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Door Laura Starink
In oktober 2009 hield de Britse histo-
ricus Tony Judt een lezing in New
York over de verworvenheden van de
sociaal-democratie. Dat is om meer
dan één reden bijzonder. Judt, auteur
van onder meer het meesterwerk Po s t -
war (de naoorlogse geschiedenis van
Europa) en van talloze essays en pole-
mieken in de New York Review of Books
(NYRB), is doodziek. Hij schreef daar-
over begin dit jaar in de NYRB enkele
aangrijpende stukken. Judt lijdt aan
de ziekte van Lou Gehrig, een langza-
me afbraak van het neuronensysteem
dat de menselijke motoriek bestuurt.
Hij is inmiddels bijna totaal verlamd.

Dat hij in oktober 2009 nog een le-
zing hield is dus al bijzonder. Dat uit
deze lezing nog een heel boek is
voortgekomen, gedicteerd vanaf zijn
ziekbed, is een godswonder. Dat het
boek blaakt van ongebroken idealis-
me grenst aan het onwaarschijnlijke.

Het land is moe is een oproep aan de
jeugd om zich te bekeren tot de soci-
aal-democratie; een reactie op de kre-
dietcrisis en de ontsporing van het
kapitalisme. En het is een pleidooi
voor de verzorgingsstaat in een we-
reld waar hebzucht en individualis-
me hoogtij vieren.

Het is niet verwonderlijk dat Judt,
die Brit is maar een groot deel van
zijn leven in de VS woont, zijn pijlen
vooral richt op zijn twee vaderlanden.
Zij zijn immers het zwaarst getroffen
door de mondiale crisis. De crisis is in
de VS begonnen. En ook het uitgekle-
de Groot-Brittannië, waar de hoge
groeicijfers van de economie menige
neoliberaal de laatste jaren deden wa-
tertanden, valt voor hem nu definitief
door de mand.

Je moet lef hebben om in de VS te
pleiten voor de sociaal-democratie.
Voor Amerikanen is sociaal-democra-
tie immers synoniem met ‘socialisme’
en dat is in Amerika, tot Judts erger-
nis, nog steeds een scheldwoord. Hij
citeert een twaalfjarig (!) Amerikaans
jongetje dat hem vraagt hoe het toch
komt dat het net lijkt alsof een bak-
steen ieder gesprek vermorzelt als de
term socialisme valt. Judts boek is een
antwoord aan dat jongetje.

We kunnen het socialisme natuur-
lijk op de vuilnishoop van de geschie-
denis gooien, getekend als het is door
een eeuw van dictatuur, zegt Judt.
Maar socialisme is niet hetzelfde als
sociaal-democratie. Leer eens wat van
Europa, waar de verzorgingsstaat de
ergste klappen van de crisis opvangt
en kiest voor de zwakkeren in de sa-
menleving. De kredietcrisis toont aan
dat de typisch Europese ideologie van
de verzorgingsstaat nog wel degelijk
bestaansrecht heeft.

Na het einde van de Koude Oorlog
trok de sociaal-democratie zich ont-
redderd terug binnen de grenzen van
de natiestaat. Judt spreekt van twee
‘verloren decennia’. Fantasieën over
welvaart en persoonlijke verrijking
verdreven vraagstukken als sociale
rechtvaardigheid en politieke bevrij-
ding. Nu is de tijd aangebroken om
de blik weer naar buiten te keren en
opnieuw ethische uitdagingen en hu-
manitaire idealen te omarmen.

Judts testament doet weldadig aan.
In de VS en Groot-Brittannië kan het
een rol spelen bij de verwerking van
de trauma’s van de kredietcrisis. In
Europa zal het boek op meer scepsis
stuiten. Het neoliberalisme mag ook
hier een gevoelige nederlaag hebben
geleden, de economische malaise zet
de EU, met al haar door Judt geprezen
idealisme, zwaar onder druk.

Tijdens de postcommunistische
hoogtijjaren leek het Europese idea-

lisme zijn aantrekkingskracht verlo-
ren te hebben – het was immers ieder
voor zich. Na de ontnuchtering blijkt

het verdraaid moeilijk om opnieuw
solidariteit op te brengen voor landen
die in de ogen van de founding fathers

Alsof een baksteen valt
Tony Judts weldadige testament: behoud de sociaal-democratie

 Tony Judt roept de jeugd op
om zich te bekeren tot de
sociaal- democratie.

