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Deze dvd-box bevat een selectie van de mooiste en meest
indrukwekkende afleveringen over de Tweede Wereldoorlog
uit de televisieserie Anc/ere T//'der}.  Deze serie, die in 2001  de
Npkowschijf won, wordt wekelijks uitgezonden door VPF}O en
NPS, en behandelt historische onderwerpen aan de hand van
de actualiteit.

Op deze dvd-box staan de volgende afleveringen:
Heinz in Holland
Gijzelaars in Sint-Michielsgestel
Het Philipscommando
Dolle Dinsdag
Het bombardement van Nijmegen
De vrouwen van F}avensbrück
Albert Gemmeker
Kasteel Sonnenstein
Kerstmis in Westerbork
Het Zweedse wittebrood
Het nichtje van Eva Braun
Burgemeester in oorlogstijd
De Prinses lrenebrigade
Op de vuist in Dachau

De dvd-reeks Andere 77/den bestaat uit 10 dvd-boxen van elk
3 dvd's.  De dvd-boxen gaan over de volgende onderwerpen:
De Tweede Wereldoorlog;  Politiek in  Nederland;  Nederland
en de Oranjes;  Het dagelijks leven in Nederland; Sport van
vroeger;  Cultuur in Nederland;  Sporen van de oorlog;  De
Koude Oorlog; Nederland en de wereld; Onze koloniën.

Een must voor liefhebbers van geschiedenis!

Behoudens toestemming van de rechthebbenden van de op deze beelddrager
vastgelegde werken, films, uitvoeringen en muziek is kopiëren, verhuren,
uitlenen en openbare vertoning verboden. Uitsluitend bestemd voor de
verkoop aan de consument.
De producent heeft zijn best gedaan alle rechthebbenden te achterhalen.
Mocht desalniettemin een persoon of organisatie menen rechten te kunnen
cla.imen -en niet te zijn benaderd -dan kan hij zich melden bij Tijdsbeeld
Media BV, te Hilversum.



Dvd1
Heinz in Ho[lahd: Duitse soldaten hadden
het overal in ons land heel goed naar hun
zin,  het was niet gevaarlijk en tamelijk
comfortabel zoals uit hun zelfgemaakte films
wel  b'ijkt.
Gijzelaars in Sint-Michielsgestel:
Nederlandse notabelen waren door
de Duitsers gegijzeld in een Brabants
klooster; ze hadden een luxe leventje, maar
ze konden ieder ogenblík bij wijze van
represaille worden geëxecuteerd.
Het Philipscommando: bij Ph"ps
werkende Joden hadden een grotere kans
om te overleven door de bescherming die ze
van het concern kregen.
Dolle Dinsdag: in september 1944  ...
vluchtten NSB-ers en Duitsers massaal naar
het oosten; dit is het verhaal van een trein
vol NSB-vrouwen en kinderen die bij Diemen
werd beschoten; er vielen tientallen doden.
Het bombardement van Nijmegen: door
een Amerikaanse vergissing werd in 1944
een deel van de Nijmeegse binnenstad door
bommen zwaar getroffen; er vielen bijna sOO
doden.

Dvd2
De vrouwen van F}avensbrück: door een
uitwisselingsprogramma konden honderden
vrouwelijke kampgevangenen ontkomen
naar Zweden; hun reis uit de hel naar de
vrijheid is gefilmd.
Albert Gemmeker: de commándant
van Westerbork gedroeg zich als een
gentleman, maar stuurde wel sO.000
mensen naar de vernietigingskampen in
Polen.
Kasteel Sonnenstein: het Oost-Duitse
stadje Pirna, bij Dresden, had in de oorlog

een vernietigingsinstituut voor geestelijk
gehandicapten binnen z'n grenzen, maar
slechts ee

dagen

nkeling wil dat nu nog weten.
in de donkere

erstmis 1942 kwamen
topfunctionarissen van het nazi-regime
in Nederland naar Westerbörk om het
Joelfeest te vieren
Het Zweedse het verhaal
van de voedseldroppings aan het eind van
de oorlog, onder andere verteld door de
vliegers die levens kwamen redden.
Het nichtje van Eva Braun: een nichtje
van Hitièrs vriendin openbaarde op
gevorderde leeftijd dat ze een tijd logeerde
op de Obersalzberg; ze vertelt over haar
waamemingen en over haar beroemde
nichtje.

Dvd3
Burgemeester in oorlogstijd: de
djlemma's van de burgemeesters in
ig4o-45: verteid aan de hand vän de
stad Zwolle, die drie zeer verschillende
burgemeesters had tijdens de oorlog.
De Prinses lrene Brigade: het
Nederlandse leger in bamngschap was in
1941  zo slecht getraind dat Bemhard in
eerste instantie weigerde de naam van zijn
dochter lrene eraan te verbinden. Toch
streed de Prinses lrene Brigade een paar
jaar later onder geallieerd bevel voor de
bevrijding van  Nederland.
Op de vuist in Daohau: bij de onthulling
van een monument voor de doden van
concentratiekamp Dachau in 1968 gingen
twee generaties anti-fascisten met elkaar op
de vuist.



