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3. DE WERELDOMROEP 
 
“Zoo is het den Wereldomroep gegaan.” 

Toen de Stichting Radio Nederland Wereldomroep op 1 juni 1947 haar 
werkzaamheden begon, kwam dit niet uit de lucht vallen, want kortegolfuitzendingen vanuit 
Nederland naar het buitenland en de naam Wereldomroep waren niet nieuw [Jaarverslag 
1947: 3]. Wel nieuw was het besluit organisatorisch een scheiding aan te brengen tussen de 
Binnenlandse Omroep en de Wereldomroep. Aan de ene kant kwamen er voortaan radio-
uitzendingen bestemd voor Nederland, voor het overgrote deel verzorgd door de 
omroepverenigingen die zich in de Nederlandsche Radio-Unie bundelden. Aan de andere kant 
waren er uitzendingen naar het buitenland en deze zogenoemde Werelduitzendingen zouden 
“uit hoofde van haar bijzonder karakter, het arbeidsveld gaan vormen van een nieuwe, door de 
Overheid in het leven te roepen Stichting”, de Wereldomroep [Ibid.].  

Het was een nieuwe stichting met een eigen bestuur voor een nieuwe 
omroeporganisatie die los stond van de overheid en andere omroepen, maar toch markeerde 
de datum 1 juni 1947 voor het gevoel van de betrokkenen - wereldomroepmedewerkers, 
bestuur, overheid en andere omroepen - eigenlijk niet het begin van de Wereldomroep, maar 
het einde van de discussie of de vooroorlogse omroepverenigingen die de maatschappelijke en 
religieuze zuilen representeerden, hun oude taak weer zouden opvatten, of dat ze beter 
vervangen konden worden door een nationale omroep volgens het BBC-model. Tijdens de 
oorlog was in sommige kringen de behoefte ontstaan boven een verzuilde samenleving uit te 
stijgen en Nederland opnieuw en moderner in te richten. Maar de zuilen bleken ook in de 
naoorlogse samenleving sterk verankerd te zijn en zij hernamen na een overgangsperiode hun 
plaats in het Nederlandse omroepbestel. Alleen de Nederlandse uitzendingen naar het 
buitenland waren voor de Tweede Wereldoorlog nooit structureel geregeld en hier werd 
gekozen voor het BBC-model: een stichting die onafhankelijk van de overheid opereert onder 
een bestuur waarin de verschillende maatschappelijke en politieke stromingen zijn 
vertegenwoordigd. De Wereldomroep werd dus de enige nationale omroep van Nederland met 
de taak uitzendingen te verzorgen voor gebieden buiten de landsgrenzen.  

De echte ontstaansgeschiedenis van de Wereldomroep is nauw verbonden met de 
Tweede Wereldoorlog; zo heb ik het altijd gehoord van oudere collega’s en zo is het ook 
terug te vinden in de jaarverslagen. Het eerste jaarverslag gaat namelijk niet over 1947, het 
jaar dat de nieuwe stichting werd opgericht, maar over de twee vorige jaren: 1946 en 1945. 
Het begint trots: “Het was op 13 October 1945 dat, voor het eerst na de bevrijding, een 
Nederlandsch wereldprogramma, zonder hulp van buiten, zijn opwachting maakte in den 
aether. Voor dien tijd had, gedurende enige maanden, de B.B.C. enkele harer krachtigste 
korte-golf zenders welwillend ter beschikking gesteld om een door “Herrijzend Nederland” te 
Hilversum op de middengolf uitgezonden wereldprogramma van 15 minuten lengte te 
relayeeren. Van deze spontane geste van de B.B.C., welke aansloot bij de in oorlogstijd aan 
“Radio-Oranje” bewezen onschatbare diensten, zij hier allereerst met groote erkentelijkheid 
gewag gemaakt.”25 

Binnen de Wereldomroep wordt 13 oktober 1945, de dag van de eerste relay-
uitzending, gezien als het officiële begin en niet 1 juni 1947 wat misschien juridisch juister 
zou zijn, omdat het bedrijf toen helemaal zelfstandig werd. Het jaarverslag over 1955 noemt 
dit jaar het tweede lustrumjaar van de Wereldomroep en het jaarverslag over 1958 stelt: “De 
Wereldomroep dankt zijn ontstaan aan de overtuiging, die tijdens de oorlogsjaren bij de 
Nederlandse Regering in Londen was gegroeid, dat na de staking der vijandelijkheden, 

                                                 
25 Radio Nederland Wereldomroep, Verslag der werkzaamheden over 1946, p. 3. De BBC relayeerde dit 
middengolfprogramma vanaf mei 1945. 
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Nederlandse werelduitzendingen niet meer zouden kunnen worden gemist. In feite is er dan 
ook geen onderbreking van continuïteit geweest tussen de uitzendingen van Radio-Oranje en 
die van de Wereldomroep” [p. 4].  

