radio 2.

Emma Wortelboer startte een sexting-

campagne voor scholieren om de verant-

woordelijkheid van de doorstuurders van 

naaktfoto’s bespreekbaar te maken. Bureau 

Halt! nam de campagne van Emma over.

JURRE GELUK: “Jonge mensen zitten tegenwoordig nu eenmaal vooral online, dus daar 

willen wij ook zitten. We willen met Spuiten en Slikken niet alleen voorlichting geven 

over seks en drugs, maar ook echt in contact staan met onze kijkers. Bij ons krijgen ze 

de vrijheid om hun verhaal te delen of om vragen te stellen die veel andere mensen 

niet durven te stellen. Wij staan echt open voor álles. Daar ben ik supertrots op.”

In september fuseerden de verenigingen 

van BNN en VARA tot één omroepvereniging. 

Daarmee is de fusie helemaal compleet en 

kan iedereen, die 16 jaar of ouder is, lid worden 

van de mooiste omroep van Nederland!

Indringende portretten van jonge mensen die op avontuur gaan in het buitenland, 

maar daarbij op tragische wijze om het leven komen.

In Floortje Naar Het Einde Van De Wereld reisde Floortje met 

het Rode Kruis naar het door burgeroorlog geteisterde Jemen. 

In de hoofdstad Sana'a ontmoette ze de Mexicaanse Gisela, 

die voor het Rode Kruis gevangenen bijstaat. Nadat Floortje 

anderhalve dag met haar optrok, sloeg de situatie volledig om. 

Er brak vlak naast de compound een hevig vuurgevecht uit, 

waardoor Floortje en het team van hulpverleners moesten 

schuilen in de kelder. Na 48 uur te hebben vastgezeten, kon 

het team geëvacueerd worden.

Kun je als je voor een dubbeltje 

geboren bent anno 2018 

misschien toch een kwartje 

worden? In Snobs en Sloebers 

werd duidelijk wat jongeren 

met een dikke portemonnee 

kunnen leren van jongeren met 

schulden. En vice versa.

Na het overlijden van Mies Bouwman in februari vroeg 

De Wereld Draait Door aan Ans Markus, Robin de Puy, Maarten 

Baas, Bas Kosters, Siegfried Woldhek, Gerti Bierenbroodspot en 

Marte Röling om een portret van Mies te maken met als basis 

een kubus van 80 cm. Samen vormen de kunstwerken een 

Totempaal die in oktober door Matthijs van Nieuwkerk onthuld 

werd in Beeld en Geluid. De Mies Bouwman Totempaal is 

geïnspireerd op de rubriek De Totempaal uit Mies haar eigen 

programma Mies en Scène.

In First Dates keken we dagelijks mee met 

de eerste dates van anderen.

In de week dat Israël het Songfestival won, verhardde het land ook 

haar beleid ten opzichte van de Palestijnen. De parodie op het 

winnende lied Toy zorgde voor verhitte discussies in alle Nederlandse 

media, maar ook internationaal: CNN, BBC, The Times, en alle 

Israëlische media berichtten erover.

GEERTJAN LASSCHE - Regisseur Break Free 

"De conclusie die ik na drie seizoenen heb getrokken is: lust for life en overmoed 

zijn familie van elkaar, en overmoed trekt helaas soms het noodlot aan. Maar vaak 

hebben noodlottige ongevallen weinig met de aard van de reis te maken, zoals in 

het geval van de zeezeiler die aan wal door een taxi werd aangereden. Het ligt vaak 

net iets anders dan je denkt op grond van een krantenbericht." 

De televisieserie, webserie en podcastserie over 100 jaar 

vrouwenemancipatie in Nederland.

Het radioprogramma Vroege Vogels vierde zijn 

40-jarig jubileum. 

MENNO BENTVELD: “Vroege Vogels, al 40 

jaar natuur & milieu op radio en tv en 

actueler dan ooit. We steken de loftrompet 

af over de Nederlandse natuur - die begint 

tussen de stoeptegels voor je eigen 

voordeur - en luiden de noodklok voor 

onze leefomgeving.”DE
NIEUWS
BV

DE VOLKSKRANT: "Voyeuristisch 

smullen van ongemakkelijke duo's 

in First Dates." - Gidi Heesakkers

NRC: “Er gaat geen dag 

voorbij of er is dagelijks 

leven op de televisie (...). 

Zoals in Typisch 

Zevenkamp, waarin de 

alledaagsheid in een 

Rotterdamse volkswijk 

liefdevol wordt vastgelegd.” 

- Arjen Fortuin

TOEN MA 
NAAR MARS 
VERTROK

DE VOLKSKRANT: “Een fraai maar tragisch portret over de brede 

kloof tussen een Marokkaanse moeder en haar kind.”

TROUW: “Je schouders ophalen over feminisme? Vrouw 

op Mars laat zien waarom dat verboden moet worden.” 

– Renate van der Bas

SANDER HOOGENDOORN: 

"Een eigen ochtendshow op 3FM. 

Dit voelt een beetje als het WK 

van de radio waaraan ik aan mee 

mag doen!"