Van Paul de Groot tot Pim Fortuyn
Deze dvd-box bevat een selectie van de mooiste en meest
indrukwekkende afleveringen over politiek in Nederland uit
de televisieserie Anc/ere 77}.den.  Deze serie, die in 2001  de
Nipkowschijf won, wordt wekelijks uitgezonden door VPF}O en
NPS, en behandelt historische onderwerpen aan de hand van
de actualiteit.     ,

Op deze dvd-box staan de volgende afleveringen:
•               Paul de Groot en de cpN
•               Daan Monjé en de sp
•               Hadjememaar in de gemeenteraad
•               Het ontstaan van het cDA
•               DS'70, een eendagsvlieg
•                D66, regeren is halveren
•               De burgemeesterscarrousel
•                Ben Korsten, spindoctor
•      -.`    HetschandaalvanKuyper
•                De zwakke plek van colijn
•                Gerbrandy, premier in Londen
•               Drees en de breuk met de pvdA
•               De formatie van paars
•                  Pim en zijn volk (l)
•                   Pim en zijn volk (ll)
•                Een halve eeuw pers en politiek
•               Aardgas als smeerolie

De dvd-reeks Anc/ere T/J'den bestaat uit 10 dvd-boxen van elk 3 dvd's. De dvd-
boxen gaan over de volgende onderwerpen: De Tweede Wereldoorlog; Politiek
in Nederland;  Nederland en de Oranjes; Het dagelijks leven in Nederland;
Sport van vroeger; Cultuur in Nederland; Sporen van de oorlog; De Koude
Oorlog; Nederland en de wereld; Onze koloniën.

Een must voor liefhebbers van geschiedenis!

Behoudens toestemming van de rechthebbenden van de op.deze beelddrager
vastgelegde werken, films,  uitvoeringen en muziek is kopiëren, verhuren,
uitlenen en openbare vertoning verboden.  Uitsluitend bestemd voor de
verkoop aan de consument.
De producent heeft zijn best gedaan alle rechthebbenden te achterhalen.
Mocht desalniettemin een persoon of organisatie menen rechten te kunnen
claimen -en niet te zijn benaderd -dan kan hij zich melden bij Tijdsbeeld
Media BV, te Hilversum



Dvd1
Paul de Groot en de CPN: onbetwiste
van de Communistische Partij;  hij leidde met
harde hand en werd pas na zeer lange tijd
het zadel gewipt.
Daan Monjé en de SP: vrij onbekend
gebleven drijvende kracht achter de opkomst
van de SP; was maoïst en leidde op de
achtergrond de acties die de SP bekendheid
gaven.
Hadjememaar in de gemeenteraad:
alcoholistische zwerver wordt als lijsttrekker
van een anarchistische partij in de
Amsterdamse gemeenteraad gekozen - het
wordt een chaos.
Het ontstaan van het CDA: rond 1980
ontstond het` CDA na hevige bótsingen tussen
de betrokken partijen KVP, AFip en Cl=lu
DS'70, een eendagsvlieg: de onervaren
Democratisch Socialisten onder WL Drees
jr komen vanuit het niets in het kabinet
Biesheuvel en zijn betrokken bij de spoedige
val van -dat kabinet.
D66, regeren is halveren: elke keer als D66
in het kabinet zit, moet de partij electoraal de
prijs betalen.  Ook in  1982, als Jan Terlouw
met het CDA in het kabinet is gebleven.

Dvd2
De burgemeesterscarrousel: een select
gezelschap regelde in Nederland altijd in het
geheim de burgemeestersbenoemingen;
tegenwoordig is dat anders; als voorbeeld
de parachutering van drs Apotheker in
Muntendam.
B`en Korsten, spindoctor: de
`mannetjesmaker' van Den Haag, die op  ,

een gegeven moment zeven minjsteries
tegelijk adviseerde hoe ze het gunstigst in de
publiciteit zouden kunnen komen.
Het schandaal van Kuyper: hoe Abraham

oprichter en grote voorman van de
ARP, ten val kwam na

De zwakke

geheime donaties aan

hij beheerste
in de jaren dertig en

was berucht om zijn harde bezuinigingen.
Gerbrandy, premier in Londen: minister-
president Gerbrandy verbleef tijdens de
Tweede Wereldoorlog bijna vijf jaar in kamer
36 van het Brown's Hotel in Londen; de
kamer is sindsdien nauwelijks veranderd.
Drees en de breuk met de PvdA: na een
lidmaatschap van 67 jaar keerde Willem
Drees zijn partij de rug toe; niemand was in
staat zijn breuk met de PvdA te voorkomen.

Dvd3
De formatie van Paai.s: het streven van D66
naar Paars, en het slagen hiervan in 1994 na
zeer moeizame onderhandelingen met Kok en
Bolkestein.
Pim en zijn volk (1): de opkomst van Pim
Fortuyn; jaren onopgemerkt werkte hij aan
draagvlak in de maatschappij; höewel hij
aanvankelijk overal werd afgewezen, bereikte
hij de top.
Pim en zijn volk (11): poging tot analyse van
de vraag: waarom werd Fortuyn zo onmételijk
pOpulair?
Een halve eeuw pers en politiek: overzicht
van de manier waarop pers en politiek met
elkaar omgingen in de afgelopen vijftig jaar,
van zeer afstandelijk in het begin, tot bij elkaar
op scnoot, jarenIater.

Aardgas als smeerolie: Nederland heeft
veel van zijn welvaart aan aardgas té danken;
de miljarden hebben vooral als smeergeld
voor de politieke samenleving gediend, alle
p'roblemen waren oplosbaar dankzij het gas.



Nederland en de Oranje
Gel:rouwd, bijna getrouwd, trouw en ontrouw jn het
Oranjehuis
Deze dvd-box bevat een selectie van de mooiste en meest
indrukwekkende afleveringen over Nederland en het
koningshuis uit de televisieserie Ar}c/ere TÍ}der].  Deze serie,  die
in 2001  de Nipkowschijf won, wordt wekelijks uitgezonden
door VPF{O en NPS, en behandelt historische onderwerpen
aan de hand van de actualiteit.

