
OUD VERSUS NIEUW
Jean Mentens, eindredacteur RTL 
Véronique Nieuws: ‘We bestonden bij 
de val van de Muur net een maand, maar 
hadden de brandende ambitie om beter 
te zijn dan het NOS-Journaal. Zij waren 
groot, wij klein. Zij hadden hun middelen 
en prestige, wij bijna niets. Maar man, 
wat wilden we vreselijk graag laten zien 
dat wij het ook konden.’

Pia Dijkstra, presentatrice NOS-
Journaal: ‘We wisten niet wat we konden 
verwachten van RTL, maar het feit dat er 
concurrentie kwam hield de gemoederen 
behoorlijk bezig op onze redactie.’

Rik Rensen, hoofdredacteur RTL 
Véronique Nieuws: ‘In diezelfde periode 
begon TV10 van Joop van den Ende, dat 
wat harder op de trommel sloeg met jour-
nalistieke zwaargewichten als Harmen 
Siezen, Ton Elias en Koos Postema. Wij 
stonden aanvankelijk in hun schaduw, en 
al helemaal in die van de NOS. De vraag 
werd toen: wie mag gaan uitzenden, 
TV10 of RTL? Dat werd RTL, het lelijkste 
jongetje van de klas. We hadden niet de 
grote namen, dus veel werd er niet van 
ons verwacht. Pretnieuws, dacht men. 
Een pasgeboren olifantje, dat werk.’

Gerard van der Wulp, hoofdredacteur 
NOS-Journaal: ‘Ik keek in die begintijd 
elke dag naar RTL, vond dat ze een keuri-
ge nieuwsuitzending maakten. Zichtbaar 
goedkoop geproduceerd, met veel tekst 
en foto’s, maar met die beperkte midde-
len toch heel goed gedaan. Beter dan het 
NOS-Journaal? Dat zeker niet.’ 

BUREAUCRATIE VS  
FLEXIBILITEIT
Jeroen Pauw, presentator RTL Véro-
nique Nieuws: ‘Het voordeel dat we als 
beginnend station hadden, was dat we 
er heel snel bij konden zijn, zeker ten 
opzichte van zo’n grote, logge en soms 
enigszins slapende reus die de NOS was.’ 

Rensen: ‘Als je klein bent, zoals RTL-
Nieuws destijds, en de concurrentie 
groot, dan moet je slim zijn. Ik wilde 
daarom per se eerder zijn met nieuws. 
Dat lukte op die avond, toen de Berlijnse 
Muur viel.’ 

Pauw: ‘Eigenlijk waren we bijna altijd 
sneller. Misschien omdat we alerter 
waren, maar vooral omdat onze organisa-
tie het inbreken makkelijker toeliet.’

Dijkstra: ‘Bij ons moest er altijd afstem-
ming zijn met de omroepen. De NOS had 
niet het alleenrecht over een zender, zoals 
RTL dat had.’

Pauw: ‘We hoefden maar een seintje te 
geven richting Luxemburg en Loretta 
(Schrijver, red.) en ik waren live.’ 

Van der Wulp: ‘Ik was niet geautoriseerd 
om op die manier alles opzij te schuiven. 
Als een omroepdirecteur die de zender 
had geen zin had, ging het niet door. Dat 
was frustrerend, al kan ik niet zeggen dat 
die avond van de Muur diepe wonden bij 
me heeft achtergelaten. Wij hadden het 
nieuws waarschijnlijk eerder op teletekst, 
dat had RTL dan weer niet.’

ROUTINE VS ONWENNIGHEID
Mentens: ‘Wij konden op die avond onze 
uitzending dus eerder beginnen, maar 
tegelijkertijd was ik als verantwoordelijke 
eindredacteur doodsbenauwd om een 
fout te maken. Elke blunder zou in die 
periode fataal zijn, wist ik. De redactie 
wilde dolgraag live gaan, heeft me een 
kwartier lang onder druk gezet, maar ik 
worstelde met de vraag: kunnen wij dit 
wel aan?’ 

Op 9 november 1989, bij het vallen van 
de Berlijnse muur, zette RTL-Nieuws zich 
definitief op de kaart. Ooggetuigenissen van 
de strijd tussen het NOS-Journaal en RTL-
Nieuws. ‘Ze hadden een Calimero-complex.’ 

