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2  
 
HET BUITENLAND 
 
 
 
Op vrijdag 19 oktober 1951 reed de 39-jarige Wim Rengelink ‘s avonds naar Schiphol en 
stapte in een klaarstaand toestel van de KLM. Hij oogde vermoeid. Rengelink, een tenger 
gebouwde man met een wijkende haarlijn en een indringende oogopslag, was de televisie-
secretaris van de Vara en tegelijkertijd programmacommissaris van de zojuist opgerichte 
Nederlandse Televisie Stichting (NTS), een samenwerkingsorgaan van de omroepen. Hij 
had net een hectische periode achter de rug. Ruim twee weken eerder, op 2 oktober, was 
in Nederland de televisie van start gegaan.  

Die start was stressvol geweest, al was het maar omdat de aandacht ervoor groot bleek. 
De kranten stonden er bol van, hoe bescheiden de opzet ook was. “Aarzelend als een 
jongedame op haar eerste bal trad [televisie] gisteravond de grote wereld binnen”, schreef 
Het Vrije Volk na de eerste uitzending.1 Nederland was een van de eerste Europese landen 
die zich aan dit nieuwe medium waagde. Met drie uur zendtijd in de week, ook nog eens 
verdeeld over twee dagen, begon televisie in Nederland als een experiment. Het moest nog 
maar blijken of dit medium echt aan zou slaan. Er was een kleine studio gebouwd in een 
voormalige kerk in Bussum, er waren twee televisiecamera’s beschikbaar en er was een 
handvol NTS-technici en regisseurs die badend in het zweet onder de hete studiolampen 
hard werkten om de paar uur zendtijd te vullen.  

Op die vrijdag 19 oktober zou alweer de zesde televisie-uitzending plaatsvinden. De 
eerste uitzending op 2 oktober was een gezamenlijke productie van de NTS geweest, 
daarna had steeds één omroep van 20.15 tot 21.45 uur de avond gevuld. Het stramien 
van de uitzendingen was tot dusver hetzelfde. Allereerst was er een gedragen openings-
woord door een omroepbestuurder. Zo sprak bij de eerste uitzending die de Vara verzorg-
de omroepvoorzitter Jaap Burger, tevens fractievoorzitter van de PvdA, vol verwachting 
over de rol van televisie: “Dat betekent, dat het socialisme ook via deze nieuwe techniek 
kan doordringen tot het Nederlandse volk.”2 Na de omroepbestuurder volgde meestal een 
korte ‘actualiteitenrubriek’3 vol fait divers, zoals een bericht over een orgel dat andere 
instrumenten kon imiteren of de uitvinding van een nieuw elektrisch apparaat. Aanslui-
tend oreerde een spreker over een belangwekkend geacht onderwerp, zoals behandelme-
thodes in een doofstommeninstituut. En ter afsluiting was er iets kunstzinnigs: een de-
monstratie van een sneltekenaar, poëtisch bedoelde filmbeelden begeleid door pianoklan-
ken of een eenakter.4  

Geheel vlekkeloos verliep het nog niet: alle uitzendingen werden geteisterd door tech-
nische mankementen, kortsluitingen, vage beelden en onverhoopte pauzes. Pas bij de 
zesde televisie-uitzending die vrijdag lukte het om zonder storingen het einde te halen. 
Rengelink zou het niet meemaken. Terwijl de uitzending nog liep, taxiëde het vliegtuig 
waar hij in zat de startbaan op, maakte vaart en steeg op, om daarna koers te zetten naar 
New York, de eindbestemming.  
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Rengelink reisde naar de Verenigde Staten om de broodnodige inspiratie op te doen. 
Want de Nederlandse televisie was dan wel van start gegaan, hoe de kleine groep pro-
grammamakers nu week in week uit de zendtijd moest blijven vullen was nog onduidelijk. 
In de herfst van 1951 trok Rengelink zodoende twee maanden langs Amerikaanse televi-
siestations om uitzendingen te bekijken, programmamakers te spreken en met netwerkbe-
stuurders van gedachten te wisselen. Hij verzamelde manuscripten, regelde uitzendrech-
ten, kocht filmfragmenten aan en tekende contracten met filmnieuwsbureaus. Eenmaal 
terug in Nederland schreef Rengelink een rapport waarin hij zijn bevindingen optekende 
en concludeerde dat het contact met de Amerikaanse televisie versterkt zou moeten wor-
den.5  

Ruim tien jaar later, in maart 1962, bezocht Rengelink opnieuw de Verenigde Staten. 
Televisie was allang de experimentele fase ontstegen en niet meer weg te denken uit het 
dagelijkse leven van de Nederlanders. De zendtijd in Nederland zou fors worden uitge-
breid, er was een tweede net op komst en Rengelink was weer op zoek naar inspirerende 
programmavoorbeelden.6 Die tien jaar tussen 1951 en 1962 zouden bekend worden als de 
Golden Age van de Amerikaanse televisie: een periode waarin innovatieve, prestigieuze en 
populaire programma’s het medium deden opbloeien.  

Maar ook aan de andere kant van de oceaan, bij de Britse televisie, had men niet stil-
gezeten. De Golden Age van Britse televisie zou zich weliswaar pas vanaf het begin van de 
jaren zestig aandienen, al ver daarvoor was Groot-Brittannië in Europa het leidende televi-
sieland en de BBC hét grote voorbeeld. De “televisiebeschaving” was daar sterker ontwik-
keld dan in welk ander Europees land ook, meenden Nederlandse televisierecensenten.7 
Gelukkig was Groot-Brittannië veel makkelijker bereikbaar dan de Verenigde Staten en 
niet alleen omroepbestuurders, maar ook Nederlandse programmamakers staken en masse 
het kanaal over om bij de BBC te zien wat er mogelijk was met het nieuwe medium. 

Wat hadden de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in deze periode te bieden als in-
spiratiebron? En vooral: hoe was het daar gesteld met de televisiejournalistiek? In de vol-
gende twee hoofdstukken wordt het ontstaan van de televisiejournalistiek in beide landen 
geschetst, hoofdzakelijk aan de hand van de twee programma’s die bepalend zouden wor-
den voor de invulling van het nieuwe genre van achtergrondjournalistiek op televisie. In 
een afsluitende conclusie worden de kenmerken en contouren van dit nieuwe televisiegen-
re behandeld. 

 
De Amerikaanse televisie 
 
Rengelink kwam in oktober 1951 aan in de Verenigde Staten in een periode waarin de 
Amerikanen nog volop experimenteerden met de programmering en inrichting van hun 
televisie-industrie. De Federal Communications Commission (FCC), die het Amerikaanse 
omroepbestel reguleerde, had vanwege technische problemen een tijdelijke stop op het 
uitvaardigen van televisielicenties afgeroepen (de zogenaamde ‘freeze’) en de bestaande 
stations testten verschillende programmaformules uit. Het leverde een “bonte verschei-
denheid van kunst en kitsch” op, aldus Rengelink in het verslag van zijn bezoek.8  

Live uitgezonden varietéshows bleken een groot succes, evenals op telefilm opgenomen 
sitcoms en misdaadseries. Net in de maanden dat Rengelink de Verenigde Staten bezocht, 
ging de sitcom I Love Lucy met comediénne Lucille Ball van start, evenals de politieserie 
Dragnet. Beide programma’s konden al snel op een enorme populariteit rekenen. De 
Nederlandse televisiesecretaris zag verder vooral bij de grotere televisiestations veel uitzen-
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dingen van bijzondere kwaliteit, zoals muziekprogramma’s en educatieve uitzendingen. 
“Maar er is – ook bij de grote stations – veel rommel te zien”, concludeerde Rengelink. 
“Films, even slecht van beeldkwaliteit als van inhoud, worstelwedstrijden, veel bokswed-
strijden en talloze uitzendingen die gebaseerd zijn op het zich steeds weer herhalende 
motief van Paard, Pistool en Prachtvrouw.”9  

Dit was een gevatte en toepasselijke omschrijving van het aanbod. Het had alles te 
maken met de inrichting van het Amerikaanse omroepbestel, dat commercieel van opzet 
was, al hadden de netwerken van de FCC ook de verplichting oog te hebben voor de 
“general public service” – een begrip dat ruim werd geïnterpreteerd. In de eerste jaren van 
televisie hadden de adverteerders veel rechtstreekse invloed op de productie en de pro-
grammering van televisie, mede omdat de netwerken en televisiestations over weinig geld 
beschikten. Omdat de adverteerders primair gericht waren op de verkoop van hun pro-
ducten, zochten zij, in de woorden van Rengelink, naar “programma’s die het ‘doen’ bij 
een zo groot mogelijke massa der kijkers”.10  

Vanaf het begin van de jaren vijftig probeerden de netwerken de macht over de pro-
gramma’s naar zich toe te trekken: ze gingen reclametijd verkopen, in plaats van pro-
grammatijd. Zo konden zij zelf bepalen wat er werd uitgezonden en bovendien talent aan 
zich binden. Deze verschuiving van de macht over de programma’s ging gepaard met veel 
retoriek over het beter behartigen van de belangen van het publiek. In de praktijk veran-
derde er echter weinig aan de aard van het aanbod.11 

Juist in de periode dat Rengelink in de Verenigde Staten verbleef, aanvaardden de 
meeste televisiestations vrijwillig een code die hen een aantal beperkingen oplegde wat 
betreft de inhoud van de uitzendingen. Het was een reactie op de toenemende kritiek over 
het gewelddadige en soms zelfs immorele gehalte van televisieprogramma’s. De Television 
Code betrof vooral regels van zedelijke aard, maar ook werd vastgelegd dat commerciële 
televisie deels een educatieve en culturele taak had. Door te verkondigen dat zij bij uitstek 
geschikt waren om de naleving van deze code te garanderen, wisten de netwerken hun 
controle over de programmering verder te vergroten.12 

In feite was de Amerikaanse televisie in handen van een oligarchie: NBC, CBS en het 
veel kleinere ABC. Gedrieën leverden zij het gros van de programma’s die werden uitge-
zonden. Wel legde de FCC als toezichthouder een aantal regels op. De belangrijkste waren 
de Fairness Doctrine, die stelde dat de netwerken regels inzake evenwichtigheid en een faire 
behandeling van onderwerpen en personen moesten naleven; de Equal Time Provision, die 
bepaalde dat politieke kandidaten evenveel zendtijd moesten krijgen; en de Personal Attack 
Rule, die stelde dat mensen die aangevallen werden in uitzendingen, zendtijd moesten 
krijgen om zich te verdedigen. De netwerken, gericht op het beschermen van hun com-
merciële belangen en de licenties van ‘hun’ televisiestations, conformeerden zich hieraan.13 

Televisie bleek een steeds aantrekkelijker markt te zijn. Vlak na de oorlog waren er 
aanvankelijk slechts zes televisiestations, geconcentreerd in de grote steden aan de Oost-
kust, waar ook de 20.000 verkochte televisietoestellen te vinden waren. In 1951 was dat 
aantal gegroeid tot 108 stations en circa 10 miljoen toestellen. Vanaf het opheffen van de 
stop op het uitvaardigen van televisielicenties door de FCC in 1952 ging het snel: in 1955 
waren er meer dan 450 televisiestations en ruim 30 miljoen televisietoestellen, wat bete-
kende dat bijna tweederde van de Amerikaanse huishoudens een televisie bezat. Ruim 85 
procent van de televisiestations was verbonden aan NBC of CBS.14 

Omdat televisietoestellen duur waren, gingen de netwerken er aanvankelijk van uit dat 
het publiek bestond uit welgestelde, hoger opgeleide kijkers in stedelijke gebieden. Deze 
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zouden een voorkeur hebben voor drama en sport, maar vooral ook voor nieuws, vandaar 
dat zowel NBC als CBS daar werk van maakten. Ze ontdekten bovendien dat nieuwspro-
gramma’s erg bijdroegen aan het prestige van het netwerk. Dergelijke journalistieke pro-
gramma’s hielpen een serieus imago te creëren dat publiek en adverteerders trok. Ze waren 
bovendien een relatief goedkope manier voor netwerken om zich in kwalitatieve zin te 
onderscheiden van de concurrentie en gunstig voor de relatie met de FCC, aangezien 
nieuws bij uitstek een “public service” was.15 

NBC was de voorloper op het gebied van televisienieuws en zocht samenwerking met 
Fox Movietone. Vanaf 1948 presenteerde het netwerk de Camel News Caravan, gepresen-
teerd door John Cameron Swayze. CBS kwam in reactie daarop met Douglas Edwards and 
the News, in samenwerking met Telenews. Het format van beide programma’s was het-
zelfde: een 15 minuten durend nieuwsbulletin voorgelezen door een televisiepersoonlijk-
heid, ondersteund door filmmateriaal voor bioscoopjournaals dat was gemonteerd voor 
televisie. Zelf het nieuws verslaan werd, in verband met de kosten, maar weinig gedaan.16  

De nieuwsprogramma’s hadden wel een andere aanpak dan de bioscoopjournaals, sig-
naleerde Rengelink, die veel belangstelling had voor de televisiejournaals. “De televisie-
maatschappijen willen het televisienieuws op dezelfde wijze brengen als het radionieuws: 
als korte mededeling en volkomen objectief.”17 Tegelijkertijd werden de televisiejournaals 
beperkt in hun mogelijkheden omdat er lang niet altijd beelden van nieuwswaardige ge-
beurtenissen voorhanden waren. Vaak koos men voor onderwerpen omdat daar aantrek-
kelijk beeldmateriaal van binnen was gekomen, niet omdat het nieuws was. Het maakte 
de televisiejournaals onvermijdelijk oppervlakkig.18 

In de loop van de jaren vijftig werden allerlei technische innovaties bij de televisiejour-
naals doorgevoerd. De netwerken creëerden eigen filmteams, gingen werken met 16mm 
camera’s, verbeterden het systeem om – via een magnetische strip – geluid op film op te 
nemen, vergrootten de flexibiliteit waarmee live tussen diverse beeldsporen geswitcht kon 
worden en introduceerden de Teleprompter, waardoor de nieuwslezer rechtstreeks in de 
camera, en dus tegen de kijker, kon spreken. Ook experimenteerden de redacties met een 
lossere presentatiestijl. Het maakte de journaals dynamischer, maar van echte vernieuwin-
gen van het format was geen sprake. Pas in 1963 zou de lengte van de nieuwsbulletins 
verdubbeld worden naar dertig minuten, zodat er inhoudelijk meer mogelijk werd.19 

Zover was het in 1951 nog niet. De netwerken stonden met hun nieuwsprogramma’s 
nog aan het begin van hun strijd om het prestige en het publiek. Zo beconcurreerden ze 
elkaar in verkiezingstijd hevig bij de verslaggeving vanaf de Republikeinse en Democrati-
sche conventies. En toen NBC het succesvolle radioforum Meet the Press omzette naar een 
televisieformat, reageerde CBS daarop met een identiek programma, Face the Nation. Ook 
de introductie door NBC van een actueel ochtendprogramma, Today, waarin nieuws en 
amusement samenkwamen, leidde bij het concurrerende netwerk tot de lancering van het 
vergelijkbare CBS Morning News.  