Op deze dvd-box staan de volgende afleveringen:
•                 Prins Hendrik als bedrijfsrisico
•                Frits Thors en de prinsesjes
•                De kwestie lrene
•                De Bilderbergconferentie van  l 954
•                 Huwelijksreis Juliana en  Bernhard
•                Verloving van Beatrix en claus
•-..     De geboorte van wíllem-Alexander
•                De zaak zorreguieta (l)
•                 De zaak zorreguieta (ll)
•               Beatrix en de avant-garde
•                Juliana en Bernhard in de west

`t

De dvd-reeks Andene 77/'der) bestaat uit 10 dvd-boxen van elk
3 dvd's.  De dvd-boxen gaan over de volgende onderwerpen:
De Tweede Wereldoorlog;  Politiek in Nederland;  Nederland
en de Oranjes; Het dagelijks leven in Nederland; Sport van
vroeger;  Cultuur in Nederland; Sporen van de oorlog;  De
Koude Oorlog;  Nederland en de wereld; Onze koloniën.

Een must voor liefhebbers van geschiedenis!

Behoudens toestemming van de rechthebbenden van de op.deze beelddrager
vastgelegde werken, films,  uitvoeringen en muziek is kopiëren, verhuren,
uitlenen en openbare vertoning verboden.  Uitsluitend bestemd voor de
verkoop aan de consument.
De producent heeft zijn best gedaan alle rechthebbenden te achterhalen.
Mocht desalniettemin een persoon of organisatie menen rechten te kunnen
clalmen -en niet te zijn benaderd - dan kan "j zich melden bij Tijdsbeeld
Media BV,  te Hilversum.



Dvd1
Prins Hendrik als bedrijfsrisico:
de echtgenoot van Wilhelmina maakte
veel te veel geld op en kreeg op zeker
moment zelfs een financiële waakhond
toegewezen„ die moest voorkomen dat er
nog meer schulden zouden ontstaan.
Frits Thors en de prinsesjes: deze
vroegere Journaallezer had altijd zijn
amateurcamera bij zich en kon daardoor
op Soestdijk veel filmpjes maken van de
prinsesjes.
De kwestie lrene: in 1964 is het land te
klein als prinses lrene katholiek wordt en
met een Spaanse edelman wil trouwen; er
ontstaat een soort godsdíenstoorlo.g.L die
ertoe leidt dat lrene afstand doet van haar
aanspraken  op de troon.
De Bi]derbergconfer`entie van
1954: prins Bernhard leidde de eerste
Bilderbergconferenties - geheime
gesprekken van de machtigen der aarde;
de allereerste was bij Arnhem, en daar zijn
geluidsopnamen van teruggevonden.
Huwelijksreis Juliana en Bernhard:
er kwam geen einde aan de huwelijksreis
van het koningspaar, die leidde naar
Polen, Oostenrijk,  ltalië en  Frankrijk.  Er zijn
ooggetuigen   opgespoord die er hilarisch
over vertellen.

Dvd2
Verloving van Beatrix en Claus: in
1965 is er grote opwinding in het land
als de kroonprinses een vriend blijkt te
hebben; veel commotie rond de verloving
en een opmerkelijke ,tv~uitzending rond de
bekendmaking ervan.
De geboorte van Wil]em-Alexander:
in 1967 staat de geboorte van een
troonopvolger voor de deur; wat er
allemaal gebeurde voor en rond de
geboorte van Prins Willem Alexander.
De zaak Zorreguieta (1): over het
verleden'van de schoonvader van
de kroonprins; hij was lid van de
Argentijnse junta en leidde een ministerie
waar de mensenrechten niet werden
gerespecteerd.
De zaak Zorreguieta (11): de berechting
van de schuldigen in Argentinië na de val

:aana:deoj:rnáaei:#sd:r;Ëijtnegbfijnv:?rking,
rondlopen.

Dvd3
Beatrix en de avant-garde: eind jaren
zestig zochten Beatrix en Claus contact
met de wereld der kunsten,  Het prinselijk
paar nodigde een bont gezelschap van
beeldend kunstenaars, schrijvers en
musici  bij hen thuis uit.
Juliana en Bernhard in de We§t: in
1955 bezochten Juliana en Bernhard
Suriname en de Nederlandse Antillen;  het
Polygoonjournaal maakte er een special
Over.



Van de eerste bankoverval tot de eerste zitkuËl

Deze dvd~box bevat een selectie van de mooiste en meest
indrukwekkende afleveringen over het dagelijks leven in
Nederland uit de televisieserie Ar)c}ere TÍ).den.  Deze serie, die in
2001  de Nipkowschijf won, wordt wekelijks uitgezonden door
VPRO en NPS, en behandelt historische onderwerpen aan de
hand van de actualiteit.

Op deze dvd-box staan de volgende afleveringen:
•               Ode aan het grote gezin
•               Moederd ag
•               De teloorgang van de middenstand
•                Vakantie in de jaren `50
•                De Hobbyclub
•                  De zitkuil
•                Dienders in de schoolbanken
•      -.+     Bankovervallen
•                Boters m okke l
•                 De culinaire revolutie
•                Lijnen, een oude lijdensweg
•                 De sluiting van de mijnen
•                De geboorte van de jeugdcultuur     ':
•                 Baas.in eigen buik
•                Melk, de witte motor

De dvd-reeks Anc/em rí/.den bestaat uit 10 dvd-boxen van elk 3 dvd's. De dvd-
boxen gaan c>ver de volgende onderwerpen:  De Tweede Wereldoorlog;  Polit'iek
in Nederland;  Nederland en de Oranjes; Het dagelijks leven in Nederland;
Sport van vroeger; Cultuur in Nederland; Sporen van de oorlog;  De Koude
Oorlog;  Nederland en de wereld; Onze koloniën.

