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PodcastsDe Blankenberge TapesIn 2013 wordt de 27-jarige Hannah Rentmeester vermoord. Haar vriend, Robert Josse, is direct hoofdverdachte, maar hij lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen. Pas als er een link wordt gelegd met een moordzaak die zich tien jaar eerder afspeelde, vallen de puzzelstukjes langzaam maar zeker op hun plek.
Puzzelstukjes die één beeld lijken te vormen, dat van een grauwe kustplaats in België: Blankenberge. In De Blankenberge Tapes komen twee moordzaken en één prille liefde samen tot een lugubere ontknoping aan de Belgische kust. Rechercheurs en directe betrokkenen vertellen in drie afleveringen hun kant van het verhaal.De Blankenberge Tapes
is een podcast van de VPRO en Room for Film, bedacht en gemaakt door Tom Hofland en Pascal van Hulst. Met de stemmen van Johan Heldenbergh, Nyncke Beekhuyzen, Abe Dijkman en Sterre van Sprundel. Deze serie werd mede mogelijk gemaakt door het NPO-fonds. Meer op: Radio 1 appofNPO Luister appWat hebben twee moordzaken, een prille
liefde en een hotel in Blankenberge met elkaar te maken? Je hoort het vanaf 6 mei in de spannende mis ...Stientje en Milton vermoeden dat Robert Josse een alias is van Maarten Bevelaer, en dat hij zich voor de derde keer een andere identiteit he ...Het lichaam dat in de duinen wordt gevonden blijkt van Hannah Rentmeester te zijn. Stientje gaat op
zoek naar Robert Josse, maar die lijkt n ...In 2013 worden de 27-jarige Hannah Rentmeester en haar vriend Robert Josse als vermist opgegeven. Rechercheurs Stientje Jansen en Milton Tav ...Luister naar de trailer van de nieuwe serie van de makers van Bob: El Tarangu! In de hete zomer van 1996 stroomt het plein voor de kathedra ...Als Raoul Flores
en zijn vriendin gaan trouwen verrast zijn schoonvader hen met een enorm cadeau: een landhuis op het Vlaamse platteland. Ho ... De misdaadreeks is helemaal uit het brein ontsproten en geschreven door Tom Hofland en Pascal van Hulst. Dat het fictie is vergeet je echter enorm snel, al na twintig seconden word je helemaal meegezogen in het
verhaal, het is slim geschreven, geloofwaardig gespeeld (met onder andere acteur Johan Heldenberg) en ijzersterk gemaakt.De reeks neemt je mee naar 2013, waar de 27 jarige Hannah Rentmeester wordt vermoord, haar vriend is hoofdverdachte maar hij lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen. Dan wordt er een link gelegd met een moordzaak die
zich tien jaar eerder afspeelde. Twee moordzaken en één prille liefde komen samen tot een lugubere ontknoping aan de Belgische kust, aan onze geliefde ietwat grauwe Blankenberghe. Een uitermate perfect decor voor een thriller, dat we daar zelf niet aan hebben gedacht.Layla El-Dekmak selecteerde deze reeks omdat het haar favoriete podcast was
van 2019, dat belooft!Meer info over deze podcastreeks vind je op vpro.nlVanavond kan je luisteren naar de eerste aflevering in 'Zandman', om 22.00uNog op het programma deze week staan:Donderdag: Plantrekkers - HeleneVrijdag: Collectief Schik - Roes - afl. 1 De Goddelijke Roes (VPRO)Zaterdag: Relaas - De Brief van TijsZondag: Iemand - Karl,
de zoon van zijn vaderLees ook: Schreven Hofland en Van Hulst Babylon tijdens een gezamenlijke vakantie in het gelijknamige Tsjechische plaatsje, waarna ze zelf de stemmen inspraken en het geheel monteerden; voor De Blankenberge Tapes gingen dingen anders. ‘We wilden het iets spannender maken, door een ingewikkelder plot te gebruiken
waarin meerdere personages een rol hebben. Uiteindelijk leidde dat tot een misdaadverhaal dat in drie keer een half uur verteld wordt.’ Er was meer budget beschikbaar, zodat er een castingbureau ingeschakeld kon worden. ‘We zochten naar acteurs die konden of wilden improviseren. Behalve een algemene korte inhoud die iedereen te lezen
kreeg, gaven we ieder een pagina met informatie die alleen hun personage betrof. Vervolgens gingen we de acteurs een voor een interviewen over “wat er gebeurd was”, in een studiootje dat we afgelopen februari gedurende een paar dagen in het vakantiehuis van m’n schoonvader hadden ingericht. In Blankenberge, de Belgische kustplaats, zodat