Het gevoel heerste sterk dat de Wereldomroep een directe voortzetting was van Radio 
Oranje. Ook de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen wees op 4 juli 1947 bij 
de installatie van het eerste bestuur van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep op de 
continuïteit tussen Radio-Oranje en de Wereldomroep: “De ontwikkeling van de 
Wereldomroep tijdens de oorlog hebben ook wij hier meegemaakt, zij ’t dan in passieve zin; 
de Nederlandse Wereldomroep richtte zich vanuit Londen o.m. tot het eigen land; ik doel hier 
op Radio-Oranje, waarnaar de meesten van ons jarenlang hebben geluisterd en waarop zij ten 
dele hebben geleefd.”  
  Als zelfs de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Radio Oranje zag als 
de Nederlandse Wereldomroep in oorlogstijd, waarom geldt het begin van de Londense 
uitzendingen dan niet als begin van de Wereldomroep? Kennelijk vond men het een essentieel 
verschil of de uitzendingen wel of niet vanuit Nederland kwamen. Maar ook voor de Tweede 
Wereldoorlog waren er pogingen geweest om Nederland in het internationale 
kortegolflandschap te positioneren. Omroepen als de Kro en de Vpro en ook de 
Philipsfabrieken experimenteerden in de jaren dertig met een omroep naar overzeese 
gebiedsdelen. Omdat deze uitzendingen geen structureel karakter hadden en niet nationaal van 
aard waren, voelde de naoorlogse Wereldomroep geen historische band met deze 
proefuitzendingen. “Op zich voortreffelijke pioniersarbeid,” zegt het jaarverslag van 1946, 
“doch het uitgezondene was ongetwijfeld te beperkt en te incidenteel van aard om Nederland 
adequaat in den internationalen aether te vertegenwoordigen” [p. 4]. In die tijd begon men al 
wel oog te krijgen “voor de enorme mogelijkheden, welke de radio biedt ter verspreiding van 
de Nederlandse cultuur en ter ondersteuning van Nederlands positie in de wereld; gedacht 
werd in de eerste plaats aan het nauwer aanhalen van de geestelijke en culturele banden tussen 
de overal verspreide leden van de Nederlandse stam, doch ook aan het vestigen van culturele 
en economische banden met de gehele wereld.” 26 Om die reden installeerde de minister van 
Binnenlandse Zaken op 6 september 1937 een uitgebreide Staatscommissie die moest 
adviseren over de oprichting van een wereldomroep die voor Nederland representatief zou 
zijn.  

Dit initiatief leverde niets op. Voor de Tweede Wereldoorlog wilde het opzetten van 
een nationale wereldomroep die het contact met Nederlanders in het buitenland zou 
onderhouden maar niet lukken. Na de oorlog was dit opeens geen probleem meer. Een 
waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat de omroepverenigingen zich voor de oorlog 
kandideerden en dit bleek een gebed zonder einde te worden bij gebrek aan een dwingend 
nationaal gevoel. In de oorlog groeide dit nationale gevoel wel en voor het eerst was er ook 
een nationale zender: Radio Oranje, die zelfs een van de symbolen van het verzet tegen de 
Duitsers werd. Daar komt bij dat de omroepverenigingen niet direct na de oorlog hun 
machtige positie hernamen. Er kwam een nationale radio: Herrijzend Nederland. Bovendien 
was de Nederlandse regering in Londen vastberadener geworden dan de vooroorlogse 
regeringen om een wereldomroep op te richten. Ze had daar een zwaarwegend politiek motief 
voor, dat nogal versluierd voorkomt in de jaarverslagen van de Wereldomroep. De banden 
met Nederlands Indië moesten na de oorlog zo gauw mogelijk worden aangehaald, omdat de 
republikeinse beweging daar sterk was geworden. Al in 1946 werd begonnen met 
uitzendingen in het Indonesisch, onder meer met een serie van acht geschiedkundige 
overzichten, getiteld Dari Poentjak goenoeng Kebenaran (Van de Top van de Berg van 
Waarheid). “De schriftelijke reactie der Oostersche luisteraars,” stelt het jaarverslag over 