Een must voor liefhebbers van geschiedenis!

Behoudens toestemming van de rechthebbenden van de op.deze beelddrager
vastgelegde werken, films, uitvoeringen en muziek is kopiëren, verhuren,
uitlenen en openbare vertoning verboden,  Uitsluitend bestemd voor de
verkoop aan de consument.
De producent heeft zijn best gedaan alle rechthebbenden te achterhalen.
Mocht desalniettemin een persoon of organisatie menen rechten te kunnen
claimen -en niet te zijn benaderd -dan kan hij zich melden bij "jdsbeeld
Medía BV. te



uit de katholieke wereld, waarin werd
gewezen op de voordelen van grote
gezinnen.
Moederdag: propagandafilm waarin
huishouden voor de vrouw wordt bewiero

de arensstreek is
een onverwoestbare bron
geweest: de botersmokkel.

Verhalen van smokkelaars en hun
t,       achtervolgers.

en waarin ze wordt geleerd om netjes en
proper te werken; Moederdag was daarom
een hoogtijdag voor de moeder.
De teloorgang van de middenstand: in
twintig jaar verdwenen in Nederland 100.000
middenstandswinkels; door gebrek aan
opvolgers, maar ook door de opmars van het
grootwinkelbedrijf.
Vakantie in de jaren '50: pas na de oorlog,
met groeiende welvaart en de toename van
de vrije tijd, ontdekte Nederland de tem.`De-
opmars van het kamperen in beeld, vooral
van de serieuze, degelijke kampeerder.
De Hobbyclub: talloze generaties zijn ermee
opgegroeid: de Hobbyclub.  ln het pre-
televisietijdperk waren jongens
knutselen met elektriciteit en g
een reünie.

druk aan

De zitkuil: de jaren zeventig brachten een
bijzonder type
geschilderde muren, veelmacrame en
de zitkuil. Waar hij vandaan kwam en
snel `ie weer verdween...

Dvd2
Dienders in de schoolbanken: in de
jaren zeventig moet de politie een antwoord
formuleren op de nieuwe tijd.  ln de
politie-opleiding doet de film zijn  intrede:
instructiefilms die de agent praktijkervaring
moeten bijbrengen,
Bankovervallen: een nieuw fenomeen in
de jaren bankovervallen,

De culinaire revolutie: eindelijk een
altematief voor boerenkool en spruitjes:
Nederland leert in de jaren zestig buitenlands
eten kennen. Eerst de chinees  en
langzamerhand andere buitenlandse culinaire
trakl:aties.
Lijnen, een oúde lijdensweg: al sinds
de jaren zeventig wordt er gestreden
tegen  overgewicht. De overheid stimuleert
gezonder  etén en meer  bewegen. Maar
het is een gevecht met een hardnekkige
tegenstander.   i

Dvd3
van ae miinen: op speciale

werden Limburgse jQngens
voor een

schudde onze

nozemrelle

leven vol
en gehoorzaamheid: hoe zij

en trouw aan

de
r)c/ fhe C/ock van Bill Haley

jeugd ruw wakker. Gevolg:
paniek en de eerste

breinaaldtijdperk
Van

iK: over neT
ooit was abortus het

zakkenwllers
achterafstraatjes en van idealistische
die de éievangenis riskeerden.
Melk, de witte
heeft het niet q€

M-brigad

schoolmelk,



Sport van vroeger

Deze dvd-box bevat een selectie van de mooiste en meest
indrukwekkende afleveringen over sport in Nederland uit
de televisieserie Andere Tijden.  Deze serie, die in 2001  de
Nipkowschijf won, wordt wekelijks uitgezonden door VPRO en
NPS, en behandelt historische onderwerpen aan de hand van
de actualiteit.

Op deze dvd-box staan de volgende afle`veringen:

_ EiïE

`,`=:.\

Voetbalramp in Moskou
De omhaal van Humphrey Mijnals
Duitse voetbalbroederstrijd
AZ, hoe maak je een topclub
Geesink verslaat Japan
Sjeng Collard, dopingzondaar
Dood in de Tarzanbocht
De boycot van Melbourne
Schaatsen zonder kunstijs
Sjoukje en Joan
De bedorven kip van PDM

'\

De dvd-reeks Ar}c/ere 77/.c/er} bestaat uit  10 dvd-boxen van elk
3 dvd's.  De dvd-boxen gaan ove-r de volgende onderwerpen:
De Tweede Wereldoorlog;  Politiek in  Nederland;  Nederland
en de Oranjes;  Het dagelijks leven in Nederland; Sport van
vroeger;  Cultuur in  Nederland;  Sporen van de oorlog;  De
Koude Oorlog;  Nederland en de wereld; Onze koloniën.

Een must voor liefhebbers van geschiedenis!

BehoudenLs toestemming van de rechthebbenden van de op deze beelddrager
vastgelegde werken, films,  uitvoeringen en muziek is kopjëren, verhuren,
uitlenen en openbare vertoning verboden.  Uitsluitend bestemd voor de
verkoop aan de consument.
De producent heeft zijn best gedaan alle rechthebbenden te achterhalen.
Mocht desalniettemin een persoon of organisatie menen rechten te kunnen
claihen -en niet te zijn benaderd -dan kan hij zich melden bij Tijdsbeeld
Media BV, te Hilversum.