 Je moet lef hebben om in de
Verenigde Staten te pleiten
voor de verzorgingsstaat.

. Foto AP

 iedereen leest

Isabel
Allende

H et zal
niet

voor niets
zijn dat Isa-
bel Allen-
des Het ei-
land onder
zee ( Wereld-
biblio-
theek, €
19,90) na
verschijnen in alle bestsellers-
lijsten stond. Behalve dat het
om de nieuwe Allende gaat, is
de timing namelijk erg goed.
Bij wie liggen de beelden van
de aardbeving in Haïti afgelo-
pen januari immers niet meer
vers in het geheugen?

Allende voegt aan de beken-
de feiten een nieuwe dimensie
toe: romantische, historische
fictie, een beproefde stijl om er
al verhalend een hele cultuur-
geschiedenis door te jagen. Via
generaties karakteristieke
vrouwen die hun levenswegen
bewandelen langs de scheerlij-
nen van de grote gebeurtenis-
sen in de geschiedenis.

Traag ontrollen haar verha-
len zich, zoals al eerder te erva-
ren was in onder andere haar
succesdebuut Het huis met de
geesten, in Eva Luna en Inés,
vrouw van mijn hart. Levens wor-
den minutieus beschreven,
uren, dagen, maanden; de tijd
in Allende’s boeken gaat even
langzaam als de tijd in het echt.

Haar boeken ademen exoti-
sche sferen. De zonverwarmde
aarde waarop achttiende-eeuw-
se slavenvoeten lopen, de in-
dringende geur van kokende
melasse, het kruipend onge-
dierte dat met vergiftigde chili-
pepers bestreden wordt en de
Creoolse stoofschotels geven
geur, kleur en smaak aan het
verhaal dat bol staat van de zin-
neprikkelende omschrijvingen
van het leven op de plantages
en in de steden.

Slaven, courtisanes en legen-
darische opstandelingen staan
in schril contrast met de wrede,
domme en vooral zo stijve
Fransen die het eiland bestie-
ren en hun fortuin maken met
de koffie en suikerplantages.
Doe daar een flinke snuif voo-
doo, riten, bij- en volksgeloof
bij en het verhaal omsluit je,
zuigt je in die tragische ge-
schiedenis van het eiland (toen
nog Saint-Domingue) dat van ’s
werelds rijkste kolonie naar de
armoe afglijdt, als de slavenop-
stand serieus wordt en de laat-
ste nog levende blanken in al-
lerijl vluchten.

Tragiek en geluk, lotsbe-
stemming of juist onverwachte
spelingen van het lot – al dan
niet ongeloofwaardig – het
wisselt zich af in het levensver-
haal van de slavin Zarité. Je
reist mee door haar leven, je be-
wondert haar moederliefde en
beweent haar tragiek.

Tot na de laatste letter. Dan
sta je weer met beide voeten op
de koude Hollandse grond,
eventjes menend dat je nu alles
begrijpt van het wonderlijke
land dat Haïti is.

Viola Lindner
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van de EU misbruik hebben gemaakt
van onze goedgelovigheid.

De verzorgingsstaat, in al haar Eu-
ropese verschijningsvormen, krijgt
het de komende jaren zwaar te verdu-
ren. Niet alleen door de gevolgen van
de mondiale crisis, maar ook door de
verschuiving van de machtsbalans
naar Azië, dat minder getroffen lijkt
dan Amerika en Europa.

In Nederland is de verzorgings-
staat de afgelopen twintig jaar be-
trekkelijk succesvol hervormd. Dat
verklaart waarom de werkloosheid
hier ondanks de crisis nog steeds een
van de laagste in Europa is. Of het sys-

teem een nieuwe ronde zware bezui-
nigingen kan doorstaan moet nog
blijken. Judt blijft erin geloven. Hij
heeft natuurlijk gelijk. Een alterna-
tief dient zich voorlopig niet aan.

Tony Judt: Het
land is moe.
Ve r h a n d e l i n g
over onze
ontevredenheid.
Vert. Wybrand
Sch e ff e r.
Contact, 239 blz.
€ 19 , 9 5

Het land is moe is een
pleidooi voor een
verzorgingsstaat in de
hebzuchtige wereld

A d v e rt e n t i e

 crime -tsunami
In aanloop naar de ‘Maand van
het Spannende Boek’ waarin de
Scandinavische thriller cen-
traal staat, zijn Nederlandse
thrillerauteurs boos over Scan-
dinavische ‘misdaadtsunami’.

