Beeldmateriaal kraakbeweging 2000-2002
aanwezig bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
2000
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
GENRE:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

17612
Televisie Actualiteiten
MIDDAGEDITIE
NPS; VARA
2000-01-10
13:08:16 - 13:10:15
1'59"
TD41971 {DIGI-BETA}
V76801 {VHS}
actualiteiten
Krieken, Joost van {redactie}
Materiaal: kleur
MILIEU-ACTIVISTEN KRAKEN NS-WONINGEN ALS PROTEST TEGEN
BETUWELIJN
INTERVIEW met "Bloem" voor de deur van de rechtbank in
Arnhem. "Bloem" is woordvoerder van de radicale
milieu-beweging Groen Front die door NS voor de rechter
gedaagd is. Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat
liet september 1999 weten dat ze in ieder geval de

noordtak
van de Betuwelijn wil schrappen. Maar

Groen Front vindt

de

TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
GENRE:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

hele spoorlijn zinloos. Uit verzet kraakte ze daarom acht
panden op het traject. De NS wil dat de actievoerders
vertrekken. En eist dat in een aantal kort gedingen.
kort geding; krakers
NS; Betuwelijn
Nederland
integraal programma
programmaonderdeel
14071
Televisie Actualiteiten
2 VANDAAG
EO
2000-01-17
18:16:03 - 18:20:12
4'09"
TD42145 {DIGI-BETA}
V76895 {VHS}
actualiteiten
Vries, Marco de {redactie}
Lorch, Ferenc {camera}
Materiaal: kleur
RECHTER BEPAALT ONTRUIMING NS-PANDEN IN ZETTEN
De actievoerders van Groen Front bezetten NS-panden in

Zetten
om de aanleg van de Betuwelijn te vertragen. Binnen acht
dagen moeten de panden zijn ontruimd. De krakers hebben
zich
goed voorbereid op een mogelijke ontruiming door de ME. De
plaatselijke bevolking steunt de krakers maar vindt wel
dat
zij weg moeten.
INTERVIEWS hierover met krakers en Zettenaren.
SHOTS: krakers in panden, kraker ontvangt telefonisch

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/videocollecties/beeld2000-2002.pdf

TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
DRAGERNUMMER:

GENRE:
BESCHRIJVING:
bezet

rechtelijke uitspraak.
ARCHIEFMATERIAAL: (kort) goederentrein.
krakers; bezettingen; acties
NS; Betuwelijn
Zetten; Nederland
integraal programma
programmaonderdeel
263380
Televisie Journaal
JOURNAAL
NOS
2000-01-17
20:41:56 - 20:43:34
TD42121 {DIGI-BETA}
T3486 {BETACAM-SP}
V76871 {VHS}
journaal
Actievoerders van Groen Front houden enkele NS-panden
om de aanleg van de Betuwelijn te vertragen.
SHOTS: krakers in panden.
INTERVIEWS met kraker Mol, die zegt dat geweldloos verzet

zal
volgen bij uitzetting; M. Hart Nibbrig van Projectbureau
Betuweroute, die niet verwacht dat het tot rellen zal
komen.
TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:

GENRE:
BESCHRIJVING:

krakers; bezettingen
Betuwelijn; NS
Nederland
Abspoel, Dave {redactie}
Materiaal: Kleur
programmaonderdeel
263398
Televisie Journaal
JOURNAAL
NOS
2000-01-17
00:03:15 - 00:14:55
11'40"
TD42121 {DIGI-BETA}
T3486 {BETACAM-SP}
V76871 {VHS}
journaal
Jeugdjournaal, gepresenteerd door Debby Petter, met de
volgende onderwerpen:
1. krakers protesteren tegen aanleg Betuwelijn;
2.*Rintje Ritsma wint EK schaatsen;
3.*Co Stompé weer terug in Nederland na WK darts;
4. vulkaanuitbarsting in Guatemala;
5.*parachutespringen vanaf hoogste gebouw van Thailand;
6.*beklimmen van ijsberg in Oostenrijk;
7.*skiën voor blinden en slechtzienden in Zoetermeer;
8.*uitvinding van "elektrische schoenen" in Groot-

Brittannië;
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:

9.*weervoorspellingen.
Petter, Debby {presentatie}
Erven, Wout van {eindredactie}
Lamme, Marissa {regie}
Materiaal: Kleur

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/videocollecties/beeld2000-2002.pdf

ANNOTATIES:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:

* = geen schone inlassen aanwezig
integraal programma
integraal programma

DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:

14153
Televisie Actualiteiten
2 VANDAAG
EO
2000-01-28
17:35:46 - 17:44:25
8'39"
TD42342 {DIGI-BETA}
V77002 {VHS}
actualiteiten
Snel, Jeroen {redactie}
Materiaal: kleur
KRAKERS BEZETTEN NS-PANDEN LANGS TRAJECT BETUWELIJN
Reportage over de bezette NS-panden door actievoerders van
Groen Front tegen de aanleg van de Betuwelijn in Ressen,
Andelst en Meteren (gemeente Geldermalsen). De krakers

GENRE:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

hebben
barricades opgeworpen rondom de panden en bij kleine
spoorwegovergangen. Bij Ressen gooiden actievoerders
verfbommen naar treinen op het traject Nijmegen/Arnhem.
Het
treinverkeer werd ernstig gehinderd. Omdat de ontruiming
van
de panden elk moment kan plaatsvinden bereiden de krakers
zich voor.
INTERVIEWS hierover met:
- krakers Groen Front;
- mr. S. van Schaijck, burgemeester Geldermalsen.
SHOTS:
- kaartje met drie locaties waar NS-kraakpanden worden
bezet;
- krakers hebben barricades opgeworpen bij
spoorwegovergang

TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:

GENRE:

Ressen;
- verschillende kraakpanden;
- buurtbewoners bekijken verlaten krakerspand;
- krakers timmeren kraakpand dicht voordat de ME komt
ontruimen;
- actiekamp Flipje Spoorloos in Meteren.
krakers; bezettingen
Betuwelijn
Nederland; Andelst; Ressen; Geldermalsen
integraal programma
programmaonderdeel
15268
Televisie Actualiteiten
NOVA
NPS; VARA
2000-01-28
22:46:01 - 22:54:13
8'12"
TD42347 {DIGI-BETA}
V77007 {VHS}
TDU42347 {DIGI-BETA; Uitleenkopie}
actualiteiten

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/videocollecties/beeld2000-2002.pdf

MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
ANNOTATIES:
BESCHRIJVING:
Activisten

Bartelds, Vladimir {redactie}
Gouman, Martijn {redactie}
Materiaal: kleur
Schone inlas: TC 23:30:21 - 23:38:09
GROEN FRONT KRAAKT PANDEN UIT PROTEST BETUWELIJN
van Groen Front, die acht panden hebben gekraakt langs het
traject van de Betuwelijn, hebben hun gebied langs het
traject uitgeroepen tot vrijstaat en weigeren de panden
vrijwillig te verlaten. De politie mag van de rechter de
panden onturimen, maar wacht nog met optreden. De krakers
wonen al bijna een jaar in de panden die de NS heeft
opgekocht om het traject van de Betuwelijn vrij te maken.

De
krakers hebben deuren en ramen van de panden
gebarricadeerd
en ondiepe tunnels gegraven, waar activisten in zullen
gaan
liggen in de hoop dat de ME bij een eventuele ontruiming
geen
zwaar materieel durft in te zetten.
INTERVIEWS hierover met Groen Front-activisten Jaap en
Fleur.
SHOTS:
- krakers spuiten water op wegdek van de provinciale weg
bij
Ressen om te laten bevriezen;
- spandoek met tekst: Wij stoppen de Betuwelijn;
- krakers bezig met het barricaderen van panden in Zetten;
- kraker meldt andere krakers via de mobiele telefoon dat
ontruiming door de ME aanstaande is;
- krakers spannen netten tussen bomen rond een gekraakt
pand;
- foto van kraker die een tunnel graaft;
- cu ingang van een door de krakers gegraven tunnel;
- krakers vergaderen over wat te doen bij arrestaties;
- ext. gekraakt pand in Meteren waar actieoverleg wordt
gevoerd;
- krakers warmen zich bij een kampvuurtje;
- opruimen wegblokkade in Zetten door personeel van de
gemeentereiniging;
- politieagent in gesprek met activisten bij een
wegblokkade
in Ressen;
- activisten houden spandoek op naar voorbijrijdende
trein.
TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:

acties; krakers; spandoeken; blokkades; politie
Betuwelijn
Nederland; Ressen; Zetten

SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:

integraal programma
programmaonderdeel

DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:

18035
Televisie Actualiteiten
MIDDAGEDITIE
NPS; VARA
2000-02-01
13:06:40 - 13:08:45
2'05"
TD42389 {DIGI-BETA}

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/videocollecties/beeld2000-2002.pdf

GENRE:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

V77049 {VHS}
actualiteiten
Bouma, Rudy {redactie}
Materiaal: kleur
KRAKERS GEVEN BEZETTING WONINGEN LANGS BETUWELIJN NIET OP
INTERVIEW met S. van Schaijck, burgemeester van

Geldermalsen.
Hij is tegen de Betuwelijn maar legt zich neer bij het
democratisch genomen besluit daarover. Aanhangers van
Groen
Front, tegenstanders van de spoorlijn, hebben in zijn
gemeente panden op het tracé van de Betuwelijn gekraakt om
de
aanleg te dwarsbomen. Van Schaijck probeerde recent hen te
overreden de panden te verlaten, om een grootscheepse
ontruiming door de ME te voorkomen. Maar de
milieuactivisten
TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:

weigerden hem te ontvangen.
krakers; bezettingen; woningen
Betuwelijn
Geldermalsen; Nederland
integraal programma
programmaonderdeel
149654
Televisie Programma
BAREND & WITTEMAN
VARA
2000-02-04
19:23:56 - 19:53:32
29'36"
TD42418 {DIGI-BETA}
V77078 {VHS}
Dagelijks live praatprogramma met gasten en publiek,
afwisselend gepresenteerd door Sonja Barend en Paul

Witteman,
vanuit het "B&W café" te Amsterdam. In deze aflevering
praat
Sonja Barend over het voorstel van GroenLinks om iedere
ME-er
van een rugnummer te voorzien zodat men bij charges de
individuele ME-er kan identificeren. Aan de orde komen oa
het
gebruik van de wapenstok bij acties, de uitbreiding van de
bevoegdheden van de politie, de mate van individuele
verantwoordelijkheid van ME-ers bij acties, de afhandeling
van klachten, acties van krakers ivm de aanleg van de
Betuwelijn, de veiligheidsrisico's van het dragen van
rugnummers en de rol van adrenaline. Gasten zijn: P.
Vriend,
ex-ME commandant; Paul Rosenmöller, fractievoorzitter
GroenLinks; M. Holtackers (Politiebond VMHP); L. Spoelman,
Tweede-Kamerlid PvdA en J. Krater, actievoerder
Groenfront.
GENRE:
TREFWOORDEN:
PERSOONSNAMEN:
NAMEN:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:

praatprogramma
ME; acties; wapenstokken; krakers; politie
Rosenmöller, Paul; Spoelman, Laurette
GroenLinks; Betuwelijn
Nederland
Barend, Sonja {presentatie}
Jonge, Alet de {productie}

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/videocollecties/beeld2000-2002.pdf

TECHN-GEGEVENS:
SELECTIENIVEAU:

Steenwinkel, Siebe de {regie}
Meijer, Herman {eindredactie}
Materiaal: Kleur
integraal programma

DOCID:

14434

COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:

Televisie Actualiteiten
2 VANDAAG
TROS
2000-02-08
18:15:24 - 18:19:57
4'33"
TD42957 {DIGI-BETA}
V77527 {VHS}
actualiteiten
Molenaars, Cees {redactie}
Materiaal: kleur
ONTRUIMING NS-PANDEN LANGS BETUWEROUTE
Reportage over de geweldloze ontruiming door politie en ME
van de NS-panden in Meteren, Andelst en Ressen. De panden
zijn bezet door actievoerders van Groenfront uit protest
tegen de aanleg van de Betuwespoorlijn. Het zwaarst
gebariccadeerde pand is op het actiekamp Flipje Spoorloos

GENRE:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

bij
Meteren. De actievoerders hebben zich verschanst in
ondergrondse tunnels waardoor de ontruiming risico's met
zich

TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
GENRE:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

meebrengt.
INTERVIEWS hierover met:
- P. Versteegt, woordvoerder politie Gelderland-Midden;
- mr. S. van Schaijck, burgemeester Geldermalsen.
SHOTS:
- ontruiming door ME waarna panden worden gesloopt;
- snelweg Rotterdam - Nijmegen.
ontruimingen; bezettingen; ME; politie; krakers
Betuwelijn
Nederland; Geldermalsen
integraal programma
programmaonderdeel
18046
Televisie Actualiteiten
MIDDAGEDITIE
NPS; VARA
2000-02-08
13:07:43 - 13:13:32
5'49"
TD42959 {DIGI-BETA}
V77529 {VHS}
actualiteiten
Brans, Ellen {redactie}
Materiaal: kleur
KRAKERS GEVEN BEZETTING WONINGEN LANGS BETUWELIJN NIET OP
ONDANKS ONTRUIMING
Reportage over actievoerders van Groen Front. Zij hebben,

om
de aanleg van de Betuwelijn te dwarsbomen, acht panden op
het
toekomstig tracé daarvan gekraakt en bezet. In een kort
geding van de NS tegen GroenFront in januari bepaalde de

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/videocollecties/beeld2000-2002.pdf

rechter dat de actievoerders de woningen moesten verlaten,
maar Groen Front weigert dit. Ontruiming staat nu voor de
deur. De actievoerders hebben, om dit zoveel en zolang
mogelijk te belemmeren, de huizen mbv barricades en
fortificaties omgebouwd tot complete vestingen. In deze
reportage aandacht voor de gebeurtenissen in een van deze
kraakpanden in Zetten in de nacht voorafgaand aan de
ontruiming.
INTERVIEWS hierover met:
- woordvoerder Groen Front, en andere actievoerders;
- onderhandelaar politie.
SHOTS:
- actievoerders bereiden zich 's nachts voor op de
ontruiming

TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
DRAGERNUMMER:

GENRE:
BESCHRIJVING:

en nemen tegen de ochtend hun posities in;
- aankomst ME en begin van de ontruiming.
krakers; bezettingen; ontruimingen
Betuwelijn
Zetten; Nederland
integraal programma
programmaonderdeel
264011
Televisie Journaal
JOURNAAL
NOS
2000-02-08
00:50:52 - 00:52:24
TD42925 {DIGI-BETA}
T3508 {BETACAM-SP}
V77485 {VHS}
journaal
De ME ontruimt acht gekraakte panden in Elst, Zetten en
Meteren, die waren bezet door actievoerders tegen de

aanleg
van de Betuwelijn.
SHOTS: krakers op dak van bezet pand in Elst; arrestatie
van

TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
GENRE:
MAKER-FUNCTIE:

actievoerders.
REACTIES van coördinerend burgemeester H. Bergamin;
woordvoerder van krakers.
krakers; bezettingen; ontruimingen; ME; arrestaties
Betuwelijn
Elst; Nederland
Eickhof, Gerri {redactie}
Materiaal: Kleur
programmaonderdeel
14438
Televisie Actualiteiten
2 VANDAAG
EO
2000-02-09
17:35:35 - 17:40:38
5'03" + 12'03"
TD42967 {DIGI-BETA}
V77537 {VHS}
actualiteiten
Snel, Jeroen {redactie}
Cottaar, Ivo {camera}
Lent, John van {camera}

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/videocollecties/beeld2000-2002.pdf

TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

Materiaal: kleur
ONTRUIMING NS-PANDEN LANGS BETUWESPOORLIJN IN METEREN
Reportage over de ontruiming van door krakers van de
actiegroep Groenfront bezette NS-panden langs de

Betuwelijn.
In het pand in Meteren, Flipje Spoorloos, wordt de
ontruiming
bemoeilijkt doordat krakers zich hebben vastgeketend en
ingemetseld in beton in ondergrondse tunnels.
INTERVIEW hierover met L. Schaap, politiewoordvoerder
Amsterdam.
SHOTS:
- ontruiming pand Flipje Spoorloos;
- kraker wordt uit pand naar buiten gevoerd.
*18:15:56 KRAKER IN ONDERGRONDSE TUNNEL BEVRIJD
De laatste kraker, een Fransman, van de actiegroep
Groenfront
die zichzelf had vastgeketend met beton in een
ondergrondse
bunker is door de ME bevrijd. Twee cameramannen hebben
ondergronds de voorbereidingen gefilmd van de krakers.
Nadat
alle krakers uit het NS-pand 'Flipje Spoorloos' zijn
vertrokken wordt de sloop ingezet.
INTERVIEWShierover met:
- H. Munniksma, woordvoerder politie;
- verschillende krakers.
SHOTS:
- bevrijde Fransman komt uit kraakpand;
- (ondergronds) gangenstelsel, bunker;
- start ontruiming met megafoon-oproep van de politie dat
de

TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
DRAGERNUMMER:

GENRE:
BESCHRIJVING:
gemaakt

krakers zich vrijwillig melden;
- vastgeketende krakers;
- bomhutten worden leeggehaald.
krakers; bezettingen; politie; ontruimingen
NS; Betuwelijn
Nederland; Geldermalsen
integraal programma
programmaonderdeel
264023
Televisie Journaal
JOURNAAL
NOS
2000-02-09
00:46:04 - 00:47:15
TD42926 {DIGI-BETA}
T3509 {BETACAM-SP}
V77486 {VHS}
journaal
De politie heeft in Zetten met veel moeite een einde
aan de bezetting van kraakpanden op de route van de
toekomstige Betuwelijn door actievoerders van GroenFront;

de
ontruiming duurde een dag langer dan verwacht omdat de
actievoerders zich verschanst hadden in tunnels en bunkers
onder de grond.
SHOTS: ontruiming door politie; arrestaties van
actievoerders.

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/videocollecties/beeld2000-2002.pdf

TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
GENRE:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

INTERVIEWS met politiewoordvoerder; krakers in ondergronds
hol.
bezettingen; ontruimingen; krakers; arrestaties
Betuwelijn
Zetten; Nederland
Eickhof, Gerri {redactie}
Materiaal: Kleur
programmaonderdeel
19967
Televisie Actualiteiten
MIDDAGEDITIE
NPS; VARA
2000-02-11
13:22:19 - 13:37:45
15'26"
TD42986 {DIGI-BETA}
V77556 {VHS}
actualiteiten
Hout, Reinier van den {redactie}
Materiaal: kleur
TERUGBLIK OP HET NIEUWS VAN DE WEEK
STUDIO-INTERVIEW met Heleen Dupuis, hoogleraar medische
ethiek en Eerste-Kamerlid VVD, en programmamaker Aad vd
Heuvel over het nieuws van de voorgaande week. In het

gesprek
komen adhv ARCHIEFMATERIAAL de volgende onderwerpen aan de
orde:
- winnende foto World Press Photo 2000;
- VARA blijft binnen publiek omroepbestel;
- einde aan vliegtuigkaping vanuit Afghanistan op
vliegveld
Stansted Groot-Brittannië;
- ontruiming woningen langs tracé Betuwelijn na bezetting
door krakers Groen Front;
- VVD lonkt naar het CDA als toekomstig coalitiepartner;
PvdA

PERSOONSNAMEN:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:
kerk

GENRE:
MAKER-FUNCTIE:

jaloers;
- moord schrijver Richard Klinkhamer op echtgenote.
Dupuis, H.M.; Heuvel, Aad van den
integraal programma
programmaonderdeel
149343
Televisie Programma
HEILIG VUUR
NCRV
2000-02-15
22:37:54 - 23:01:35
23'41"
TD43026 {DIGI-BETA}
V77656 {VHS}
Wekelijkse serie reportages met nieuws en informatie uit
en samenleving, gepresenteerd door Heidi Iepema. In deze
aflevering de volgende onderwerpen:
1. krakers;
2. verzorgingshuizen voor homoseksuele ouderen;
2. afscheid aartsbisschop Anton Glazenmaker.
reportage
Iepema, Heidi {presentatie}

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/videocollecties/beeld2000-2002.pdf

TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

Bohlmeijer, Lex {commentaar}
Doorn, Loma {productie}
Ratten, Silvie {productie}
Boer, Jeannet de {regie}
Jepkes, Ans {eindredactie}
Materiaal: Kleur
22:38:36 KRAKERS
Reportage over krakers anno 2000, nav de kraakacties van
Groen Front. Div. krakers van het Amsterdamse kraakpand

Elf
komen aan het woord over de gang van zaken in het
kraakpand.
INTERVIEWS met div. krakers: Kundalini, Arzinia, Donata,
Ton
en André.
*
22:45:44 VERZORGINGSHUIZEN VOOR HOMOSEKSUELE OUDEREN
Studiogesprek met W. Huis, initiatiefnemer woonproject
homoseksuele ouderen, en J. van Zundert, interim-directeur
verzorgingshuis, over de noodzaak voor oprichting van een
verzorgingshuis voor homoseksuelen. Aanleiding vormt de
toestemming die staatssecretaris Vliegenthart hiervoor
gegeven heeft.
*
22:52:47 AFSCHEID AARTSBISSCHOP ANTON GLAZENMAKER
Reportage
over het ontstaan van de oud-katholieke kerk, en de
positie
daarbinnen van aartsbisschop Anton Glazenmaker, nav diens
afscheid. Oa aandacht voor de bezwaren van de katholieke
kerk
mbt de opvattingen en het werk van Glazenmaker. Daarnaast
wordt Glazenmaker gevolgd bij het uitruimen van zijn
kantoor
en tijdens de afscheidsmis in Utrecht.
INTERVIEWS met:
- A. Glazenmaker, emeritus aartsbisschop;
- G. Verhey, eerste vrouwelijke priester;
- A. Simonis, aartsbisschop.
Archiefmateriaal: (zw/w) kerkdienst; (zw/w) ext. kerk van
de

TREFWOORDEN:
PERSOONSNAMEN:
NAMEN:
SELECTIENIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:

oud-katholieke gemeenschap; Glazenmaker naast de paus die
voorgaat in het Onze Vader (1985); priesterwijding van G.
Verhey door Glazenmaker.
krakers; homoseksuelen; ouderen; bejaardentehuizen;
aartsbisschoppen
Glazenmaker, A.J.; Simonis, Adrianus
Oud-Katholieke Kerk
integraal programma
150045
Televisie Programma
ANDERE TIJDEN (1)
NPS; VPRO
2000-03-12
20:24:42 - 20:55:16
30'34"
TD43722 {DIGI-BETA}
V77982 {VHS}
Dertiendelige serie wekelijkse programma's, waarin adhv
archiefmateriaal en interviews onderwerpen uit de recente
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Nederlandse geschiedenis worden behandeld. Presentatie:
Hans

GENRE:
TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

Goedkoop.
In deze eerste aflevering:
1. affaire Kuyper in 1909;
2. barricades in de Vondelstraat, over het ruimen van
barricades van krakers in de Amsterdamse Vondelstraat in
1980.
reportage; historisch programma
geschiedenis
20e eeuw
Nederland
Goedkoop, Hans {presentatie}
Kentie, Annette {commentaar}
Geus, Merel de {productie; regie}
Meurs, Sander van {productie}
Fluitsma, Marjan {productie}~uitvoerend producent;
Liempt, Ad van {eindredactie}
Materiaal: Kleur
20:25:31 AFFAIRE KUYPER
Adhv een interview met Jeroen Hoch, biograaf van Abraham
Kuyper, en archiefmateriaal wordt teruggeblikt op de
Lintjesaffaire en de val van Abraham Kuyper in 1909,

waarbij
kort een vergelijking wordt gemaakt met de
zwartgeldaffaire
rond Helmut Kohl. Met div. zw/w foto's, portretten en
spotprents van Abraham Kuyper, krantenkoppen uit die tijd
en
zw/w foto van P.J. Troelstra.
Shots: 20:28:36 div. van de Abraham Kuyper-kamer
(CDA-partijbureau).
Archiefmateriaal: Kohl tijdens een persconferentie nav
beschuldigingen van fraude aan zijn adres; zw/w Kuyper in
gesprek met gezelschap.
*
20:34:32 BARRICADES IN DE VONDELSTRAAT
Adhv interviews en archiefmateriaal wordt een beeld
geschetst
van de krakersrellen in Amsterdam eind februari, begin
maart
1980 en het ruimen van de barricades in de Vondelstraat
dmv
tanks op 3 maart 1980. Met div. zw/w foto's van Leewis,
Schaardenburg, Sanders, De Wit en Van Erp en een
afbeelding
van het pamflet met waarschuwingen dat vanuit een
helikopter
aan de krakers werd uitgedeeld.
Interviews hierover met:
- M. Leewis, hoofd Algemene Zaken;
- J. van Schaardenburg, hoofdinspecteur;
- T. Sanders, hoofdcommissaris;
- A. de Wit, commissaris van de koningin;
- T. van Erp, commandant pantsergenie Oirschot.
Shots/archiefmateriaal: 20:36:30 rijdende Leopard-1-tank.
Archiefmateriaal: burgemeester Wim Polak van Amsterdam
belaagd door krakers in de gemeenteraad van Amsterdam;
div.
van krakersrellen van 29 februari tot 3 maart 1980:
demonstranten roepen tijdens demonstratie "ME, weg ermee";
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confrontatie tussen politie en krakers waarbij de politie
wegvlucht voor het geweld (met radioverslag van Radio Stad
Amsterdam); krakers bouwen barricades rondom het kraakpand
in
de Vondelstraat; inwoners van Amsterdam banen zich een weg
over de barricades; krakers bouwen verder aan de
barricades;
krakers 's nachts bij kampvuur; tanks rijden door
(brandende)
TREFWOORDEN:
PERSOONSNAMEN:
NAMEN:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:

SELECTIENIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:

GENRE:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:
over

barricades heen 's nachts en overdag.
politiek; politieke partijen; zwart geld; fraude; krakers;
barricaden; betogingen; politie; ME; tanks
Kuyper, Abraham; Polak, Wim; Sanders, Th.C.J.
jaren '10; jaren '80
Amsterdam
Ruigrok, Paul {samenstelling}~item Kuyper;
Noort, Sanne van der {camera}~item Kuyper;
Jansen Hendriks, Gerda {samenstelling}~item Vondelstraat;
Gorin, Pino {camera}~item Vondelstraat;
integraal programma
15043
Televisie Actualiteiten
2 VANDAAG
EO
2000-05-24
17:35:30 - 17:41:08
5'38"
TD45623 {DIGI-BETA}
TDU45623 {DIGI-BETA; Uitleenkopie}
V78393 {VHS}
actualiteiten
Rijneveld, Arie {redactie}
Materiaal: kleur
MILIEUORGANISATIE GROEN FRONT TEGEN BETUWELIJN Reportage
de milieuorganisatie Groen Front nav het proces bij de
rechtbank in Arnhem tegen activisten ivm kraakacties bij

de
aanleg van de Betuwelijn. Groen Front,
opgericht in 1996, heeft zijn actiemethoden afgekeken van
de
radicale Engelse milieuorganisatie Earth First, zoals het
vastketenen aan bomen en het graven van tunnels. Hierdoor
kost de ontruiming door de politie van kraakpanden, zoals
in
Meteren en Zetten in februari, veel tijd en geld. De BVD
probeert tevergeefs het Groen Front in kaart te brengen.
INTERVIEWS hierover met;
- een actievoerder van Groen Front;
- R. van der Leeden, politie Gelderland-Midden.
SHOTS: actievoerders voor de rechtbank; bouwterrein
Betuwelijn langs de A15 bij Dordrecht.
ARCHIEFMATERIAAL: ontruiming door politie van Groen Front
uit
kraakpand; actievoerders rond een kampvuur; gegraven
tunnel
met actievoerder; actievoerders Eco First in bomen in
1995.
TREFWOORDEN:
NAMEN:

processen; acties; krakers; milieubescherming
Betuwelijn
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LOCATIES:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:

Nederland
integraal programma
programmaonderdeel

DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
SUBTITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
PRODUCENT:

158866
Televisie Programma
EUTOPIA
Afl. 1: Kraakstad
NPS
Mosaic Films/Cie. des Phares et Balises/BBC/Arte/TV4 ism
NPS/TV2/YLE
2000-09-09
00:02:00 - 00:28:06
26'06"
TD49702 {DIGI-BETA}
V79902 {VHS}
Twintigdelige serie over Europa en de Europeanen, waarin

UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:
45

jonge filmmakers uit verschillende Europese landen een
persoonlijk beeld geven van het wonen in een verenigd
Europa.
Uitgangspunt is de steeds verdergaande eenwording van
Europa.
Deze eerste aflevering: Kraakstad. Iedere inwoner van een
Eur-land mag in een ander EU-land wonen. Tegenwoordig
wonen

GENRE:
TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:
ANNOTATIES:
BESCHRIJVING:

zo'n kwart miljoen Fransen in Groot-Brittannië. In deze
aflevering worden diverse Franse jongeren, die in Londen
wonen, enige tijd gevolgd.
reportage
wonen
Fransen; EU
Europa; Groot-Brittannië; Londen
Digan, Yseult {regie}
Boer, Hadassah de {commentaar}
Bienaimé, Carole {productie}~assisent;
Lander, Melody {productie}~assistent;
Mabilat, Nelly {productie}~productieleiding;
Ball, Kate {producent}~gedelegeerd;
Alexander, Adam {producent}~uitvoerend;
Luke, Colin {regie}~eindregie;
Fluitsma, Marjan {productie}~uitvoerend producent NPS;
Kuyl, Carel {eindredactie}~NPS;
Materiaal: Kleur
Ontwikkeld met ondersteuning van Media Programma van de EU
Groep Franse jongeren hebben in de Londense wijk North
Peckham worden gevolgd in een aantal kraakpanden. Saïd en
Karim vertellen in het kort over hun situatie, en de iets
gemakkelijker manier van leven voor hun in Engeland dan in
Frankrijk. Gabi ook wel "Stone" genoemd, werkt af en toe

wel
eens voor de Derde wereld maar is grotendeels werkloos.
Hij
beoefent bij tijd en wijle zijn gave als rapper. Saïd gaat
met Sophie naar de supermarkt voor ingrediënten voor een
Marokkaans gerecht, maar vinden het niet, hij begint een
beetje op haar te kibbelen. Sophie gaat naar een
telefooncel
om contact op te nemen met haar moeder, die niet weet hoe
ze
precies leeft.
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Saïd en zijn vrienden krijgen bezoek van de politie
(bobbies), die hen zegt, dat zij allen woensdag het
kraakpand

TREFWOORDEN:
SELECTIENIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
SUBTITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
PRODUCENT:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:
45

verlaten moeten hebben. Saïd waarschuwt Karim hierover.
Enkele leden van de groep besluiten tot een strategische
verhuizing, pakken hun boeltje en gaan slechts een blok
verder wonen. Gabi gaat op zoek naar een nieuwe woning en
vindt via tips van buurtbewoners en nieuw pand. Saïd gaat
naar een Frans bureau om daar zijn flat te laten
onderverhuren, waarbij hij het bureau niet vertelt dat hij
het pand gekraakt heeft. Na een paar weken heeft ieder een
eigen flat. Karim praat tot slot over zijn nieuwe flat.
INTERVIEW met een Engelse buurtbewoner over zijn Franse
buren.
immigranten; krakers; woningen; politie
integraal programma
152462
Televisie Programma
EUTOPIA
Afl. 2: Droomstad
NPS
Mosiac Films/Cie. des Phares et Balises/BBC/Arte/TV4 ism
NPS/TV2/YLE
2000-09-16
00:02:00 - 00:28:07
26'07"
TD49765 {DIGI-BETA}
V79965 {VHS}
Twintigdelige serie over Europa en de Europeanen, waarin
jonge filmmakers uit verschillende Europese landen een
persoonlijk beeld geven van het wonen in een verenigd

Europa.
Uitgangspunt is de steeds verdergaande eenwording van
Europa.

GENRE:
TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:
ANNOTATIES:
aantal

Deze aflevering: Droomstad.
Iedere inwoner van een EU-land mag in een ander EU-land
wonen. Tegenwoordig wonen zo'n kwart miljoen Fransen in
Groot-Brittannië. In deze aflevering worden twee Franse
jongeren in Londen enige tijd gevolgd.
reportage
wonen
Fransen; EU
Europa; Groot-Brittannië; Londen
Digan, Yseult {regie}
Boer, Hadassah de {commentaar}
Mabilat, Nelly {productie}~productieleiding;
Ball, Kate {productie}~gedelegeerd producent;
Anstey, Melanie {productie}
Moufflet, Tamsin {productie}
Alexander, Adam {productie}~uitvoerend producent;
Luke, Colin {regie}~eindregie;
Fluitsma, Marjan {productie}~uitvoerend producent NPS;
Materiaal: Kleur
Een samenwerkingsproject tussen omroepen van een groot
Europese landen; ontwikkeld met ondersteuning van Media
Programma van de EU.
Band is geen zendlijnregistratie.
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BESCHRIJVING:
gevolgd.

Twee Franse jongeren in Londen, Said en Gabi, worden
Saïd en zijn vriendin zijn net uit elkaar en hij loopt

achter
ieder meisje aan dat hij tegenkomt. Hij wordt niet vrolijk
van zijn leven in een kraakpand in Zuid-Londen. Gabi,
beter
bekend als de rapper Stone, heeft problemen met de
politie.
Ook hij leeft in een kraakpand. Saïd heeft het inmiddels
bijgelegd met zijn vriendin. Zij zijn samen bij zijn
ouders
ingetrokken en hij probeert zijn leven weer op orde te
brengen. Gabi moet bij de rechter voorkomen vanwege de
diefstal van een motor. Hij heeft een zoontje, zit zonder
werk en zwerft van kraakpand naar kraakpand. Hij probeert
via
het arbeidsbureau aan het werk te komen en gaat op zoek
naar
een betere woning.
SHOTS:
- door het hele programma door div. straat- en stadsshots
van

TREFWOORDEN:
SELECTIENIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
DRAGERNUMMER:

GENRE:
BESCHRIJVING:
die

TREFWOORDEN:
PERSOONSNAMEN:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHR-NIVEAU:

Londen, oa Peckham en int. div. kraakpanden;
00:14:46 int. kapperszaak; New Cross Station; ext en int.
JobCentre; div. kraken appartement;
00:24:09 ext. en int. restaurant; ext. Tower Bridge
magistrates court.
krakers; gerechtsgebouwen; arbeidsbureaus; arbeid
integraal programma
271262
Televisie Journaal
JOURNAAL
NOS
2000-10-31
00:53:23 - 00:55:02
TD50400 {DIGI-BETA}
T3782 {BETACAM-SP}
V80400 {VHS}
journaal
De politie ontruimt de zgn. kalenderpanden in Amsterdam,
door krakers zijn bezet.
SHOTS van de ontruiming door de ME; krakers kijken toe.
REACTIE van politiewoordvoerder Wilting en enkele krakers.
ontruimingen; krakers; politie
Wilting, Klaas
Amsterdam; Nederland
Eickhof, Gerri {redactie}
Materiaal: Kleur
programmaonderdeel

DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:

153537
Televisie Programma
DE BETUWELIJN
Overkoepelende titel: Villa Achterwerk
ZENDGEMACHTIGDE: VPRO
UITZENDDATUM:
2000-12-03
BEGIN-EINDTIJD: 09:52:45 - 10:14:55
TIJDSDUUR:
22'10"
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DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:
Betuwelijn

TD51020 {DIGI-BETA}
V81110 {VHS}
Documentaire over de invloed van de aanleg van de
op een gezin met drie kinderen dat in het dorpje Andelst
woont. Het huis waarin het gezin woont moet worden

gesloopt
omdat het op het geplande traject van de Betuwelijn staat.
De
ouders van de kinderen blijven er zo lang mogelijk wonen
en
spannen div. procedures tegen de NS aan. Gedurende een
jaar