Dvd1
Voetbalramp in Moskou: bij de
Europacup-wedstrijd Spartak Moskou
-  HFC Haarlem in het Loezjniki-stadion

kwamen in 1 982 enkele honderden
supporters om het leven.  De Sovjet-
autoriteiten deden er destijds alles aan om
deze stadionramp te verzwijgen.
De omhaal van Humphrey Mijnals:
een zwarte voetballer met ongekende
atletische gaven verraste de
voetbalwereld. De omhaal van Humphrey
Mijnals werd een icoon.
Duitse voetbalbroederstrijd: de
enige keer dat Oost- en West-Duitsland
tegen elkaar moesten voetballen wasB~
in  1974.  Reconstructie van een uniek
communistisch succes, bijgewoond           .
door 1 500 streng geselecteerde DDF+
supporters.
AZ, hoe maak je een topclub: begin
jaren tachtig kwam AZ uit het niets aan
de top door toedoen van de gebroeders
Molenaar, die hun winkel en hun hobby
van elkaar lieten profiteren.

Dvd2
Geesink verslaat Japan: na de
Tweede Wereldoorlog probeerde Japan
internationaal respect terug te winnen,
onder andere via de judosport.  ln
Nederland sloeg dat aan, vooral dankzij
ene Anton Geesink.
Sjeng Collard, dopingzondaar:  in
de prullenbak van een Nederlandse
wielersoigneur op de Olympische
Spelen van 1968 werden dopingspullen

gevonden: Sjeng Collard zorgde voor een
rel én een gouden plak.
Dood in de Tarzanbocht: dramatische
ontknoping van de Grand Prix van
Zandvoort in  1973.  De talentvolle Britse
coureur Roger Williamson verbrandde in
zijn gecrashte wagen en de hele wereld
keek via de televisie toe.
De boycot van Melbourne: zo ongeveer
als enige land weigerde Nederland
zijn atleten te laten meedoen aan de
Olympische Spelen van Melbourne.  Kort
tevoren Was de Sovjet-Unie Hongarije
binnengevallen en Nederland stelde een
daad.

Dvd3
Schaatsen zonder kunstijs: toen
Nederland nog geen kunstijsbanen had,
was er voor langebaanschaatsers geen
keus: om te trainen moesten ze` `s winters
naar Noorwegen. Hamar was de plek van
hun trainingskamp.
Sjoukje en Joan: Nederland aan de top
bij het kunstrijden - dat was het geval
in 1964.  De natie hield de adem in toen
Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel hun
kür moesten rijden.
De bedorven kip van PDM: 1991, het
had de Tour de France van Erik Breukink
moeten worden, maar na een week viel de
hele ploeg ziek van de fiets. Bedowen kip
was het verhaal.



Over de Beatles, Floris en Gerard Reve
Deze dvd-box bevat een selectie van de mooiste en meest
indrukwekkende afleveringen over cultuur in Nederland uit
de televisieserie Ar7c/ere 77/den.  Deze serie,  die in 2001  de
Nipkowschijf won, wordt wekelijks uitgezonden door VPRO en
NPS, en behandelt mstorische onderwerpen aan de hand van
de actualiteit.

Op deze dvd-box staan de volgende afleveringen:
De NCRV boycot de Beatles
De opkomst van Normaal
Elly en  F}ikkert
Hoogtijdagen schnabbeltour
lk Jan Cremer
W.F.  Hermans in Groningen
Gerard F}eve als provocateur
De televisieserie Floris
Wees lullig,  lees Hitweek!
De vierde man
De P.C.  Hooftprijs van Piet Grijs

De dvd-reeks Ar]dere T//den bestaat uit 10 dvd-boxen van elk
3 dvd's.  De dvd-boxen gaan over de volgende onderwerpen:
De Tweede Wereldoorlog;  Politiek in  Nederland;  Nederland
en de Oranjes;  Het dagelijks leven in Nederland; Sport van
vroeger;  Cultuur in  Nederland;  Sporen van de oorlog;  De
Koude Oorlog;  Nederland en de wereld;  Onze koloniën.

Een must voor liefhebbers van geschiedenis!

Behoudens toestemming van de rechthebbenden van de op deze beelddrager
vastgelegde werken, films, uitvoeringen en muziek is kopiëren, verhuren,
uitlenen en openbare vertoning verboden. Uitsluitend bestemcl voor de
verkoop aan de consument.
De producent heeft zijn best gedaan alle rechthebbenden te achterhalen.
Mocht desalniettemin een persoon of organisatie menen rechten te kunnen
claimen -en niet te zijn benaderd -dan kan hij zich melden bij Tijdsbeeld
Media BV, te Hilversum.



Dvd1
De NCRV boycot de Beatles: in
1964 kwamen de Beatles een dagje
naar Nederland. Andere Tijden vond
het filmmateriaal terug dat destijds het
Journaal niet haalde.
De opkomst van Normaal: de
geschiedenis van de ruigste band van ons
land.
EIly en Rikkert: ze stonden bekend als
hippies, zangers van het luisterlied, maar
maakten een christelijke doorstart.
Hoogtijdagen schnabbeltoui-: tot de
komst van de televisie reisden artiesten
in groepen het land door om vermaak te
brengen in dorps-en parochiehuizen.

Dvd2
Ik Jan Cremer: het verhaal van de
onverbiddelijke bestseller waarmee
Cremer debuteerde en waarmee hij
zelf een ongekende publiciteitsgolf
veroorzaakte.
W.F. Hermans in Groningen: de felle
strijd die de schrijver W.F.  Hermans
uitvocht tegen de autoriteiten van de
Groningse universiteit in de periode dat
hij daar als wetenschappelijk medewerker
aan verbonden was.
Gerard F}eve als provocateur: de
racistische uitingen van Gerard F}eve -
meende hij ze of bedoelde hij ze ironisch?
Een omstreden optreden in België
gereconstrueerd en nader beschouwd.