 Lees het hele verslag op:
nrcboek en.nl

nrc ·next
Dinsdag 25 mei 2010 Thuis 23

 tv gids

UITLEG KLEUREN

 Nieuws en actualiteiten.
Zie nrcnext.nl voor
het laatste nieuws

 Speelfilms.

 S p o rt .

NEDERLAND 1

 11.0 0 [NOS] Roland Garros.
Ver slag.

17. 25 [NPS] Sesamstraat.

 18 . 0 0 [NOS] Journaal.

 18 . 1 5 [AVRO/TROS] EénVan-
daag.

 18 . 40 [NOS] Sportjournaal.

19 . 0 0 [TROS] Lingo. Woord- en
taalspel.

19 . 25 [TELEAC] Het Academisch
Ziekenhuis. Medisch program-
ma.

 20.0 0 [NOS] Journaal.

20.30 [AVRO] Opsporing verzocht.
Opsporingsprogramma.

2 1. 0 0 [TROS] Eurovisie Songfesti-
val voorronde. Registratie.

23.05 [EO] Knevel & Van den Brink.
Ta l k s h o w.

 0 0.05 [NOS] Journaal.

0 0.15 [PP] SP.
0 0.25 [EO] Knevel & Van den Brink.

Herh.
01. 20 [NOS] Journaal. Herh.

NEDERLAND 2

 17. 0 0 [NOS] Journaal.

17. 10 [RKK] Het beste van de Kloos-
ter serie.

17. 35 [EO] 7th Heaven. Amerikaan-
se dramaserie.

18 . 25 [EO] That’s the question.
18 . 50 [KRO] Van jonge leu en oale

groond. Regiosoap.
19 . 20 [KRO] Toen was geluk heel

gewoon. Comedyserie.
19 . 55 [EO] Rail away.

 20.25 [NCRV/EO] Netwerk.

20.55 [NCRV] Dokument: Voet tus-
sen de deur bij de PVV. Docu-
mentaire.

2 1. 20 [RVU] Kijken in de ziel: Top-
trainers. Talkshow.

 22.0 0 [NOS] Journaal.

 22.15 [NOS/VARA] Nova/Den
Haag vandaag.

22.50 [PP] VVD.
22.55 [EO] Catherine voor de ver-

andering.
23.30 [VPRO] De donkere kamer

van Eli Weinberg.
0 0.30 [NPS] Kunststof TV. Talk-

s h o w.
01. 18 N a ch t p r o g r a m m e r i n g .

NEDERLAND 3

 17. 15 [NOS] Jeugdjournaal.

17. 20 [TROS] Rudy het racevarken.
17. 45 [AVRO] AvaStars.
18 . 0 0 [VPRO] De Daltons, de jon-

gensjaren. Jeugdserie.
18 . 23 [NPS] Het Klokhuis.

 18 . 45 [NOS] Jeugdjournaal.

19 . 0 0 [AVRO] Maximum Bereikt.

 19 . 24 [NOS] Journaal op 3.

19 . 30 [VARA] De Wereld Draait
Door. Liveprogramma.

 20.23 [NOS] Journaal op 3.

20.30 [KRO] Profiel.
2 1. 10 [EO] 40 dagen zonder jou.
2 1. 40 [BNN] De bubbel.

 22.30 [NOS] Sportjournaal.

 23.0 0 [NOS] Journaal op 3.

23.09 [PP] Nieuw Nederland.
23.20 [VPRO] Dexter. Amerikaanse

misdaadserie.
0 0.10 [VARA] De Wereld Draait

Door. Herh.
01. 05 Journaal, Sportjournaal, De

Wereld Draait Door. Herh.

RTL 4

17. 05 As the world turns. Ameri-
kaanse soap.

 18 . 0 0 RTL Nieuws.

 18 . 15 Editie NL.

18 . 35 RTL Boulevard. Amuse-
mentsprogramma.

 19 . 30 RTL Nieuws.

19 . 55 RTL Weer.
20.0 0 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse soap.
20.30 S.O.S. verbouwing. Bouw-

programma.
2 1. 30 Herrie in het hotel. Reality-

programma.
22.35 Wat kiest Nederland. Politie-

ke talkshow.
23.05 Bouwval gezocht. Engels

woonprogramma.

 0 0.05 RTL Nieuws.

