
NPO 1 NPO 2 NPO 3

09.00 Ochtendprogramma’s
13.00 NOS Journaal
13.10 NOS Sportjournaal
13.20 NOS Journaal
13.30 NOS Sportjournaal
13.35 NOS Journaal
13.45 NOS Sportjournaal
14.00 NOS Het vragenuurtje
15.00 NOS Journaal
15.20 MAX Kook mee met MAX
15.35 NOS Journaal
16.00 KRO-NCRV Jinek
16.57 SOCUTERA Socutera
17.00 NOS Journaal
17.10 MAX Tijd voor MAX
17.55 PP Politieke partijen: FVD
18.00 NOS Journaal
18.15 AVROTROS EenVandaag
18.45 NOS Sportjournaal
19.00 BNNVARA De Wereld
Draait Door. Talkshow.
20.00 NOS Journaal
20.30 AVROTROS Opsporing
verzocht. Opsporingsmagazine.
In samenwerking met de politie
en het Openbaar Ministerie vraagt
de AVROTROS aandacht voor
actuele misdaden. 
21.25 AVROTROS Opgelicht?!
Magazine over
oplichtingspraktijken. Met in elke
uitzending onthullende
reportages en actuele nieuwtjes.
22.25 KRO-NCRV De Rijdende
Rechter. Realityreeks waarin
burenruzies, familievetes en
andere conflicten worden
beslecht. Zie Tv-keuze
23.00 KRO-NCRV Jinek
00.00 Nachtprogramma’s

11.00 Ochtendprogramma’s
14.05 EO NieuwLicht
14.35 KRO-NCRV Spoorloos
15.35 NTR Dromen van Curaçao
16.00 NOS Journaal
16.15 KRO Roderick zoekt licht
16.40 KRO Geloofsgesprek
17.00 NOS Journaal
17.15 BNNVARA Per seconde
wijzer
17.45 EO Natuur op 2: Great
American Thaw
18.45 KRO-NCRV
BinnensteBuiten
19.20 NTR Dromen van Curaçao
19.55 BNNVARA Per seconde
wijzer
20.30 MAX Sterren op het Doek.
Reportagereeks waarin
prominente Nederlanders worden
vereeuwigd door kunstenaars
terwijl Özcan Akyol hen
interviewt. “Matthijs van
Nieuwkerk.” Zie Tv-keuze
21.15 HUMAN We zien ons.
Documentairereeks over de
Geleense volkswijk Lindenheuvel,
waaruit behalve de mijn nu ook
de kerk en het traditionele
verenigingsleven dreigen te
verdwijnen. 
22.00 NOS/NTR Nieuwsuur.
Actualiteitenmagazine. 
22.45 PowNed De Hofbar.
Politieke talkshow met Rutger
Castricum.
23.15 NTR Het Uur van de Wolf:
Eric Clapton - Gered door de
blues. Documentaire.
00.20 Nachtprogramma’s

09.00 Kinderprogramma’s
17.00 EO Checkpoint
17.30 VPRO De Proefkeuken
17.55 AVROTROS Brugklas
18.05 KRO-NCRV SpangaS
18.15 KRO-NCRV SpangaS
18.,0 NTR Het Klokhuis
19.00 NOS Jeugdjournaal
19.25 BNNVARA First Dates
Ireland
20.25 BNNVARA Make Holland
Great Again. Show waarin Sahil
Amar Aïssa een poging doet om
van Nederland een betere plek te
maken. “Van bloemen en bijen tot
roadful rijden.” Sahil confronteert
mensen met een verontrustend
toekomstbeeld wanneer de bijen
uitsterven, helpt een
gehandicaptenvoetbalteam en
zoekt een oplossing voor hufterig
rijgedrag.
21.15 AVROTROS Lauren! Ik wil
een kind. Reportagereeks over
koppels die geen kind kunnen
krijgen, maar er toch een willen.
Lauren Verster volgt deze mensen
gedurende dit proces in tijden van
hoop, wanhoop, geluk en verdriet. 
22.00 BNNVARA Down the Road.
Humaninterestreeks waarin Dieter
Coppens samen met zes
jongvolwassenen met het
syndroom van Down een roadtrip
maakt door zeven landen. 
22.55 BNNVARA 3 op Reis.
Toeristisch magazine. “Slowakije -
Frankrijk - Libanon.” 
23.30 NOS Sport: Vuelta
00.05 Nachtprogramma’s