Dvd3
De televisieserie Floris: hoe de tv-
serie Floris kon ontstaan: een toevallige
ontmoeting van talenten, zoals regisseur
Paul Verhoeven, scriptschrijver Gerard
Soeteman en hoofdrolspeler F}utger
Hauer.
Wees lullig, lees Hitweek!: popgroepen
van de jaren zestig speelden een sterk
emanciperende rol voor jongeren.
De vierde man: Gerard Reve mocht in
1980 het boekenweekgeschenk schrijven,
maar het resultaat werd afgekeurd
na hevig protest van de christelijke
boekhandelaren.
De P.C. Hooftprijs van Piet Grijs:  de
jury van de P.C.  Hooftprijs wilde in  1983
Hugo Brandt Corstius eren, maar minister
Brinkman van Cultuur ontmoette in het
kabinet zware tegenstand en weigerde de
prijs uit te reiken.



Deze dvd-box bevat een selectie van de mooiste en meest
indrukwekkende afleveringen over de invloed van de
Tweede Wereldoorlog op het na-oorlogse Nederland uit
de televisieserie Ar)c/ere T/)'den. Deze serie, die in 2001  de
Nipkowschijf won, wordt wekelijks uitgezonden door VPRO en
NPS, en behandelt historische onderwerpen aan de hand van
de actualiteit.

Op deze dvd-box staan de volgende afleveringen:
Duitsers ruimen mijnen
Bleekneusjes van  1945
Joodse oorlogswezen
Operatie BlaGk Tulip
De laatste doodstraf
Getrouwd met de NSB
De affaire Menten
Het proces van Neurenberg
Spoedig naar huis
Botterdam na het bombardement
De herdenking van Hannie Schaft

De dvd-reeks Ar}c/ere 77/'der} bestaat uit 10 dvd-boxen van elk
3 dvd's. De dvd-boxen gaan over de volgende onderwerpen:
De Tweede Wereldoorlog; Politiek in Nederland; Nederland
en de Oranjes; Het dagelijks leven in Nederland; Sport van
vroeger; Cultuur in Nederland;  Sporen van de oorlog;  De
Koude Oorlog;  Nederland en de wereld; Onze koloniën.

Een must voor liefhebbers van geschiedenis!

Behoudens toestemming van de rechthebbenden van de op.deze beelddrager
vastgelegde werken, films,  uitvoeringen en muziek is kopiëren, verhuren,
uitlenen en openbare vertoning verboden.  Uitsluitend bestemd voor de
verkoop aan de consument.
De producent heeft zijn best gedaan alle rechthebbenden te achterhalen.
Mocht desalniettemin een persoon of organisatie menen rechten te kunnen
clahen -en niet te zijn benaderd -dan kan hij zich melden bij Tijdsbeeld
Media BV, te Hilversum.



Dvd1
Duitsers ruimen mijnen: Nederland
lag na de Tweede Wereldoorlog bezaaid
met mijnen; de meeste daarvan lieten we
ruímen door Duitse krijgsgevangenen.
Bleekneusjes van 1945: veel
Nederlandse stadskinderen hebben
zwaar geleden in de oorlog. Sommigen
van hen mochten na de bevrijding
aansterken in het buitenland; het werd de
reis van hun leven.
Joodse oorlogswezen: honderden
joodse kinderen die de onderduik
overleefden maar hun ouders hadden
verloren, werden na 1948 naar lsraël
vervoerd om een nieuw leven te bea
dat werd niet altijd een succes.
Operatie Black Tulip: er is na de oorlog
een overheidsplan geweest om 25.000
F}ijksduitsers (vän wie de meesten al heel
lang in Nederland ingeburgerd waren) op
grond van hun
deporteren.

te en te

Dvd2
De laatste doodstraf: pas in de 1952
werden in Nederland de laatstettwee
doodstraffen voltrokken, een Duitse en
een Nederlandse oorlogsmísdadiger
werden geëxecuteerd.
Getrouwd met de NSB: een bejaarde
echtgenote van een stafmedewerker van
de NSB verbreekt het stilzwijgen over
de manier waarop ze na de oorlog is
behandeld.
De affaire Menten: Pieter Menten, een
rijke kunstverzamelaar, werd in  1976

verdacht van oorlogsmisdaden in Polen.
Zijn arrestatie mislukte aanvankelijk door
nalatigheid van Justitie.
Het proces van Neurenberg: in 1946
hoorde de Dütse nazi-top de vonnissen
aan die het Oorlogstribunaal van
Neurenberg uit§prak. Er was een jaar aan
vooraf gegaan van getouwtrek,
stuitende arrogantie en schokkende
onthullingen,

Dvd3
Spoedig naar huis: Over Nederlandse
jongens die tijdehs de oorlog Ín Dujtsland
moesten werken en na die oorlog in

handen vielen. Ze leken van de
aardbodem verdwenen.
Rotterdam na het bombardement:
het puin was na de bombardementen
nog lang nlet geruimd toen F}otterdam
al weer de eerste plannen maakte voor
de wederopbouw. Daarbij speelde het
bedrijfsleven een belangrijke rol.
De herdenking van Hannie Schaft:
een demonstratie ter herdenking van
verzetsstrijdster Hannie Schaft werd
in  1952 verboden.  De autoriteiten
vreesden communístische agítatie. Er
werden pantserwagens ingezet tegen de
verzetsstrijders.