we allemaal het juiste decor voor ogen hadden; hetzelfde café en dezelfde hotelkamer hadden gezien waar bepaalde scènes zich afspelen.’ We horen Johan Heldenbergh (beroemd in België), Nyncke Beekhuyzen, Abe Dijkman en Sterre van Sprundel als respectievelijk Joseph (broer van een vermoorde zus), de rechercheurs Stientje en Milton, en de
studente Maya, die via Tinder met een oudere man in contact komt. Zij treffen elkaar in een drama waarin er op een dag iemand vermist wordt en er bloedsporen op een muur blijken te zitten. ‘Het leuke van deze vorm is dat de acteurs ook makers werden. Ze gingen aan de haal met het materiaal en kwamen met nieuwe ideeën.’ De aanpak smaakt
naar meer. Hofland en Van Hulst fantaseren over een tv-versie, maar hopen eerst een hit in Vlaanderen te scoren. ‘Pascal schreef een volkslied over Blankenberge en dat hebben we laten opnemen. Uiteindelijk gebruikten we slechts tien seconden ervan in de hoorspelserie, maar wie weet wat het op de Belgische radiozenders gaat doen.’ Tom Hofland
en Pascal van Hulst (beide afgestudeerd als theaterschrijver aan de HKU) begonnen in 2014 als makers bij de VPRO. Ze maakten de webserie Heemennekes en Hellehonden over sagen en mythen in Nederland, en vlogen daarna door naar Oekraïne voor Weg met de Oekraïense jongeren. In deze reportage onderzochten ze waarom hun Oekraïense
leeftijdsgenoten juist wel of niet in het onstabiele land wilden blijven. Kort hierna maakte ze de overstap naar radio en podcast. Hun eerste productie Babylon werd een spannende mysterieuze driedelige serie voor VPRO Dorst. Het kreeg lovende reacties en werd ingezonden voor de Prix d'Italia. De Blankenberge Tapes is in zekere zin een vervolg
op Babylon, hoewel met een totaal nieuwe verhaallijn en cast. Hoewel Pascal en Tom misschien wel het liefst samen werken, zien ze zich noodgedwongen soms ook even wat voor zichzelf te doen. Zo toert Pascal zowel solo als met zijn band De Baron met verschillende theatervoorstellingen door het land en schrijft Tom romans. Pascal maakt ook
podcasts voor de NS onder de naam Luisterruit en Tom zit op de redactie van het VPRO-programma Nooit Meer Slapen. In 2013 wordt de 27-jarige Hannah Rentmeester vermoord. Haar vriend, Robert Josse, is direct hoofdverdachte, maar hij lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen. Pas als er een link wordt gelegd met een moordzaak die zich tien
jaar eerder afspeelde, vallen de puzzelstukjes langzaam maar zeker op hun plek. Puzzelstukjes die één beeld lijken te vormen, dat van een grauwe kustplaats in België: Blankenberge. In De Blankenberge Tapes komen twee moordzaken en één prille liefde samen tot een lugubere ontknoping aan de Belgische kust. Rechercheurs en directe betrokkenen
vertellen in drie afleveringen hun kant van het verhaal. De Blankenberge Tapes is een podcast van de VPRO en Room for Film, bedacht en gemaakt door Tom Hofland en Pascal van Hulst. Met de stemmen van Johan Heldenbergh, Nyncke Beekhuyzen, Abe Dijkman en Sterre van Sprundel. Deze serie werd mede mogelijk gemaakt door het NPO-fonds.
Meer op: Elke zomer zat ik met hetzelfde probleem: nog snel langs de plaatselijke bibliotheek moeten passeren om enkele goede boeken mee te kunnen nemen op vakantie. Maar driewerf hoera, daar kwam dit jaar verandering in. Want sinds een jaar of twee ben ik in de ban van podcasts. En ik niet alleen, dankzij de revival van podcasts groeit het
publiek aanzienlijk. Ze zijn niet meer weg te denken uit het medialandschap: radiostations, openbare omroepen, kranten… Allemaal hebben ze tegenwoordig hun eigen podcast. Maar goed, terug naar die vakantie. Op een strandstoel onder de Mallorcaanse zon, besloot ik afgelopen zomer te luisteren naar De Blankenberge Tapes. Ik geef je dit alvast
mee: het was de moeite waard. Terwijl de broeierige temperaturen het zweet van mijn gezicht lieten druppelen, luisterde ik gespannen naar de podcast van makers Tom Hofland en Pascal Van Hulst. Tom Hofland is naast podcastmaker ook schrijver, en dit allebei voor de Nederlandse publieke omroep VPRO. Hij maakte samen met Van Hulst al eerder
de podcast Babylon. Stientje en Milton vermoeden dat Robert Josse een alias is van Maarten Bevelaer, en dat hij zich voor de derde keer een andere identiteit heeft aangemeten. Joseph de Clerc denkt hem gezien te hebben op een terras in Blankenberge, en de...
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