De strijd leverde aldus een levendig televisielandschap op. Concluderend schreef Ren-
gelink in het verslag van zijn bezoek: “Hoewel de Nederlandse televisie haar eigen weg zal 
gaan en hoewel ons televisiebestel (gelukkig!) afwijkt van dat in Amerika, kunnen wij toch 
technisch, organisatorisch, en ook wat bepaalde programma’s betreft, stellig veel leren van 
de Amerikaanse televisie.”20 
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See It Now 
 
Precies tijdens Rengelinks verblijf in de Verenigde Staten was op 18 november 1951 See It 
Now van start gegaan. In de advertentie die de lancering van het programma begeleidde, 
stond dat de makers “een nieuwe dimensie aan televisieverslaggeving” toe zouden voegen. 
Het was het eerste nieuwsmagazine op televisie. Maar het werd gelanceerd op een onop-
vallend tijdstip, om half vier op de zondagmiddag. Het is maar de vraag of Rengelink het 
gezien heeft. En in de eerste jaren wees weinig er nog op dat het zeven jaar later zou wor-
den uitgeroepen tot “television’s most briljant, most decorated, most imaginative, most 
courageous and most important program.”21  

See It Now was het geesteskind van twee programmamakers: de gerenommeerde radio-
journalist Edward R. Murrow en de creatieve producer Fred Friendly. Murrow had tij-
dens de Tweede Wereldoorlog naam gemaakt als radiocorrespondent voor CBS in Euro-
pa. Het is bij Murrow moeilijk de man van de mythe te scheiden en veel van de geschied-
schrijving over hem heeft hagiografische trekken. Zo wordt hij door sommige auteurs 
gezien als degene die in zijn eentje de radiojournalistiek volwassen heeft gemaakt.22 Dat is 
wat overdreven. Wat Murrow wel deed was in Europa een professioneel team van toege-
wijde redacteuren om zich heen verzamelen – de zogenaamde “Murrow’s boys” – die nog 
decennialang naam zouden maken binnen de radio- en (later) televisiejournalistiek.23 

Belangrijker nog was zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de radiojournalistiek, in 
het bijzonder de verslaggeving, in de jaren voorafgaand aan de introductie van de televisie. 
Murrow creëerde een stijl die het publiek nauw betrok bij de gebeurtenissen die hij ver-
sloeg. Hij had oog voor details die beelden bij zijn luisteraars konden oproepen, plus een 
goed oor voor onthullende en veelzeggende geluiden, zoals de impact van een Duitse bom 
op het Londonse plaveisel. Met weinig woorden kon hij de sfeer van het moment neerzet-
ten, of het nou ging om de inval van Hitler in Oostenrijk, de bombardementen op Lon-
den tijdens de Blitz of de bevrijding van het concentratiekamp Buchenwald. Murrow was 
van mening dat de verslaggever nooit opgewonden mocht klinken, zelfs als de bommen 
om hen heen vielen. Rustig, met autoriteit, betrokkenheid en verbeeldingskracht vertellen 
wat er gebeurde: daar ging het om.24 

Zijn stemgeluid – donker, warm, resonerend – was uniek, zijn dictie vrijwel feilloos en 
hij maakte effectief gebruik van stiltes. Daarbij was het in zijn voordeel dat hij van oorsprong 
geen achtergrond in de journalistiek had. De meeste verslaggevers die uit de geschreven 
journalistiek afkomstig waren, probeerden te veel informatie in te weinig tijd te proppen. 
Murrow niet: zijn ritme was nooit gehaast. Een collega zei later: “He dealt with a new medi-
um on his own terms rather than imposing those brought over from another medium.”25 

Na de oorlog, bij zijn terugkeer in de Verenigde Staten, was hij een beroemdheid en 
zijn reputatie ijzersterk. Murrow had in belangrijke mate bijgedragen aan het imago van 
CBS als een netwerk dat nieuws een centrale plek in haar programmering gaf. Hij had ook 
een goede, vriendschappelijke band met William Paley, de baas van CBS, die hem hoofd 
van CBS News and Public Affairs maakte. Maar het hart van Murrow lag toch meer bij de 
verslaggeving, en hij keerde al snel terug naar de radiojournalistiek. Televisie trok hem 
eind jaren veertig nog niet. Hij was, net zoals de meeste radiojournalisten van naam, afke-
rig van het nieuwe medium. Ze vonden de techniek te log en de aanpak van het nieuws op 
televisie te statisch en saai. Murrow’s afkeer ging nog dieper: hij wilde geen deel uitmaken 
van een medium dat nieuws oppervlakkig behandelde, met een nadruk op beelden in 
plaats van intellectuele analyse.26 



ACHTER HET NIEUWS EN DE GEBOORTE VAN DE ACTUALITEITENRUBRIEK 

20 

De man die hem overhaalde toch de overstap naar het medium te maken was Friend-
ly. Vanaf eind 1950 maakte Murrow samen met hem de wekelijkse serie Hear It Now, een 
soort tijdschrift op de radio. Eigenlijk had Friendly het programma al meteen op televisie 
willen brengen. Geïnspireerd door Life, het succesvolle Amerikaanse tijdschrift, wilde hij 
een nieuwsmagazine op televisie creëren dat de mogelijkheden van geschreven journalis-
tiek, radioverslaggeving, radio- en filmdocumentaires en live televisie zou bundelen. Hij 
was daarbij buitengewoon ambitieus: filmdocumentaires kosten meestal maanden om te 
produceren, Friendly wilde elke week een programma van een half uur maken.27 

Een andere duidelijke inspiratiebron vormde The March of Time, ooit begonnen als 
een radioprogramma op CBS in 1931. Hierin werden actuele gebeurtenissen gereconstru-
eerd met behulp van acteurs, een orkest, een arsenaal aan geluidseffecten en een commen-
tator die – als de stem van God – het geheel aan elkaar praatte. In 1935 ging er ook een 
maandelijkse filmversie met een journalistieker streven van start in de bioscopen. De ma-
kers wilden op het bioscoopdoek doen wat het succesvolle Amerikaanse tijdschrift Time 
elke week in geschreven vorm deed: nieuwsonderwerpen brengen die achtergrondinforma-
tie en inzicht verschaften.28 Ze brachten de items niet zozeer vanwege hun amusements-
waarde, zoals de meeste bioscoopjournaals, maar vanwege hun relevantie en, in sommige 
gevallen, hun controversiële inhoud. Daarbij schroomde men niet om een standpunt in te 
nemen. The March of Time werd snel een commercieel en internationaal succes en ook de 
filmcritici en -makers waren enthousiast. “It gets behind the news, observes the factors of 
influence, and gives a perspective to events”, constateerde de invloedrijke documentaire-
maker John Grierson. Het won zelfs een Oscar vanwege de “revolutionaire vernieuwing” 
van het bioscoopjournaal.29 

In september 1951 werd de vertoning ervan gestaakt omdat de bioscopen te lijden 
hadden onder het toenemende succes van televisie. “See It Now really began where The 
March of Time left off”, aldus een toenmalige producer van CBS News.30 Het nieuwe 
programma kon juist vanwege de doorbraak van televisie van start gaan. In de loop van 
1951 bleek dat ‘s avonds meer televisietoestellen aanstonden dan radio’s: het nieuwe me-
dium had het oude ingehaald. Mede om succesvoller te zijn in de concurrentiestrijd met 
NBC, leidde dit bij CBS tot de oprichting van een zelfstandige televisie-afdeling voor 
News and Public Affairs en de vergroting van de financiële mogelijkheden. Bovendien 
slaagde Friendly Murrow ervan te overtuigen dat het tijd was voor een televisieversie van 
Hear It Now.31 

“This is an old team trying to learn a new trade”; aldus opende de 43-jarige Murrow 
de eerste uitzending van See It Now. Het programma begon met een gimmick. Het liet 
live op twee monitoren zowel de Oost- als de Westkust van Amerika zien, iets wat net de 
maand ervoor technisch mogelijk was geworden. Elke aflevering van See It Now leverde 
zo’n drie tot zes onderwerpen: een combinatie van actuele thema’s, zoals het leven in het 
geïsoleerde West-Berlijn of wat er zich achter de schermen van het Amerikaanse hoogge-
rechtshof afspeelde, en televisie-ervaringen, zoals de eerste live uitzending onder water 
vanaf een onderzeeër of een gefilmde reportage vanuit een gevechtsvliegtuig die een nep-
atoomaanval op New York uitvoerde.  

Een special over kerst in Korea, uitgezonden in december 1952, liet de harde realiteit 
zien van het leven van de Amerikaanse militairen gestationeerd in Korea. De program-
mamakers streefden naar een toon van “gritty integrity”, aldus Joseph Persico, Murrow’s 
biograaf. Vandaar dat Murrow het programma niet vanuit een studio presenteerde, maar 
vanuit de regiekamer waar de monitoren, microfoons en controlepanelen duidelijk zicht-
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baar waren. Vandaar ook het belang dat men hechtte aan echt geluid in de reportages, in 
plaats van achteraf gemonteerde geluidseffecten.32 

Het programma maakte gebruik van CBS-correspondenten verspreid over de wereld, 
maar er werd al snel een eigen redactie met eigen verslaggevers gevormd. De taakverdeling 
tussen Murrow en Friendly liep door elkaar. Beiden genereerden ideeën, schreven aan het 
script en begeleidden de montage van de reportages. Maar Murrow was het gezicht van 
het programma. “It was his paper”, aldus Friendly. “Ed was the publisher, the editor in 
chief. I was the managing editor.”33  

De producer Friendly, berucht om zijn enorme werklust en brutaliteit, eiste een eigen 
camerateam. Het team werkte met 35mm camera’s, vanwege de kwaliteit van het filmma-
teriaal. Anders dan bij het bioscoopjournaal waar de cameramannen vandaan kwamen, 
hoefden ze niet zuinig te filmen. Interviews werden vaak met twee camera´s opgenomen, 
zodat men niet elke vier minuten hoefde te stoppen om een nieuwe filmrol te laden. Bij de 
montage van reportages kon zodoende gekozen worden uit een arsenaal aan close-ups, 
mediumshots en overzichtsopnames, wat het programma een aanzienlijk professionelere 
uitstraling gaf dan andere nieuwsprogramma’s op televisie.34 

Vanaf de eerste aflevering was het een succes. Televisiecritici schreven dat See It Now 
demonstreerde wat televisie kon bereiken als verbeeldingskracht en journalistieke inhoud 
werden gecombineerd. Het werd beschouwd als de eerste geslaagde poging om een actua-
liteitenprogramma te produceren dat ‘pure televisie’ was en niet een kopie van technieken 
gebruikt bij de radio of in de bioscoopjournaals, alhoewel van beide media elementen 
werden geleend. “Where it had been generally accepted that video could never equal ra-
dio’s job of reporting, Murrow and Friendly exploited to the full the drama and excite-
ment inherent in the news”, schreef het vakblad Variety.35 

Er was veel lof, er was een sponsor (Alcoa, een aluminiumfabrikant), maar er werd 
geen winst gemaakt. Een aflevering kostte al snel 100.000 dollar, terwijl de sponsor maar 
55.000 betaalde. De redactie trok zich hier weinig van aan. Zo stuurde Friendly een team 
van cameramensen en verslaggevers een maand mee op de Oriënt Express voor een repor-
tage die minder dan tien minuten duurde. Maar Paley betaalde graag voor de extra kosten: 
het programma leverde CBS aanzien op. En Murrow, de held van het intellectuele esta-
blishment, maakte van televisie een gerespecteerd medium. Na het eerste half jaar ver-
schoof het programma naar het begin van de zondagavond en in 1953 kreeg het een plek 
op de dinsdagavond, vlak na prime time.36 

Vanaf oktober 1953 presenteerde Murrow ook het luchtige interviewprogramma Per-
son to Person, waarin hij vanuit de studio bekende Amerikanen thuis interviewde. Het 
werd onmiddellijk een kijkershit. De meeste critici haatten het programma vanwege de 
oppervlakkige aanpak en veroordeelden Murrow voor het feit dat juist hij het presenteer-
de: het zou beneden zijn stand zijn. Maar CBS verdiende er goed aan. Bovendien maakte 
het Murrow nog beroemder én lichter verteerbaar voor het grote publiek. “By doing the 
program that he purportedly hated he was indeed forgiven much of what he did on the 
program that he loved”, aldus Murrows biograaf Persico.37 

 
Want na twee jaar experimenteren, begon See It Now zijn koers te verleggen. Het pro-
gramma onderscheidde zich in het begin door zijn creativiteit en verbeeldingskracht, niet 
door zijn keuze en aanpak van onderwerpen, die grotendeels ongevaarlijk waren. Friendly 
zei later over die eerste uitzendingen: “The missing ingredients were conviction, contro-
versy and a point of view.”38  
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De Verenigde Staten waren in die jaren in de greep van een anti-communistische hek-
senjacht, aangevoerd door senator Joe McCarthy met zijn onderzoekscommissies. Ook 
binnen de omroepwereld werd politieke censuur opgelegd door het op de zwarte lijst 
plaatsen van potentieel controversiële medewerkers. De publicatie van een dergelijke lijst, 
Red Channels, leidde in 1951 tot een golf van paniek en angst onder de omroepmedewer-
kers. Vrienden en kennissen oefenden druk uit op Murrow om het McCarthyism aan te 
pakken, maar hij aarzelde lang. De vraag was wat een effectieve manier zou zijn om de 
luidruchtige senator te bestrijden; een conventionele aanpak, met hoor en wederhoor, zou 
volgens hem niet werken.39 

De eerste poging kwam op 20 oktober 1953, toen een aflevering van See It Now werd 
gewijd aan Milo Radulovich, een luitenant van de luchtmacht die ontslagen dreigde te 
worden omdat zijn vader en zuster communistische sympathieën zouden hebben. De 
uitzending, waarin werd aangetoond hoezeer Radulovitch’s rechten werden geschonden, 
leende zich goed voor een dramatisch exposé. Friendly en Murrow kozen ervoor af te 
sluiten met een duidelijk statement, een commentaar waarin de behandeling van de luite-
nant werd veroordeeld. Daarmee weken ze zichtbaar af van het CBS-beleid van strikte 
objectiviteit. Het had effect: de uitzending leidde ertoe dat de luitenant in dienst van de 
luchtmacht mocht blijven. En de gerenommeerde televisiecriticus van The New York 
Times, Jack Gould, noemde de uitzending “a long step forward in television journalism” 
omdat het een standpunt innam in een controversiële kwestie van nationaal belang.40 

Met een volgende poging, een half jaar later, vestigde See It Now definitief zijn reputa-
tie.41 Opvallend genoeg was deze uitzending, waar het programma tegenwoordig het meest 
mee geassocieerd wordt, qua vorm afwijkend van wat See It Now normaal op het scherm 
bracht. Uitgezonden op 9 maart 1954, toonde het een zorgvuldig samengestelde compila-
tie van gefilmde optredens van McCarthy, waarin de intimiderende en insinuerende wijze 
waarop de senator opereerde tot uiting kwam. De compilatie werd afgewisseld met com-
mentaar van Murrow, die vanuit de studio de diverse beschuldigingen van McCarthy 
stelselmatig weerlegde. Deze uitzending portretteerde de senator, in de woorden van een 
auteur, “in his full, foul glory […  ] remorselessly revealing his shabby pratices and deme-
anor.”42 

Het afsluitende commentaar van Murrow was, gelet op de onthutsende beelden die 
eraan voorafgingen, tamelijk ingetogen: 