Shocked door documentaire 

#trippers van BNNVARA. Heftig 

om te zien hoe op grote schaal 

crack mensenlevens verwoest 

en niemand ingrijpt. #trippers

— ROSE KOENDERS 

(@ROSEVERONA) 

SEPTEMBER 3, 2018

ERIK DIJKSTRA: “Per Seconde Wijzer is een van 

de klassiekers van de Nederlandse televisie. Het 

opvolgen van Kees Driehuis na zijn jarenlange 

presentatie is natuurlijk spannend, maar vooral 

heel eervol.”

MENTALE 
KREUKELS
In het tweede seizoen van Sophie in de Mentale 

Kreukels onderzocht Sophie hoe het komt dat de 

burn-out een steeds groter wordende epidemie 

lijkt. Ze keek kritisch naar het begrip burn-out en 

onderzocht of het niet te veel als containerbegrip 

wordt gebruikt. 

MEEST 
BESPROKEN 
OMROEPBLAD 
De VARAgids-cover met Sylvana Simons maakte veel reacties los. Het 

regende racistische opmerkingen en opzeggingen. Nadat de VARAgids dit 

zelf naar buiten bracht volgden veel steunbetuigingen en nieuwe abonnees.

"Als je uit eten gaat en je hebt zoveel geld dan 

ga je toch geen slakken eten?!". 'Sloeber' Mulu 

verbaast zich over de maaltijdkeuze van 

'snob' Clemens.

SCHULDIG 
OF NIET?

In Schuldig of Niet? gingen 

jongeren in discussie over de 

vraag wanneer geweld ter 

verdediging geoorloofd is.

DE VOLKSKRANT: "Debatvorm laat mooi zien 

hoe vaag morele grenzen zijn."

ZEMBLA Holy Cow... @dijkho�, reportage 

#Zembla eist ACTIE van regering. 

Arrestatie en uitlevering van kolonel 

Reyes Mena... door USA. 

Rob van de Pas @robvandepas

Suriname is een 'failed state' en dat komt volgens minister 

van Buitenlandse Zaken Stef Blok door 'etnische opdeling'. 

Hij deed de uitspraken op een bijeenkomst met Nederlanders 

die werkzaam zijn bij internationale organisaties. ZEMBLA 

kreeg de beelden in handen en zette die online. De 

uitspraken beheersten wekenlang het nieuws in Nederland. 

De minister zag zich genoodzaakt excuses te maken in 

binnen- en buitenland.

ZEMBLA ontdekte de verblijfplaats van de Salvadoraanse 

kolonel die in 1982 de moord op vier Nederlandse 

IKON-journalisten beraamde. 

FILEMON: “Een van de jongeren die we 

gevolgd hebben, kon niet praten, maakte 

rare bewegingen en was helemaal in 

zichzelf gekeerd. Toen ontdekten zijn ouders 

dat hij via zijn iPad kon communiceren. Moet 

je je voorstellen dat je ouder bent en je 

ontdekt dat je kind al die tijd alles begrepen 

heeft. Toen dat besef tijdens de opnames 

keihard binnenkwam, hebben we wel even 

met zijn allen zitten janken.”

Sander Hoogendoorn gaf iedereen in de 

eerste uitzending van zijn ochtendshow 

meteen zijn 06-nummer. Want je vrienden,

die hebben je nummer. Op de eerste dag 

werd Sander al 473 keer gebeld. 

Sinan Can reisde met Houssein, vader van twee IS-kinderen, naar Syrië. 

In de puinhopen van het kalifaat ging Houssein op zoek naar zijn familie.

Sinds ongeveer een jaar heeft Filemon Wesselink de diagnose 

‘Autisme Spectrum Stoornis’ (ASS). Om zichzelf beter te 

begrijpen, maar vooral om anderen met eenzelfde diagnose 

te ontmoeten, dook Filemon in het tweede seizoen van Het 

Is Hier Autistisch dieper het spectrum in.

TABOE WAT 
VERDIEN JE?

Een van de laatste taboes werd doorbroken door het programma 

Wat Verdien Je?, waarin Nederlanders onthulden wat ze verdienen. 

De salarischeck op de website werd veel bezocht.

ASTRID JOOSTEN: “Van al mijn tv-programma’s door de 

jaren heen is Wat Verdien Je? het moeilijkste programma dat 

mijn team en ik ooit hebben gemaakt. Praten over je salaris 

blijkt in Nederland nog altijd een groot taboe. Bijna niemand 

was bereid naar de studio te komen!”

TROUW: "Een intiem 

familiedrama op een 

mondiaal strijdtoneel." 

- Renate van der Bas

FLOORTJE: “Dit was de moeilijkste reis die ik ooit 

gemaakt heb.”

MARCO KROON
OVER AFGHANISTANPAUW
Begin dit jaar kwam naar buiten dat Marco Kroon, Ridder der 

Militaire Willems-Orde, een geweldsincident in Afghanistan 

uit 2007 niet eerder dan vorig jaar had gemeld aan Defensie. 