                                                 
26 De minister van OKW op 4 juli 1947, geciteerd in het Jaarverslag 1947, p. 4. 
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1946, “is – zooals voorzien en verwacht kon worden – bescheiden geweest. Hiervoor zijn 
goede redenen. Indonesiërs verzekerden ons herhaaldelijk, dat men bevreesd is voor politieke 
uitbuiting, of voor represailles van Republikeinse zijde, indien de namen der afzenders 
onverhoopt bekend zouden worden.” [p. 13]. De gegeven verklaring voor het kleine aantal 
reacties op de uitzendingen laat zien dat men zich terdege bewust was van de gespannen 
situatie en de afwachtende houding van de bevolking in de kolonie. Het grote belang dat men 
hechtte aan informatievoorziening naar  Nederlands Indië blijkt ook uit de nieuwsberichten 
die in de Nederlandstalige uitzending naar de Oost meegingen. De bulletinredactie hanteerde 
de formule: Nederlands nieuws 10 à 12 minuten, “Indisch” nieuws 5 à 8 minuten en 
Internationaal nieuws 5 à 6 minuten. Het is verleidelijk om hier dieper in te gaan op de vraag 
in hoeverre de Wereldomroep een onafhankelijke, neutrale nieuwspositie kon innemen, maar 
dat zou me te ver buiten het bestek van dit onderzoek voeren. Hier zijn de uitzendingen in het 
Indonesisch en de plaats van de nieuwsvoorziening over “Indië” slechts genoemd als een 
reden waarom de Nederlandse regering na de Tweede Wereldoorlog grote belangen had bij de 
oprichting van een Nederlandse nationale wereldomroep. 

Er is nog een reden waarom dit na de oorlog opeens wel kon. Het was een 
onoverzichtelijke tijd op omroepgebied, die ook wel de overgangstijd werd genoemd. Nog 
niet duidelijk was voor welk bestel zou worden gekozen. Direct na de Wereldoorlog waren 
alle uitzendingen, zowel binnenlandse als op het buitenland gerichte, in handen van 
Herrijzend Nederland, de directe opvolger van Radio Oranje. Op 19 januari 1946 werd 
Herrijzend Nederland opgevolgd door Stichting Radio-Nederland in den Overgangstijd. Deze 
maakte van de afdeling Wereldomroep een aparte dienst. Zo werd al vroeg een scheiding 
aangebracht die later geformaliseerd zou worden. Dat deze scheiding in de praktijk ver ging 
en de dienst eigenlijk een aparte omroep was, blijkt uit het feit dat er een apart jaarverslag 
was, uitgebracht door Radio Nederland Wereldomroep. De voorstanders van een aparte, 
nationale wereldomroep hebben kundig ingespeeld op de mogelijkheden die zich opeens 
voordeden. Het jaarverslag van 1946 stelt dan ook: “Het is een der weinige voordelen van de 
eenigszins verwarde bevrijdingsperiode geweest, dat zij mogelijkheden schiep om plotseling 
gedachten te verwezenlijken, die in normaler tijden blijkbaar maar niet tot rijpheid konden 
komen of althans geen concreten vorm vinden. Zoo is het den Wereldomroep gegaan.” [p. 4]. 

De nieuwe omroep had het tij mee en maakte dan ook een stormachtige groei door. 
Het jaarverslag over 1946 meldt dat er op 13 oktober 1945 zes mensen in dienst waren, terwijl 
dat er op 31 december 1946 al 44 waren. Bij de algemene diensten werkten 12 personen, bij 
de Nederlandse programmadienst 24 en bij de internationale programmadienst 8. Het 
aanvankelijke kwartiertje per dag was op 1 mei 1946 al uitgebreid tot een dagelijks 
programma van 3 uur en 45 minuten, dat twee keer werd herhaald.27 In 1950 was het totale 
aantal zenduren in dat jaar gestegen tot 5880. De internationale dienst bestond uit een Engelse 
en een Indonesische afdeling en binnen de Nederlandse dienst was er een speciale West-
Indische afdeling opgezet.28 De internationale dienst werd in latere jaren uitgebreid met een 
Spaanse, een Zuid-Afrikaanse, een Franse en een Arabische afdeling. De Nederlandse stem 
kon in de internationale ether veelvuldig in verschillende talen worden gehoord, maar wat 
wilde die stem? Het is de vraag naar het doel van de Wereldomroep. 
 