 
“This is no time for men who oppose Senator McCarthys methods to keep silent, 
or for those who approve. […  ] We proclaim ourselves, as indeed we are, the de-
fenders of freedom – what’s left of it – but we cannot defend freedom abroad by 
deserting it at home. The actions of the junior Senator from Wisconsin have 
caused alarm and dismay among our allies abroad and given considerable comfort 
to our enemies, and whose fault is that? Not really his. He didn’t create the situa-
tion of fear; he merely exploited it, and rather succesfully. Cassius was right: ‘The 
fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves.”43 
 

Na Murrows gebruikelijke laatste woorden – “Good Night and Good Luck” – barstten de 
reacties los. In totaal kwamen er circa 75.000 telefoontjes, brieven en telegrammen binnen 
na de uitzending: de meerderheid (tien tegen een) met bijval voor Murrow. Ook in de 
pers waren de reacties grotendeels positief. Televisiecriticus Gould noemde de uitzending 
“crusading journalism of high responsibility and genuine courage”, andere media schreven 
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juichend dat “no greater feat of journalistic enterprise has occured in modern times”.44 
Opmerkelijk, want Murrow was zeker niet de eerste journalist die McCarthy aan 

durfde te pakken: diverse journalisten en commentatoren waren hem al vanaf het begin 
van de jaren vijftig in de krant en op de radio voorgegaan. In feite, zo gaf Murrow later 
ook toe, was de aanval aan de late kant. Maar de andere media ontbeerden de impact van 
het nieuwe, populaire medium. Wat ook meespeelde was de statuur van Murrow: dat 
iemand met zijn reputatie het McCarthyism veroordeelde, had grote betekenis. Daarnaast 
hing de impact van de uitzending sterk samen met de vorm waarin het was gegoten. See It 
Now maakte gebruik van de beelden en woorden van McCarthy zélf om de senator aan te 
vallen. Het was deze ogenschijnlijk objectieve ‘werkelijkheid’ die onthullend werkte.45 

De uitzending over McCarthy was echter, nader beschouwd, geen objectieve verslag-
geving. “It was subjective polemizing”, aldus Murrows biograaf Persico.46 Andere auteurs 
komen tot dezelfde conclusie. De wijze waarop McCarthy werd neergezet was “neither fair 
nor objective”, aldus historicus Dan Leab in een artikel waarin hij de legende rond See It 
Now analyseert.47 Murrow noemde McCarthy steeds kleinerend “the junior Senator from 
Wisconsin” en de gemonteerde beelden – van onder andere een geëmotioneerde, boeren-
de en giechelende McCarthy – gaven een weinig flatterend beeld van de politicus. Volgens 
sommige auteurs maakte Murrow gebruik van dezelfde technieken als de man die hij 
probeerde aan te vallen. Tegelijkertijd is er consensus over het feit dat er veel moed voor 
nodig was om McCarthy op deze wijze, via een medium dat controversiële onderwerpen 
schuwde, tegen het licht te houden. Murrow zelf was zich ook zeer bewust van het risico 
dat hij en zijn team namen.48 

Het ging Murrow en Friendly, zo verklaarden ze later, om het aanpakken van onrecht; 
in dit geval de aantasting van burgerrechten. Daarbij vormde televisie volgens hen een 
“entirely new weapon in journalism”.49 En ze waren in een positie waarin ze dat wapen 
geheel naar eigen inzicht konden inzetten. Murrow had virtuele autonomie bij CBS. Hij 
en Friendly hoefden geen toestemming te vragen voor de onderwerpen die ze uitkozen en 
niemand binnen het netwerk probeerde ze ooit te censureren. Ook de sponsor heeft nooit 
ingegrepen. Bij de top van CBS was men op de hoogte dat er een uitzending over 
McCarthy zou komen, maar Paley verzekerde Murrow dat hij het programma niet van 
tevoren hoefde te zien. Wel stelde hij de voorwaarde dat McCarthy de kans zou krijgen 
zich te verdedigen in een volgende uitzending. Murrow stemde hiermee in, niet omdat het 
eerlijk was, maar omdat het journalistiek gezien een slimme zet zou zijn. Op de dag van de 
uitzending belde Paley met Murrow en zei hem, in een veel geciteerde quote: “I’ll be with 
you tonight, Ed. And I’ll be with you tomorrow as well.”50  

Historische woorden, die uiteindelijk niet houdbaar bleken. Want met zijn opiniëren-
de aanpak van controversiële onderwerpen werd Murrow steeds meer een bron van zorg 
voor CBS. En geleidelijk aan werd de ruimte die See It Now zich had toegeëigend inge-
perkt. De paradox is dat Murrow, mede door zijn prestige, hielp om CBS groot te maken. 
Tegelijkertijd werd hij als gevolg daarvan langzaam op een zijspoor gezet. In 1955 werd 
CBS het grootste netwerk in de Verenigde Staten, om dat ruim twintig jaar te blijven. De 
prioriteit lag vanaf dat moment niet langer bij mogelijk omstreden nieuwsprogramma’s, 
maar bij amusement en de razend populaire quizshows.  

Murrow en Friendly gingen, geïnspireerd door het succes van hun uitzendingen over 
het McCarthyism, door met het belichten van gevoelige onderwerpen zoals segregatie op 
scholen in het zuiden van de Verenigde Staten en de relatie tussen roken en longkanker. 
En Murrow interviewde omstreden beroemdheden: de van communistische sympathieën 
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verdachte kernfysicus Robert Oppenheimer, de premier van de Chinese Volksrepubliek 
Tsjoe En Lai, de Joegoslavische president Tito. Vanwege de vaak controversiële inhoud 
voelden veel bestuurders bij CBS zich ongemakkelijk over See It Now. Met hun focus op 
kijkcijfers en commerciële winst, waren zij er vooral op uit om iedereen tevreden te hou-
den. “Why does Murrow have to save the world every week?” – dat was volgens Friendly 
de stemming die heerste bij CBS. En ondanks de lof en prijzen waarmee See It Now werd 
overladen, zond slechts tweederde van de bij CBS aangesloten televisiestations het pro-
gramma uit: het was te controversieel en genereerde te weinig inkomsten. De sponsor, 
Alcoa, trok zich aan het eind van het seizoen 1954-1955 terug.51 

Paley besloot dat het tijd was voor verandering: See It Now zou niet langer wekelijks 
worden geprogrammeerd, maar een uur lang worden en acht tot tien keer per seizoen 
worden uitgezonden. Dat gaf Murrow en Friendly de mogelijkheid dieper op hun onder-
werpen in te gaan, maar ondermijnde de invloed die het programma door zijn wekelijkse 
frequentie had. In 1957 werd het programma weer teruggeplaatst op de zondagmiddag, 
“het intellectuele getto”, in de woorden van Murrow.52 

See It Now werd zodoende niet gecensureerd maar gemarginaliseerd. En terwijl Paley 
Murrow naar buiten toe bleef verdedigen, wekte zijn sterverslaggever met zijn onafhanke-
lijke gedrag steeds meer irritatie bij hem op. Paley, de man die had verkondigd dat CBS 
“volledig onpartijdig” bij alle controversiële kwesties was, benadrukte telkens weer de 
noodzaak van objectiviteit.53 Maar Murrow was ervan overtuigd dat het de taak van de 
televisiejournalistiek was om evidente misstanden te signaleren. Dat het uiteindelijk tot 
een conflict tussen de twee zou komen, was onvermijdelijk; “as inevitable as a major 
earthquake on an unstable fault line”, stelt Sig Mickelson, destijds hoofd van CBS News.54  

In het voorjaar van 1958 kwam de uitbarsting. De aanleiding was klein – Paley eiste 
dat een beledigde, maar verder onbetekenende politicus recht kreeg op een weerwoord, 
wat Murrow onzinnig vond. De gevolgen waren groot. Murrow dreigde op te stappen, 
maar ontdekte tot zijn schrik dat de baas van CBS niet langer met het programma door 
wilde gaan. “I don’t want this constant stomach ache every time you do a controversial 
subject”, zou Paley gezegd hebben. En daarmee kwam na zeven jaar een einde aan See It 
Now.55 

 
Prototype 
 
De erfenis van See It Now en zijn makers is groot. In de hal van het hoofdgebouw van 
CBS in New York hangt een portret van Murrow met de inscriptie: “He set standards of 
excellence that remain unsurpassed.” Meer dan wie dan ook, was Murrow de grondlegger 
van de televisiejournalistiek, stelt mediahistoricus Gary Edgerton in zijn studie over de 
geschiedenis van de Amerikaanse televisie. Hij geldt als de patroonheilige van radio- en 
televisiejournalisten wereldwijd. “Murrow established the norms by which we in the pro-
fession [...] live today”, aldus de Amerikaanse televisiejournalist Walter Cronkite. En hij 
gaf het nieuwe medium, volgens televisiecriticus Gould, “its voice of conscience, purpose 
and integrity”.56 

Daarnaast was de kracht van See It Now dat het de belofte waarmaakte die sinds de 
komst van televisie in het medium besloten lag: het bracht belangrijke kwesties op indrin-
gende wijze in de huiskamer en verschafte kijkers nieuwe inzichten. Murrow en Friendly 
ontwikkelden, samen met de redactie van See It Now, het prototype van zowel de actuali-
teitenrubriek als de televisiedocumentaire. Ze creëerden een nieuw genre, stelt Mickelson. 
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Deze mening wordt door vele auteurs gedeeld. Thomas Rosteck, die onderzoek heeft 
gedaan naar de uitzendingen over het McCarthyisme, noemt See It Now zelfs de “oertekst” 
van het genre. En actualiteiten- en documentaire programma’s zouden daar in de toe-
komst steeds mee vergeleken worden.57  

De vraag is wat de contouren van dit nieuwe genre waren. Hoe zag het er qua vorm 
uit, wat waren de journalistieke en inhoudelijke uitgangspunten? Om te beginnen met het 
eerste: het format van het programma ontwikkelde zich van een nieuwsmagazine58 met 
gevarieerde inhoud (wat tegenwoordig een actualiteitenrubriek zou heten) naar een serie 
televisiedocumentaires. Aangezien de term ‘documentaire’ verwarring kan zaaien omdat 
het tegenwoordig veelal geassocieerd wordt met een genre waarin de persoonlijke stijl van 
de maker nadrukkelijk tot uiting komt, is het zinvoller om hier te spreken over de 
“nieuwsdocumentaire”.59 Het is opvallend dat auteurs – zowel in het verleden als heden – 
verschillende benamingen voor het format van See It Now hanteren: “television news 
documentary”, “news documentary series”, “documentary journalism”, “documentary 
news program”, “in-depth quality television documentary”. Als omschrijving is die van 
Rosteck interessant, omdat het de nadruk legt op de vernieuwing die het programma 
nastreefde: “[See It Now was] the prototype for a new type of program that explored how 
techniques of television could present current affairs in an exciting way.”60 

See It Now begon aanvankelijk met uitzendingen van een halfuur waarin gemiddeld 
drie tot vier onderwerpen behandeld werden, met een themakeuze die in wezen niet erg 
afweek van de bioscoopjournaals.61 Het aantal onderwerpen werd gaandeweg minder. De 
uitzendingen over het McCarthyism werden gebracht als ‘specials’, waarna See It Now 
steeds vaker in het teken stond van één thema. Uiteindelijk, toen het programma in het 
najaar van 1955 in lengte verdubbelde, werd het gehele uur standaard besteed aan één 
actueel onderwerp. Zo bereikte men meer diepgang, maar de actualiteitswaarde werd 
minder, aangezien onderwerpen lang van tevoren werden vastgesteld. 

Het vernieuwende aan de vorm van See It Now was de sterke nadruk die gelegd werd 
op het maken van realistische, authentieke reportages. Verslaggevers kregen de opdracht 
zonder script te werken, interviews niet voor te bereiden en te gaan waar het verhaal hen 
heen leidde. Men maakte gebruik van 35mm filmcamera’s met een flexibiliteit die nieuw 
was voor televisie. Dat kon omdat kosten noch moeite gespaard werden. Zo werd de 
special over kerst in Korea gemaakt met behulp van een team van vijftien cameramensen 
en zes verslaggevers. Voor de uitzending over Radulovich werd tien keer zoveel materiaal 
geschoten dan in de uitzending werd gebruikt, bij de uitzending over McCarthy was dat 
vijftien keer zoveel.62 

Het realistische gehalte van de uitzendingen werd in belangrijke mate versterkt door 
het geluid. Murrow en Friendly kozen er bewust voor geen achtergrondmuziek te gebrui-
ken, noch om geluidseffecten toe te voegen. Alle geluiden die in de reportages te horen 
waren, waren echt, niet naderhand uit een geluidsarchief geplukt, zoals tot dusver gebrui-
kelijk was. De kijkers zagen niet alleen de GI’s over doorweekte paden in Korea strompe-
len, ze hoorden ook het zuigende geluid van hun laarzen in de modder. Als een verpleeg-
ster een net verwijderde kogel in een ijzeren bakje liet vallen, resoneerde de klank van 
metaal op metaal door de huiskamer. Het gaf het publiek het gevoel dat het bij de actie 
aanwezig was, net zoals destijds bij Murrows radioverslagen tijdens de Tweede Wereldoor-
log.63 

Datzelfde effect werd bereikt door de montage van het beeldmateriaal, waar effectief 
gebruik werd gemaakt van close-ups. Gestreefd werd naar het uitbuiten van de dynamiek 
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van een onderwerp, onder andere door het tegenover elkaar plaatsen van meningen in het 
zogenaamde “cross-cut interview”. De makers, noteerde een collega-regisseur, “stumbled 
across the technique of counterpointing extracts from the contrasting statements of several 
people with different views, thereby achieving the essence of genuine controversy without 
the time-consuming formality of a conventional debate”.64 Dit was vooral de verdienste 
van Friendly, die met wellust experimenteerde met de mogelijkheden van het medium.  