0 0.15 RTL Weer.
0 0.20 RTL Boulevard. Amuse-

mentsprogramma.
01. 15 Teleshop 4.

RTL 5

16.40 Dr. Phil. Amerikaanse talk-
s h o w.

17. 35 The king of Queens. Ameri-
kaanse comedyserie.

18 . 0 0 Everybody loves Raymond.
Amerikaanse comedyserie.

18 . 30 The nanny. Amerikaanse
comedyserie.

19 . 0 0 Wie is de chef? Kookpro-
gramma.

19 . 30 Over de kook. Culinair pro-
gramma.

20.0 0 Take me out. Datingshow.
20.30 Mercy. Amerikaanse drama-

serie.
2 1. 25 M e r c y.
22.25 House. Amerikaanse drama-

serie.
23.15 Take me out. Datingshow.
23.45 The nanny. Amerikaanse

comedyserie.
0 0.15 Take 5 Movie update.
0 0.25 Teleshop 5.
01. 25 24. Amerikaanse actieserie.
02.10 Teleshop 5.

RTL 7

18 . 0 0 The A-Team. Actieserie.
18 . 55 De politie op je hielen!
19 . 50 De Pfaff’s. Belgische celebri-

tydocusoap.

 20.30 Groundhog day. Ameri-
kaanse filmkomedie uit 1993
van Harold Ramis.

 22.35 Seed of Chucky. Ameri-
kaanse horrorfilm uit 2004 van
Don Mancini.

0 0.15 RTL Poker: Heads up.

RTL 8

18 . 05 Dr. Phil. Talkshow.
18 . 55 Fa b e l t j e s k r a n t .
19 . 0 0 Kinderziekenhuis. Reality-

serie.
19 . 35 Style by jury. Canadees

mak e-overprogramma.

 20.30 Crash. Amerikaans film-
drama uit 2004 van Paul Hag-
gis.

22.45 As the world turns. Soap.
23.35 Oprah Winfrey show.
0 0.25 Kinderziek enhuis.

NET 5

17. 0 0 Hoge hakken, strakke pakken:
de makelaars. Realityserie.

17. 35 Will & Grace. Amerikaanse
comedyserie.

18 . 05 Grey’s anatomy. Amerikaan-
se dramaserie.

19 . 0 0 Het huis van je dromen.
Wo o n p r o g r a m m a .

20.0 0 Smaken verschillen. Culinair
programma.

20.30 S1NGLE. Nederlandse dra-
maserie.

2 1. 05 Cougar Town. Amerikaanse
dramaserie.

2 1. 30 Ugly Betty. Amerikaanse
comedyserie.

22.30 Law & Order: Special Victims
Unit. Amerikaanse dramaserie.

23.20 Cold case. Amerikaanse
detecti veserie.

0 0.10 Cold feet. Engelse komische
dramaserie.

01. 15 Relax TV.
04.0 0 Hart van Nederland - Late

editie, Shownieuws. Herh.

SBS 6

17. 0 0 Little house on the Prairie.
Amerikaanse dramaserie.

18 . 0 0 De grote verhuizing. Engels
realityprogramma.

 19.0 0 Hart van Nederland -
Vroege editie.

19 . 20 Shownieuws - Vroege editie.
20.0 0 Trauma centrum. Realitypro-

gramma.
20.30 NCIS. Amerikaanse misdaad-

serie.
2 1. 30 NCIS.

 22.30 Hart van Nederland -
Late editie.

22.45 Piets weerbericht.
22.50 Shownieuws - Late editie.

 23.20 Harry van Oranje. Voet-
balprogramma.

23.40 Tienermoeders. Reportage-
programma.

0 0.10 Ontsnapt aan de dood.
Re p o rt a g e s e r i e .

01. 10 Astro TV.
02.10 Late night.

VERONICA

17. 10 The suite life of Zack and
C o d y.

17. 35 Zeke & Luther.
18 . 0 0 Brainiac. Documentaireserie.
18 . 10 Seinfeld. Amerikaanse come-

dyserie.
18 . 40 According to Jim. Ameri-

kaanse comedyserie.
19 . 05 Still standing. Amerikaanse

comedyserie.
19 . 35 Friends. Amerikaanse come-

dyserie.
20.05 Two and a half men. Ameri-

kaanse comedyserie.