“Oost en West en Nederlandse stamgenoten” 

Het doel van de Wereldomroep stond in artikel 3 van de statuten: “De Stichting heeft 
ten doel de voorbereiding en verzorging van radio-programma’s in de ruimste zin des woords, 
bestemd om buiten de landsgrenzen te worden ontvangen, hetzij in de vorm van directe 

                                                 
27 Uit de jaarverslagen wordt niet duidelijk wanneer dit programma weer is ingekort tot twee uur en dertig 
minuten, wat de lengte van het programma was in de periode 1947-1958. 
28 Deze bestond uit slechts twee personen: het hoofd, J. van de Walle, en de secretaresse J.J.A. Carlier.  
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uitzendingen van Nederlandse radio-omroepzenders, hetzij, ten behoeve van latere uitzending 
binnen of buiten de landsgrenzen, vastgelegd met behulp van een technisch procédé.” 29 Het is 
een weinig verheven doelstelling, want er staat eigenlijk niet meer dan dat men 
radiouitzendingen voor het buitenland wilde maken. De toevoeging “in de ruimste zin des 
woords” houdt in dat men zich niet wilde beperken tot een speciaal soort programma, 
bijvoorbeeld alleen nieuws, maar ook verstrooiing, sport, kerkdiensten, hoorspelen, muziek, 
informatie, verslagen, enzovoorts wilde uitzenden. Met de radioprogramma’s “vastgelegd met 
behulp van een technisch procédé” bedoelde men programma’s op grammofoonplaat, die 
verstuurd werden naar buitenlandse radiostations of ter beschikking werden gesteld van 
binnenlandse omroepen. Later gebeurde deze zogenaamde transcriptie achtereenvolgens op 
band, cassette en CD. Het ging meestal om al uitgezonden programma’s met een wat tijdloze 
signatuur, soms waren het speciaal voor transcriptie geproduceerde programma’s. 

De geformuleerde statutaire doelstelling van de Wereldomroep lijkt dicht te liggen bij 
de optiek van een programmamaker: radioprogrammamakers willen nu eenmaal 
radioprogramma’s maken, zoals voetballers willen voetballen, onderwijzers willen 
onderwijzen en banketbakkers banket willen bakken. Maar zo lag het niet helemaal. Zoals de 
medewerkers van Radio Oranje bevlogen waren om het bezette vaderland van nieuws te 
voorzien en een hart onder de riem te steken, zo waren de medewerkers van de Wereldomroep 
bevlogen om in de verwarde tijden na de bevrijding de koloniën en “alle man van Neerlands 
stam” die verspreid over de wereld zaten, te voorzien van een compleet radioprogramma uit 
het moederland. Het is een gevolg van de discussie of er na de oorlog een nationale 
binnenlandse omroep zou komen, of dat de omroepverenigingen de radio-uitzendingen weer 
zouden gaan verzorgen. Voorstanders van het eerste model verloren deze discussie, maar hun 
model werd wel gekozen voor een omroep die zich op het buitenland zou richten. Over het 
format van de uitzendingen ging de discussie niet, het binnenlandse werd als het ware 
vanzelfsprekend voor de uitzendingen naar het buitenland gekopieerd. In de eerste 
jaarverslagen werden de opmerkingen over het doel en de taak van de Wereldomroep dan ook 
en passant gemaakt, pas in latere jaren werd de doelstelling verder doordacht en uitgewerkt; 
dan gaan ook andere elementen een rol spelen.  