Elke reportage had een narratieve opbouw, met een duidelijke plotline. Bovendien was 
men niet bang om aanspraak te maken op de emoties, zoals bleek uit de special over Ko-
rea. De kijker raakte nauw betrokken bij het dagelijkse leven van de soldaten in de frontli-
nie, om vervolgens ter afsluiting van Murrow te horen dat de helft van de getoonde jonge 
mannen inmiddels gewond was of gedood.65 

De rol van Murrow was cruciaal in elke uitzending. Niet alleen figureerde hij als ver-
slaggever in sommige reportages en nam hij alle belangwekkende interviews af, hij was 
vooral ook als presentator het boegbeeld van See It Now. En zijn commentaar – ter inlei-
ding van elke uitzending, als voice-over bij de reportages en ter afsluiting (de zogenaamde 
tail piece) – vormde de rode draad van elke aflevering van See It Now. Vormtechnisch was 
dit de essentie van het format: uitzendingen en reportages die betekenis kregen door het 
commentaar van de journalist die het publiek bij het onderwerp betrok en zich als autori-
teit opstelde, zonder uit de hoogte te doen.66 

Murrow had een natuurlijke gezaghebbende uitstraling. Zijn aanwezigheid werd dui-
delijk gevoeld, op het scherm én op de redactie. “When he came in, it was like the Red 
Sea parting”, aldus een oud-redacteur.67 Die autoriteit straalde hij ook uit op televisie. Zijn 
karakteristieke pose: een onvermijdelijke sigaret in de hand, de blik gefronst, met dieplig-
gende ogen die serieus en vaak somber in de camera staarden. Zijn commentaren sprak hij 
op een rustige, wat gedragen toon; “a delivery which is almost Churchillian in its porten-
tiousness, and highly persuasive”, memoreert een handboek voor omroepjournalistiek.68  

De aantrekkingskracht van de aanpak van Murrow was de wijze waarop hij zich aan 
de kant van het publiek leek te plaatsen. Zijn houding was die van de onderzoekende 
verslaggever die ten behoeve van het publiek de feiten wilde achterhalen en zich door niets 
of niemand liet weerhouden. En Murrow behandelde de kijker als een volwassene, die niet 
bang was om de waarheid te horen. Al was hij was ook zwaar op de hand; sommige critici 
kregen gaandeweg moeite met zijn “gloom-and-doom” aanpak.69 

Qua inhoudelijke keuzes maakte het team van See It Now een duidelijke ontwikkeling 
door. De eerste twee jaar presenteerden Murrow en Friendly onderwerpen die weliswaar 
actueel waren, maar ook een zekere vrijblijvendheid kenden. Na de uitzendingen waarin 
het McCarthyism aan de kaak werd gesteld, koos men steeds vaker voor het belichten van 
controversiële onderwerpen en sociale conflicten. Friendly was daarbij altijd gespitst op, 
wat hij noemde, “the little picture”: een gebeurtenis die een paar mensen aanging, maar 
tegelijkertijd symbool stond voor een groter verhaal van nationaal belang. Deze invalshoek 
bleek op televisie effectiever te werken dan de oude didactische aanpak van de documen-
taire waarbij een thema breed werd neergezet.70 

Vanaf oktober 1953 werd de aanpak van onderwerpen kritischer. De Amerikaanse 
media-onderzoeker Edwin Bayley concludeert in zijn studie naar McCarthy en de media 
dat de behandeling van de omstreden senator geleid heeft tot een fundamentele verande-
ring in de Amerikaanse journalistiek. Omdat McCarthy voordeel had bij ‘objectieve’, 
feitelijke verslaggeving, ontstond er onder journalisten discussie over het wezen van objec-
tiviteit en werd het begrip geleidelijk geherdefiniëerd en verbreed. Dit opende de weg naar 
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een meer interpreterende wijze van verslaggeving en de opkomst van onderzoeksjournalis-
tiek.71 Wat betreft See It Now is dit effect duidelijk merkbaar. Murrow opende de uitzen-
ding over Radulovich met de woorden: “We propose to examine […] the case of lieutenant 
Radulovich”. En de befaamde uitzending over McCarthy werd gepresenteerd als “A Re-
port on Senator McCarthy”.72 Murrow en Friendly introduceerden daarmee een kritische 
onderzoekende vorm van verslaggeving op televisie. 

Een ander nieuw element dat ze toevoegden aan de televisiejournalistiek was dat ze 
niet alleen verslag deden van wat er gebeurde, maar vooral ook van wat daar mis mee was. 
Al verklaarden Murrow en Friendly publiekelijk dat zij televisie niet wilden gebruiken “as 
a privileged platform from which to advocate action”, de werkelijkheid was dat ze niet 
altijd geïnteresseerd waren in een evenwichtige, objectieve analyse van een onderwerp. 
Murrow geloofde niet in objectiviteit omwille van de objectiviteit. Sommige onderwerpen 
waren niet evenwichtig te behandelen. Je kon volgens hem niet steeds doen alsof er tegen-
over elk argument van de ene partij een even waardevol argument van de andere partij te 
plaatsen was, “alsof je Jezus aan Judas gelijkstelt”.73 Murrow vond zelfs dat het de plicht 
van omroeporganisaties was om een mening te geven – “to editorialize” – bij onderwerpen 
die de samenleving aangingen of controversieel waren. Het irriteerde hem dat niet meer 
programmamakers dat deden. “They have no guts”, verklaarde hij in 1957.74 

Het was vooral deze instelling die See It Now zo vernieuwend maakte. De makers 
schroomden niet om een standpunt in te nemen en hun uitzendingen daarmee een gevoel 
van urgentie mee te geven. Het ging daarbij niet om politieke standpunten, maar om 
oordelen over – in hun ogen – onrechtvaardige zaken. Oordelen die in de tail piece nog 
eens nadrukkelijk werden uitgesproken. Murrow was niet zozeer een journalist, meent zijn 
biograaf, als wel een moralist. Zijn kracht lag juist in zijn subjectiviteit en in de gepassio-
neerde morele opvattingen die zijn werk kenmerkten. Ook andere auteurs concluderen 
dat Murrow in dat opzicht niet echt een journalist was: hij was vooral onderwijzer. En 
soms, zo erkende hij zelf, een predikant.75  

De makers van See It Now wilden iets teweeg brengen met hun uitzendingen. Ze wil-
den niet het nieuws volgen, maar zelf nieuws genereren en kwesties onder de aandacht van 
het grote publiek brengen. Dat vormde de crux van de door hun ontwikkelde nieuwe 
journalistieke vorm, die een collega-programmamaker omschreef als “that particular com-
bination of original film documents and original writing, edited with a sharp and critical 
point-of-view which attempts to discover the truth of a situation.”76 

Deze aanpak was mogelijk omdat Murrow en Friendly lang een onafhankelijkheid 
kenden die vergelijkbaar was met die van gerenommeerde columnisten zoals Walter 
Lippman. Ze hadden dit te danken aan Murrows unieke positie binnen CBS, zijn per-
soonlijke band met Paley en zijn sterrenstatus. Maar zo uniek als Murrows positie was, zo 
eenmalig was de ruimte die hem gegeven werd. Toen ter gelegenheid van Murrow’s dood 
– hij overleed in 1965 aan de gevolgen van longkanker – de McCarthy-uitzending op 
televisie werd herhaald, zei een vriend tegen Friendly: “I’d forgotten how much you fel-
lows got away with in those days”77 In zijn studie naar de geschiedenis van de Amerikaanse 
media concludeert David Halberstam, naar aanleiding van de uitzending over McCarthy: 
“In exercising his freedom, Murrow guaranteed that neither he nor anyone else would 
ever again have that much freedom or autonomy.”78 De top van de netwerken zorgden er 
sindsdien voor dat de zeggenschap over de inhoud van de uitzendingen veel meer bij hen 
kwam te liggen en niet langer bij de journalisten alleen. 
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Vast wasteland 
 
1958 betekende het einde van See It Now, maar niet het einde van Murrow als moralist. 
In oktober 1958, drie maanden na de laatste uitzending van See It Now, hield Murrow 
een verbitterde toespraak voor een gezelschap van omroepjournalisten in Chicago. Hierin 
bekritiseerde hij het “decadente en escapistische” aanbod aan televisieprogramma’s, dat 
bedoeld leek te zijn het publiek te isoleren van de werkelijkheid. En hij hekelde het ma-
nagement van de grote netwerken (inclusief CBS), dat uitsluitend gericht leek te zijn op 
hoge kijkcijfers en het maken van winst. Voor Murrow had televisie een hoger doel: 

  
“I would like television to produce some itching pills rather than this endless out-
pouring of tranquilizers. […  ] I would just like to see it reflect occasionally the 
hard, unyielding realities of the world in which we live. […  ] This instrument can 
teach, it can illuminate; yes it can even inspire. But it can do so only to the extent 
that humans are determined to use it to those ends. Otherwise, it is merely wires 
and lights in a box.”79 
 

Murrow stond niet alleen in zijn kritiek. Veel televisiecritici waren tegen het eind van de 
jaren vijftig ernstig gedesillusioneerd over het televisieaanbod, dat gedomineerd werd door 
quizshows, sitcoms, westerns, detectives en cartoons. Een criticus memoreerde dat sinds 
de Tweede Wereldoorlog er een duidelijke en “desastreuze” omwenteling had plaatsge-
vonden bij de netwerken wat betreft hun publieke verantwoordelijkheid. “Service has been 
progressively subordinated to profitmaking and the satisfaction of advertisers. There has 
been [a] narrowing, to a near vanishing point, of areas of controversy, and the spawning of 
stereotyped programs.”80 

De ruimte voor vernieuwing ontbrak, maar twee schokgolven leken de televisiewereld 
wakker te schudden. De eerste ontstond in het voorjaar van 1959, toen het quizshow-
schandaal losbarstte. Er circuleerden al langer geruchten dat kandidaten in de immens 
populaire quizshows zoals Twenty-One (NBC) en The $64,000 Question (CBS) van tevo-
ren de antwoorden op de vragen doorgespeeld kregen. Een onderzoek ingesteld door het 
Amerikaanse Congres onthulde dat de shows inderdaad grotendeels doorgestoken kaart 
waren. Sponsors bleken grote invloed te hebben op de keuze welke kandidaten door 
mochten gaan, van een eerlijke strijd was geen sprake. De publieke en politieke veront-
waardiging was groot: aan de moraliteit van de netwerken werd openlijk getwijfeld.81 

De tweede schokgolf werd in mei 1961 veroorzaakt door de nieuwe, door president 
John F. Kennedy benoemde voorzitter van de FCC, Newton Minow. Op de jaarvergade-
ring van de National Association of Broadcasters waarschuwde Minow dat het televisie-
aanbod leek op een “vast wasteland”. Daarmee verwoordde hij het gevoel van onbehagen 
en teleurstelling dat breed leefde onder critici en een deel van het publiek. In tegenstelling 
tot de klagende critici bezat Minow als voorzitter van de FCC echte macht, aangezien zijn 
organisatie de uitzendlicenties verschafte. De netwerken voelden daardoor de noodzaak 
om hun programmering aan te passen. Of althans, om de indruk te wekken dat ze bereid 
waren hun verantwoordelijkheid te nemen.82 

Door deze omstandigheden werd het klimaat voor serieuze televisiejournalistiek gun-
stiger. Al tijdens de eerste schokgolf in het voorjaar van 1959 – de “spring of shame” – 
beloofde CBS-president Frank Stanton, in het kader van het herstel van de reputatie van 
CBS, dat het netwerk in het nieuwe seizoen weer “diepgravend” aandacht zou besteden 
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aan belangwekkende nieuwsonderwerpen en garandeerde hij de terugkomst van docu-
mentaires op prime time. Het leidde tot de start van het maandelijkse (later wekelijkse) 
documentaireprogramma CBS Reports, dat door Friendly geproduceerd zou gaan wor-
den.83 Het televisieseizoen 1960-61 zag aansluitend een grote toename van documentaires, 
mede gestimuleerd door de onderlinge concurrentie tussen de netwerken. Naast CBS 
Reports kwam NBC met NBC White Paper, een serie specials, en ABC met de Close-Up 
series. Het hoogtepunt kwam in het televisieseizoen 1961-62, na de tweede schokgolf 
veroorzaakt door de toespraak van Minow, toen de drie netwerken gezamenlijk 254 uur 
aan documentaires uitzonden.84  

Het leek op een opleving van de door Murrow zo bepleitte noodzaak om televisie ook 
de “hard, unyielding realities” in de wereld te laten zien. Zelf kreeg hij daar de kans nog 
toe bij CBS Reports. Weliswaar had de top bij CBS er angstvallig op toegezien dat dit 
nieuwe programma geen Murrow-Friendly productie zou worden, maar Murrow leverde 
wel incidenteel een bijdrage. De belangrijkste was de documentaire Harvest of Shame, over 
het treurige lot van de seizoenarbeiders in de Verenigde Staten.85  

De documentaire, uitgezonden op prime time op 25 november 1960, was een aan-
klacht in de gedaante van een visueel gedicht, met rauwe, confronterende beelden, omlijst 
door scherpe interviews met alle betrokkenen – landarbeiders, ploegbazen, boeren, politi-
ci. Het liet de mensonterende omstandigheden zien waarin de werkers en hun families 
leefden en toonde Murrow in hemdsmouwen, staand tussen de seizoenarbeiders op een 
omgeploegde akker, die op verontwaardigde toon de woorden van een boer citeerde: “We 
used to own our slaves, now we just rent them.” Via de montage werd de goede verzor-
ging van vee in hun veewagens afgezet tegen het lot van seizoenarbeiders die in overvolle 
vrachtwagens werden vervoerd. Het slot van de documentaire was vintage Murrow:  

 
“Only an enlightened, aroused and perhaps angered public opinion can do any-
thing about the migrants. The people you have seen […  ] do not have the strength 
to influence legislation. Maybe we do.”86 
 

Maar de oproep had weinig effect. Misschien omdat de getoonde werkelijkheid te schrij-
nend was voor een publiek dat gewend was aan licht verteerbare kost op prime time. 
Misschien ook omdat de aanpak van Murrow zijn doel voorbij schoot.  

“Harvest of Shame was editorial documentary in its frankest manner”, aldus William 
Bluem in zijn studie naar de Amerikaanse televisiedocumentaire.87 Het programma leverde 
lof en prijzen op, maar ook felle kritiek. De documentaire zou een “overstatement” zijn, 
een eenzijdig beeld schetsen en feiten uit hun verband rukken. In reactie op de ophef zou 
CBS Reports in het vervolg voorzichtiger worden, met meer nadruk op het presenteren van 
de verschillende standpunten rond een kwestie, zonder uitgesproken conclusies te trekken. 
Men ging controversiële onderwerpen op een niet-controversiële manier brengen, stelde 
Friendly in een terugblik. Het kwam de kracht van de uitzendingen volgens hem niet 
altijd ten goede. “Our techniques improved through the years, but in balancing arguments 
rather than objectively weighing them, we were sacrificing one ingredient of good journal-
ism.”88 

Afsluitend kan vastgesteld worden dat de ‘topical’ nieuwsdocumentaire die tijdens de 
zogenaamde Golden Age van Amerikaanse televisie ontstond, in die tijd beschouwd werd 
als het meest invloedrijke en belangrijke televisiejournalistieke format. Het werd dat vooral 
door toedoen van Murrow en Friendly, die niet schroomden om een duidelijk standpunt 
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in te nemen of deze als vertrekpunt voor hun onderzoeken te gebruiken.  
Omdat de nieuwsdocumentaire gerelateerd is aan het nieuwsverslag, is hij verbonden 

aan noties van objectiviteit en onpartijdigheid. Conceptueel kan de nieuwsdocumentaire 
zich bewegen tussen twee uitersten: het feitelijk verslaan van een gebeurtenis of het beplei-
ten van een standpunt. Bij de See It Now-uitzendingen over het McCarthyisme, zo con-
cludeert media-onderzoeker Thomas Rosteck, maakten Murrow en Friendly weliswaar 
gebruik van de conventies van de objectieve reportage en het objectieve nieuwsverslag, 
maar brachten ze vooral een gericht betoog en een publieke aanklacht op het scherm.89  

Met Harvest of Shame had Murrow, door te kiezen voor een onmiskenbare en ondub-
belzinnige aanklacht, de conventies van de objectieve reportage grotendeels losgelaten. 
Daarmee raakte hij aan de grenzen – volgens sommige critici overschreed hij die zelfs – 
van het genre van de nieuwsdocumentaire. Het maakte één ding duidelijk: na een decen-
nium waarin er relatieve vrijheid was om te experimenteren, stonden aan het eind van de 
Golden Age van de Amerikaanse televisie de grenzen van de nieuwsdocumentaire vast.90 

 
De Britse televisie 
 
In de zomer van 1951 volgde regisseur Willy van Hemert samen met programmamaker 
Ben Steggerda namens de Vara drie weken lang een cursus televisiemaken bij de BBC in 
Londen. Na afloop werden ze, zo schreef Van Hemert in zijn memoires, “verondersteld in 
staat te zijn de paar duizend Nederlandse kijkers tweemaal per week te confronteren met 
de drie functies van het massamedium als vermeld in de grondwet van de BBC: informati-
on, education en entertainment.”91 Het woord “grondwet” geeft het al aan: de BBC bepaal-
de de norm.  