 20.30 Spider-Man 3. Ameri-
kaanse actiefilm uit 2007 van
Sam Raimi.

 23.15 Catacombs. Amerikaan-
se horrorfilm uit 2007 van Da-
vid Elliot, Tomm Coker.

01. 25 Lekk erli ve.
02.10 Poker after dark.
02.50 Lekkerlive afterparty.
05.0 0 Hart van Nederland - Late

editie. Herh.

BELGIË 1

 14.35 Ronde van Italië. Recht-
streeks verslag.

17. 35 Buren. Australische soap.

 18 . 0 0 Het journaal.

18 . 10 De rode loper. Boulevardma-
ga z i n e .

18 . 35 Blokken. Quiz.

 19 . 0 0 Het journaal.

19 . 40 Man bijt hond. Reportage-
serie.

20.05 Het weer.
20.10 Thuis. Belgische soap.
20.40 De rode loper extra. Special.
2 1. 0 0 Eurovisiesongfestival. Live-

ver slag.

 23.0 0 Het journaal laat.

23.22 Het weer.
23.25 The thin blue line. Engelse

komische politieserie.
23.55 Man bijt hond. Herh.
0 0.20 De rode loper. Herh.
0 0.40 Het journaal laat en weer.

Herh.

BELGIË 2

17. 10 Disney’s Legende van Tarzan.
Animatieserie.

17. 35 Sally Bollywood. Animatie-
serie.

17. 45 Sherlock. Spelprogramma.
17. 55 Spring. Belgische jeugdserie.
18 . 05 Karrewiet. Jeugdmagazine.
18 . 15 Spring. Belgische jeugdserie.
18 . 30 Ketnet maakt een film. Reali-

tyserie.
18 . 45 En daarmee basta. Belgische

comedyserie.
19 . 05 Sherlock. Spelprogramma.
19 . 15 Karrewiet. Jeugdmagazine.
19 . 25 The Sarah Jane adventures.

Engelse sf-jeugdserie.

 20.0 0 Terzak e.

20.40 Plat préferé. Culinaire repor-
tageserie.

2 1. 10 Stalingrad, the director’s cut.
Documentaire.

22.0 0 Ko n g o .
22.55 Koningin Elisabethwedstrijd

voor piano 2010. Samenvatting.

 0 0.30 Sporza: Roland Garros
2010. Sportmagazine.

01. 15 Terzake. Herh.

BBC 1

17. 05 Natural born hunters. Dieren-
programma.

17. 35 Blue Peter. Kindermagazine.
17. 55 MyWish. kinderprogramma.

 18 . 0 0 Newsround.

18 . 15 The weakest link. Kennisquiz.

 19 . 0 0 BBC News.

20.0 0 The One show.
20.30 EastEnders. Engelse soap.

 20.57 BBC News.

2 1. 0 0 Holby City. Engelse zieken-
huisserie.

22.0 0 Luther. Engelse misdaad-
serie.

 23.0 0 BBC News.

23.35 Children’s emergency.
Re a l i t y s e r i e .

0 0.05 The Graham Norton show.
Humoristische talkshow.

 0 0.50 Code breakers. Ameri-
kaanse dramafilm uit 2005 van
Rod Holcomb.

BBC 2

16.45 Flog it! Veilingprogramma.
17. 30 A question of genius. Quiz.
18 . 15 Escape to the country.
19 . 0 0 Eggheads. Kennisquiz.
19 . 30 Great British menu. Culinaire

wedstrijd.
20.0 0 Tate Modern is 10!
2 1. 0 0 Chelsea flower show. Ver-

slag.
22.0 0 The story of science: Power,

proof and passion. Documentai-
reserie.

23.0 0 Later Live... with Jools Hol-
land. Muziekprogramma.

 23.30 Newsnight.

0 0.20 I’m in a rock ‘n’ roll band.
Re p o rt a g e s e r i e .

01. 20 Tate Modern is 10!
02.20 BBC News.
05.0 0 Talk German. Educatief pro-

gramma.

De politieke NRC-redac-
teuren Pieter van Os, Her-
man Staal en Derk Stok-
mans bespreken de sterke
en zwakke kanten van de
lijsttrekkers bij de verkie-
zingen met Robert van de
Roer. Dit is een compila-
tie van acht verschillende
filmpjes, die de komende
weken zullen verschij-
nen.