Jeroen Pauw en Loretta Schrijver
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Pauw: ‘Wij waren een klein, cowboyach-
tig clubje met mensen die allemaal uit de 
journalistiek kwamen, maar zelden uit de 
tv-journalistiek. Die ervaring was er niet 
of nauwelijks.’

Rensen: ‘De buitenwereld vond dat we 
stonden als een huis, maar ik vond van 
niet. We moesten alles zelf uitvinden. Ik 
kan me niet voorstellen dat de kijker daar 
niets van gemerkt heeft.’

Pauw: ‘Het was houtje-touwtje-televisie. 
Als ik nu terugkijk, denk ik: hoe kan het 
dat de mensen die wél ervaring met tv 
hadden toen hebben gezegd dat dit goed 
was? Loretta en ik zaten veel te laag op 
onze stoel, onze oortjes waren zichtbaar 
en dat haar van mij groeide aan alle kan-
ten de beeldbuis uit. Dus nee, gepolijst 
was het allemaal niet.’

MIDDELEN VS BEPERKINGEN
Rensen: ‘Wij hadden veel buitenlands 
nieuws, omdat de persbureaus waarop we 
geabonneerd waren elke dag beeldmate-
riaal aanleverden. We hadden ook bin-
nenlandverslaggevers, maar die moesten 
hun reportages eigenhandig terugbren-
gen naar de redactie. De NOS had ver-
bindingen naar Hilversum, wij hadden de 
zogeheten BNG: de bicycle news gathe-
ring. Ofwel: op de fiets naar de studio. De 
NOS lag mijlenver voor. In Berlijn, waar 
ik correspondent Gert van Brakel had 

zitten, waren we afhankelijk van Duitse 
grondstations. We kregen geen licentie bij 
de European Broadcasting Union (EBU), 
want die verwezen ons door naar de orga-
nisatie die daar namens Nederland al bij 
was aangesloten: de NOS. Ik moest op 
mijn knieën naar Gerard van der Wulp, 
maar die zei njet.’ 

Van der Wulp: ‘Ik herinner me dat niet 
meer, maar het zal ongetwijfeld kloppen. 
We hadden sinds 1956 enorm geïnves-
teerd in dat samenwerkingsverband. Het 
zou niet echt logisch zijn om het direct 
door te verkopen als de eerste de beste 
concurrent zich aandient.’     

WIJ VS ZIJ
Mentens: ‘We hadden een sterk wij-
tegen-zij-gevoel, omdat men ons bij de 
publieke omroep – waar ik nota bene net 
was vertrokken als correspondent  – niet 
voor vol aanzag. Dat dunne gedoe, daar 
waren we toen woedend over, want wij 

vonden dat wij ook goede mensen had-
den.’

Pauw: ‘In die tijd was ik ook verslaggever 
– dat moest wel met zo’n klein clubje. Als 
ik ergens was keken de collega’s van de 
NOS me niet eens aan, was er nauwelijks 
sprake van begroeting. Dat veranderde na 
een half jaar, maar daarvoor werden we 
totaal niet serieus genomen.’ 

Van der Wulp: ‘Bij RTL hadden ze een 
Calimero-complex. Ik denk dat een aan-
tal van onze medewerkers ze inderdaad 
niet serieus nam, maar de leiding deed 
dat wel degelijk. Dat ze serieus te nemen 
waren, bleek ook wel.’

Dijkstra: ‘Ik denk dat ze het gevoel 
hadden te moeten opboksen tegen een 
gigant, die niet gevoelig leek voor het 
feit dat er iets nieuws kwam. Sar was een 
houding naar buiten, intern werden ze 
wel degelijk gerespecteerd. Ik was niet 
bang dat ze ons voorbij zouden rennen, 
maar juist blij met de concurrentie. Die 
zorgde voor zelfreflectie.’

Van der Wulp: ‘De omroepdirecteuren 
zagen door de komst van RTL langzaam 
maar zeker in dat het helemaal niet zo 
gek was om in te breken voor breaking 
news. En mij gaf het de gelegenheid om 
de redactie op te peppen. Dat was nodig. 
Er was nooit concurrentie geweest. In die 
jaren heerste er een mentaliteit van “dat 
kan morgen ook nog wel”.’

Rensen: ‘Toen wij eerder waren met de 
berichtgeving over de Muur, haalde men 
bij de NOS de schouders op. Zij waren 
nog steeds de olifant, wij de muis die 
eromheen danste.’