Zeker bij de Vara, waar men zich al vanaf begin jaren dertig in Groot-Brittannie geö-
rienteerd had op de mogelijkheden van dit nieuwe medium. Toen de discussie over haar 
invoering in Nederland een hoogtepunt bereikte, trok in het voorjaar van 1950 een dele-
gatie van het Vara-hoofdbestuur naar de BBC “ter bestudering van de televisie”. En pro-
grammamakers werden vanaf 1951 regelmatig voor een cursus televisiemaken naar de 
andere zijde van het kanaal gestuurd. “Er werd goed gekeken naar de BBC”, stelde het 
toenmalige hoofd van de Vara-televisiesectie Piet te Nuyl in een terugblik.92 

De BBC was aantrekkelijk voor de Vara om drie redenen: ten eerste vanwege het “pu-
blic service”-omroepmodel, in de tweede plaats vanwege de voorsprong die de BBC-
televisie had qua organisatie, faciliteiten en opleidingsmogelijkheden, en ten derde natuur-
lijk vanwege de vele ‘professioneel’ gemaakte programma’s die als inspiratie konden die-
nen.  

Het public service-model was ontstaan in de jaren twintig toen de BBC, onder leiding 
van haar eerste directeur-generaal John Reith, zich nadrukkelijk presenteerde als behartiger 
van het nationaal belang. Deels was dit een strategische zet, bedoeld om de overheid gerust 
te stellen en daarmee de monopolistische positie van de BBC te beschermen. Maar deels 
was dit ook ingegeven door de religieus geïnspireerde zendingsdrang van Reith, die het als 
taak van de BBC zag om de Britse natie te ‘verheffen’. Radio (en later televisie) moest niet 
alleen amusement bieden, maar vooral ook het publiek informeren en onderwijzen, met 
een nadruk op ‘hoge’ cultuur en morele waarden. Daarbij vormden elitaire en paternalisti-
sche opvattingen over wat ‘goed’ was voor het publiek de richtlijn voor alle programma-
genres. Zo constateerde een memorandum uit 1926 dat (radio)nieuws datgene was “wat 
zij die aan de macht zijn bij de BBC denken dat luisteraars moeten horen”.93  
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De hoge morele standaard die de BBC zich oplegde en haar verheffingsdrang appel-
leerden aan de Vara-bestuurders. Maar ook haar onafhankelijkheid wekte bewondering. 
De BBC was een onafhankelijk publiek lichaam. Gefinancierd door kijk- en luistergelden, 
was het onafhankelijk van commerciële belangen en – formeel – onafhankelijk van de 
overheid. Het parlement verleende wel een charter aan de BBC, een contract dat steeds 
vernieuwd kon worden, en verbond daar rechten en plichten aan. Zo was in het charter 
vastgelegd dat de BBC zich moest onthouden van eigen standpunten inzake controversiële 
onderwerpen, evenwicht moest bewaren bij het uitzenden van tegengestelde opvattingen 
bij controversiële kwesties en in politieke discussies strikte onpartijdigheid in acht diende 
te nemen. Daarnaast gold de zogenaamde Fourteen Day Rule, die de BBC verbood om 
onderwerpen aan te snijden als zij binnen twee weken onderwerp van discussie zouden 
zijn in het Lagerhuis. Controverse werd in het algemeen geschuwd. Lang werden discus-
sies waarvan de inhoud kwetsend zou kunnen zijn voor de algemeen aanvaarde religieuze 
en morele normen ontoelaatbaar geacht. Vanaf 1947 werden de richtlijnen wat soepeler, 
al bleef men er bij de BBC alert op dat bij controverses de grenzen van hoffelijkheid en 
goede smaak niet werden overschreden.94 

De BBC was dus wel onafhankelijk, maar het was een begrensde onafhankelijkheid die 
uitging van een grote mate van zelfdiscipline van haar medewerkers. Elke tien jaar moest 
haar charter vernieuwd worden, waardoor de BBC steeds afhankelijk was van politieke 
goedkeuring. Als omroep waakte zij ervoor iets te doen waardoor zij – vooral politiek 
gezien – omstreden zou kunnen worden. “Impartiality is the linchpin of the BBC’s ideol-
ogy”, stelt Philip Schlesinger in zijn studie naar BBC News.95  

Dankzij de vroege start van televisie in Groot-Brittannië in 1936 had men bij de BBC 
een voorsprong wat betreft ervaring, organisatie en faciliteiten. Weliswaar waren bij het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 1 september 1939 de televisie-uitzendingen 
abrupt gestopt, vanaf juni 1946 ging men letterlijk door waar men gebleven was: het 
uitzenden van de destijds onderbroken Mickey Mouse-cartoon, gevolgd door een live-
uitzending van het op 1 september 1939 geprogrammeerde, maar niet uitgezonden klas-
sieke concert. 96 

De eerste naoorlogse programma’s op BBC-televisie waren gevarieerder dan die van de 
Amerikaanse televisie, met een sterke nadruk op informatieve en educatieve uitzendingen. 
Maar de groei van het medium werd gehinderd doordat de top van de BBC meer geïnte-
resseerd was in het uitbuiten van het potentieel van radio dan het stimuleren van televisie. 
De televisiestaf kreeg maar mondjesmaat geld en had aanvankelijk geen zelfstandige status 
binnen de BBC. De toenmalige directeur-generaal wantrouwde het nieuwe medium: hij 
zag het als een bedreiging van de radio en vreesde dat de programma’s inhoudelijk te 
oppervlakkig zouden zijn. Pas met de komst van een nieuwe directeur-generaal eind 1952 
veranderde de BBC van een omroep die zich primair met radio bezighield in een instituut 
dat zich ook nadrukkelijk op televisie richtte.97 

De doorbraak van televisie kwam voor veel Britten met de kroning van koningin Eli-
sabeth in juni 1953. Het publiek kon live volgen hoe de historische gebeurtenis zich vol-
trok en 56 procent van de Britse bevolking bekeek de ceremonie op televisie: zo’n twintig 
miljoen kijkers, terwijl er maar twee miljoen televisietoestellen verkocht waren. Het maak-
te een nationale beroemdheid van de commentator, Richard Dimbleby, tot dat moment 
vooral bekend als radioverslaggever.98 En de waarderingscijfers waren extreem hoog. “It 
was a triumph extraordinary, making a new departure in the revolution of communica-
tions”, jubelde een krant. Dit succes én de toenemende welvaart leiden tot een explosieve 



ACHTER HET NIEUWS EN DE GEBOORTE VAN DE ACTUALITEITENRUBRIEK 

32 

groei van het televisiebezit: in 1955 waren er al vijf miljoen toestellen verkocht.99 
De televisie-afdeling van de BBC breidde zich snel uit: van 536 man in 1946 naar 

1700 in 1954.100 Om hen op te leiden, startte de omroep vanaf 1951 met televisiecursus-
sen. En nieuwe medewerkers van de BBC werden doordrongen van de waarde van “the 
Reithian system of control, consensus and ethos”, zoals socioloog Tom Burns het in zijn 
studie naar de cultuur bij de BBC noemt.101 Deze ideologie was voelbaar in de conventies 
van wat onder ‘professioneel’ handelen werd verstaan.  

Uitgangspunt vormde een systeem van gedelegeerde verantwoordelijkheid. Program-
mamakers hadden de vrijheid, mits ze zich hielden aan het gebruik van “upwards referen-
ce”: in geval van twijfel, bij potentieel politiek gevoelige of anderszins controversiële on-
derwerpen, diende met een hoger geplaatste overlegd te worden. Het aannamebeleid, 
gericht op het rekruteren van afgestudeerden van Oxford en Cambridge, garandeerde de 
relatieve veiligheid van dit systeem. “With that freedom went great trust”, aldus een oud-
medewerker, zelf afkomstig van Oxford. “And that trust was rarely unaccompanied with a 
sense of responsibility to the wellbeing of the corporation.”102  

Wat de programma’s betrof, blonk de BBC-televisie in de eerste naoorlogse jaren 
vooral uit in live uitzendingen van belangwekkende gebeurtenissen en klassiek en populair 
drama. Beide programmatypes boden de mogelijkheid de potentie van het nieuwe medi-
um te etaleren.103 Maar op het gebied van het nieuws werkte het ‘Reithiaanse ethos’ als een 
rem. 

Voor de oorlog, van 1936 tot 1939, vertoonde de BBC twee nieuwsjournaals (“news-
reels”) per week op televisie in samenwerking met de bioscoopjournaals. Na de oorlog 
maakte de filmindustrie uit angst voor concurrentie een einde aan deze samenwerking. 
Daarom begon BBC-televisie haar eigen newsreel te produceren, duidelijk gemodelleerd 
naar het bioscoopjournaal. Daarnaast zond de aparte, door de radiomensen gecontroleerde 
nieuwsafdeling van de BBC een dagelijks, tien minuten durend televisienieuwsbulletin uit. 
Die bestond tot 1954 alleen maar uit het geluid van een nieuwslezer met in beeld het logo 
van de BBC.  

Het hoofd van de nieuwsafdeling, Tahu Hole, had strenge opvattingen over het 
nieuws. Hij zag zichzelf als beschermer van BBC’s reputatie voor nauwgezetheid en onpar-
tijdigheid en was extreem voorzichtig. Exclusief nieuws werd niet op prijs gesteld, visuele 
elementen werden – op wat foto’s na – geschuwd. Het nieuws werd gebracht als een 
kleurloos communiqué, feiten waren heilig. En nieuwslezers, die vanaf 1955 in beeld 
kwamen, mochten absoluut geen persoonlijkheden zijn. “News”, aldus BBC News-
onderzoeker Schlesinger, “was seen in a rather Reithian way as an important means of 
instruction in a democracy. It was to make no populist compromises.”104 

De samenvoeging van de twee nieuwsprogramma’s in één rubriek, News and Newsreel, 
in het midden van de jaren vijftig maakte het nieuws niet veel telegenieker. Het pro-
gramma bestond uit een samenvatting van het nieuws, gevolgd door actuele beelden van 
binnen- en buitenlandse nieuwsonderwerpen. In feite was het niet meer dan een curieuze 
bundeling van radio- en bioscoopjournaalconventies over hoe nieuws gebracht moest 
worden. Programmamakers binnen de BBC verzuchtten dat de nieuwsrubriek pretentieus, 
onaantrekkelijk en amateuristisch was. Pas toen Hole in 1958 werd vervangen kwam er 
verandering in deze situatie en zou de nieuwsafdeling niet langer bekendstaan als “het 
Kremlin van de BBC”.105 

Voor Independent Television (ITV), de Britse commerciële televisie die in september 
1955 van start ging, was het in deze omstandigheden betrekkelijk makkelijk om de con-
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currentie aan te gaan met BBC News. Het televisiejournaal van ITV, Independent Televisi-
on News (ITN), wilde zich vanaf de start duidelijk onderscheiden van de BBC. Heel be-
wust introduceerde men – geïnspireerd door Amerikaanse voorbeelden als Edward Mur-
row – het concept van ‘televisiepersoonlijkheden’ die het nieuws niet alleen lazen maar 
ook versloegen. Deze journalisten moesten met hun kennis en hun persoonlijke stijl het 
nieuws autoriteit geven en het tegelijkertijd onderhoudend maken. “The trick was to 
avoid the sensationalist, entertainment-based approach of the newsreels and to combine 
authenticity with a proper sense of journalistic perspective”, signaleert de Britse mediawe-
tenschapper Steven Barnett in zijn onderzoek naar deze nieuwe vorm van televisiejourna-
listiek.106 

Reportages, gefilmd met 16mm camera’s, oogden dynamisch en hadden ‘echt’ geluid. 
Ook werden human interest-onderwerpen niet geschuwd, net zo min als humor. Tegelij-
kertijd ontwikkelden de journalisten een scherpe interviewstijl en besteedden ze aandacht 
aan actuele kwesties, niet alleen aan nieuwsfeiten. Televisiecritici waren vol lof en prezen 
het realistische gehalte van ITN. In vergelijking daarmee was BBC News, aldus toenmalig 
ITN-journalist Robin Day, “ludicrously ponderous and stuffy”.107  

Dat was in het algemeen het probleem van de BBC: door de komst van commerciële 
televisie kreeg het een oubollig imago. Het verdwijnen van het monopolie van de BBC 
was grotendeels het gevolg geweest van een verschuiving in de politieke machtsverhoudin-
gen. Dankzij het verlies van de Labourregering bij de verkiezingen van november 1951 
waren de conservatieven – die welwillend stonden tegenover de campagne voor commer-
ciële televisie – aan de macht gekomen. Deze campagne had aan kracht gewonnen door de 
doorbraak van televisie begin jaren vijftig.  

Daarnaast hadden antipathieën jegens de BBC duidelijk een rol gespeeld bij het toela-
ten van commerciële televisie. Steeds meer Britten waren “auntie Beeb” zelfgenoegzaam, 
paternalistisch en behoudend gaan vinden. “It was really rather élitist and snobby”, 
memoreerde een kijker.108 ITV presenteerde zich – heel slim – nadrukkelijk als “indepen-
dent”, onafhankelijk van de ‘ouderwetse’ restricties die bij de BBC golden. En het beloof-
de de kijkers de mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen, in plaats van te moeten aanvaar-
den wat de BBC hen voorzette.109 

Toch werden de public service-ideologie en het onpartijdigheidsbeginsel die de BBC 
kenmerkte ten dele ook bij de commerciële omroep doorgevoerd. Als gevolg van het felle 
debat dat oplaaide door de komst van commerciële televisie, kwamen er richtlijnen die 
moesten garanderen dat ook bij ITV de ethiek van het public service-model gehonoreerd 
zou worden. Tevens werden er regels opgelegd met als doel programma’s en advertenties 
compleet apart te houden en zo een potentiële ‘amerikanisering’ van Britse programma’s 
tegen te gaan. De Televisiewet van 1954 stelde dat de toon en stijl van ITV-programma’s 
overwegend Brits moest zijn. Wat werd gecreëerd, was een compromis: een omroep met 
een duaal systeem, “distinctly British”, aldus BBC-historicus Asa Briggs.110  

Commerciële televisie was niet onmiddellijk een succes, maar tegen het eind van de ja-
ren vijftig won het overtuigend de strijd om de kijkcijfers en trok 70 procent van het 
publiek. ITV kwam met nieuwe en innovatieve formats voor komedie en amusement en 
importeerde succesvolle Amerikaanse televisieseries, plus populistische Amerikaanse pre-
sentatietechnieken. De sterk afnemende kijkcijfers bij de BBC als gevolg van het succes 
van ITV vormde een bedreiging voor de positie en legitimatie van de publieke omroep. 
De BBC moest in actie komen, wilde zij van de gevaarlijke kijkcijfersratio van 70/30 in 
het voordeel van de commerciële televisie terugkomen naar een positie waarin zij tenmin-
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ste de helft van het publiek trok.111  

In dat opzicht had de start van ITV ook positieve gevolgen voor de BBC: het leidde 
midden jaren vijftig tot forse investeringen in de televisie-afdeling en een golf van creatieve 
energie. Een televisiepresentator memoreerde in een terugblik dat ITV’s komst het beste 
was wat de BBC was overkomen: “The rumour, the threat, was almost sufficient to release 
forces […  ] that were anxious to gallop down the field of communication”.112  

De BBC was echter vastbesloten om haar standaard niet te verlagen. Tussen 1955 en 
1957 nam het percentage serieuze programma’s in verhouding tot de amusementspro-
gramma’s toe bij de publieke omroep. Het beleid van de BBC was om minstens een derde 
van de zendtijd in prime time te vullen met serieuze programma’s, waaronder actualiteiten 
(current affairs), die hoog op de BBC-agenda stonden.113 Als gevolg van de strijd om de 
kijkcijfers tussen de BBC en ITV zou in de tweede helft van de jaren vijftig en vooral in de 
jaren zestig een ‘nieuwsexplosie’ ontstaan, waarbij nieuwe formats voor actualiteitenpro-
gramma’s werden ontwikkeld en televisiejournalistiek een prominent onderdeel van het 
programma-aanbod werd.  

