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"Vertel ik u iets nieuws als ik zeg dat TV-programma's allemaal

vissen uit één en dezelfde vijver? Vast niet. ldentieke onderuerpen

komen in elk actualiteitenprogramma terug. Hooguit is de invals-

hoek een beetje anders. En wat betreft de pratende hoofden die

ergens een mening over hebben: vaak ztln dat altijd dezelfde ge-

zichten. Soms lijkt het bijna of ze een deel van de familie ztln ge-

worden. Jort Kelder, Jelle Hendrickx, Ab Osterhaus, Ali B, Sophie

Hilbrand, om er maar eens een paar te noemen. Ze hebben alle-

maal een vaste plek bij u op de bank. Sinds kort is daar een

nieuwe persoon bUgekomen. Een wat grljzige man die in zijn lange

leven veelal achter de schermen aan het werk was, maar sinds

kort alleen nog maar op het scherm te zien is: Ad van Liempt. lk

als recensent heb mijn turfboekje er eens bugepakt en zette in

twee weken tijd maar liefst zeven streepjes. Om de dag is deze Ad

van Liempt te zien op de beeldbuis. En het lrjkt alsof hij de pro-

gramma's volkomen willekeurig uitkiest. Er is geen lijn in te ontdek-

ken: Pauw & Witteman (NPS/VARA), En dan nog even dit (RTV

Oost), RTL 4 Nieuws, het 8 uur Journaal (NOS), Tijd voor Max (MAX),

Het 6 uur Journaal (NOS), De Wereld Draait Door (VARA).

Het bijzondere is dat hr.1 in elk programma weer iets anders te

vertellen heeft. Zou deze man een enorm opwindend en mee-

slepend leven leiden? Hij blukt eindredacteur te zijn van de mo-

numentale TV serie De Oorlo§. Hierover sprak hij in P&W en bij

RTV Oost. En het moet gezegd: een prachtig gemaakt serie, een

pareltje op de Nederlandse televisie. Genoeg hierover, over tot
de orde van de dag, zouje zeggen. Maar nee, blrlkbaar zit hr.1 in

tal van commissies en jury's en weet hij zich op deze manier in

de kijker te spelen bU RTL 4 nieuws, toen de Stan Storimans Prijs

werd uitgereikt. Twee dagen later haalde hij plotsklaps het 8 uur-

Journaal, omdat hij blijkbaar een oorlogsdagboek had opgedui-

keld, hierover moest hrl- een dag later uitleg geven in het onvol-

prezen programma op de vroege vooravond Trld voor Max. En nu

heeft hij ook nog een oeuvreprijs in de wacht gesleept, waardoor

hrl een dag later in het 6 uur Journaal voorbij kwam en diezelfde

avond nog in De Wereld Draait Door mocht aantreden. Het Ir.1kt

alsof hij om de dag een nieuw item op zijn agenda heeft staan,

waarmee hl.1 de media weet te raken.

lk vraag me serieus af of er een enorme pr-machine achter deze

man zit. Een heel team van mensen die bedenken hoe zij Ad van

Liempt onder de aandacht kunnen brengen.

lvlaar met welk doel? Waarom is Ad niet van de buis af te slaan?

Wat is z'rjn verborgen agenda? Zou hij er genoeg van heloben om

altijd maar achter de schermen druk bezig te ziin? Of wil hr.'|- z'rjn

geld gaan verdienen met het merk 'Ad van Liempt', gedegen,

betrouwbaar en altijd scherp? Zou hr1 het trjd vinden voor zijn

coming out en wil hij aansluiten bij het cordon van BN-ers? Als hr.1

nog even doorgaat, zal het hem gaan lukken ook. Want als je alle

krlkcrlfers bij elkaar optelt, hebben al zo'n 8,7 miljoen mensen

inmiddels kennis mogen nemen van zijn verschijning! Zomaar

even een constatering van uw tv-recensent. lemand moet dit

soort zaken toch br.y-houden.

Om eens even helemaal los te raken van al die bewegende beel-

den, ging ik voor mijn ontspanning naar de boekhandel voor een

goed boek. Nietsvermoedend liep in de boekenkasten langs, tot
ik opeens stuitte op een poster: Schrr.lf u nu in voor de lezing van

Ad van Liempt over z'rjn boek De Oorlog.

Waar haalt die man de tijd en energie vandaanl Dat hier een gi-

gantisch netwerk van spindoctors achter zit, lijkt me nu wel bewe-

zen. We zrln in elk geval nog niet van hem afl"
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