Actiefilm van Ericson Core, VS/Can/Chn/Dld/It/
Oos 2015. Met: Edgar Ramírez en Luke Bracey. 
Een jonge FBI-agent infiltreert in een groep ex-
treme sporters die verdacht worden van over-
vallen waarmee ze de financiële markten willen
opschudden. Met gevaar voor eigen leven gaat
hij undercover. Deze vervelende remake van de
gelijknamige film van Kathryn Bigelow uit 1991
mikt op een jong publiek en gooit alles over-
boord wat het origineel zo sterk maakte. Het
flinterdunne, onlogische verhaal is weinig meer
dan een aaneenschakeling van gelikt gefilmde
extreme sportscènes. 

FILM POINT BREAK H
20.30 uur, RTL 7

Muzikaal drama van Craig Brewer, VS 2011. 
Met: Kenny Wormald en Julianne Hough. 
Tiener Ren MacCormack verhuist van Boston
naar het zuidelijke plaatsje Bomont, waar ge-
meenteraadslid en dominee Shaw Moore harde
muziek en dansen heeft verboden. Ren komt in
opstand tegen de regels en wordt verliefd op
Moores dochter. Remake van de dansfilm uit de
jaren tachtig die een ster maakte van Kevin
 Bacon. Het origineel is onnozel, maar deze versie
is aardig bij de tijd met leuke vertolkingen, een
frisse soundtrack en aardige dialogen. Helaas
mist Wormald het charisma van de jonge Bacon.

FILM FOOTLOOSE HHH
20.30 uur, RTL 8

VERONICA ARD ZDF

18.00 Veronica’s Funniest
18.05 The Big Bang Theory
18.35 Two and a Half Men
19.00 Two and a Half Men.
Amerikaanse komische serie.
“That Old Hose Bag Is My
Mother.” Alan heeft zich een
nieuwe en peperdure sportwagen
aangeschaft. 
19.30 EK Kwalificatie Vrouwen:
Nederland - Turkije. Liveverslag
van de EK-kwalificatiewedstrijd
Nederland - Turkije bij de
vrouwen, gevolgd door een
nabeschouwing.
22.00 FILM CON AIR. Actiethriller
van Simon West uit 1997. 
Zie Filmkeuze
00.15 Utopia
01.05 Astro TV

18.00 Gefragt - Gejagt
18.50 Familie Dr. Kleist
19.45 Wissen vor acht - Natur
19.50 Wetter vor acht
19.55 Börse vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 Um Himmels Willen. Duitse
komische serie. “Platzverweis.”
Burgemeester Wöller wil een
kampeerplaats omtoveren tot een
plek voor luxewoningen.
21.00 In aller Freundschaft. Duitse
ziekenhuisserie.
21.45 Fakt. Discussiemagazine. 
22.15 Tagesthemen
22.45 FILM SOMMERKINO IM ERSTEN:
THE BIG SICK. Romantische
komedie van Michael Showalter
uit 2017. Met: Kumail Nanjiani. 
00.40 Nachtmagazin

18.05 SOKO Köln
19.00 Heute
19.25 Die Rosenheim-Cops
20.15 Mit 80 Jahren um die Welt.
Realityreeks. De zes reislustige
senioren verkennen de mystieke
culturen en geheimzinnige
jungletempels van Cambodja.
Wolfgang uit Berlijn, door ieder -
een Nauke genoemd, ziet een
kinderwens in vervulling gaan.
21.00 Frontal 21. Politiek
magazine. 
21.45 Heute journal
22.15 37°: Zuhause im Chaos.
Reportage. “Messies räumen auf.”
In Duitsland hebben 2,5 miljoen
mensen een verzamelstoornis. 
22.45 Markus Lanz. Talkshow. 
00.00 Heute+

TV SELECTIE EN GIDS DINSDAG

Z omergasten’ met Ivo van
Hove werd een gedenk-
waardige seizoensafslui-
ter, dankzij een gast die
wilde fascineren en inspi-

reren. Zijn fragmentkeuze illustreer-
de perfect hoe de toneel- en operare-
gisseur zich voortzweept in een ma-
nische zoektocht naar zelfontwik-
keling en het benutten van je talent. 