Televisiejournalist Day concludeerde begin jaren zestig dat televisie een buitengewoon 
belangrijk medium voor nieuws en opinie was geworden, mede dankzij de competitie met 
ITV: “so far as news and current affairs were concerned, what happened in 1955 was that 
a great gust of fresh air blew into British television.”114 

 
Current affairs 
 
De start van de current affairs-programmering bij de BBC was aarzelend geweest. Lang 
bestond er ook geen goede naam voor.115 Radio- en televisiejournalist Richard Dimbleby 
schreef in 1950 een memo aan het hoofd van de BBC filmafdeling waarin hij enkele idee-
en uitwerkte over het verslaan van, wat hij noemde, “the big and vital field of topical but 
non-immediate news”. Dimbleby maakte onderscheid tussen het “immediate news” van 
het televisiejournaal, het “permanent news” van de documentaire en het “current news”, 
waar nog geen vorm voor bestond. Zou het niet mogelijk zijn daarvoor een programma te 
ontwikkelen, “a regular, authoritative report on news of common interest in which the 
viewers can be made to feel that they have gone out from their firesides to see and hear for 
themselves”?116 Het zou nog vijf jaar duren voordat een dergelijk programma van de grond 
kwam. 

De aarzelende start had een aantal oorzaken. De belangrijkste had te maken met de 
gecompliceerde wijze waarop bij BBC-televisie het verslaan van nieuws en actualiteiten 
was georganiseerd. Drie afdelingen hielden zich ermee bezig: News, Talks en Documenta-
ry (dat weer viel onder de filmafdeling).117 Dankzij het ‘vacuüm’ dat de nieuwsafdeling 
onder leiding van Tahu Hole creëerde, namen de andere afdelingen initiatieven om iets 
aan de actualiteitenvoorziening te doen. Maar van echt beleid was nog geen sprake en 
onderlinge fricties verhinderden samenwerking.118 

Er waren luchtige magazineprogramma’s zoals Picture Page, dat ook al voor de oorlog 
was uitgezonden, en forumprogramma’s zoals In the News en Press Conference, gebaseerd 
op Amerikaanse formats.119 De eerste experimenten op het gebied van serieuze televisie-
journalistiek kwamen in 1949 van de Talks-afdeling en namen de vorm aan van een “per-
sonality” programma, Foreign Correspondent. Hierin deden gerenommeerde radioverslag-
gevers, met behulp van kaarten en (stomme) filmfragmenten, live vanuit de studio verslag 
over de nieuwswaardige buitenlandse plekken die ze bezocht hadden. Het programma 
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werd beperkt door de technische mogelijkheden en was nogal didactisch van opzet. De 
zwakte van deze aanpak was bovendien dat het stond of viel met de overtuigingskracht 
van de deskundige persoonlijkheid.120 

Special Enquiry, dat in 1952 onder auspiciën van de Documentary-afdeling van start 
ging, was een poging om los te komen van deze “personality” aanpak. De deskundige 
werd ingeruild voor de onderzoekende verslaggever die op pad ging en de camera gebruik-
te zoals een krantenjournalist zijn notitieboekje en pen. De redactie wilde het publiek 
informeren over bestaande sociale problemen vanuit het perspectief van de “man-in-the-
street”, in plaats van met de hulp van een expert die alles uitlegde. Daarmee was het pro-
gramma sterk geënt op het Amerikaanse See It Now; vooral de wijze waarop Murrow zich 
aan de kant van het publiek leek te plaatsen vormde een inspiratiebron, aldus toenmalig 
BBC-producer Norman Swallow. Andere voorbeelden waren de geëngageerde Britse 
filmdocumentaires uit de jaren dertig, de BBC-radiodocumentaires over sociale kwesties 
en het destijds populaire fotojournalistieke tijdschrift Picture Post.121 

Het maandelijkse televisieprogramma belichtte steeds één onderwerp en werkte met 
een centrale presentator die vanuit de studio de filmreportage introduceerde en ter afslui-
ting met een studiogast discussieerde over de implicaties van de getoonde beelden. Wat 
nieuw was aan de reportagestijl – althans voor de Britse televisie en documentaire – was 
dat het een zichtbare verslaggever op locatie introduceerde. Het was wel nadrukkelijk een 
neutrale verslaggever, die geen eigen mening leek te hebben over het onderhavige pro-
bleem. Een ander kenmerkend stijlelement was het veelvuldig gebruik van de “direct 
address”, waarbij de mensen die in de reportage aan het woord kwamen – veelal erva-
ringsdeskundigen – rechtstreeks tot de camera spraken, zonder een interviewer als inter-
mediair. Op deze manier werden conflicterende opvattingen in de montage tegenover 
elkaar geplaatst. Het was aan de kijker zelf om een mening te vormen over het belichtte 
onderwerp.122 

Special Inquiry concentreerde zich op sociale kwesties: slechte woonomstandigheden, 
misstanden in het onderwijs, problemen in de gehandicaptenzorg, discriminatie. En ook 
al mocht de redactie geen eigen standpunt ventileren, men had duidelijk wel tot doel 
sociale problemen onder de aandacht van een groot publiek brengen. Dat lukte, al waren 
er kijkers die meenden dat de deplorabele woonomstandigheden in de sloppenwijken van 
Glasgow – het onderwerp van de allereerste aflevering van Special Inquiry – wel in scène 
gezet mòesten zijn, zo schrijnend vonden ze de beelden. Televisiecritici prezen de rubriek 
vanwege de volwassen aanpak en de humane, rustige toon. Gelukkig deden de program-
mamakers geen poging om de getoonde “sorrow and squalor” te dramatiseren, noteerde 
een recensent.123 

De aandacht werd door Special Inquiry verlegd van deskundigen en autoriteiten naar 
‘gewone’ mensen. “What was missing from our television documentaries before the mid 
1950s was, quite simply, people”, constateerde producer Swallow in een terugblik.124 Ze 
waren er wel, maar alleen als archetypes, niet als herkenbare persoonlijkheden met eigen 
emoties en verlangens. Dit was grotendeels het gevolg van het gebrek aan flexibele appara-
tuur. De redactie van Special Inquiry probeerde dat probleem te ondervangen door te 
werken met experimentele methodes. Zo zond het in november 1955 een aflevering uit 
over tieners gemaakt door Denis Mitchell, die met behulp van draagbare geluidsopname-
apparatuur hun overpeinzingen had vastgelegd. Het geluidspoor werd gecombineerd met 
los gedraaide beelden van tieners, wat tezamen een onthullend portret van deze leeftijds-
groep opleverde. Mitchell zou later naam maken als documentairemaker waarin hij deze 
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methode verder perfectioneerde.125 
Special Inquiry zelf, dat in 1958 van de televisie verdween, heeft een significante in-

vloed gehad op het discours van de Britse televisiejournalistiek, concludeert mediahistori-
cus John Corner in zijn onderzoek naar het programma. “It established the discursive mix 
of investigative, filmed reports ‘anchored’ from a studio base and ‘accessing’ a variety of 
non-offical speakers.”126 Maar de impact van het programma was betrekkelijk en duidelijk 
minder groot dan bijvoorbeeld See It Now. Dat had te maken met de lage frequentie van 
de uitzendingen (zes keer per jaar) en de eenzijdige, veelal niet-controversiële focus op 
sociale problemen en hun betekenis voor individuen, in plaats van op hun politieke impli-
caties.127 Special Inquiry beïnvloedde wel, maar bepaalde niet het format dat dominant zou 
worden binnen de current affairs-programmering. Die eer was voorbehouden aan een 
concurrent binnen de BBC: Panorama. 
 
Panorama was op 11 november 1953 van start gegaan als een tweewekelijks “magazine of 
informed comment on the contemporary scene”. Vanuit de studio bracht het besprekin-
gen van actuele kwesties afgewisseld door interviews, recensies, filmpjes en bespiegelingen. 
Maar de eerste uitzending was een ramp: de presentator raakte hopeloos de weg kwijt 
tussen alle technische overgangen. En de eerste twee jaar bleef het programma kwakkelen, 
zoekend naar een vorm en een identiteit. Het spectrum van onderwerpen waar Panorama 
aandacht aan besteedde was uitermate breed: van kunst, literatuur en sport tot aan con-
sumentenkwesties en internationale actualiteiten. Een stuurloze “rag-bag”, aldus het nieu-
we hoofd van de verantwoordelijke Talks-afdeling, Leonard Miall, in 1954. “Panorama is 
a perfect illustration of what is wrong with television”, schreef een televisiecriticus begin 
1955.128 

Er moest iets veranderen, zeker nu commerciële televisie op komst was, en in de zomer 
van 1955 werd de 55-jarige Grace Wyndham Goldie, die onder Miall assistent-hoofd van 
de Talks-afdeling was geworden, gevraagd of zij het over wilde nemen. Wyndham Goldie 
had tot dan toe carrière gemaakt als een een dynamische en doortastende producer. Eerst 
bij de Talks-afdeling bij de radio en vanaf 1948 bij de televisie, waar ze onder andere 
Foreign Correspondent produceerde. In 1953 maakte ze ter inspiratie een tour langs de 
Amerikaanse netwerken.  

Wyndham Goldie was berucht om haar scherpe tong en haar ongeduld. Omdat ze 
niet afhankelijk wilde zijn van oudere BBC-medewerkers die door een specifieke (ra-
dio)traditie beïnvloed waren, verzamelde ze een groep jonge, talentvolle mannen om zich 
heen die ze vormde, koesterde en beschermde. Wyndham Goldie inspireerde haar redac-
teuren door ze te steunen, maar tegelijkertijd ook scherp te bekritiseren. “If you don’t 
dream of television every night you’re no use to me”, vertelde ze haar protégé’s. Met haar 
samenwerken was “both a nightmare and a pleasure”, verklaarde een medewerker achteraf. 
Ze begreep goed hoe het bij de televisie werkte, aldus haar toenmalige assistent: “that once 
you had the staff, the money and the studio, you could tell other people to bugger off.”129 

Wyndham Goldie stemde in met het verzoek Panorama betekenisvoller te maken, 
mits het programma wekelijks zou worden uitgezonden, in plaats van tweewekelijks. En 
mits zij de volledige zeggenschap zou krijgen over de samenstelling van de redactie. Aan-
sluitend creëerde Wyndham Goldie een vaste staf van markante verslaggevers, trok de 
ervaren en gerespecteerde Richard Dimbleby aan als presentator en zette haar eigen 
protégé, de 25-jarige Michael Peacock, neer als producer en eindredacteur.130 

Peacock was rechtstreeks afkomstig van de Londen School of Economics en behoorde 
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tot een nieuwe generatie televisiemakers die niet eerst bij de radio of de kranten had ge-
werkt. Zijn inspiratiebron vormde vooral het Amerikaanse See It Now. Toen Murrow en 
zijn team in 1954 in Berlijn aan het filmen waren, had Peacock daar met de Amerikaanse 
journalist kennisgemaakt. De jonge Brit was erg gecharmeerd van het format waarbij 
verslaggevers vanaf diverse locaties verslag deden en liet intern bij de BBC ook opnames 
zien van See It Now. Het programma genoot al enige bekendheid in Groot Brittannië; de 
BBC zond af en toe aangekochte afleveringen uit. Zo vertoonde men in het voorjaar 
van1955 de uitzending die het See It Now-team aan de vooravond van de Britse verkiezin-
gen had gemaakt, waarin de stemming onder de Britten levendig in beeld werd gebracht. 
“This was a brilliant piece of journalism”, schreef een enthousiaste televisierecensent. 
Waarom kon de BBC zoiets niet maken?131 

Het antwoord liet niet lang op zich wachten: de herlancering van Panorama vond 
plaats op maandag 19 september 1955, nota bene drie dagen vóór de start van ITV. Het 
presenteerde zich, via een nieuwe ondertitel, als “A Window on the World” met als doel 
het nationale en internationale nieuws op serieuze wijze te belichten via interviews en 
reportages. Elke aflevering duurde 45 minuten en bevatte vier tot vijf onderwerpen, gepre-
senteerd door Dimbleby vanuit de studio. De kracht lag in de variëteit én de actualiteit 
van de onderwerpen. “Like any serious weekly, it could not afford to omit major devel-
opments at home or in international affairs”, aldus Wyndham Goldie in een terugblik. Zij 
was zich er daarbij van bewust dat de toon en stijl van het programma van cruciaal belang 
was: “The style of Panorama was to be authoritative.”132 

De herlancering was een succes. “If it keeps up last night’s form it may become the 
most important live news magazine of the week”, schreef een televisierecensent waar-
derend.133 Al snel wist Panorama naam te maken bij de pers, de politiek en het publiek. 
Binnen drie jaar keek een op de vier Britten – variërend van acht tot elf miljoen kijkers – 
elke maandagavond naar het programma, vaak haalde het de volgende dag het nieuws. 
Het ontwikkelde zich vrij snel tot nationaal instituut en werd beschouwd als het vlaggen-
schip van de BBC, een positie die het lang zou behouden. “Sometimes glib and occasion-
ally ponderous”, schreef Dimbleby’s biograaf, “Panorama would lead its huge audience 
from crisis to catastrophe with a flair and authority that its rivals could rarely match.”134  

 
Magazine format 
 
Panorama creëerde een format voor de actualiteitenrubriek dat onmiskenbaar bepalend is 
geweest voor de afbakening en invulling van het genre. Het zette de norm neer voor de 
presentatiestijl, de aanpak van onderwerpen en de uitstraling van dergelijke program-
ma’s.135 Voortbouwend op de formule van See It Now, kwam de redactie met een typisch 
Britse invulling van het “current affairs magazine”. Maar het door hen ontwikkelde format 
zou grensoverschrijdend blijken te zijn. 