GENRE:
DOELGROEP:
TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
TECHN-GEGEVENS:
ANNOTATIES:
BESCHRIJVING:

lang worden de drie kinderen, Annelies, Jan-Rik en Marije,
gevolgd.
documentaire
kinderen
kinderen; woningen; slopen
Betuwelijn
Nederland; Andelst
Materiaal: Kleur
"De Betuwelijn" is uitgezonden als onderdeel van het
kindermagazine "Villa Achterwerk".
Het traject van de goederenspoorlijn tussen Rotterdam en
Duitsland doorkruist in Andelst precies de ouderlijke

woning
van Annelies, Jan-Rik en Marije. De buren moeten ook om
die
reden verhuizen en zij worden gevolgd tijdens de
verhuizing.
Vervolgens wordt deze woning gekraakt door het Groen
Front.
De vader van de kinderen maakt eigen videobeelden van de
ontruiming van dit huis door de ME en van de sloop van
huis.
De kinderen vertellen over de impact van deze
gebeurtenissen
en ook de moeder, de buurvrouw en een kraker komen aan het
woord over de gebeurtenissen in Andelst rondom de aanleg
van
de Betuwelijn.
SHOTS:
- door het gehele programma heen div. straatshots van
Andelst; div. van ext. ouderlijk huis van Jan-Rik, Marije
en

TREFWOORDEN:
SELECTIENIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:

Annelies; div. van de omgeving van Andelst.
ARCHIEFMATERIAAL: fragment uit het Jeugdjournaal over de
bezetting van div. huizen in Andelst door krakers (NOS,
2000).
straatshots; krakers; acties; ME; ontruimingen
integraal programma
153955
Televisie Programma
MAN BIJT HOND
NCRV
2000-12-05
19:01:12 - 19:25:04
23'52"
TD51035 {DIGI-BETA}
V81125 {VHS}
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SAMENVATTING:

Dagelijks magazine (5 x per week) met korte interviews en
reportages over alledaagse onderwerpen. Het programma

bevat
GENRE:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

div. vaste onderdelen.
magazine
Nederland
Wens, Marlou {eindredactie}
Abspoel, Michael {samenstelling}
Grimbergen, Bart {samenstelling}
Sleeuwenhoek, Marcel {productie}~productieleiding;
Vink, Kees {productie}
Borst, Michiel {verslaggever}~ea;
Materiaal: Kleur
19:44:22 20 JAAR GELEDEN
Terugblik op de ontruiming van De Grote Wetering in

Amsterdam
in 1980. Deze ontruiming leidde tot rellen en
schermutselingen tussen ME en krakers. Gesprek hierover
met
Gert van Beek, voormalig pelotonscommandant, die zich
tijdens
de ontruiming als Sinterklaas had verkleed.
Archiefmateriaal: ontruiming van De Grote Wetering in
Amsterdam (1980).
2001
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
DRAGERNUMMER:

GENRE:
BESCHRIJVING:

TREFWOORDEN:
LOCATIES:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
PRODUCENT:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:

272898
Televisie Journaal
JOURNAAL
NOS
2001-01-07
00:34:23 - 00:35:42
TD51646 {DIGI-BETA}
TDU51646 {DIGI-BETA; Uitleenkopie}
V81456 {VHS}
journaal
Politie ontruimt gekraakt pand in Amsterdamse
Reguliersbreestraat, dat toebehoorde aan restaurent-keten
Planet Hollywood en daarvoor aan Cineac-bioscoop.
SHOTS van treffen tussen politie en krakers; wegvoeren van
arrestanten.
ontruimingen; krakers; ME; geweld; rellen; arrestaties
Amsterdam; Nederland
Materiaal: Kleur
programmaonderdeel
154264
Televisie Programma
DE ACHTSTE DAG (14)
HUMAN
Bromet & dochters en HUMAN
2001-01-18
00:14:40 - 00:41:13
26'33"
TD52060 {DIGI-BETA}
V81670 {VHS}
Serie actuele reportages van jonge programmamakers die op
zoek gaan naar achtergronden, oorzaken en gevolgen van
actuele en opmerkelijke gebeurtenissen. Presentatie: René

van
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GENRE:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

Eijk.
reportage
Eijk, René van {presentatie}
Bromet, Frans {eindredactie}
Haasbroek, Jan {eindredactie}
Materiaal: Kleur
00:15:51 LESBIES IN LOMBOK
Reportage over de pesterijen en mishandeling van een

lesbisch
stel Liesbeth en Elise door Marokkaanse jongeren in de
Utrechtse wijk Lombok. Er wordt gesproken over de
mishandeling, de gevolgen van de gebeurtenissen en de
maatschappelijke acceptatie van homoseksualiteit.
Interviews hierover met:
- Esther Prade, verslaggeefster;
- Liesbeth, slachtoffer mishandeling;
- straatinterviews over homoseksualiteit.
*
00:21:46 HEILIGE OORLOG 2
Reportage over Sufjan Ollong, een Molukse imam in
Ridderkerk,
nav de religieuze conflicten in Indonesië. Er wordt
gesproken
over Ollongs komst naar Nederland na zijn KNIL-tijd,
moslims
op de Zuid-Molukken, de huidige situatie op Ambon en de
Zuid-Molukken, de relatie tussen christelijke en
islamitische
Molukkers, de heilige oorlog in Indonesië en de
verschillende
visies van christenen en moslims op de situatie in
Indonesië.
Interviews hierover met:
- Susanne Helmer, verslaggeefster;
- Sufjan Ollong, Molukse imam;
- Zeth Mustamu, Molukse dominee in Amsterdam.
*
00:38:16 ONMACHT
Reportage over de arrestatie van Frans Bromet,
programmamaker
en eindredacteur "De achtste dag", nadat hij krakers had
gefilmd. Er wordt met Bromet gesproken over de arrestatie
en

SELECTIENIVEAU:

zijn vermeende provocaties van de politie.
lesbiennes; mishandeling; homoseksualiteit; imams; islam;
oorlogen; jihad; arrestaties
Bromet, Frans
Zuid-Molukkers
Ambon; Indonesië
Prade, Esther {verslaggever}~Lesbies in Lombok en Onmacht;
Helmer, Susanne {verslaggever}~Heilige oorlog 2;
integraal programma

DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
SUBTITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
PRODUCENT:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:

155679
Televisie Programma
HET ALGEMEEN BELANG
Afl. 4: De Zwarte Madonna, 's-Gravenhage
VPRO
Bromet & Dochters
2001-01-23
20:59:36 - 21:24:09

TREFWOORDEN:
PERSOONSNAMEN:
NAMEN:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:
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TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:

24'33"
TD52210 {DIGI-BETA}
V81730 {VHS}
Serie programma's van Frans Bromet over de strijd van
bewoners tegen bestemmingsplannen van de gemeentelijke
autoriteiten. Deze aflevering gaat over flatgebouw de

Zwarte
GENRE:
TREFWOORDEN:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:
MUZIEK-UITV:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:
Zwarte

Madonna in Den Haag.
reportage
ruimtelijke ordening
Nederland; Den Haag
Bromet, Frans {camera; interviewer}
Vasku/MZR & Vman
Materiaal: Kleur
De gemeente Den Haag is voornemens het flatgebouw de
Madonna, dat vijftien jaar geleden werd gebouwd, te

slopen.
Omdat een aantal ruimtes in het pand meer dan een jaar
hebben
leeggestaan, zijn deze gekraakt. Bromet voegt zich bij de
krakers en volgt de gebeurtenissen vanuit het door hun
gekraakte pand.
INTERVIEWS met:
- E.W.K. Kerstiëns, bewoner Zwarte Madonna, oa over de
ideale
plaats van het gebouw in de buurt van theater, bioscoop en
station, de kraak- en ontruimingsactie en de overdreven
reactie van de politie;
- Henk Kortekaas, bewoner Zwarte Madonna, die zijn brief
met
bezwaren aan de gemeente Den Haag voorleest, oa over de
kapitaalvernietiging door de sloop van het pand, de
betaalbaarheid van zijn woning en de kraak waarmee hij het
eens is;
- A.J. Hilhorst, wethouder Den Haag, oa over de
herhuisvesting van twee ministeries waarvoor de locatie
van
de Zwarte Madonna zou kunnen dienen en het plan om nieuwe
sociale woningen in het centrum te bouwen op de plaats
waar
nu twee ministeries staan;
- prof. ir. Carel Weeber, architect, oa over zijn ontwerp
van
de Zwarte Madonna en over zijn twee ontwerpen in Rotterdam
en
Den Haag die ruimte bieden aan sociale woningen op de
mooiste
plekken in de stad;
- kraakster over het feit dat ze van de politie het
kraakpand
niet meer mag betreden;
- Kees van den Berg en Krista van Velzen, krakers, over
kraken;
- Michel Wielandt, kraker, over de politie die van plan is
het pand te ontruimen;
- Iris Schutte, kraker, over justitie die zich over de
kraak
TREFWOORDEN:

gebogen heeft.
krakers; ontruimingen; slopen
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PERSOONSNAMEN:
SELECTIENIVEAU:

Weeber, Carel; Velzen, Krista van
integraal programma

DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:

157358
Televisie Programma
HET LAGERHUIS: JONGEREN
VARA
2001-01-29
16:29:54 - 16:56:52
26'58"
TD52386 {DIGI-BETA}
V81816 {VHS}
Wekelijks debatingprogramma met jongeren olv Paul Witteman
met een aantal vaste deelnemers over actuele onderwerpen

SAMENVATTING:
iav

publiek in De Rode Hoed te Amsterdam. Deze aflevering:
- door alle snelle nieuwe communicatiemiddelen (sms,
internet) ontbreekt het persoonlijke contact;
- kraken is nog steeds nodig want de woningnood bestaat
nog,

GENRE:
DOELGROEP:
TREFWOORDEN:
PERSOONSNAMEN:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:
SELECTIENIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
PRODUCENT:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:

SAMENVATTING:
met

ingeleid door een gesprek met de Amsterdamse kraker Ivo;
- de anonieme zaaddonor moet blijven, ingeleid door Marcel
van Dam.
Het jurylid is dichteres Hagar Peeters, die tevens het
gedicht "Baby boom boogie" voordraagt.
praatprogramma
jongeren
poëzie; krakers; woningnood; communicatie; donors;
spermabanken; geheimhouding
Peeters, Hagar
Nederland
Witteman, Paul {presentatie}
Dam, Marcel van {presentatie}
Kok, Dineke {productie}
Steenwinkel, Siebe de {regie}
Priems, Will {eindredactie}
Materiaal: Kleur
integraal programma
154486
Televisie Programma
BIJKER
EO
Dirk-Jan Bijker Produkties iov EO
2001-02-09
00:15:24 - 01:00:20
44'56"
TD52620 {DIGI-BETA}
TDU52620 {DIGI-BETA; Uitleenkopie}
V81950 {VHS}
Serie praatprogramma's gepresenteerd door Dirk-Jan Bijker
wisselende gasten. In deze aflevering een gesprek met

Klaas
Wilting, voormalig woordvoerder politie Amsterdam, over oa
zijn pensionering, zijn jeugd in Drente, de verhuizing
naar
Amsterdam op zestienjarige leeftijd en de impact daarvan
op
het gezin Wilting, het conducteursverleden van zijn vader,
de
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manier waarop hij met persoonlijke problemen omgaat, zijn
vermogen om te relativeren, de start van zijn loopbaan bij
de
politie in Amsterdam, de manier waarop hij met zijn
kinderen
omgaat, de periode dat Wilting en zijn gezin door de
krakersbeweging bedreigd werden ivm de dood van Hans Kok
in
een politiecel, de ontvoeringsplannen die gedurende de
IRT-affaire speelden, zijn band met hoofdcommissaris Erik
Nordholt, het lef om keuzes te maken, het belang van
vriendschap, de belangstelling voor zijn persoon van de
media
na zijn pensionering, zijn gevoel van verantwoordelijkheid
inzake zijn functie als politievoorlichter, de manier
waarop
hij terugblikt op zijn loopbaan, de impact van zijn
religieuze opvoeding en de vraag of hij een boek gaat
schrijven over zijn periode als woordvoerder van de
politie
GENRE:
TREFWOORDEN:
PERSOONSNAMEN:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:
SELECTIENIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
DRAGERNUMMER:

GENRE:
BESCHRIJVING:

TREFWOORDEN:
LOCATIES:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHR-NIVEAU:

Amsterdam.
praatprogramma
politie
Wilting, Klaas
Bijker, Dirk-Jan {interviewer}
Bijker, Tonneke {eindredactie}
Staverden, Harro van {productie}
Eems, Tineke van der {productie}
Peijs, Bert van {regie}
Materiaal: Kleur
integraal programma
274185
Televisie Journaal
JOURNAAL
NOS
2001-02-20
01:04:05 - 01:04:37
TD52907 {DIGI-BETA}
TDU52907 {DIGI-BETA; Uitleenkopie}
V82047 {VHS}
journaal
In Amsterdam is de politie begonnen met de ontruiming van
vier kraakpanden, in de Pijp en de Jordaan braken hierop
kleine rellen uit.
SHOTS van de bewuste panden en ontruiming door politie;
wegjagen betogers met waterkanon.
krakers; rellen; ontruimingen; ME
Amsterdam; Nederland
Materiaal: Kleur
programmaonderdeel

OCID:
20299
COLLECTIE:
Televisie Actualiteiten
TITEL:
2 VANDAAG
ZENDGEMACHTIGDE: TROS
UITZENDDATUM:
2001-05-10
BEGIN-EINDTIJD: 18:29:47 - 18:36:19
TIJDSDUUR:
6'32"
DRAGERNUMMER:
TD55374 {DIGI-BETA}
TDU55374 {DIGI-BETA; Uitleenkopie}
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GENRE:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

V83064 {VHS}
actualiteiten
Schrikkema, Marc {redactie}
Ploeger, Chris {camera}
Materiaal: kleur
RADIO RATAPLAN IN NIJMEGEN WORDT OPGEHEVEN
Reportage over de opheffing van Radio Rataplan in Nijmegen

na
21 jaar. De radiozender werd opgericht door krakers nav de
krakersrellen in Nijmegen in 1980 en moet op last van de
Rijksdienst voor Radiocommunicatie stoppen.
INTERVIEWS hierover met:
- M. de Jonge (Radio Rataplan);
- M. Arts, ex-kraker;
- Rob Berends, ex-dj Radio Rataplan.
SHOTS: voorbereiding laatste radio-uitzending Rataplan;
ext.