In het eerste halfuur leerden we
Van Hove (1958) kennen als apothe-
kerszoon in een Belgisch plaatsje vol
boeren en mijnwerkers, met het ge-
voel dat er meer moest zijn in de we-
reld. De jonge Ivo voelde zich ‘niet
gezien’ en had daar blijkbaar als jong
kind al wel behoefte aan. Hij was er
dus niet rouwig om toen hij naar
kostschool werd gestuurd. Daar was
een toneelclub en kon hij het feno-
meen exploreren dat hij had ervaren
bij de Disneyfilm ‘Bambi’: de macht
van kunst. Kunst kan recht naar je
hart gaan, kunst kan je laten voelen.

Er zat dan ook geen tv- of film-
fragment tussen dat niet ontroerde.
Vrijwel allemaal maakten ze honge-
rig de complete film of documentai-
re te zien. Zoals ‘Die Frau mit den 5
Elefanten’, over Dostojevski-vertaal-
ster Swetlana Geier. We zagen een
broze grijze dame, filosoferend over
het leven terwijl ze huishoudelijke
klusjes klaarde. Ze snippert een ui
en wijst erop dat uien geen middel-
punt hebben. In een paar magische
zinnen legt ze uit hoe Dostojevski’s
schrijfstijl lijkt op een ui en wij men-
sen eigenlijk allemaal wel. Briljant
associatief denken: Van Hove toonde
zich verpletterd door zoveel levens-
kunst en als kijker kwam je even los
van het aardse bestaan. 

Ook onvergetelijk, een fragment
over de groepsdynamiek in de band
Metallica waarin het ene bandlid
pijnlijk eerlijk tegen het andere
bandlid zegt: “Als ik bedenk dat ik
jou vandaag weer ga zien, dan denk
ik: fuck.” Ai. Hoever kun je gaan in
het doorgeven van gevoelens, wan-
neer liefde en haat zo dichtbij elkaar
liggen? 

Maar ook, hoe ver kan een regisseur
gaan in het doorzetten van een crea-
tief idee, wetend dat genialiteit
grenst aan waanzin? Krankzinnig
was het fragment uit ‘Burden of
Dreams’, waarin filmmaker Werner
Herzog voor zijn ‘Fitzcarraldo’ met
opzet een grote boot tegen de rotsen
laat slaan op een gevaarlijke rivier in
Peru. De film heeft levens gekost.

Deze hete waanzin bevroor met-
een weer via een fragment over de
cruciale rol die filmmaker George
Stevens speelde bij het vastleggen
van de gruwelen in Dachau. Ook
roemde Van Hove de manier waarop
Nederland de slachtoffers van de
MH17 onthaalde met de theatrale
rouwstoet over de snelweg.

Ivo van Hove is een man die zijn
eigen producties gemaskerde autobi-
ografieën noemt. Die gruwelt van
een bijnaam die zijn ijzige karakter
zou benadrukken. Als een echte vak-
man ontmaskerde de regisseur zich-

zelf op het laatste moment door zijn
emotionele achilleshiel te laten zien:
David Bowie. De eigenzinnige ar-
tiest die alles belichaamde wat Ivo
wilde zijn, wilde zeggen, wilde doen.
Die stervende nog altijd perfectie
nastreefde. Van Hove hield de ogen
niet droog bij het weerzien met zijn
muze.

Beelden van Van Hoves eigen
werk zagen we niet, presentatrice Ja-
nine Abbring nam hem ook niet de
maat. Net zo gefascineerd door zijn
fragmenten speelde ze de veilige rol
van aangever. Van Hove was de baas.

Als een echte vakman
ontmaskerde de
regisseur zichzelf 
op het laatste moment 

Van Hove was de baas, in de seizoensafsluiting van Zomergasten. 

Van Bambi naar Bowie, emotie
troef in finale ‘Zomergasten’
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