Qua vorm en presentatie waren de volgende elementen cruciaal: een vaste, wekelijkse 
plek op de maandagavond, zodat het publiek het programma makkelijk kon vinden; een 
onmiddellijk herkenbare signatuur, met een bekende openingstune en iconografisch sterke 
leader (een wereldbol); een flexibele magazine-opbouw, waarbij elke uitzending bestond 
uit verschillende onderwerpen, zodat de diverse kijkersgroepen altijd wel iets van hun 
gading vonden; een vaste, vertrouwenwekkende presentator die het ‘gezicht’ van het pro-
gramma was en continuïteit verschafte; en een team van geprofileerde verslaggevers, waar-
uit de kijkers elk hun eigen favoriet konden kiezen.136  



ACHTER HET NIEUWS EN DE GEBOORTE VAN DE ACTUALITEITENRUBRIEK 

38 

Wyndham Goldie geloofde sterk in de “personality”-aanpak. De verslaggevers speel-
den de hoofdrol in hun reportages, die vaak actuele buitenlandse onderwerpen betroffen. 
Zij trokken de wereld in en toonden de kijkers, in woord en beeld, wat zij gevonden had-
den. Doel van hun reportages was om het publiek een visuele indruk te geven van de 
situatie ter plekke en belangwekkende mensen te interviewen over de toestand in het land. 
Het succes van Panorama, aldus de jonge producer Peacock, was dat het werkte met een 
team van persoonlijkheden. Wij laten niet de rellen in Nyasaland zien, maar onze verslag-
gever bij de rellen in Nyasaland, zei hij in 1959 in een interview. “We are looking at news 
through the eyes of a person identified with the programme.”137  

Om het filmische gehalte van een reportage te garanderen, ging – naast de cameraman 
en de geluidsman – zoveel mogelijk een producer mee op stap met de verslaggever. Pano-
rama beschikte over een eigen 35mm-camera met geluid (een van de twee die de BBC 
bezat), daarnaast werkte men vanaf eind jaren vijftig steeds meer met wendbare 16mm-
camera’s. Uit kostenoverwegingen moest een reis naar het buitenland liefst twee, zo moge-
lijk drie aparte reportages opleveren. Het was aan de verslaggever en producer zelf om ter 
plekke te bepalen welke kwesties geschikt waren om een verhaal van te maken. Nieuws-
waardig materiaal werd meestal meteen naar de redactie in Londen gevlogen, waar men 
aan de hand van meegestuurde aantekeningen en ingesproken commentaarteksten een 
reportage monteerde. Hierdoor kon Panorama zo actueel mogelijk zijn. In feite nam men 
het concept van de mobiele verslaggever over van See It Now en Special Enquiry, maar 
scherpte het zo aan dat in een reportage van 15 minuten evenveel aan bod kwam als voor-
heen in een uitzending van een uur.138 

Samen met de producers werkten de verslaggevers aan een nieuwe taal: de combinatie 
van beeld en geluid die actualiteiten op televisie zo effectief mogelijk tot leven moest bren-
gen. Ze ontwikkelden de zogenaamde “piece to camera” (later bekend geworden als de 
‘stand-upper’), waarbij de verslaggever op locatie rechtstreeks tot de camera sprak en met 
een paar zinnen een onderwerp bij het publiek introduceerde. Ze zorgden dat beeld en 
geluid elkaar aanvulden. Als de verslaggever in zijn voice-over repte over werkloosheid bij 
de scheepswerven, moesten er ook beelden getoond worden van rondhangende mannen 
bij een scheepswerf. Daarbij werd niet geschroomd om achtergrondmuziek te gebruiken 
om de gewenste stemming neer te zetten. En ze verfijnden de techniek van het versnijden 
(“intercutting”) van interviews, zoals in een verslag over het conflict in het Midden Oos-
ten in januari 1956 waarin de meningen van de Egyptische president Nasser afgezet wer-
den tegen die van de Israëlische leider Ben Goerion. Het leverde “beautifully done […] 
closely knit sequences” op, noteerde een televisiecriticus, die bewonderend schreef over de 
“fascinerende” reportage.139  

Waar de producers en redacteuren over het algemeen (heel) jong waren, koos Wynd-
ham Goldie bewust voor meer ervaren krachten als verslaggevers. Ze moesten een sterke 
persoonlijkheid hebben, autoriteit uitstralen en niet bang zijn scherpe vragen te stellen en 
conclusies te trekken in hun reportages. Vandaar dat Wyndham Goldie een voorkeur had 
voor verslaggevers met een achtergrond in de politiek. Zij hadden de gewenste attitude. 
Mannen als Woodrow Wyatt, Ludovic Kennedy, Christopher Chataway en Robin Day 
(overgenomen van ITV) werden aldus vertrouwde gezichten voor de kijkers van Panorama 
en groeiden uit tot nationale beroemdheden. Sommigen keerden na enkele jaren terug in 
de politiek, anderen bleven er op uittrekken om verslag te doen voor het programma, 
samen met collega’s afkomstig uit de krantenjournalistiek, zoals Robert Kee.140 

Een zeer cruciale rol werd vervuld door Richard Dimbleby, die vanuit de studio de re-
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portages en interviews presenteerde. Alhoewel de mid-veertiger – anders dan Murrow bij 
See It Now – zelf weinig te maken had met de totstandkoming van de reportages en ook 
de interviews in de studio vaak door anderen werden afgenomen, was zijn aanwezigheid 
van groot belang voor de uitstraling van het programma. De mollige Dimbleby had een 
aangenaam onverstoorbaar en geruststellend voorkomen. Hij was, schreef Wyndham 
Goldie later, “a kind of living embodiment of stability, a reassuring symbol that some-
where at the heart of disturbance lies a basic kindliness and an enduring common 
sense.”141 Zijn aanwezigheid leek een garantie voor integriteit en betrouwbaarheid. Te-
gelijkertijd functioneerde hij als intermediair, signaleerde Day begin jaren zestig: “he is 
presented as a sort of Plain Man, who, like the viewer, is a bit puzzled by the problems on 
which those sharp-witted, indefatigable commentators report”.142 Daarmee maakte Dim-
bleby het programma toegankelijk voor een groot publiek en neutraliseerde hij als het 
ware de steeds scherper wordende toonzetting van Panorama. 

Wat de inhoudelijke keuzes van de redactie betreft, bood het programma een mix van 
binnen- en buitenlandse onderwerpen. Aanvankelijk kregen wat lichtere en meer culturele 
items als de demonstratie van een radiografisch gestuurde tractor of een interview met de 
Ierse toneelschrijver Brendan Behan nog een plek. Maar al snel lag – mede dankzij de 
concurrentie met nieuwe rubrieken bij de BBC (zie hieronder) – de nadruk op serieuze 
onderwerpen. Per uitzending kon een op de vier items aan de luchtige kant zijn, maar de 
overheersende toon was die van ernst, stelde Day. “Gravely introduced by Dimbleby, 
Panorama’s team of reporters appear one by one to interrogate statesmen and investigate 
problems.”143 

Het programma bracht reportages over werkloosheid in Noord Ierland, revolutie in 
Hongarije, onrust in Congo, apartheid in Zuid-Afrika en discriminatie bij de Britse 
spoorwegen. Verslaggevers interviewden keizer Haile Selassie tussen zijn leeuwen in Ethi-
opië en de Britse premier Harold Macmillan in de studio in Londen. Bij alle onderwerpen 
lag een sterke nadruk op het interviewen van politici en autoriteiten van naam. De eerste 
uitzending van 1960, een special over “The Challenge of the Sixties”, is in dat opzicht 
illustratief. De president van Tanzania, Julius Nyerere, sprak daarin over de toekomst van 
Afrika, de Indiase premier Nehru werd ondervraagd over de ontwikkelingen in Azië, de 
Amerikaanse presidentskandidaat Adlai Stevenson liet zich uit over de gevaren van een 
materialistische samenleving en kernfysicus Robert Oppenheimer werd geïnterviewd over 
nieuwe wetenschappelijke uitvindingen – en dat was nog maar de helft van het aanbod. 
“Hardly a modest programme, but fulfilling a high political role which defined the core of 
Panorama’s activity”, aldus voormalig redacteur Robert Rowland.144 

Het format van de buitenlandse reportage was steeds min of meer hetzelfde. Verslag-
gever Ludovic Kennedy somde in zijn memoires met enige zelfspot de belangrijkste ingre-
diënten op: een interview met de premier en de leider van de oppositie (mits die er was), 
een beknopte uiteenzetting over de economische toestand van het land, het inzoomen op 
een typisch kenmerk (het vreemdelingenlegioen in Marokko, blanke boeren in Kenia, 
klokken in Zwitserland) en – als de reportage zich in een derde wereldland afspeelde – 
beelden van bijvoorbeeld een boer die met de hulp van zijn ossen het land omploegde, 
begeleid door de voice-over-tekst “...for hundreds of years now the country’s peasants have 
been tilling a frugal living from the always inhospitable soil”.145 Het format was zo sterk 
dat toen de redactie in 1957 een 1 aprilgrap uithaalde door het uitzenden van een reporta-
ge over het ‘oogsten’ van spaghetti in het Italiaanse deel van Zwitserland, kijkers echt 
geloofden dat pasta aan bomen groeide.146  
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Alhoewel het format van de reportages vaststond, werden de verslaggevers aangemoe-
digd elk hun eigen stijl te ontwikkelen. Day profileerde zich als een gedreven en vasthou-
dende journalist, Kennedy maakte meer artistieke, licht melancholische reportages, Kee 
manifesteerde zich als openbare aanklager, gespecialiseerd in sociaal politieke onderwer-
pen.147 En de journalisten werden aangemoedigd een kritische houding aan te nemen en 
hun opvattingen niet voor zich te houden. Alleen een probleem neerzetten of iemand van 
een platform voorzien om zijn of haar mening te uiten werd niet voldoende geacht. 
Wyndham Goldie en Peacock vonden het belangrijk dat de verslaggevers hun visie op een 
onderwerp gaven, zij waren immers ter plekke geweest en hadden de zaak onderzocht. 
“This does not mean that the reporter can editorialise or air his own prejudices”, aldus 
Day.  

 
“It means that, subject to showing the issues fairly, he can interpret these issues ac-
cording to his own knowledge and judgement. The borderline between opinion 
and interpretation is very hard to define. This allows the reporter considerable 
scope within the vaguely defined limits of ‘impartial’ broadcasting.”148  
 

Een van de gezondste ontwikkelingen bij de Britse televisie, constateerde Day begin jaren 
zestig, was de toenemende vrijheid die verslaggevers en eindredacteuren kregen – of zich 
hadden toegeëigend – om hun eigen conclusies te trekken en deze publiek te maken. Deze 
ontwikkeling lag weliswaar gevoelig binnen de BBC, maar werd geaccepteerd zolang de 
verslaggevers van Panorama geen politiek standpunt innamen én het voor de kijkers dui-
delijk was dat het ging om de persoonlijke opvattingen van journalisten die de feiten 
hadden bestudeerd, niet om een officieel BBC-standpunt.149  

Bovendien bleek er rek te zitten in BBC’s strenge regels inzake onpartijdigheid en ob-
jectiviteit. De Suez-crisis van 1956 toonde de onwerkbaarheid aan van de Fourteen Day 
Rule – die verbood onderwerpen aan te snijden die binnen twee weken in het Lagerhuis 
onderwerp van discussie zouden zijn – toen Panorama wél de buitenlandse reacties op de 
Britse inval in Egypte mocht tonen, maar niet de Britse. De regel werd vervolgens afge-
schaft.150 En in 1960 trad bij de BBC een nieuwe directeur-generaal aan, Hugh Greene, 
die op dit punt genuanceerder dacht dan zijn voorgangers. Hij liet in het handboek van de 
BBC weten dat er soms kwesties waren – zoals racisme, met een duidelijk onderscheid 
tussen goed en fout – waarbij men niet onpartijdig mocht blijven. Volgens hem waren er 
grenzen aan de neutraliteit van de BBC als het ging om fundamentele morele waarden. 
Dit standpunt werd nader onderbouwd in een intern document getiteld Principles and 
Practice in News and Current Affairs, waarin stond dat de BBC niet altijd “neutral, unbia-
sed or impartial” hoefde te zijn. “The BBC cannot be neutral in the struggle between 
truth and untruth, justice and injustice, freedom and slavery, compassion and cruelty, 
tolerance and intolerance.”151 

Greene, zelf oud-journalist, wilde een sfeer creëren waarin journalistieke onderne-
mingsgeest en creativiteit tot bloei konden komen. “His outlook was international and 
adventurous rather than insular and restrictive”, aldus Wyndham Goldie, die veel waarde-
ring had voor de nieuwe open relatie die Greene creëerde tussen de BBC-bestuurders en 
de eindredacteuren van actualiteitenrubrieken.152 Volgens Greene moest men erop ver-
trouwen dat professionals hun werk goed zouden doen. De directeur-generaal wilde dat de 
BBC de veranderingen in de maatschappij en cultuur zou weerspiegelen, sprak vaak over 
“a new age of broadcasting” en vond dat het de taak van de BBC was om autoriteit ter 
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discussie te stellen – “to ask in fact whether the Emperor has any clothes”, zoals hij in 
1963 zei.153  

Dankzij deze ruimte én de dekking die Peacock en Wyndham Goldie hun verslagge-
vers bij incidenten boden, gevoegd bij de politieke achtergrond van sommige verslaggevers 
die gewend waren hun mening te geven, werd het formuleren van scherpe conclusies over 
actuele kwesties een kenmerkend onderdeel van het format. “A Panorama’s reporter’s job 
is to decide where, in his opinion, and on the evidence he offers, the balance of the truth 
lies”, schrijft oud-redacteur Richard Lindley in zijn geschiedenis van het programma.154 
Mede door Panorama werd current affairs “an institutionally seperate creature, explicitly 
licensed to deal in values and interpretation”, aldus BBC News-onderzoeker Schlesinger.155 

In deze context ontwikkelde de redactie ook het zogenaamde ‘harde interview’. ITN 
was een van de belangrijkste pioniers van deze nieuwe vorm van interviewen geweest. Het 
commerciële televisiejournaal introduceerde in 1956 een directe en doortastende stijl van 
interviewen, noodzakelijk vanwege de beperkte ruimte die binnen het nieuwsbulletin voor 
interviews beschikbaar was. Dit was geen gimmick, “it was good journalistic sense”, stelde 
toenmalig ITN-verslaggever Day.156 De vragen moesten kort en scherp zijn, zodat de ant-
woorden ook to the point zouden zijn.  

