
Net 2 verrommeld 
Column van Ronald Plasterk zondag 10 
september 2006 
U bent als Buitenhof-kijker geinteresseerd in 
nieuws, actualiteiten, achtergronden. Dus u moet 
net als ik deze week van uw stoel zijn gerold bij 
de nieuwe programmering. In de nieuwe indeling 
is net 2 de zender voor ons, net 1 toont 
amusement, en net 3 is de grabbelton. (Waarom 
Buitenhof op 1 zit is een raadsel, maar u heeft ons 
gevonden). Wat blijkt: de hele doordeweekse TV 
avond voor nieuws en actualiteiten, net 2, is 
verrommeld. Het programma Netwerk, 
achtergronden bij het nieuws, komt voortaan voor 
het nieuws, ergens kwart over zeven. Dan kijk ik 
geen TV, want thuisgekomen van het werk is er 
het gezin, de avondkrant, eten, en dan schuif ik 
om 8 uur aan bij het Journaal. Ik niet alleen, want 
de kijkcijfers van Netwerk zijn gekelderd! 
  
Vervolgens word je tussen het acht uur journaal 
en half elf totaal in de steek gelaten, er is de hele 
avond simpelweg geen achtergrond bij het nieuws 
van de dag, je krijgt Hoge Bomen over Rijk de 
Gooier, In voor en Tegenspoed van de EO, en 
tussen het 10 uur journaal en NOVA zit 
sportjournaal met waterpolo en beachvolleybal (is 
natuurlijk amusement, hoort op 1). En dan pas om 
half elf, als je als fatsoenlijk mens die de 
volgende dag moet werken nog één laatste 
slaapmutsje inschenkt, krijg je het eerste 
actualiteiten-programma, NOVA, en dat overlapt 
dan met het begin van Pauwtje en Paultje, de 
talkshow van Witteman en Jeroen Pauw.  
  
Dus ik vroeg vrijdag in mijn column in de 
Volkskrant retorisch: zou er ergens in Hilversum 
achter een bureau iemand zitten die dit heeft 
bedacht? 
  
Wat blijkt: die bestaat. Hij maakt zich in dezelfde 
Volkskrant bekend: het is netcoordinator Ton F. 
van Dijk, en hij zegt: "Absurd om de noodklok te 
luiden. De kijker heeft een paar maanden nodig 
om aan de nieuwe situatie te wennen. Het zou 
idioot zijn in het programma in te grijpen". 
Diezelfde dag hoorde ik deze Van Dijk op de 
radio zeggen: "Ja, wij wilden Netwerk eigenlijk 
ook om half negen", maarja de directeur van 
NCRV i di di d EO d

 

 
 
Ronald Plasterk 
 

 
Video 

Net 2 
verrommeld  
Column Ronald 
Plasterk 
Buitenhof 10 
september 2006 
Dossiers 

 
De columns van 
Ronald Plasterk 
seizoen 2006-
2007 
 

http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/29075359/items/30065433/media/30083885/
http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/29075359/items/30065433/media/30083885/
http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/29075359/items/30065433/media/30083885/
http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/29075359/items/30065433/media/30083885/
http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/29075359/items/30065433/media/30083885/
http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/29075359/items/30065433/media/30083885/
http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/dossiers/30070539/
http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/dossiers/30070539/
http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/dossiers/30070539/
http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/dossiers/30070539/


NCRV zei dit, en die van de EO dat, en toen 
hadden ze het toch maar zo gedaan.  
  
Ik ben klant, en de man die mij bedient zegt dat ik 
er maar aan moet wennen, voortaan zeker een 
uurtje eerder van mijn werk komen, en tussen half 
negen en half elf lekker Sudokus invullen. 
  
Ik mag stemmen bij kamerverkiezingen, ben lid 
van twee omroepen, maar die gaan hier allemaal 
niet over. Hoe kunnen wij als ontevreden kijkers 
degene die dit indeelt, kennelijk deze Ton F. van 
Dijk en die directeuren, aan de oren pakken, 
wegstemmen, of vervangen? Hoe werkt dat? Zou 
ik namens alle mensen die vinden dat nieuws en 
achtergronden de kerntaak van de publieke 
omroep vormen, mogen vragen dat iemand dat 

 even goed voor ons uitzoekt?   
 
 
Plasterk schreef op 8 september, een week na de invoering van het nieuwe 
programmeringsmodel van de publieke omroep, een column in de Volkskrant. De eerste week 
van de nieuwe zenderindeling zit erop. Als kijker die primair is geïnteresseerd in nieuws, 
actualiteiten, achtergronden en discussies, kan ik mijn tv eigenlijk wegdoen. De 
programmering is erop gericht het kijken onmogelijk te maken. Je ziet de hele avond geen 
actualitieiten meer. Hoe de omroep werkt is voor een normaal mens niet te snappen maar 
ergens moet toch iemand achter een bureau zitten die dit heeft bedacht. 
Is er in dat hele Hilversum niemand die bedenkt dat het voor de kijker plezierig is als twee 
programma’s op elkaar aansluiten? Die omroep is publiek omdat wij als kijkers via 
belastinggeld en omroepcontributies graag een aanbod in stand houden waardoor we de 
beste tv krijgen.(Volkskrant/Medialog). 
 
 
 