Hij werd bedolven onder kritiek. Om af te rekenen met alle 

kritiek schreef hij het boek Kroongetuige. Bij Pauw vertelde 

hij zijn ontluisterende verhaal.NRC: “Pauw lijkt domweg gelukkig 

aan zijn tal kshowtafel.” 

– Arjen Fortuin

ALEXANDER RINNOOY KAN: Eerste 

Kamerlid D66 “Ik wil mijn waardering voor 

deze bijeenkomst en het initiatief om deze 

film te maken uitspreken. Ik ben het 

helemaal eens en heel gelukkig met de 

manier waarop dit debat verloopt.”

DE VOLKSKRANT: 

“In Klem worden liefdevol geschetste 

personages op de pijnbank gelegd.” 

– Mark Moorman

AD: “Dit project is beslist lovens-

waardig. Niet alleen omdat Klamer 

en collega’s zich ten doel hebben 

gesteld om een nieuwe lichting 

talkshowgasten te ontdekken en 

klaar te stomen. Maar ook omdat er 

bij de publieke omroep eindelijk 

serieus werk wordt gemaakt van 

talentontwikkeling en opvolging 

van de eigen presentatoren.” 

- Angela de Jong

DE GROENE AMSTERDAMMER: “Hoog tempo, 

vaak geestig commentaar en dito dialogen, 

goed gespeeld en we hebben er een volwassen 

jongerenserie bij.” – Walter van der Kooi

SPIJKERS 
MET KOPPEN
Ze zijn 30, maar nog lang niet oud! Dolf Jansen en 

Felix Meurders vierden samen met premier Mark 

Rutte het 30-jarig jubileum van Spijkers met Koppen 

in een stijf uitverkocht Carré.

30 JAAR

40 JAAR

De politieke partij DENK plande tijdens de Tweede 

Kamerverkiezingen van 2017 onder leiding van Farid 

Azarkan een nepnieuwscampagne uit naam van de 

PVV. Dat bleek uit onderzoek van De Nieuws BV. De 

Nieuws BV sprak met Azarkan die bevestigde dat dit 

onder zijn leiding gebeurd is. Dit gesprek, wat 

plaatsvond in de fractiekamer van DENK, is in het 

geheim opgenomen. Later doet DENK tegenstrijdige 

verklaringen, worden de betrokken journalisten 

beschuldigd en is De Nieuws BV genoodzaakt de 

opnames openbaar te maken. 

DENK stapte naar de rechter om de opnames o�ine 

te krijgen, maar in augustus wordt BNNVARA tijdens 

het kort geding in het gelijk gesteld. Volgens de 

rechter ging het om een misstand waarover het 

publiek moest worden geïnformeerd. "De nepbanner 

kon immers leiden tot polarisatie, angst en haat", 

aldus de rechtbank. 

DRUGSLAB WORDT VANUIT 

83 LANDEN BEKEKEN

BLOEDBROEDERS IS TE ZIEN 

IN ALGERIJE

KLEM IS TE ZIEN IN BELGIË EN IN FRANKRIJK, 

IN DUITSLAND & DE UK WORDT GEWERKT 

AAN EEN REMAKE

OVERSPEL IS TE ZIEN IN DE UK, USA, 

ITALIË EN BINNENKORT OOK IN AUSTRALIË

DE ONDERGANG VAN DE VAN IMHOFF WAS TE ZIEN 

IN BELGIË EN BINNENKORT OOK IN OOSTENRIJK

ENKELE REIS NAAR HET KALIFAAT WORDT 

UITGEZONDEN IN PORTUGAL

HOLLANDS HOOP IS TE ZIEN IN BRAZILIË, 

AUSTRALIË & NIEUW-ZEELAND EN IN DE USA 

WORDT GEWERKT AAN EEN REMAKE

WAT VERDIEN JE? IS AAN FRANKRIJK VERKOCHT

VUURZEE IS TE ZIEN OP NETFLIX

KINDEREN GEEN BEZWAAR IS TE ZIEN 

OP VIDEOLAND

OVERSPEL IS VIA KPN TE ZIEN
DE S.P.E.L.-SHOW EN VIER HANDEN OP ÉÉN BUIK 

ZIJN AAN DUITSLAND VERKOCHT 

KASSA'S KAMERVRAGEN
Uit onderzoek van Kassa en Ouders & 

Onderwijs is gebleken dat één op de vijf 

ouders grote moeite heeft om voorgeschre-

ven digitale leermiddelen aan te scha�en. 

Hierop volgend zijn er Kamervragen gesteld 

aan de minister voor Basis- en Voortgezet 

Onderwijs en Media, Arie Slob.

Naar aanleiding van de uitzending 

van 23 september over het 

“Bel-me-niet Register: waarom 

word je nog steeds gebeld?” werden 

Kamervragen gesteld aan de 

staatssecretaris van Economische 

Zaken en Klimaat, Mona Keizer.

Ex-gedetineerden kunnen 

moeilijk een schadeverzekering 

afsluiten. Dat is gebleken uit een 

uitzending van Kassa, waarop 

Kamervragen werden gesteld 

aan de minister voor Rechtsbe-

scherming, Sander Dekker.

12.5 JAAR