TREFWOORDEN:
LOCATIES:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:
onderwerpen,

en int. pand (oa radiostudio) waar Rataplan gehuisvest is.
ARCHIEFMATERIAAL: politie haalt krakers uit panden aan de
Piersonstraat in Nijmegen; barricades in Nijmegen; tanks
werpen barricades omver.
radiozenders; krakers; radiostudio's
Nederland; Nijmegen
integraal programma
programmaonderdeel
158891
Televisie Programma
VAN GEWEST TOT GEWEST
NPS
2001-06-14
19:00:06 - 19:25:00
24'54"
TD56349 {DIGI-BETA}
V83509 {VHS}
Wekelijks programma met aandacht voor regionale
gepresenteerd door Reinier van den Hout. Deze aflevering

met

GENRE:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:

BESCHRIJVING:

de volgende onderwerpen:
1. Kleine scholen (achterstand kleine scholen volgens
onderwijsinspectie);
2. Krakers Schijndel (bewoners oud munitiedepot van
Defensie).
regionaal programma
Nederland
Hout, Reinier van den {presentatie}
Dijk, Jan {productie}
Kaandorp, Laura {productie}
Snijder, Hans {eindredactie}
Bouma, Machteld {redactie}
Materiaal: Kleur
AANVULLING:
Breedbeeld-uitzending (PALplus)
19:01:15 KLEINE SCHOLEN
Reportage over het dilemma van hoofdonderwijzer Rinze
Kooistra en zijn 33 leerlingen van basisschool De Westhoek

in
Het Bildt, een gebied in het noorden van Friesland, nav
een
rapport van de onderwijsinspectie, dat kleine

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/videocollecties/beeld2000-2002.pdf

plattelandsscholen achterlopen op grote scholen. Ondanks
sussende woorden van staatssecretaris Karin Adelmund zijn
de
scholen toch geschrokken van dit rapport.
INTERVIEWS hierover met:
- Rinze Kooistra, dir. De Westhoek;
- Manita Rauwerda, leerling;
- Ansie Stapart, moeder;
- Corine Meijer, moeder;
- Sita Miedema, part-time leerkracht;
- Theo Oosterveld, dir. (grote) basisschool De Wielen in
Leeuwarden.
SHOTS:
- kinderen tijdens de les en gymnastiek;
- div. ext. basisschool De Westhoek;
- int. en ext. basisschool De Wielen.
*
19:10:53 KRAKERS SCHIJNDEL
Reportage over een munitiedepot bij het Brabantse
Schijndel
dat al lang leeg staat en nu door enkele mensen in gebruik
is
genomen als woonplaats. Domeinen heeft het terrein
verkocht
aan de gemeente Schijndel. De bewoners, die hun vrije
leven
op dit terrein moeten opzeggen, worden gevolgd tijdens de
laatste twee weken van hun verblijf tot en met hun
verhuizing
naar een andere door Domeinen aangewezen locatie. Zij
laten
zien hoe zij wonen en vertellen over hun voorgeschiedenis.
INTERVIEWS hierover met:
- Peer Smits, aanhanger Hare Krisna, die op dit terrein
met

TREFWOORDEN:
NAMEN:
MAKER-FUNCTIE:

SELECTIENIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
SUBTITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
PRODUCENT:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:

SAMENVATTING:

zijn gezin woont;
- Wim Doedel, oud-woonwagenbewoner en kunstenaar;
- Ingrid, bewoonster.
SHOTS: fragment voorstelling "Compagnie Doedel".
onderwijs; scholen; platteland; levensstijl
Domeinen
Zee, Johan van der {redactie}~kleine scholen;
Ruiter, Hans de {camera}~kleine scholen;
Osch, Frank van {redactie; camera}~krakers Schijndel;
Werneke, Marjon {camera}~krakers Schijndel;
integraal programma
158463
Televisie Programma
HET GEZICHT VAN AMSTERDAM
Ruimtelijke ontwikkelingen sinds de Tweede Wereldoorlog
HUMAN
TV DITS iov de Humanistische Omroep
2001-06-27
22:53:50 - 23:55:02
61'12"
TD56735 {DIGI-BETA}
TDU56735 {DIGI-BETA; Uitleenkopie}
V83995 {VHS}
Documentaire van Ireen van Ditshuyzen over de ruimtelijke
ontwikkeling van Amsterdam sinds de Tweede Wereldoorlog.
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Centraal staat de vraag wie het gezicht van de stad
Amsterdam
GENRE:
TREFWOORDEN:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:

ANNOTATIES:
BESCHRIJVING:
tussen

hebben bepaald.
documentaire
ruimtelijke ordening; stedenbouw
Nederland; Amsterdam
Ditshuyzen, Ireen van {regie; productie}~producent;
Hulsebos, Fabie {productie}~uitvoerend producent;
Roomans, Ilja {productie}
Janssens, Bert {eindredactie}
Materiaal: Kleur
AANVULLING:
Breedbeeld-uitzending (PALplus)
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door
Projectmanagementbureau Gemeente Amsterdam
Aan de orde komen oa de rol van en meningsverschillen

bestuurders (met name PvdA-wethouders),
projectontwikkelaars,
architecten, buurtbewoners en actievoerders in het
uitvoeren
of verwerpen van plannen mbt stadsvernieuwing en
huizensloop.
Er wordt gesproken over de protestacties in de jaren '70
voor
behoud van de Dapperbuurt en tegen Plan Duif, dat voorzag
in
de rigoreuze sloop van bestaande huizen waar (dure)
nieuwbouw
voor in de plaats moest komen en over de woningnood en
krakersrellen in de jaren '80. Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan de mislukking van de Bijlmermeer, die
indertijd
volgens de modernste, ideologische bouwkundige inzichten
werd
gebouwd en de ontwikkeling van de nieuw geplande woonwijk
IJburg in Amsterdam. Met div. (zw/w) foto's en
krantenkoppen
over de verschillende onderwerpen.
INTERVIEWS hierover met:
- Henk van Veldhuizen, projectmanager IJburg;
- Han Lammers, wethouder Stadsontwikkeling en Publieke
Werken
(1970-1976);
- Walter Etty, wethouder Financiën en Bestuursorganisatie
(1980-1990);
- Dirk Frieling, adjunct-dir. Dienst Volkshuisvesting
(1967-1972);
- Ati Mol (Sterke Arm 1970-1978);
- Rieke Evegroen (Sterke Arm 1971-1978);
- Jan Nieuwenweg, dir. Bouw- en Woningtoezicht (19701985);
- Cor Rugaart (ondernemersvereniging Dapperbuurt);
- Jan Beerenhout, voorpostambtenaar Dapperbuurt/Indische
Buurt (1972-1990);
- Michael van der Vlis, wethouder Verkeer en Ruimtelijke
Ordening (1978-1990);
- Maarten de Boer (Amsterdams Monumentenfonds 1992-2000);
- Jaap Engel, projectgroepvoorz. Jordaan (1974-1979);
- Edo Arnoldussen, dir. Grondbedrijf;
- Gerard W. Bakker, projectontwikkelaar;
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- Duco Stadig, wethouder Grondzaken, Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing;
- Lourens Loeven, projectmanager Oostelijk Havengebied;
- Aleida Leeuwenberg, bewoonster Oostelijk Havengebied,
die
div. procedures aanspande tegen de bouw in het Oostelijk
Havengebied;
- Pierre van Rossum, projectmanager Kerngebied Zuidas.
SHOTS:
23:37:01 sloopwerkzaamheden in de Bijlmer;
bouwwerkzaamheden
IJburg; vaarshot Oostelijk Havengebied.
ARCHIEFMATERIAAL (vnl zw/w): fragment uit Polygoonjournaal
over de Bijlmermeer; burgemeester Van Hall slaat de eerste
paal in de Bijlmer (15-12-1966); rijer door Bijlmermeer;
braakliggend gebied in de stad, waar huizen zijn gesloopt
(1969); huizensloop; Jan Nieuwenweg (1973); presentatie
Plan
Duif voor de Dapperbuurt (1972); Han Lammers tijdens
raadsvergadering; straatoproer (1972); bijeenkomst
buurtbewoners; demonstratie tegen de metro (1973); charges
ME
tegen demonstranten (1975); braakliggend terrein in de
binnenstad (1974); persconferentie waarin Lammers meldt
dat
hij niet als raadslid zal aftreden (1976); interview met
Schaefer ("VARA Visie", 26-05-1978); charges ME (1980) en
interview met kraakster; opruimen puinhopen na
krakersrellen
(1980); bewoners in hal van een gebouw in de Bijlmer;
bekendmaking van de uitkomst van het referendum over
IJburg
(1997).
GELUIDSFRAGMENT (kort): toespraak J.L.N. Schaefer
(15-09-1972).
TREFWOORDEN:
College van Burgemeester en Wethouders;
projectontwikkelaars;
huisvesting; slopen; stadsvernieuwing; woonwijken;
woningnood
PERSOONSNAMEN:
Veldhuizen, Henk; Lammers, Han; Etty, Walter; Nieuwenweg,
J.;
Beerenhout, Jan; Vlis, M.B. van der; Stadig, Duco
LOCATIES:
Bijlmermeer; Dapperbuurt; IJburg; Oostelijk Havengebied
SELECTIENIVEAU: integraal programma
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:

GENRE:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:

22806
Televisie Actualiteiten
NETWERK
KRO
2001-08-03
20:36:36 - 20:43:11
6'35"
TD57944 {DIGI-BETA}
TDU57944 {DIGI-BETA; Uitleenkopie}
V84324 {VHS}
actualiteiten
Meijers, Roul {redactie}
Mennens, Leon {camera}
Verlind, Martijn {camera}
Materiaal: kleur
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BESCHRIJVING:

RECHTSE KRAKERS BEZETTEN LEEGSTAANDE KAZERNE IN EINDHOVEN
Verslag van de bezetting van een verlaten kazerne van het
ministerie van Defensie door een groep krakers, die zich
"nieuw rechts" noemt. Volgens de gemeente Eindhoven horen

de
krakers bij een extreem-rechtse organisatie. Er zijn sinds
de
bezetting vanaf december 2000 al een aantal incidenten op
het
terrein van de kazerne geweest. Linkse actievoerders
hebben
onlangs geprobeerd de krakers te verjagen, wat uitmondde
in
vernielingen en ravage in de kazerne. Het ministerie van
Defensie wil zich over deze kwestie niet uitlaten.
INTERVIEWS hierover met:
- R. Welschen, burgemeester Eindhoven. Hij is bang voor
gewelddadigheden tegen een asielzoekerscentrum op
hetzelfde
bezette grondgebied;
- J. van Donselaar, universiteit van Nijmegen. Hij legt
uit
wat "nieuw rechts" betekent en hoe de term "standrecht"
hiermee in relatie staat;
REACTIES van enkele naar buiten komende krakers, die
zeggen
dat de rechtse krakers zijn vertrokken.
SHOTS:
- ext. kazerne op het grondgebied van Defensie;
- (onherkenbaar in beeld) twee krakers, van wie één een
t-shirt draagt met de tekst "standrecht";
- rondleiding door kraker (onherkenbaar in beeld) in de
kazerne, de toiletten en wastafels zijn grotendeels
gesloopt;
leuzen van nationalistische aard op de muren in de
kazerne.
TREFWOORDEN:
PERSOONSNAMEN:
LOCATIES:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
PRODUCENT:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:

ARCHIEFMATERIAAL: betoging rechtse partij CP86.
krakers; extremisme; kazernes
Welschen, R.W.
Nederland; Eindhoven
integraal programma
programmaonderdeel
159343
Televisie Programma
STUDENTENLEVEN (3)
KRO
ID&Dtv iov KRO
2001-09-17
16:33:47 - 16:58:30
24'43"
TD58396 {DIGI-BETA}
V85106 {VHS}
Twintigdelige serie reportages waarin een aantal Nijmeegse
studenten wordt gevolgd tijdens hun dagelijkse bezigheden.
Deze aflevering: Laura Fritz (International management),
Sarah Keulen (psychologie), Patrick Gonzalez (natuurkunde)

en
Hugo (cultureel maatschappelijke vorming). Laura begint
aan
een bijbaantje in een kroeg. Ze kijkt eveneens terug op de
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aanslagen van 11 september in de VS. Sarah woont nog bij
haar
ouders in Baarlo en reist per trein naar Nijmegen, maar
zoekt
een studentenwoning in Nijmegen. Patrick kijkt terug op
een
inauguratie bij de studentenvereniging Carolus Magnus en
vertelt over zijn studie natuurkunde. Hugo vertelt in zijn
gekraakte studentenwoning over zijn opleiding, zijn woning
en

GENRE:
TREFWOORDEN:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:
SELECTIENIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
SUBTITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
PRODUCENT:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:
AVRO,

zijn alternatieve levensfilosofie.
reportage
studenten; studentenhuizen; dagelijks leven
Nederland; Nijmegen
Jonge, Frank de {producent}
Wal, Hetty van der {eindredactie}
Mookhoek, Pim {samenstelling}
Koenen, Susan {samenstelling}
Biemen, Mirjam van {samenstelling}
Nijman, Marlies {productie}
Materiaal: Kleur
integraal programma
160028
Televisie Programma
ALLES MAG
Afl.1: Medialab (1)
KRO
Co-productie KRO en CCCP.tv
2001-10-05
00:04:18 - 01:22:59
78'41"
TD58628 {DIGI-BETA}
V85348 {VHS}
Veertigdelige serie experimentele programma's van KRO,
EO en Humanistische Omroep. Het programma biedt
programmamakers en kijkers een podium voor nieuwe ideeën

en
creativiteit en staat open voor reacties van het publiek.
Deze aflevering is de eerste in een zesdelige serie
verzorgd
door de KRO onder de titel "Medialab". Vanuit zijn
televisiekelder introduceert de 'ontevreden kijker' Lex
Bouma
(Chris Bajama) drie nieuwe pilots van programma's gemaakt
door programmamakers van de KRO. Ieder aflevering wordt
gepresenteerd door een gastpresentator en worden de pilots
besproken met een deskundige gast. Aan het einde van de
serie
wordt door de kijker het beste programma-idee gekozen.
Deze
zal uiteindelijk door de KRO tot een programma worden
uitgewerkt. Deze week is de gastpresentator Lizelot
Prumper
GENRE:
TREFWOORDEN:
PERSOONSNAMEN:
MAKER-FUNCTIE:

en de gast programmamaker Bert van der Veer.
NADER TE BEPALEN
experimenten; televisieprogramma's
Veer, Bert van der
Bajema, Chris {presentatie}
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TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

Prumper, Lizelot {presentatie}~gastpresentatie;
Nuijten, Noortje {productie}~ea;
Schut, Mattias {regie}
Stevens, Siem {regie}
Quaden, Pascalle {eindredactie}
Materiaal: Kleur
00:52:49 DE EIGENWIJS VAN DE KIFT
Documentaire over de Nederlands post-punkband De Kift. De
drijvende kracht achter de band zijn de broers Ferry en

Marco
Heyne. De band wordt gevolgd tijdens optredens en de
opname
van de jubileum-cd "Koper". Aan de orde komen: de muziek
en
de vormgeving van De Kift, mn "Koper"; de rol van An en
Jan
Heyne, ouders van de broers, in de band; de achtergrond
van
de band in de punk- en kraakbeweging; het uitgeven van
muziek
in eigen beheer.
INTERVIEWS met:
- Ferry Heyne, bandleider, oa over de muziek van De Kift
en
mn het verhaal van de nieuwe cd "Koper";
- Marco Heyne, zakenman (manager), oa over het belang van
subsidies om de band draaiende te houden;
- Jan Heyne, trompettist in De Kift, over zijn beroep als
machinebankwerker en het beroep van zijn zoons;
- Wim ter Weele, drummer/vormgever, over de illustraties
die
hij voor De Kift en de bijzondere vormgeving van de
verpakkingen van de cd's van De Kift;
- Terrie (The Ex) over het kraakpand "De Witte Villa" in
Wormer, waar veel bekende punkbands uit Wormer eo begin
jaren
tachtig zijn begonnen.
SHOTS:
00:53:02 div. optreden De Kift; verkoop van cd's na afloop
van concert; ext. en int. kantoor/studio in Koog aan de
Zaan;
cu noten die op papier worden geschreven; div.
illustraties
voor "Koper"; cu draaiend spoel van bandrecorder; cu
handen
aan de knoppen van het mengpaneel; landschap Zaanstreek;
div.

TREFWOORDEN:
rijkdom;
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:

fanfare tijdens repetitie;
01:10:56 ext. voormalig kraakpand "De Witte Villa".
elektrische apparatuur; huishoudelijke apparatuur;
winkels; popmuziek; punk; krakers
Nederland; Amsterdam; Zaanstreek; Wormer
Rigter, Paul {presentatie}~"Naar de knoppen";
Beumkes, Fran {verslaggever}~"Naar de knoppen";
Ruiter, Fabian {productie}~productieleiding;
"Naar de
knoppen";
Hilberbrink, Harm-Ydo {regie}~"Naar de knoppen";
Silos, Chris {presentatie}~"Op het oog";
Pluim, Rens {presentatie}~"Op het oog";
Schut, Mattias {regie}~"Op het oog";
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Keune, Eelco {productie}~"Op het oog";
Stakenburg, Marc {scenario; interviewer}~"De eigenwijs van
De

SELECTIENIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:

Kift";
Vos, Sjoerd {regie}~"De eigenwijs van De Kift";
integraal programma
160147
Televisie Programma
DE LEUGEN REGEERT (5)
VARA
2001-10-05
20:32:53 - 21:11:31
38'38"
TD58632 {DIGI-BETA}
V85352 {VHS}
Dertiendelige serie live praatprogramma's vanuit Het West
Indisch Pakhuis in Amsterdam, waarin Felix Meurders met
gasten praat over de berichtgeving van het nieuws van de
afgelopen week door de Nederlandse pers. Hij wordt

bijgestaan
door een mediaraad, die deze aflevering bestaat uit Rob de
Spa, hoofdredacteur ANP, en Job Frieszo, chef Haagse
redactie
GENRE:
TREFWOORDEN:
PERSOONSNAMEN:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

van het "NOS-journaal".
mediaprogramma
media; pers
Frieszo, Job
Meurders, Felix {presentatie}
Horst, Els van der {productie}
Koelen, Paul van {regie}
Kee, Peter {eindredactie}
Materiaal: Kleur
20:52:13 JOURNALISTIEKE BLUNDERS
Reportage over twee voorbeelden uit 1980 waar journalisten
door tijdgebrek enorm in de fout zijn gegaan. Het eerste
voorbeeld was de kop waarmee Het Parool op Koninginnedag
1980 opende: "Inhuldiging in rustig Amsterdam". Het tweede
voorbeeld is het interview dat journalist Kees Schaepman

voor
"Vrij Nederland" dacht te hebben met Christiane F. en door
het Duitse boulevardblad "Bild" klakkeloos werd
overgenomen.
Aansluitend vertelt Van Spa over zijn journalistieke
misser
die hij ooit heeft gemaakt.
Met div. (kranten)artikelen.
INTERVIEW hierover met:
- Frans Heddema, voormalig hoofdredacteur van Het Parool;
- Kees Schaepman, freelance journalist.
ARCHIEFMATERIAAL: kraker kondigt onrustige Koninginnedag
aan;
cu spandoek "geen woning, geen kroning" (1980); koningin
Juliana kondigt op onrustige Dam haar troonsafstand aan;
zetters aan het werk achter zetmachines; "Het Parool" rolt
van de persen; cu kop "Inhuldiging in rustig Amsterdam";
div.

TREFWOORDEN:
roddelpers;

rellen in de binnenstad (1980); fragment uit de speelfilm
"Christiane F., wir kinder vom Bahnhof Zoo".
politieke partijen; televisieprogramma's; kranten;
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PERSOONSNAMEN:
de;

koninklijk huis Nederland; journalisten; bloopers
Hillen, Hans; Balkenende, Jan Peter; Hoop Scheffer, Jaap
Atsma, Joop; Fransen, Ferdinand; Máxima (prinses

Nederland)
NAMEN:
SELECTIENIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
SUBTITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
PRODUCENT:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:
en

CDA; Het Parool; Vrij Nederland
integraal programma
159868
Televisie Programma
DE TELEVISIEJAREN
Afl. 17: 1976
NCRV
FC Klap iov NCRV
2001-10-30
18:03:31 - 18:27:22
23'51"
TD58920 {DIGI-BETA}
V85840 {VHS}
Serie dagelijkse programma's waarin adhv archiefmateriaal
interviews met bekende Nederlanders wordt teruggeblikt op

de
televisieprogramma's en gebeurtenissen op televisie van
een
GENRE:
TREFWOORDEN:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:
uit",

bepaald jaar. Deze aflevering: 1976.
periode-overzicht
televisieprogramma's
Klapwijk, Petra {productie}~uitvoerend producent;
Labree, Rob {eindredactie}
Schipperijn, Jeroen {regie}~ea;
Kamerling, Anique {productie}~ea;
Bakker, Elske {eindredactie}~NCRV;
Materiaal: Kleur
Aan de orde komen het televisieprogramma "Vlieg er eens
twee commercials van Bokma ("Schat, staat de Bokma

koud?"),
"Bohemian Rhapsody" van Queen, krakersrellen tijdens de
sloop
van de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam tbv de aanleg van de
metro, de beslissende strafschop van Antonin Panenka voor
de
Tsjechen tijdens de finale EK Voetbal Tsjechoslowakije West-Duitsland, het televisieprogramma "Peppi en Kokki",
Sylvester Stallone in de speelfilms "Rocky", en het
televisieprogramma "Cijfers en Letters".
ARCHIEFMATERIAAL: "Vlieg er eens uit"; twee commercials
van
Bokma; Queen: "Bohemian Rhapsody"; krakersrellen, sloop
van
de Nieuwmarktbuurt en interview met Ivo Samkalden,
burgemeester Amsterdam; de strafschop van Antonin Panenka
voor de Tsjechen tijdens de finale EK Voetbal
Tsjechoslowakije - West-Duitsland; "Peppi en Kokki";
"Rocky"
TREFWOORDEN:
PERSOONSNAMEN:
Hulscher,

met Sylvester Stallone; "Cijfers en Letters".
commercials; popmuziek; krakers; EK Voetbal; speelfilms
Fröhlich, Sjors; Pauw, Jeroen; Gelder, Jochem van;

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/videocollecties/beeld2000-2002.pdf

Mariska; Jorissen, Minoesch; Bovelander, Floris-Jan;
Nieman,

NAMEN:
SELECTIENIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:
onderwerpen,