In het eerste jaarverslag staat dat men uitzendingen wilde maken “van zoodanigen 
omvang, inhoud en variatie, dat de luisteraars, in de overzeesche gebiedsdeelen of ‘waar ook 
ter wereld’, daarin hun behoeften aan geestelijk, cultureel en maatschappelijk contact met het 
moederland bevredigd zouden vinden.” [Jaarverslag 1946: 4]. Interessant is dat de 
luisteraarsgroep in de koloniën als eerste wordt genoemd en men dacht hierbij niet alleen aan 
de Europese Nederlanders, want dan zou in het vervolg het woord “vaderland” zijn gebruikt 
en niet “moederland”. Verder is opmerkelijk dat deze koloniën als vanzelfsprekend geacht 
werden behoefte te hebben aan geestelijk, cultureel en maatschappelijk contact met het 
moederland. Achter deze vanzelfsprekendheid gaat een koloniale denkwijze, en dus 
eurocentrisme schuil, wat in die tijd in Nederland nog de heersende denkwijze was, want men 
ging er vanuit dat de vooroorlogse verhoudingen met enige aanpassingen zouden worden 
hersteld. 

De soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië vond in 1949 plaats. Het is dan ook geen 
toeval dat er in het jaarverslag over dat jaar expliciet aandacht werd besteed aan de 
doelstelling van de Wereldomroep. Er staat: “Taak en doelstelling van de Wereldomroep 
kunnen als volgt worden omschreven: 

a. het “projecteren” van Nederland in het voor ons politiek, cultureel en/of economisch 
belangrijke buitenland 

                                                 
29 Geciteerd uit Jaarverslag 1949, p.6 
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b. het versterken van de band met alle land-, Unie- en Rijksgenoten, die buiten de 
grenzen vertoeven, hetzij in gemeenschapsverband, hetzij meer of minder geïsoleerd 
en verspreid over de wereldzeeën en continenten.” [p. 10]. 

 
De prioriteiten van de Wereldomroep bleken door de soevereiniteitsopdracht veranderd te 

zijn. Bovenaan de lijst kwam het nieuwe begrip Nederland-projectie en de eerdere scheiding 
tussen enerzijds luisteraars in de koloniën en anderzijds “alle man van Neerlands stam” werd 
opgeheven. Binnen deze groep werd gedifferentieerd al naar gelang men in 
gemeenschapsverband leefde. Dit was een versluierende manier om Indonesië, Nieuw-
Guinea, de Nederlandse Antillen en Suriname aan te geven. Binnen de groep “Europese” 
Nederlanders werden twee categorieën apart aangeduid: de zeevarenden en de emigranten.30  

Uit de toelichting op de taak en doelstelling blijkt waarom een ”nieuwe” doelstelling 
prioriteit krijgt.31 Het is een zelfgegeven opdracht “bezien in het licht der nieuwe staatkundige 
verhoudingen en de nog steeds klemmende noodzaak onze export te vergroten.” [Ibid. p.10]. 
De wijziging in doelstelling kwam dus niet alleen voort uit de soevereiniteisoverdracht aan 
Indonesië, exportbevordering is een rol gaan spelen. In de vooroorlogse plannen speelde deze 
doelstelling al een rol; toen noemde men dit eufemistisch: het bevorderen van de economische 
banden. Uit de toelichting blijkt welk buitenland voor Nederland politiek, cultureel en/of 
economisch belangrijk is en dan komt de aap uit de mouw, want het blijkt Indonesië te zijn. 
Het jaarverslag over 1949 legt uit dat er voor het uitvoeren van de “nieuwe” opdracht een 
nieuwe dienst, de Oosterse Dienst, in het leven is geroepen.32 Ik citeer uitvoerig: “ De nieuwe 
dienst omvat de reeds sedert 1946 functionerende Indonesische afdeling, alsmede enen 
kortelings gevormde Arabische en Voor-Indische Sectie. Bij de stichting der laatstgenoemde 
twee afdelingen was uiteraard het Indonesisch motief doorslaggevend. India bekleedt het 
politieke leiderschap der ontwakende Aziatische wereld, terwijl in de Arabisch sprekende 
wereld de bakermat van de Islam ligt. Nu wij met Indonesië in Unie-verband verenigd zijn, 
meenden wij van onze belangstelling ook ten aanzien van die beide werelden, waartoe 
Indonesië geografisch, politiek en geestelijk behoort, blijk te moeten geven. De zendtijd van 
de Indonesische afdeling zelve is in de loop van het jaar verdubbeld. Het ligt in onze 
bedoeling door verdere voortdurende krachtsinspanning op dit terrein te streven naar een 
aanvaarding van Nederland door het Verre en Nabije Oosten als een van de stemmen uit het 
Westen, die men bereid is aan te horen. De ideële en politieke betekenis daarvan voor een 
land als het onze kan moeilijk worden overschat.” [p.10].  