Deze dvd-box bevat een selectie van de mooiste en meest
indrukwekkende afleveringen over de Koude Oorlog uit
de televisieserie Ande/e 77}'der7.  Deze serie, die in 2001  de
Npkowschijf won, wordt wekelijks uitgezonden door VPRO en
NPS, en behandelt historjsche onderwerpen aan de hand van
de actualiteit.

Op deze dvd-box staan de volgende afleveringen:
•                Bescherming Burgerbevolking
•                De cuba-crisis in steenwijk
•                Koude burgeroorlog in Amsterdam
•                Contraspionage van de BVD
•               De dood van stalin
•               Stasi-gevangenis
•               Elena ceausescu
•                De vereniging Nederland-DDR
•-..     EenatoombomopdeDam?
•                Hongarije 50 jaar na de opstand
•               De pvdA en de vredesdemonstratie

`\

De dvd-reeks Aridere TÍ/.den bestaat uit 10 dvd-boxen van elk
3 dvd's.  De dvd-boxen gaan over de volgende onderwerpen:
De Tweede Wereldoorlog;  Politiek in Nederland;  Nederland
en de Oranjes;  Het dagelijks leven in Nederland; Sport van
vroeger;  Cultuur in  Nederland;  Sporen van de oorlog;  De
Koude Oorlog;  Nederland en de wereld;  Onze koloniën.

Een must voor liefhebbers van geschiedenis!

Behoudens toestemming van de rechthebbenden van de op. deze beelddrager
vastgelegde werken, films, uitvoeringen en muziek is kopiëren, verhuren,
uitlenen en openbare vertoníng verboden. Uitslultend bestemd voor de       .
verkoop aan de consument.
De producent heeft zijn best gedaan alle rechthebbenden te achterhalen.
Mocht desalniettemin een persoon of organisatie menen rechten te kunnen
cläimen -en niet te zijn benadercl -dan kan hij zich melden bij Tijdsbeeld
Media BV, te Hilversum.



Dvd1
Bescherming Burgerbevolking: de
angst voor een atoomoorlog leidde in
Nederland tot de oprichting van de Dienst
Bescherming Bevolking, die vanaf 1952
de bevolking waakzaam moest houden.
De Cuba-crisis in Steenwijk: als
de rakettencrisis rond Cuba uitbreekt
en de spanning tussen Amerika en de
Sovjet-Unie tot het kookpunt is gestegen,
besluit de burgemeester van Steenwjk
uit voorzorg een aarden wal rond het
gemeentehuis te laten aanleggen.
Koude burgeroorlog in Amsl:erdam:
de inval van de Sovjet-tanks in Hongaríje

:nmlgtFe6sToas?giji:eïek::[`á:rdv::vágeeTöpN
worden de ruiten ingegooid.
Contraspionage van de BVD: James
Bond in de polder: de avonturen van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst tijdens de
Koude Oorlog.

Dvd2
De dood van Stalin: als de Sovjet-leider
Jozef Stalin in 1953 overlijdt, gaat er een
schok van ontzetting door de bevolking.
Pas veel later zou bekend worden welk
onheil de dictator in eigen land had
aangericht.
Stasi-gevangenis: verborgen tussen
allerlei gebouwencomplexen,   had
de Stasi in Oost-Berlijn een geheime
gevangenis.
Elena Ceausescu: de echtgenote
van de Roemeense dictator gaf zich uit

voor een baanbrekend scheikundíge.
Ze zorgde er voor dat een boek dat zij
geschreven zou hebben overal werd
vertaald, ook in Nederland.
De Vereniging Nederland-DDR: ze
zocht contact met het communistische
Oost-Duitsland en 'kneep een oogje toe.
Wat zag ze en wat wilde ze niet zien?

Dvd3
Een atoombom op de Dam? Drie
dienstplichtigen maken in  1968 een
waarschuwingsfilm over het atoomgevaar:
wat gebeurt er als er een atoombom op
de Dam valt? De film is nooit voltooid, de
opnamen zijn teruggevonden.
Hongarije 50 jaar na de opstand: vijftig
jaar na de Hongaarse opstand vertellen
voormalige vluchtelingen wat ze allemaal
meemaakten en hoe ze uiteindelijk
konden ontkomen.
De PvdA en de vredesdem`onstratie:
cle deelname van de PvdA aan de
vredesdemonstratie in  1981  werd niet
door iedereen op prijs gesteld. Voorzitter
Wim Meijer kon zich door het boe-geroep
nauwelijks verstaanbaar maken.



Nederland \en de wereld
Deze dvd-box bevat een selectie van de mooiste en meest
indrukwekkende afleveringen over Nederland en de wereld
uit de televisieserie Ar}cyene TÍ}'den.  Deze serie,  die in 2001  de
Nipkowschijf won, wordt wekelijks uitgezonden door VPRO en
NPS, en behandelt historische onderwerpen aan de hand van
de actualiteit.

Op deze dvd-box staan de volgende afleveringen:
•                    UNIFIL

•               Te gast bij saddam Hoessein
•               Van Heuven Goedhart
•                Nederland en de Golfcrisis
•               De cmnese affaire
•                De affaire Klaas de Jonge
•               Spaanse fascisten op Ameland
•               Genocide in Rwanda
•-..     ZwarteMaandag l99l
•                Turkíje en Europa

`i

De dvd-reeks Ar}c/ere T//.den bestaat uit 10 dvd-boxen van elk
3 dvd's. De dvd-boxen gaan over de volgende onderwerpen:
De Tweede Wereldoorlog;  Politiek in Nederland;  Nederland
en de Oranjes; Het dagelijks leven in Nederland; Sport van
vroeger; Cultuur in Nederland; Sporen van de oorlog;  De
Koude Oorlog; Nederland en de wereld; Onze koloniën.

