6 JULI MAANDAG
20.25 TOSCAANSE BRUILOFT
★★ [NPO 3]

[NL 2014] Romantische komedie.
Regie: Johan Nijenhuis. Met: Sophie
van Oers, Jan Kooijman e.a.

Ensemblekomedie die zich
afspeelt in Toscane en die draait
om vier bruiloften die plaatsvinden in een prachtig landhuis.
Sanne organiseert die bruiloften, maar wacht zelf nog op
haar prins op het witte paard.
20.30 TOP GUN
★★★ [Net 5]

[VS 1986] Actie. Regie: Tony Scott.
Met: Tom Cruise, Kelly McGillis e.a.

Slechts 1 procent van alle
gevechtspiloten krijgt toegang
tot de elite-opleiding van de
marine. Pete (Tom Cruise)
behoort tot de gelukkigen.
Na een ongeluk twijfelt hij of
hij wel geschikt is voor het vak.

‘Don’t shoot the pianoplayer’
In de zomer van 1995 viel de door Dutchbat beschermde enclave
Srebrenica. Het kostte duizenden mannen het leven. Coen Verbraak
blikt terug in Srebrenica - de machteloze missie van Dutchbat.

Burgeroorlog
Het is begin juli 1995. In toenmalig Joegoslavië woedt al vier jaar een bloedige
burgeroorlog. Bosnische Serviërs onder
leiding van generaal Ratko Mladic vallen
de door de Verenigde Naties aangewezen ‘veilige gebieden’ in de deelrepubliek Bosnië-Herzegovina aan. Ruim
vierhonderd lichtbewapende Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat zijn
gestationeerd in de ‘veilige’ enclave Srebrenica om de moslims daar te bescher-

20.30 EAGLE EYE

men. Ze kunnen echter niets uitrichteegen de zwaarbewapende Bosnische
Serviërs en krijgen ook niet de beloofde
luchtsteun van de NAVO; dit onder meer
omdat NAVO-soldaten gegijzeld zouden
kunnen worden door de Bosnische Serviers, zoals zij al eerder hebben gedaan. En
dus wordt Dutchbat uit het gebied
teruggetrokken en de moslims aan hun
lot overgelaten.
Opgelicht
De beelden en feiten die 25 jaar later in
Nederland zijn blijven hangen: een met
Mladic toostende doodsbange Nederlandse overste Ron Karremans die zegt:
“I’m a pianoplayer, don’t shoot the pianoplayer”; een in het Kroatische Zagreb
bierdrinkende Nederlandse kroonprins
en minister van Defensie met de uit de
enclave geëvacueerde opgeluchte Dutchbatters. En vooral: duizenden moslimmannen die van hun gezinnen gescheiden werden door de Bosnische Serviërs.
[NPO 2 | BNNVARA | 20.35]

★★★ [RTL 7]

[VS 2008] Thriller. Regie: D.J.
Caruso. Met: Shia LaBeouf, Michelle
Monaghan e.a. Jerry (Shia La-

Beouf) en Rachel leren elkaar
kennen omdat ze allebei een
mysterieus telefoontje krijgen
van een onbekende vrouw. De
vrouw bedreigt hen en hun
familie met de dood en brengt
Jerry en Rachel in levensgevaar.

22.40 AN OFFICER AND A
GENTLEMAN
★★★ [Net 5]
[VS 1982] Romantiek. Regie: Taylor
Hackford. Met: Richard Gere, Debra
Winger e.a. Zack (Richard Gere)
TEKST: BRAM DE GRAAF, BEELD: ANP

Eind 2019 maakte journalist en historicus Coen Verbraak indruk met
de documentaire-reeks Onze jongens
op Java. T erwijl de camera was ingezoomd op hun gezichten vertelden
hoogbejaarde oorlogsveteranen wat ze
eind jaren 40 hadden meegemaakt in
Nederlands-Indië. Het leverde bijzondere en soms verrassende getuigenissen
op. Nu, 25 jaar na de val van Srebrenica,
hanteert Verbraak dezelfde stijl om de
betrokkenen van die gebeurtenis te
interviewen.

volgt een zware officiersopleiding op de marinebasis van Port
Rainier. Tijdens die opleiding
leert Zack de mooie Paula
(Debra Winger) kennen. Zij
werkt in een fabriek vlakbij de
basis.
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