Rick; Jansen, Dolf; Löw, Victor; Heerschop, Peter; Spits,
Frits; Jansma, Kees; Beenhakker, Leo; Velde, Jean van de;
Stallone, Sylvester; Horst, Christine van der
Queen; Peppi en Kokki; Rocky
integraal programma
160871
Televisie Programma
VAN GEWEST TOT GEWEST
NPS
2001-12-13
19:00:53 - 19:25:50
24'57"
TD59445 {DIGI-BETA}
V87005 {VHS}
Wekelijks programma met aandacht voor regionale
gepresenteerd door Reinier van den Hout. Deze aflevering

met

GENRE:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:

BESCHRIJVING:

de volgende onderwerpen:
1. Jongeren in Zeewolde (sleutelkinderen en racisme);
2. Monumenten in Veenhuizen (verval gevangenisdorp).
regionaal programma
Nederland
Snijder, Hans {eindredactie}
Hout, Reinier van den {presentatie}
Dijk, Jan {productie}
Braak, Annechien {productie}
Ruiter, Hans de {camera}
Materiaal: Kleur
AANVULLING:
Breedbeeld-uitzending (PALplus)
19:01:16 JONGEREN IN ZEEWOLDE
Reportage over de mogelijkheden van vermaak voor jongeren

in
de gemeente Zeewolde. De meeste jongeren zijn zgn
sleutelkinderen en zijn veel alleen. Zij kunnen 's middags
naar het jongerencentrum annex internetcafé dat wordt
geleid
door Bianca Blomberg.
Opvallend is dat de jongeren vaak racistische
internetsites
bezoeken en racistische muziek draaien. Op de sportschool
probeert men zaken als racisme bespreekbaar te maken.
INTERVIEWS hierover met:
- Ernst Cramer, wethouder Zeewolde;
- enkele "sleutelkinderen";
- enkele jongens over buitenlanders;
- Robin Soolingen, leraar sportschool;
- Edwin Morren, hulp sportschool.
SHOTS: jongeren op de fietspont; div. int.
jongerencentrum;
div. woonwijken Zeewolde.
*
19:13:46 MONUMENTEN IN VEENHUIZEN
Reportage over het verval van de monumentale bijgebouwen
van
de gevangenis in Veenhuizen. De katoenspinnerij is recent
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verkocht aan een jong stel dat er een woning van wil
maken.
Een ander gebouw is gekraakt en de rest van de gebouwen
zijn
onbewoonbaar gemaakt. De Rijksgebouwendienst weet niet wat
zij met de gebouwen moet doen.
INTERVIEWS hierover met:
- Daan, kraker;
- Jan de Maar, bestuurslid gevangenismuseum;
- Patrick Heiligers en Bina Luth, eigenaars
katoenspinnerij;

TREFWOORDEN:
verpaupering;
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:

SELECTIENIVEAU:

- Tinie Veenstra, bewoonster Veenhuizen;
- Henk Timmerman, projectleider Rijksgebouwendienst.
SHOTS: div. gebouwen van gevangenisdorp Veenhuizen.
ARCHIEFMATERIAAL: Veenhuizen (VGTG 1971).
jongeren; jongerencentra; rassendiscriminatie;
monumenten; gevangenissen; krakers
Zeewolde; Veenhuizen
Rooseboom, Lisette {redactie}~Jongeren in Zeewolde;
Sluiter, Arienke {redactie}~Jongeren in Zeewolde;
Knol, Liefke {redactie}~Monumenten in Veenhuizen;
integraal programma

2002
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
NET-ZENDER:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
UITZENDTIJDSTIP:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:
initiatieven

GENRE:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

161229
Televisie Programma
KAAP DE GOEDE HOOP
Nederland 3
RVU
2002-01-09
20:00
20:00:47 - 20:24:42
23'55"
TD59751 {DIGI-BETA}
V87311 {VHS}
Wekelijks programma met reportages over nieuwe
en portretten van inspirerende mensen. In deze aflevering:
"Begin bij jezelf", over idealisme in de huidige
maatschappij.
reportage
Nederland
Bogaers, Louis {samenstelling}~ea;
Materiaal: Kleur
De div. reportages lopen door elkaar heen.
*
INITIATIEVEN IN DE WIJK
Een Marokkaanse man wordt gevolgd die zich inzet voor de
veiligheid en het jongerenwerk in de wijk. Er wordt met

hem
gesproken over zijn initiatieven, (oa een clubhuis), hun
activiteiten voor de wijk en de integratie in de wijk.
*
WEGGEEFWINKEL
Een vrijwillige winkelier wordt gevolgd die een
(gekraakte)
winkel heeft waar mensen gratis overbodige spulletjes
kunnen
brengen en halen. Er wordt met hem gesproken over de opzet

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/videocollecties/beeld2000-2002.pdf

van de winkel, de artikelen in de winkel en zijn
idealisme.
*
OUD-STUDENT
Een oud-student keert terug naar zijn studentenwoningen in
Wageningen. Hij vertelt over zijn studie, zijn idealisme
voor
het milieu, zijn motto "verander de wereld, begin bij
jezelf"
en zijn betrokkenheid bij de Bhagwan-beweging.
*
FAIR TRADE
Een horeca-uitbaatster koopt duurzame artikelen van Fair
Trade-organisatie in. Zij vertelt over haar beweegredenen
om

TREFWOORDEN:
NAMEN:
OPNAMEPLAATS:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:

GENRE:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
ANNOTATIES:
BESCHRIJVING:

deze producten (oa koffie en thee) te gebruiken. Ook een
gesprek met de vertegenwoordigster van de Fair Trade-shop
over haar idealisme.
winkels; integratie; etnische minderheden; club- en
buurthuiswerk; studentenhuizen; wereldwinkels; horeca
Marokkanen; Bhagwan-beweging
Nederland, Wageningen {studentenwoningen}
integraal programma
integraal programma
26227
Televisie Actualiteiten
NETWERK
AVRO
2002-01-17
20:31:37 - 20:36:32
4'55"
TD59821 {DIGI-BETA}
TDU59821 {DIGI-BETA; Uitleenkopie}
V87391 {VHS}
actualiteiten
Til, Roelf van {redactie}
Broekhuijzen, Tjeerd {camera}
Materiaal: kleur
Schone inlas: TC 20:55:58 - 21:00:12
AMSTERDAM MOGELIJK AANTREKKELIJK ALS SCHUILPLAATS VOOR
TERRORISME
In het krakerspand Vrankrijk in Amsterdam heeft de politie
het vermeende ETA-lid Juan Ramon Rodriguez gearresteerd.

De
Spaanse afscheidingsbeweging ETA is verantwoordelijk voor
een
lange reeks terroristische aanslagen. De aanhouding van
Rodriguez, tevens zanger van een Baskische rockgroep, legt
een verband tussen de Baskische terreur en de Nederlandse
krakersbeweging. De eerder opgepakte Al Qaida-terrorist
Richard Reid, die een vliegtuig probeerde op te blazen met
bomschoenen, had ook in Amsterdam gebivakkeerd. Nederland
blijkt een belangrijk centrum te zijn in de criminele
wereld.
INTERVIEWS hierover met:
- J. Mansvelt Beck, sociaal geograaf, over aanwijzingen
dat
er contacten bestaan tussen Nederlandse krakers en de ETA.
Hij toont een cover van het boek "Baskenland autonoom?!",
waarvan de auteur onbekend is;
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TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
NET-ZENDER:
ZENDGEMACHTIGDE:
PRODUCENT:
UITZENDDATUM:
UITZENDTIJDSTIP:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:

- H. Nelen, criminoloog, over de aantrekkingskracht van
Nederland als "gateway to Europe" voor terroristen.
SHOTS: politie in vroege ochtenduren voor krakerspand
Vrankrijk.
ARCHIEFMATERIAAL: foto Rodriguez; optreden Baskische
rockgroep; div. van RAF in Nederland; foto Reid en
arrestatie; div. ETA.
terrorisme; arrestaties; krakers
ETA
Nederland; Amsterdam
integraal programma
programmaonderdeel
161585
Televisie Programma
DE HORZEL (11)
Nederland 3
VARA
Marat TV/Denkdoos ism VARA
2002-01-25
23:14
23:14:13 - 23:40:14
26'01"
TD59928 {DIGI-BETA}
V87498 {VHS}
Serie satirische programma's waarin de actualiteit dmv een
persiflage op actualiteitenprogramma's op de hak wordt
genomen. Presentatie: Isa Hoes en Ronnie van Poppel. Deze
aflevering: oa "Gesprek met de zus van de minister-

president"
(Mimi Kok) over haar verjaardag, drugskoeriers en de
bouwfraude; klachten over een koninklijke treiterlijn;
reportage over een worst case scenario-meeting van het
dagelijkse bestuur Oranjezaken van de RVD; persiflage op
homeshopping-zenders; gesprek met mevrouw Ligthart-Schenk
(Ineke Veenhoven) over het kunstgeschenk voor het
prinselijk

GENRE:
TREFWOORDEN:
PERSOONSNAMEN:
MAKER-FUNCTIE:

MUZIEK-UITV:

paar met aandacht voor werk van André Volten; twee Vlaamse
meisjes van de politieke partij Leefbaar Reet bezoeken
Nibbixwoud en ontmoeten een groot gezin ihkv het gezin als
hoeksteen van de samenleving; handige kraaktips van kraker
Gert-Jan ("Kraken met kijkers"); parlementaire enquete
bouwfraude; interview met Oscar Meijer over het prinselijk
huwelijk; hacker Dimitri over de mislukte chatsessie van
kroonprins Willem-Alexander en Maxima.
satire
humor
Volten, André
Francissen, Willemijn {eindredactie}
Verstraete, Céleste {productie}~leiding;
Buisman, Vanessa {productie}~ea;
Verstraete, Guus (jr.) {regie}
Snepvangers, Carla {productie}~uitvoerend producent Marat;
Valk, Wessel de {productie}~uitvoerend producent VARA;
Hoes, Isa {actrice}
Kok, Mimi {actrice}
Veenhoven, Ineke {actrice}
Meijer, Oscar {acteur}
Snijders, Ronald {acteur}

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/videocollecties/beeld2000-2002.pdf

Bruin, Tina de {actrice}

TECHN-GEGEVENS:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:

GENRE:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
ANNOTATIES:
BESCHRIJVING:

TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
BEGIN-EINDTIJD:
DRAGERNUMMER:

GENRE:
BESCHRIJVING:
Arnhem

Gucht, Eva van der {actrice}
Reijmers, Mark {acteur}
Materiaal: Kleur
integraal programma
integraal programma
26793
Televisie Actualiteiten
2 VANDAAG
EO
2002-01-30
17:45:48 - 17:52:00
6'12"
TD60199 {DIGI-BETA}
TDU60199 {DIGI-BETA; Uitleenkopie}
V87579 {VHS}
actualiteiten
Veenstra, Renzo {redactie}
Materiaal: kleur
Schone inlas: TC 18:53:15 - 18:58:56
WEINIG PROTESTEN EN BETOGINGEN VERWACHT BIJ KONINKLIJK
HUWELIJK
Reportage over de krakersrellen tijdens de kroning van
koningin Beatrix in Amsterdam in de jaren '80 versus de
geplande actievoering tijdens het aanstaande huwelijk van
kroonprins Willem-Alexander en Maxima Zorreguieta in
Amsterdam. De actievoerders van nu willen een vreedzame
manifestatie houden op het zgn. 'Witte plein".
INTERVIEWS hierover met:
- Rooie Pietje, actievoerder jaren '80;
- E. Heemskerk, actievoerder van nu.
SHOTS: Rooie Pietje toont pand van waaruit de rellen zijn
begonnen;
ARCHIEFMATERIAAL: krakersrellen '80.
huwelijken; acties; krakers
Koninklijk Huis
Nederland; Amsterdam
integraal programma
programmaonderdeel
281813
Televisie Journaal
JOURNAAL
NOS
2002-02-05
00:56:33 - 00:57:25
TDU60230 {DIGI-BETA; Uitleenkopie}
T4237 {BETACAM-SP}
V87610 {VHS}
journaal
Bij de ontruiming van krakersbolwerk het Katshuis in
heeft de politie negen mensen aangehouden. Het was het

oudste

TREFWOORDEN:
LOCATIES:

kraakpand van Nederland.
SHOTS: politie dringt met slijptollen het gebouw binnen en
verricht enkele arrestaties.
ontruimingen; krakers; arrestaties; politie
Arnhem; Nederland
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TECHN-GEGEVENS:
BESCHR-NIVEAU:

Materiaal: Kleur
programmaonderdeel

DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
SUBTITEL:
NET-ZENDER:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
UITZENDTIJDSTIP:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:

163321
Televisie Programma
DE GEKLEURDE WAARHEID
Afl. 7: De ligplaats
Nederland 3
NPS
2002-05-10
20:03
20:03:45 - 20:28:11
24'26"
TD62505 {DIGI-BETA}
V89005 {VHS}
Tiendelige serie documentaires van verschillende makers
waarin kleurrijke personen centraal staan, die gedurende
langere tijd zijn gevolgd. Deze aflevering een

SAMENVATTING:

documentaire
van Sunny Bergman over de legalisering van ligplaatsen
voor
GENRE:
TREFWOORDEN:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:
was

woonboten in de Nes aan de Vecht.
documentaire
gedoogbeleid; woonboten
Nederland; Vecht
Bergman, Sunny {camera; regie}
Bouwma, Hans {camera}
Jonge, Milika de {montage}
Bergman, Tijmen {research}
Kaandorp, Laura {productie}
Fluitsma, Marjan {productie}~uitvoerend producent;
Ede, Cees van {eindredactie}
Jennekens, Frans {eindredactie}
Materiaal: Kleur
Bergman is opgegroeid in de Nes, toen het nog een gebied
met min of meer illegale woonboten, zonder enige
voorzieningen. De bewoners hebben na jarenlange
onderhandelingen met de gemeente en de provincie voor

elkaar
gekregen dat er voorzieningen worden aangelegd en de
ligplaatsen worden gelegaliseerd. Bergman volgt de
gebeurtenissen in het gebied vanaf lente 2001 tot december
van dat jaar. De bewoners hebben gemengde gevoelens over
de
veranderde sfeer en de verdeling van de ligplaatsen. Leo,
een
bewoner, heeft zich niet gemengd in het
legaliseringsproces
en dreigt zijn ligplaats kwijt te raken omdat er niet meer
wordt gedoogd. Hij heeft een advocaat ingeschakeld. Dhr.
Wernse [spelling onzeker] heeft een ligplaats bemachtigd
terwijl hij daar niet woont. In de documentaire worden oa
hoorzittingen bijgewoond en overleg van Leo en zijn
advocaat,
oa met de provincie.
INTERVIEWS hierover met:
- een tienermeisje;
- een woonbootbewoner;
- een woonbootbewoonster;
- H. Mansholt (Dienst Ruimte en Groen, Provincie Utrecht);
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- Leo, woonbootbewoner;
- oudere bewoonster;
- Hans Wernse (telefonisch), die een ligplaats heeft
gekregen;
- Jochem, kraker die in de boot van Wernse heeft gewoond
waardoor Wernse een ligplaats heeft gekregen;
- de advocaat van Leo;
- Tijmen, broer van Sunny Bergman.
SHOTS: 20:13:28 vaarshots Nes.
ARCHIEFMATERIAAL: wegslepen woonboot; bewoners Nes;
windmolen
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
SUBTITEL:
NET-ZENDER:
ZENDGEMACHTIGDE:
UITZENDDATUM:
UITZENDTIJDSTIP:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:

GENRE:
DOELGROEP:
TREFWOORDEN:
LOCATIES:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

op een woonboot; woonboten in de Nes oa luchtopnamen.
integraal programma
integraal programma
164005
Televisie Programma
WASKRACHT!
De buurtboerderij
Nederland 3
VPRO
2002-06-17
20:05
20:05:04 - 20:29:22
24'18"
TD62822 {DIGI-BETA}
V89362 {VHS}
Wekelijks jongerenprogramma met humoristische en meer
serieuze onderwerpen. Deze aflevering: de gekraakte
monumentale boerderij 'Ons genoegen' in Amsterdam.
reportage
jongeren
krakers; boerderijen
Nederland; Amsterdam
Hazewinkel, Rein {samenstelling}~ea;
Hermans, Babiche {productie}
Nes, Jorien van {eindredactie}
Diesing, Saskia {eindredactie}
Materiaal: Kleur
Een groep bewoners van de Staatsliedenbuurt en
Spaarndammerbuurt in Amsterdam betrok op zaterdag 20

januari
2001 de monumentale boerderij 'Ons Genoegen' aan de
Spaarndammerdijk. De boerderij verkeerde in zeer slechte
conditie. Een toestand die volgens de bezetters te wijten
was
aan het Stadsdeel Westerpark, dat na jaren van
achterstallig
onderhoud en gebrek aan goede plannnen een deel van de
boerderij zelfs opzettelijk liet vernielen om eventuele
bewoning te verhinderen. De rehabilitatie van een monument
en
het verzet van een buurt tegen de lokale overheid wordt
een
jaar lang gevolgd. Aan de orde komt de redenen voor het
kraken van de boerderij, de ontevredenheid met het beleid
van
het stadsdeel, de renovatie van de boerderij door de
krakers,
de slechte organisatie van de krakers, het plan voor de
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boerderij, de tumultueuze vergaderingen om de boerderij,
het
protest tegen het tankstation dat naast de boerderij
gepland
is (mbv een klimteam van Milieudefensie), de dialoog van
de
actievoerders met de stadsdeelraad en de
stadsdeelraadverkiezingen waarbij de buurtboerderij een
politiek thema is geworden.
INTERVIEWS hierover met:
- Jan, kraker;
- Martin, kraker;
- Saskia, kraker;
- Willem, kraker;
- Cois, kraker;
- Dick Jansen, wethouder stadsdeel Westerpark
(GroenLinks).
TREFWOORDEN:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:
DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
NET-ZENDER:
ZENDGEMACHTIGDE:
OPNAMEPLAATS:
UITZENDDATUM:
UITZENDTIJDSTIP:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:
SAMENVATTING:
Studio

betogingen; acties; verkiezingen
integraal programma
integraal programma
165214
Televisie Programma
IKON LIVE
Nederland 1
IKON
Amsterdam, Studio Plantage
2002-09-22
16:01
16:01:58 - 16:30:28
28'30"
TD65036 {DIGI-BETA}
V90556 {VHS}
Wekelijks live magazine over religie en cultuur vanuit
Plantage in Amsterdam, gepresenteerd door Joel Batenburg

en
Annemiek Schrijver. Batenburg praat met gasten in de
studio

GENRE:
TREFWOORDEN:
MAKER-FUNCTIE:

TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

en Schrijver maakt reportages. In deze aflevering aandacht
voor het hedendaagse karakter van de vredesbeweging nav de
start van de Vredesweek.
magazine; maatschappijprogramma
vrede; vredesbeweging
Batenburg, Joël {presentatie}
Schrijver, Annemiek {presentatie}
Krikke, Hans {redactie}~ea;
Clement, Yvonne {productie}
Visschers, Pieter {regie}
Overdijk, Ida {eindredactie}
Materiaal: Kleur
Breedbeeld-uitzending (PALplus)
STUDIOGESPREKKEN (door het gehele programma) met:
- (kort) Willemien Wikkers, consulent Kerkopbouw, nav het
verschijnen van 'Beeldspraak' (een bijbel voor 15- tot
35-jarigen), over het hervertellen van de Bijbel waardoor

de
verhalen dichterbij de leefwereld van jongeren komen en de
vraag of jongeren 'Beeldspraak' ook daadwerkelijk zullen
kopen;
- Ineke Bakker, secretaris Raad van Kerken, over
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vredesactivisme door discussie binnen de kerken op gang te
brengen, de onmogelijkheid kritiek te uiten over
bijvoorbeeld
oorlogsvoering, vijanden van de vredesbeweging, het
christen-principe "heb uw vijand lief" en verschil van
mening
binnen de kerken;
- Cees Hamelink, hoogleraar Internationale Communicatie
UvA,
over vredesdemonstraties in de jaren '60, de veranderingen
binnen de samenleving, het gevaar van protesteren, de
steeds
veranderende vijandbeelden en de kerken die zich te weinig
uitspreken tegen oorlog.
*
16:06:20 + 16:13:22 + 16:19:14 MARIETTE MOORS Schrijver
bezoekt Mariëtte Moors, vredesactiviste, in het bos
vlakbij
Vliegbasis Volkel waar zij haar kamp heeft opgeslagen, in
het
door de vredesbeweging gekraakte huis waar de beweging een
informatiecentrum heeft opgezet en aan de rand van
Vliegbasis
Volkel waar commotie ontstaat omdat zij zich naar het hek
begeven.
INTERVIEW met Moors oa over de scheldwoorden die in het
bos
zijn aangebracht nav haar aanwezigheid, vredesactivisme,
bedreiging oa door het ingooien van ruiten, mensen die
angst
hebben om het Vredescentrum te bezoeken omdat iedereen
connecties heeft met de vliegbasis, haar strijd tegen
massavernietigingswapens en de militaire bewaking van de
vliegbasis die niet met hen mag praten.
*
16:27:04 DE BLOEIENDE MAAGDEN
SKETCH van cabaretgroep De Bloeiende Maagden over een
vrouw

SELECTIENIVEAU:

die ruzie heeft met haar buurman.
Hamelink, Cees; Moors, Mariette
oorlogen; betogingen
bijbel
Vliegbasis Volkel
*
AANVULLING:
Bloeiende Maagden
integraal programma

BESCHR-NIVEAU:

integraal programma

DOCID:
COLLECTIE:
TITEL:
NET-ZENDER:
ZENDGEMACHTIGDE:
PRODUCENT:
UITZENDDATUM:
UITZENDTIJDSTIP:
BEGIN-EINDTIJD:
TIJDSDUUR:
DRAGERNUMMER:

167449
Televisie Programma
LIJST 0 (2)
Nederland 2
BNN
TVBV iov BNN
2002-12-30
19:25
19:25:05 - 19:54:46
29'41"
TD67011 {DIGI-BETA}

SPREKERS:
TREFWOORDEN:
NAMEN:
LOCATIES:
MUZIEK-UITV:
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SAMENVATTING:

TDU67011 {DIGI-BETA; Uitleenkopie}
V91891 {VHS}
Zesdelige serie politieke programma's voor jongeren waarin
Bridget Maasland en Katja Schuurman in aanloop naar de
aankomende Tweede-Kamerverkiezingen adhv hun eigen

politieke
partij Lijst 0 onderzoeken wat onder jongeren leeft en hoe
de
politiek werkt. Ze praten met uiteenlopende jongeren over
de
vraag wat er in de politiek moet veranderen. Daarnaast
praten
ze op informele wijze met politici over de verkiezingen.
In
deze eerste aflevering is er aandacht voor Femke Halsema
(GroenLinks) en Thom de Graaf (D66). Tussen de
verschillende
GENRE:
DOELGROEP:
TREFWOORDEN:
MAKER-FUNCTIE:
TECHN-GEGEVENS:
BESCHRIJVING:

items betuigen bekende Nederlanders steun aan lijst 0.
politiek programma
jongeren
politiek; verkiezingen
Maasland, Bridget {presentatie}
Schuurman, Katja {presentatie}
Materiaal: Kleur
Breedbeeld-uitzending (PALplus)
19:38:02 WONINGNOOD ONDER STUDENTEN
Schuurman bezoekt studenten die een onderzoek doen naar
woningnood onder studenten. Zij kwamen tot de conclusie

dat
het gebruiken van leegstaande kantoorpanden voor
studentenhuisvesting deze woningnood kan oplossen.
Gezamenlijk bezoeken ze kantoorpanden die als
studentenhuis
kunnen dienen. Daarnaast kraakt ze met jonge krakers een
kantoorpand.
INTERVIEW met Noortje van der Meij, voorzitter
studentenvakbond, over de woningnood onder studenten en
mogelijke oplossingen.
ARCHIEFMATERIAAL: gesprek met SP-kamerlid Pieter de Ruiter
in
het radioprogramma 'BNN United'.
SPREKERS:
TREFWOORDEN:
NAMEN:
SELECTIENIVEAU:
BESCHR-NIVEAU:

Nijenhuis, Johan; Halsema, Femke; Meij, Noortje van der;
Balkenende, Jan Peter; Jong, Winny de
trapeze; circus; politieke partijen; studenten;
studentenhuizen; verkiezingsprogramma's
GroenLinks; Binnenhof; D66; Conservatieve Partij
integraal programma
integraal programma
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