Ook op nrc.tv:
nrc leest: Pieter Steinz be-
spreekt twee Goethe boe-
ken: Affiniteiten, de recen-
te vertaling van Die Wahl-
v e r w a n d t s ch a f t e n en Goethe
en Schiller van Rüdiger Sa-
franski.
nrc kookt: Janneke Vreug-
denhil geeft een lente-
workshop voor een volle
tribune. Zij maakt gecon-
fijte asperges met been-
ham en warme dragon-
mayonaise. En ook de
deelnemers gaan aan de
slag .
nrc kamatube: Kamagurka
wil graag een nieuwe
broek kopen maar heeft
een probleem.

 nrc.tv is te zien via
nrc.tv en nrcnext.nl

nrc nu
De lijsttrekkers

Oplossing van vrijdag | HORIZONTAAL: 1. BRAM 5. PI 7. CEDER 10. EASY 11. INFO 12. SPATJE 14. ROLDE 16. HARLEY 19. HIK 23. ARE

24. GELOEI 25. STUIP 26. RENATE 29. ADAM 31. KIEV 32. AREND 33. FE 34. ERNA | VERTICAAL: 1. BES 2. RAPPORT 3. ASA 4. MYTHE

5. PIERCE 6. IN 7. CORYFEE 8. DELHI 9. RIEKT 13. JAAGPAD 15. DICHTEN 17. LOL 18. ENORME 20. KASSA 21. REUZE 22. LINKE 27. AIR

28. EVA 30. AF | IN HET MIDDEN: KO R E AC O N F L I C T

Deze puzzel is ook online op te lossen op www.nrcscrypto.nl
© Studio Steenhuis, studiosteenhuis.nl

H O R I Z O N TA A L :
1. Speels rondgaan 11. __ Zomer,
NEC-verdediger 12. Ziekenhuisafdeling 13.
Ziekenhuisonderzoek 15. Van Bekhoven of
Dekker 17. Stuk om te schenken 18. We r k t u i g
dat rood of blauw is 19. Zo'n reactie verwacht
je van oplettende lieden 25. Lijkt er op kraken
te komen 27. Van die steen liggen er enkele in
Antwerpen 28. In de buurt komend 30. Kim
__ Jung 31. Nam afscheid met een aanvaarde
iniatiefwet 32. Vertrouwde nieuwsbron 34.
Tabee 36. Hij zit nog wel even vast

V E RT I C A A L :
1. Rendabel programma van Meurders 2. Ligt
aan de Moldau 3. Dijkgraaf die op afval

kickt 4. In ruste 5. Dit water is een bijna
geheel Amerikaanse investering 6. Europese
__ 7. Komt nog bovenop de vraagprijs 8. Jo n g
dier op je toetsenbord 9. Naam van een
mystieke palingboer 10. Zin 14. Ro d e
partij 16. Leiden de VVD-plannen volgens
sommigen toe 19. Ginger __ 20. Vorig jaar
overleden Kennedy 21. Wielrenner die werd
beboet wegens een slaande beweging? 22.
(Trek je) nagels (mee uit) 23. Past voor tweetje
of dracht 24. Drie blikjes 26. Past na lijk of
lever 28. Werkgebied van het
middenwoord 29. Wint al vijftig jaar in
Noord-Nederland 31. Kun je mee
masseren 33. '__ Hooftprijs 2010 naar
Mutsaers' 35. Zo kan __ wel weer

Vul in en ontdek wie of wat er midden in het nieuws staat.

Plaats de cijfers 1 t/m 9 zo in
het diagram dat elk cijfer
precies één keer voorkomt in
elke rij, kolom, de negen
vetomrande 3x3 vakken, én
de vier grijze 3x3 vakken.

Oplossing van vrijdag:

© Peter Ritmeester
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HET GESPREK

16.30 Blueshots CV. Interviews.
17. 0 0 De Artiestenfoyer. Gesprek-

k en.
18 . 0 0 En Profile: De stand van het

land. Portretten.
18 . 30 The Late Show. Talkshow.
19 . 15 1x20 Frenk. Portretten.
19 . 45 Bij Yerli aan tafel. Gesprek-

k en.
20.15 HARDtalk. Interviews.
20.45 Wouke. Gesprekken.
2 1. 15 P i n c . t v.
22.0 0 Dossier BvD. Gesprekken.
22.45 The Late Show. Talkshow.
23.30 Wintertijd. Talkshow.
0 0.30 En Profile: De stand van het

land. Portretten.
0 0.55 1x20 Frenk. Portretten.
01. 20 Bij Yerli aan tafel. Gesprek-

k en.