De nieuwe taakstelling van de Wereldomroep heeft dus niet minder aandacht voor de Oost 
tot gevolg, maar juist meer. Toch lijkt het geen oude wijn in nieuwe zakken te zijn. Er is 
namelijk een totaal andere houding tegenover het Indonesische luisterpubliek. Er wordt niet 
meer van uitgegaan dat het automatisch belangstelling heeft voor wat er in Nederland gebeurt, 
nee, de Wereldomroep wil uitdrukkelijk laten blijken dat zij belangstelling heeft voor wat er 
in de Indonesische regio gebeurt. Er klinkt zelfs bescheidenheid: er is het besef dat er veel 
gedaan zal moeten worden voor men bereid is naar Nederland te luisteren als een van de 
stemmen uit het westen. En dat allemaal alleen uit ideëel en politiek opzicht? Het zou te mooi 

                                                 
30 Voor de zeevarenden kwam er een wekelijks programma in twee versies: “Schip van de week”. Het waren 
groetenprogramma’s voor een schip dat op het westelijk halfrond voer en een schip in het oostelijk halfrond. In 
de studio brachten familieleden en vrienden groeten: “Jongen, dit is je moeder. Zorg je goed voor jezelf?” De 
presentatie was onder meer in handen van latere omroepcoryfeeën als Mies Bouman en Ageeth Scherphuis. Voor 
emigranten heb ik geen speciale programma’s gezien.  
31 Ik zet nieuwe hier tussen aanhalingstekens omdat er in de praktijk vanzelfsprekend altijd sprake is geweest van 
Nederland-projectie, nieuw is dit punt in de lijst van prioriteiten. 
32 De programmadienst omvat dan drie diensten: de Nederlandse Dienst, waar de West-Indische en de Zuid-
Afrikaanse afdeling bij horen, de Internationale Dienst die Engelse, Spaanse en Franse afdelingen heeft en de 
Oosterse Dienst met een Indonesische, Arabische en Voor-Indische afdeling. 
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zijn om waar te zijn, want eerder werd gewezen op de noodzaak dat de export moest groeien. 
Het economische motief voor een goede band met Indonesië en voor de nieuwe interesse die 
men heeft, is minstens net zo groot als het ideële en politieke. Interessant voor latere 
ontwikkelingen bij de Wereldomroep is dat hier voor het eerst het ontstaan van de Derde 
Wereld wordt gesignaleerd, een doelgroep die vooral vanaf de jaren zeventig prioriteit ging 
krijgen en dan op een altruïstischer manier, maar dat ligt buiten het terrein van mijn 
onderzoek. 

In het jaarverslag over 1951 komt een fundamentele beschouwing voor over de drieledige 
noodzakelijkheid van de Wereldomroep: nationaal, propagandistisch en ideologisch. 
Nationaal gezien wil men contact onderhouden “met de eigen zonen”. Genoemd worden: de 
Nederlanders in Indonesië, de bewoners van de Antillen en Suriname, ”die aan een nieuwe 
toekomst voor die landen bouwen” (opvallend is dat Antillianen en Surinamers hier echt 
worden gerangschikt onder de eigen zonen), emigranten en zeevarenden. Uit de talloze 
luisteraarsreacties blijkt, volgens het jaarverslag, de behoefte aan het Nederlandse woord, “de 
door niets anders te vervangen klanken uit het Vaderland.” Luisteraars zijn “op de 
Wereldomroep aangewezen voor de handhaving van een brok Nederlandse taal en 
Nederlandse cultuur.” [p.10]. 

Over de propagandistische noodzakelijkheid wordt gezegd dat de wereld voor Nederland 
het arbeidsveld is. De Wereldomroep wil daarbij aansluiten door bij buitenlanders begrip te 
wekken “voor onze gedragslijn en onze prestaties, voor onze cultuur en onze producten.” 
Vroeger, zo merkt het jaarverslag op, dacht men dat goede wijn geen krans behoeft, maar die 
tijd is voorbij. Politieke, culturele en economische voorlichting lopen door elkaar: 
“doeltreffende politieke voorlichting kan een vreemde natie ook ontvankelijker maken voor 
onze culturele voortbrengselen; geslaagde culturele propaganda kan zich, door toeneming van 
het toerisme b.v., zelfs vrijwel zonder omwegen in de meest klinkende export-munt 
omzetten.” [p. 10/11]. 