Pauw: ‘Bij ons leidde zo’n uitzending tot 
euforie omdat we de wedstrijd gevoels-
matig met 10-0 achter begonnen. De 
NOS had betere spullen, lijnen en veel 
meer mensen. Je voelt je toch even de 
tweededivisionist die scoort tegen de 
landskampioen. En opeens sta je boven-
aan in het linkerrijtje.’

DOOR !KOEN VAN DER VELDEN

Pia Dijkstra
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Hoe zag jouw leven eruit toen de Ber-
lijnse Muur viel?
Ik studeerde theaterwetenschappen, zat 
bij een studentenvereniging. Ik was erg 
links, tegen Reagan, anti-kernwapens, daar 
heb ik nog tegen geprotesteerd. Ik kom 
uit een middenstandsgezin en vond mijn 
vader ongelofelijk rechts. Er werd thuis veel 
gediscussieerd over politiek. En toen viel 
die muur; een muur die we kenden van al 
die foto’s en films.

25 jaar later reis je allerlei grensmuren 
in de wereld af, om te zien hoe de bevol-
king daarmee omgaat. In hoeverre kwam 
dat overeen met het beeld dat je in de 

jaren 80 van de Berlijnse Muur had?
Die muur in Berlijn was natuurlijk een 
apart verhaal: aan beide zijden wilde de 
bevolking die muur helemaal niet. Maar op 
sommige plekken in de wereld zijn ze juist 
heel blij met een afscheiding, dat was voor 
mij een openbaring. In Belfast staan pro-
testanten en katholieken nog steeds tegen-
over elkaar, al is daar bijna twintig jaar 
geen gewapende strijd meer. Hoe dichter je 
daar bij een muur komt, hoe meer tevreden 
mensen ermee zijn. Ik ben bij mensen in de 
achtertuin geweest, die grenzen direct aan 
zo’n muur. En dat niet alleen: om en over 
de hele tuin is een kooi gemaakt, tussen 
de muur en het huis. Mijn gevoel zegt op 
zo’n moment: waarom wil je zo leven? Doe 
normaal! Maar die mensen vinden het juist 
prettig, voelen zich veilig. 

En bij andere muren, waar men zich 
in ieder geval aan één kant onderdrukt 
voelt?
In de Westelijke Sahara staat een muur tus-

sen zo’n honderdduizend vluchtelingen en 
Marokko, een vergeten conflict. Honderd-
duizend Marokkaanse grenswachten bewa-
ken een barrière van ruim 2700 kilometer. 
Daar kun je als Europeaan tegen zijn, maar 
Marokko zegt: aan onze kant van die muur 
is het enige stukje Afrika waar het rustig is. 
We hebben ook gefilmd op de Westerlijke 
Jordaanoever. Sinds die muur is het echt 
rustiger. 

Dat klinkt als: laten staan, die muren.
Nou, de haat naar de partij áchter die 
muur is ook groter, omdat je ’m niet 
meer ziet. Mensen denken: achter de 
muur woont een monster. Kinderen 
uit verschillende wijken van Belfast 
komen écht niet bij elkaar thuis. In 
Israël filmen we een vrouw die jaren 
niet meer in het Palestijnse dorpje is 
geweest waar vroeger haar favoriete 
taartenwinkeltje stond. Zij is terug-
gegaan – in weerwil van haar man, die 
voorspelde dat haar keel zou worden 

Duitse 
familieleden blikken terug 
op de tijd dat ze een 
vliegtuigje bouwden om 
de Muur te passeren (en 
gepakt werden).

Filmdra-
ma uit 2006 met Sebas-
tian Koch. Berlijn 1984: 
Stasiofficier volgt suc-
cesvolle toneelschrijver.

Mariënborners over 
de tijd dat hun gehucht 
de belangrijkste grens-
plaats tussen Oost- en 
West-Duitsland was.

Televisie-
film met als belangrijkste 
personage de hoofddoua-
nier die in 1989 de Oost-
West-grens bewaakte 
die als eerste viel. Aan-
sluitend (21:45) herinne-
ringen aan dat moment, 
door de filmcast.

Menno Bentveld 
reist af naar belangrijke 
afscheidingsmuren, over-
al ter wereld. Deel één 
van een zesluik, iedere 
vrijdagavond te zien.

Tot hier en niet verder
Menno Bentveld reist in De muur 
naar zes bestaande grensmuren 
(denk: Israël, Korea) en onderzoekt 
de invloed van die hindernis op de 
lokale samenleving. 