Een must voor liefhebbers van geschiedenis!

Behoudens toestemming van de rechthebbenden van de op. ¢eze beelddrager
vastgelegde werken, films, uitvoeringen en muziek is kopiëren, verhuren,
uitlenen en openbare vertoning verboden. Uitsluitend bestemd voor de
verkoop aan de consument.
De producent heeft zijn best gedaan alle rechthebbenden te achterhalen.
Mocht desamettemin een persoon of organisatie menen rechten te kunnen
clalmen -en niet te zijn benaderd -dan kan hij zich melden bij Tijdsbeeld
Media BV, te Hilversum.





Deze dvd-box bevat een selectie van de mooiste en meest
indrukwekkende afleveringen over Nederland en haar kolonién
uit de televisieserie Ar}cyene r/}.der).  Deze serie,  die in 2001  de
Nipkowschijf won, wordt wekelijks uitgezonden door VPRO en
NPS, en behandelt historische onderwerpen aan de hand van
de actualiteit.

Op deze dvd-box staan de volgende afleveringen:
•                Oorlogsmisdaden op celebes (l)
•                Oorlogsmisdaden op celebes (ll)
•                Afscheid van Nieuw-Guinea
•                JOpie pengel
•               Surinamers in stavenisse
•               Expeditie naar sterrengebergte
•               Zwarte sinterklaas
•                 Een lndische familie
•-..     MiekeBouman
•                l n d iëweigeraars
•                Vliegkampschip Karel Doorman

`a

De dvd-reeks Anc/ene 77/'den bestaat uit 10 dvd-boxen van elk
3 dvd's. De dvd-boxen gaan over de volgende onderwerpen:
De Tweede Wereldoorlog;  Politiek in Nederland;  Nederland
en de Oranjes; Het dagelijks leven in Nederland; Sport van
vroeger;  Cultuur in Nederland;  Sporen van de oorlog;  De
Koude Oorlog;  Nederland en de wereld; Onze koloniën.

Een must voor liefhebbers van geschiedenis!

Behoudens toestemming van de rechthebbenden van de op.deze beelddrager
vastgelegde werken, films,  uitvoeringen en muziek is kopiëren, verhuren,
uitlenen en openbare vertoning verboden.  Uitsluitend bestemd voor de
verkoop aan de consument.
De produ`cent heeft zijn best gedaan alle rechthebbenden te achterhalen.
Mocht desalniettemin een persoon of organisatie menen rechten te kunnen
clalmen -en niet te zijn benaderd -dan kan hij zich melden bij Tijdsbeeld
Media BV, te Hilversum.



Dvd1
0orlogsmisdaden op Celebes (1):
zes{ig jaar geleden trokken onze speciale
troepen over het lndonesische eiland
Celebes om orde en rust te herstellen. Dat
ging met harde hand, sommigen spraken
van oorlogsmisdaden.
Oorlogsmisdaden op Celebes (11): de
Nederlandse commando's moes{en het
opstandige Zuid-Celebes zuiveren van
criminele elementen.  ln het begin was er
nog sprake van enig systeem, maar na
een paar weken ontaardden hun acties in
een orgie van geweld.
Afscheid van Nieuw-Guinea: prins
Bernhard heeft zich actief bemoeid m.?.t
de Nieuw-Guineakwestie en daarbij ging
hij recht tegen de regering in.  Hij schreef
een brief aan president Kennedy, die pas
jaren later is opgedoken.

Dvd 2 .
Jopie Pengel: portret van een fameuze
Surinaamse politicus, die tot zijn dood
in 1970 een vooraanstaande rol speelde
in de ontwikkelingen  in zijn  land. Zijn
standbeeld domineert Paramaribo nog
altijd.

Surinamers in Stavenisse: als in
1975 duizenden Surinamers van de
geleger`heid gebruik maken om naar
Nederland te komen, zijn ze niet overal
evén welkom. ln het Zeeuwse Stavenisse
leidt de dominee het verzet.
Expeditie naar Sterrengebergte:
een wetenschappelijke expeditie met
híndernissen naar de binnenlanden,van

Nieuw-Guinea in  1959, werd uitvoerig
gefilmd en gedocumenteerd,
Zwarte Sinterklaas: niet uitpakken
maar inpakken. Voor de Nederlanders in
lndonesië was 1957 het jaar van Zwarte
Sinterklaas.

Dvd3
Een lndische familie: nagelaten
beelden van een gezin in Nederlands-
lndië illustreren een aangrijpend verhaal:
een heel gezin door Jappenkampen en
lndonesische revolutie uiteengeslagen en
gedood.
Mieke Bouman: in het showproces
tegen de Nederlanders Jungschlaeger
en Schmidt in Jakarta neemt op een
gegeven moment Mieke Bouman de
verdediging over van haar man, die zich
bedreigd voelt. Ze is geen advocate,
vecht voor haar cliënten als een,:leeuwin,
maar moet uiteindelijk ook vluchten.
lndiëweigeraars: duizenden
Nederlandse dienstplichtigen weigerden
te vechten tegen de lndonesische
Republiek. Ze kwamen terecht in
Schoonhoven waar ze met harde
middelen werden geprest tóch te gaan,
Vliegkampschip Karel Doorman: om
eens flink indruk te maken op de wereld
en op onze vijand lndonesië, stuurde
de Nederlandse regering in 1960 de
Karel Doorman naar Nieuw-Guinea.  Een
vliegdekschip van allure. Het werd een
mislukking.