Opmerkelijk is de alinea over de ideologische noodzakelijkheid van de Wereldomroep. 
Het is de eerste keer in de jaarverslagen dat dit aspect aan de orde komt en het wordt fors 
ingezet: “Het huidig wereldgebeuren wordt beheerst door een ideologische strijd. Er is geen 
enkel land en zelfs nauwelijks een onbeschaafde stam, die niet op een of andere wijze de 
weerslag daarvan ondervindt. Wie zou zich hier afzijdig willen houden?” Het gaat over ”de 
Westerse krachtsinspanning om de hoofden en harten van talloze millioenen achter het 
IJzeren Gordijn te behouden en terug te winnen. Hier is de radio niet meer een belangrijk, 
maar vrijwel het enige middel, dat nog benut kan worden. En wat zij voor onderdrukte volken 
kan betekenen, is in de jongste wereldoorlog duidelijk genoeg gebleken […].” [p. 11]. In de 
laatste zin klinkt het Radio-Oranje-bloed door. Zoals de doelstellingen van de Wereldomroep 
werden bijgesteld toen Indonesië onafhankelijk werd en men daardoor oog begon te krijgen 
voor de betekenis van de Derde Wereld, zo was het nu met de Koude Oorlog: waarden als 
democratie en vrijheid werden niet alleen genoemd in het jaarverslag, maar het werd ook als 
een taak gezien van de Wereldomroep om ze te verbreiden.  

Het is opvallend hoe snel een doelstelling door de actuele gebeurtenissen helemaal buiten 
het gezichtsveld kan vallen. Zette het jaarverslag over 1949 nog volledig in op het winnen van 
de sympathie van de Indonesiër, twee jaar later is hiervan geen spoor meer terug te vinden in 
de fundamentele beschouwing over de drieledige noodzakelijkheid van de Wereldomroep. De 
prominente plaats van de (ex)koloniën is in de doelstellingen verdwenen: Surinamers en 
Antillianen behandelt men als Nederlanders met Nederland als Vaderland, Indonesiërs 
worden niet genoemd en over Nieuw-Guinea wordt gezwegen. Verderop in het jaarverslag 
komen deze gebieden wel aan de orde, zoals in elk jaarverslag, maar niet in de fundamentele 
inleiding. 
 



 34

De Wereldomroep begon als een omroep die er in de eerste plaats was voor de koloniën 
en in de tweede plaats voor Nederlanders, waar ook ter wereld. Nog geen tien jaar later vielen 
de (ex)koloniën buiten de top-drie van de doelstellingen en namen de Nederlandse 
stamgenoten de eerste plaats in (waartoe ook Surinamers en Antillianen werden gerekend), 
stond een praktisch Hollands koopmanschap in de vorm van Nederland-projectie op plaats 
twee en nam de democratische ideologie de derde plaats in. (Men zou bijna zeggen dat de 
koopman en de dominee hun plaatsen opeisten.) Dat alles gebeurde onder invloed van de 
gebeurtenissen in Nederland, de koloniën en de wereld. In Nederland had zich een massale 
emigratie voltrokken: aandacht geven aan de vertrokkenen was een extra legitimatie voor het 
bestaan van een Nederlandse Wereldomroep: waar velen vertrekken blijven nog meer 
familieleden achter die het nut van een Wereldomroep uit eigen familie-ervaring kennen. Dit 
staat nergens in de jaarverslagen, maar het speelde zeker mee in de besluitvorming en de 
upgrading van het enige doel dat met stip steeg. De onafhankelijkheid van Indonesië leidde 
eerst tot een letterlijk verdubbelde inspanning om de sympathie van de Indonesiër te winnen 
en het leidde tot extra aandacht voor wat er in andere landen dan die van het Koninkrijk 
gebeurde, vooral voor India als nieuwe leider van de vrijgemaakte koloniën. De aandacht voor 
de Derde Wereld zou in de jaren zeventig verhevigd doorzetten. Het uitbreken van de Koude 
Oorlog zorgde voor de introductie van ideologische waarden als democratie en vrijheid. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