Wat gaan we op tv zien, 25 jaar na de val van de Muur? De 
belangrijkste programma’s voor de komende anderhalve week:

DE MUUR  VRIJDAG, NPO !, !":#$ UUR

De Muur gaat over grensmuren in onder 
meer Amerika, Israël, Ierland en Korea. 
Presentatie: Menno Bentveld
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Onderdeel van 
een lange Muur-nacht 
op WDR, met een recon-
structie van de eerste 
burger (een journalist) 
die werd doodgeschoten 
bij de Berlijnse Muur.

 
Rechtstreeks verslag 
vanuit Berlijn, onder meer 
met het moment (19:20 
uur, precies 25 jaar na 
de val van de muur) dat 
8000 verlichte ballons 
(met boodschap) de lucht 
in worden gelaten. 

 
Rechtstreeks verslag van-
uit Berlijn de festiviteiten 
aldaar; de ballonnen zijn 
net twintig minuten de 
lucht in.

De val van de muur 
bezien vanuit het per-
spectief van de toenma-
lige Hongaarse president.

 In China waren in 
1989 net studentenpro-
testen bloedig neergesla-
gen –!ook een realistisch 
scenario in Berlijn. Waar-
om verliepen de omwen-
telingen zo vreedzaam?

‘In Berlin, by the wall/You were five foot, ten inches tall’. Zo begint 
het titelnummer van Lou Reeds meesterwerk ‘Berlin’ (1973). De 
zanger was er op dat moment nog nooit geweest, maar vond de 
metafoor van de opgedeelde stad onweerstaanbaar voor zijn 
conceptalbum over de destructieve liefde tussen een junkie en 
een hoertje. Het is, samen met het tweede couplet uit Bowie’s 
‘Heroes’ waarschijnlijk de bekendste popculturele referentie 
naar De Muur.

Maar zeker niet de enige. Zeker drie generaties zingen 
‘Over de muur’ van Het Klein Orkest zo mee.  En anders 
’99 Luftballons’ wel, het Nena-liedje dat werd geinspireerd 
door rode ballonnen die werden losgelaten tijdens een Rolling 
Stones-concert en over de Muur waaiden. Over The Stones gesproken, in de 
film ‘Sonnenallee’ gaat een jonge Oostduitse fan door roeien en ruiten om een exem-
plaar van ‘Exile on Main Street’ te bemachtigen – met fatale gevolgen bij de Muur.

Het is maar één voorbeeld van de ruim 500 films waarin Berlijn een prominente rol 
speelt. Een van de beste, waarin ook nog een prachtige nummer over de Muur zit, is 
de verfilming van de musical ‘Hedwig & the Angry Inch’. In ‘Tear Me Down’, de ope-
ningstrack, wordt zowel het bizarre verhaal van de film (mislukte transgender uit Ber-
lijn probeert te overleven in Kansas nadat huwelijk met Amerikaanse soldaat flopt) 
als de verscheurdheid van de stad neergezet. Bowie, die de schrijvers inspireerde, 
voelde zich haast verplicht om de musical-versie te produceren.

doorgesneden. Toen ze over de avenue reed 
die vroeger het dorpje met de nederzetting 
verbond, en ineens op de muur stuitte, 

raakte ze geëmotioneerd. Ze werd 
geconfronteerd met het feit dat ze 

het erge – die muur – zo gewoon 
was gaan vinden. Daar was ze 
enorm door geraakt.

Wat waren andere inzichten na 
je reis naar al die muren?

Dat het zo bijzonder is 
dat we in Europa al 
zestig jaar in vrede 
leven – de Balkanoo-
rlog uitgezonderd. 
Hoe kwetsbaar dat is. 
En hoe makkelijk en 
menselijk het is om 
elkaar te haten. 

Is er hoop? 
Hoewel veel mensen 

in Belfast de muren 
prettig vinden, wil het 

stadsbestuur het lang-
zaamaan afbreken. Dat lijkt 

me goed, zo’n muur stuit je 
als humanist toch tegen de 
borst. Want zo lééf je toch 

niet in 2014?

DOOR  ROY VAN VILSTEREN

De Berlijnse muur 
heeft jarenlang film-
makers en muzikan-
ten geïnspireerd. 
Guuz Hoogaerts

MUUR, 
MUZE
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