Dat gold tevens voor de reportages. Film liet zich immers niet samenvatten, je kon uit-
spraken alleen monteren. Vandaar dat de verslaggevers bij ITN de opdracht kregen ervoor 
te zorgen dat geïnterviewden bondige antwoorden gaven. Autoriteiten werden vragen 
gesteld die gesteld moesten worden, niet de voorgekookte “stooge”-vragen die hoorden bij 
de tot dan toe gebruikelijke vorm van interviewen en die volgens Day resulteerden in 
“flabby platitudinous replies”. ‘Stooge’ interviews waren naar zijn mening om minstens 
twee redenen verwerpelijk:  

 
“It was bad journalism, because questions which any self-respecting reporter would 
wish to ask had to be glossed over or avoided. It was bad television because it was 
dull.”157 
 

Vooral Day zelf, die een achtergrond had als advocaat, maakte naam met zijn kritische en 
aanvallende interviewstijl. Met zijn overstap naar Panorama in 1959 werd het programma 
begin jaren zestig het belangrijkste platform voor grote politieke interviews. “It developed 
the political interview […  ] away from the deference of the fifties to the sharp and hard 
style of the late sixties, without becoming hectoring or discourteous or loud”, constateert 
oud-redacteur Rowland.158 Dat ging niet geruisloos. Er kwam veel kritiek op deze stijl van 
interviewen, onder andere van politici die het “trial by television” noemden. Maar Day en 
Wyndham Goldie wezen erop dat een enerverend, doortastend interview vaak in het 
voordeel was van goede politici, aangezien het hen dwong krachtig en overtuigend te 
antwoorden. Zelf afkomstig uit het politieke establishment, was Day weliswaar scherp 
maar tegelijkertijd ook respectvol ten aanzien van politieke conventies. Hij ontwierp zelfs 
een code voor televisie-interviewers. En de BBC dicteerde dat de interviewers niet een 
partijstandpunt mochten innemen bij het stellen van vragen. Hoe hard het interview ook 
was, ze moesten zich “scrupulously fair and objective” tonen, iets waar de meeste Panora-
ma-journalisten zich aan hielden.159 

Concluderend kan gesteld worden dat Panorama vanaf haar herlancering in 1955 dui-
delijk succes had met de formule van mondige en kritische verslaggevers die de wereld 
introkken en autoriteiten ondervroegen. Ze rekten de grenzen van BBC’s neutraliteit op, 
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maar overschreden deze doorgaans niet. “The capacity to surprise, to be original, to break 
new ground was vital – but all in the context of feeling part of a great institution based on 
Reithian principles of fairness, tolerance, balance and improvement”, aldus oud-redacteur 
Rowland.160  

Daarmee was het prestigieuze Panorama uiteindelijk ook nadrukkelijk een establish-
ment-programma. Het draaide voor de redactie om begrippen als autoriteit, status, on-
misbaarheid en geloofwaardigheid. Medewerkers zagen zich als onderdeel van een media-
elite wiens taak het was het publiek over belangwekkende zaken te informeren. De formu-
le had ook zijn beperkingen: er was weinig aandacht voor ‘gewone’ mensen, al te contro-
versiële onderwerpen ging de redactie – mede omdat Dimbleby daar wars van was – liever 
uit de weg en aan echte onderzoeksjournalistiek waagde men zich niet. “Panorama certain-
ly mattered, if comment on world affairs and high-quality-on-the-spot reporting matters”, 
concludeert Rowland. “It added something new often by just ‘being there’ and helping 
the audience to understand what was happening by offering the perspectives of highly 
experienced and literate reporters.”161 

Panorama bracht duidelijk iets vernieuwends door de flair en ambitie waarmee het 
gemaakt werd, en de redactie zette in korte tijd een aansprekend format neer. Het grote 
succes van het programma vanaf midden jaren vijftig moet evenwel ook gezien worden in 
de context van de geringe keuzemogelijkheden voor een publiek dat bovendien nog niet 
veel gewend was. Maar Panorama wist lang haar koppositie te behouden dankzij het feit 
dat zij in Groot-Brittannië de standaard neerzette voor serieuze televisiejournalistiek.162 

 
Concurrentie 
 
De komst van ITV in 1955 leidde niet alleen tot een herlancering van Panorama, maar 
ook tot de introductie van nieuwe, gespecialiseerde actualiteitenprogramma’s bij de BBC. 
Om verslag te doen van de kunstsector verscheen Monitor, op het gebied van wetenschap-
pen bracht men Science is News, voor medische en psychologische onderwerpen was er 
Lifeline, om actualiteiten te bediscussiëren kwamen programma’s als Behind the Headlines 
en Highlight, en voor langere interviews introduceerde men Face to Face. Maar de grootste 
concurrent voor Panorama was het dagelijkse “news magazine” Tonight.163 

Tonight begon als experiment toen in februari 1957 de zogenaamde “Toddlers’ Truce” 
werd opgeheven – een afspraak die tot dan toe regelde dat tussen 6 en 7 uur ‘s avonds 
geen televisieprogramma’s werden uitgezonden om ouders de gelegenheid te geven hun 
kinderen naar bed te brengen. Om te voorkomen dat na de opheffing van die regeling 
kijkers op dat tijdstip op ITV zouden afstemmen – en daar de rest van de avond zouden 
blijven hangen – besloot de BBC een gevarieerd, toegankelijk programma te brengen 
waarbij kijkers bij thuiskomst elk moment konden instappen. Het moest toegesneden zijn 
op de behoeftes van het publiek op dat specifieke moment van de dag. De verantwoorde-
lijkheid voor het ontwikkelen van het format werd ook ditmaal aan Wyndham Goldie 
gegeven. 

Zij liet zich inspireren door de verfrissende losse stijl van de ochtendnieuwsshows in de 
Verenigde Staten. De onderwerpen waren daar kort en afwisselend, de presentatiestijl was 
informeel en flexibel, en licht amusement werd soepeltjes afgewisseld met serieuze inter-
views. De eindredacteur van het nieuwe programma werd David Baverstock, 33 jaar oud, 
en ook de andere medewerkers waren jong: eind twintig, begin dertig. Wyndham Goldie 
streefde bewust naar het samenstellen van een gelijkgestemde redactie. Dat zorgde volgens 
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haar voor de gewenste toon: “Styles in television programmes are the result […] of the 
attitudes to life of the production staff.”164 

De houding van de makers van Tonight was sceptisch ten opzichte van autoriteiten en 
de overheid, maar ook ten opzichte van de manier waarop de BBC opereerde. Baverstock, 
aldus een oud-medewerker, keerde de BBC-charter om en vroeg: “What does it not stop 
us from doing?”165 Hij wilde af van de angstvallige behandeling van controversiële en 
politieke kwesties. Bovendien wou Baverstock – anders dan Panorama, die hij teveel de 
spreekbuis van het gezag vond – onderwerpen belichten vanuit het standpunt van de 
gewone man, de kijker.  

Het resultaat was een gevarieerd dagelijks nieuwsmagazine van 50 minuten, ontspan-
nen gepresenteerd door Cliff Michelmore, met een combinatie van actuele reportages, live 
interviews en studio-optredens. Studiokabels, monitoren en telefoons kwamen gewoon in 
beeld en technische ongelukjes werden niet verdoezeld maar geïncorporeerd in het pro-
gramma, waardoor het een spontane, frisse indruk maakte. Inhoudelijk viel het op door de 
mix van human interest-onderwerpen, populaire politiek en persoonlijkheden. Maar het 
meest in het oog springende aan het programma was de toon. Tonight was, volgens het 
BBC Handbook, “quizzical, amused, slightly sceptical”.166 

De toon vertaalde zich in een scherpe manier van interviewen waarbij autoriteiten niet 
langer met ontzag tegemoet werden getreden. “Tonight’s approach to political interview-
ing was journalistic rather than reverential”, aldus Wyndham Goldie.167 En de fundamen-
tele benadering was egalitair: huisvrouwen of vissers werden net zo serieus behandeld als 
leden van het parlement.Tonight wist daarbij de techniek van het provocatieve interview te 
verbreden naar onderwerpen buiten het harde nieuws. En gasten werden flink, soms zelfs 
agressief doorgezaagd als de interviewers het gevoel hadden dat ze de vragen ontweken. 

Tonight was vanaf het begin een hit: niet omdat het opstandig of revolutionair was, 
maar juist vanwege de sceptische toon. De grote populariteit van het programma had te 
maken met een nationaal gevoel van opluchting, signaleerde Wyndham Goldie. “It was 
not always necessary to be respectful; experts were not invariably right; the opinions of 
those in high places did not have to be accepted.”168 Daarmee voedde Tonight de stem-
ming onder de kijkers die uitgekeken waren op een paternalistische behandeling waarbij 
televisiejournalisten, samen met de experts die zij interviewden, beslisten wat goed was 
voor het publiek. 

Alleen al daarom was Tonight een geduchte concurrent voor Panorama. Daarnaast kon 
het door de dagelijkse frequentie actueler zijn en kaapte het de meer luchtige items weg, 
wat Panorama dwong tot een focus op zwaardere onderwerpen. Bovendien maakte To-
night in zijn reportages gebruik van dezelfde technieken als Panorama, al leunde het veel 
meer op de zogenaamde “vox-pops”. “The ‘uniqueness’ of Panorama’s appeal, as the initi-
ator of a new kind of journalism, has vanished”, noteerde een Panorama-medewerker eind 
1958.169  

Maar er zat ook een positieve kant aan: de grotere nadruk op serieuze onderwerpen 
versterkte Panorama’s gezag. En de onderlinge concurrentie tussen de redacties leidde tot 
een productieve creatieve spanning. Panorama, aldus oud-redacteur Rowland, “became 
the heavyweight flagship, with Tonight its cheekier, brighter relative.”170 

 
De concurrentie van commerciële zijde op het gebied van current affairs stelde in de twee-
de helft van de jaren vijftig in inhoudelijk opzicht vooralsnog veel minder voor. ITV 
werkte met regionale franchises die – naast het programmeren van het populaire televisie-
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journaal ITN – elk hun eigen actualiteitenprogramma’s ontwikkelden. Binnen twee jaar 
na de start van ITV werden er maar liefst elf wekelijkse actualiteitenrubrieken uitgezon-
den. Maar er was maar beperkt geld voor beschikbaar en de kwaliteit was wisselend.171 

De meest constante rubriek was This Week, vanaf begin 1956 uitgezonden door Asso-
ciated-Rediffusion, de franchise die programma’s maakte voor de regio London. This 
Week werd beschouwd als “the poor man’s Panorama” en volgde zorgvuldig het format én 
de onderwerpskeuze van het BBC-programma. In een half uur tijd behandelde het weke-
lijks vier tot zes onderwerpen, afwisselend luchtig en serieus qua thematiek. De aanpak 
was aanvankelijk “unashamedly populist and familiar in tone”, aldus Victoria Wegg-
Prosser in haar onderzoek naar de begintijd van het programma.172 Triviale glamour-
onderwerpen werden niet geschuwd, buitenlandse actualiteiten werden op een onderhou-
dende manier gebracht. Zo leidde het nieuws dat de Russische premier Krushchev aange-
schoten op een publieke bijeenkomst was verschenen tot een geanimeerde discussie over 
het Russische drankgebruik. Maar binnen een paar jaar concentreerde de redactie van This 
Week zich steeds meer op serieuze onderwerpen en bracht het programma lange reportages 
waarin onderwerpen vanuit verschillende standpunten werden belicht, in een poging 
gelijke tred te houden met Panorama. Het leverde de rubriek gunstige kritieken en een 
groot publiek op: zo’n negen miljoen kijkers per week.173 

Nog serieuzer was het programma Searchlight, tussen 1958 en 1960 geproduceerd 
door Granada, de franchise uit het noorden van Groot-Brittannië. Geïnspireerd op het 
BBC-programma Special Inquiry, richtte de redactie van Searchlight zich op het onder-
zoeken van sociale schandalen, zoals kindermishandeling en onhygiënisch voedsel. Het 
programma viel op door zijn directe, niets ontziende en aanvallende aanpak waarbij de 
grenzen van onpartijdigheid steeds werden overschreden. “Its significance was that it was 
tougher and less comprising than any British television current affairs series had so far 
dared to be”, aldus oud-Special Inquiry-producer Norman Swallow.174  

Granada was in meerdere opzichten vooruitstrevend: het bracht eind jaren vijftig ook 
documentaires over homoseksualiteit, de pil en geslachtsziekten. Er heerste bij de noorde-
lijke regionale omroep een gunstige voedingsbodem voor het ontwikkelen van een meer 
tegendraadse en confronterende aanpak, zoals zichtbaar in het actualiteitenprogramma 
World in Action dat later in de jaren zestig naam zou maken vanwege zijn vernieuwende 
format. De drang om in journalistiek opzicht grenzen te verleggen kwam voort uit de 
behoefte tegenwicht te bieden aan de zelfgenoegzame en wat neerbuigende houding van 
de toonaangevende actualiteitenprogramma’s. Zoals de toenmalige directeur van Granada 
in een terugblik stelde: 

 
“The approach was anti-Dimbleby. What we were fed up with was the compla-
cent, well-meaning, middle-class programmes, like Panorama and This Week, al-
ways following, on the whole, the middle of the road, comfortable, decent line.”175 
 

Maar ondanks de aandacht die de commerciële televisie besteedde aan serieuze televisie-
journalistiek, bepaalden vooral de amusementsprogramma’s het imago van ITV. En dat 
imago was, vooral onder de elite, behoorlijk negatief. Het is typerend dat Lord Reith, de 
oud-directeur-generaal van de BBC, de komst van commerciële televisie in Groot-
Brittannië vergeleek met de komst van “small pox, bubonic plague and the black death”.176  

In juni 1962 verscheen het Pilkington Report into British broadcasting, dat extreem kri-
tisch was over het commerciële programma-aanbod. ITV zou té populistisch zijn en de 
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public service-doelstellingen verwaarlozen. “Those who say they give the public what it 
wants begin by underestimating public taste and end by debauching it”, luidde het strenge 
oordeel. Commerciële televisie had te weinig oog “for the medium’s capacity to reveal new 
perspectives [and] for the broadcasters’ consequent responsibility to realise that capaci-
ty”.177  

Het Pilkington Report luidde met zijn scherpe stellingname het einde in van het eerste 
televisietijdperk in Groot-Brittannië. Sommige critici zagen het als een krampachtige 
poging vast te houden aan paternalistische, Reithiaanse opvattingen. Maar voor veel pro-
grammamakers betekende het rapport het begin van de Golden Age voor de Britse televisie; 
een periode die tot het eind van de jaren zeventig zou duren. Als gevolg van het Pilkington 
Report werd het public service-element in de Britse omroep zowel bij ITV als bij de BBC 
versterkt en kwam er een grotere focus op serieuze programma’s. Tegelijkertijd kwam er 
meer ruimte voor innovatieve vormen van televisie met een culturele en educatieve waar-
de.178 

Wat het rapport impliciet benadrukte was dat prestigieuze, professioneel gemaakte 
programma’s als Panorama de norm zouden moeten zijn. Dit zou leiden tot een golf van 
nieuwe Britse current affairs-programma’s die de rubriek qua prestige en uitstraling pro-
beerden te overtroeven. Maar aan het begin van de jaren zestig was Panorama nog op het 
hoogtepunt van zijn roem en macht. “Panorama has an authority that has not been 
equalled by any current affairs programme since broadcasting began”, constateerde presen-
tator Richard Dimbleby in 1962.179 Hoe zelfgenoegzaam dit ook klonk, hij had gelijk. En 
ook buiten Groot-Brittannië zou het programma voor velen een inspiratiebron blijken. 

 
Een nieuw journalistiek genre 
 
Uit twee verschillende historische contexten ontwikkelden zich in de loop van de jaren 
vijftig twee verschillende journalistieke formats voor achtergrondjournalistiek op televisie: 
de Amerikaanse nieuwsdocumentaire in de gedaante van See It Now en de Britse actuali-
teitenrubriek zoals vormgegeven door Panorama. Maar in inhoudelijk opzicht vertoonden 
de programma’s veel overeenkomsten, zelfs in die mate dat gesproken kan worden van één 
genre. Wat zijn de gemeenschappelijke kenmerken van dit nieuwe journalistieke genre? 

In de eerste plaats was de opzet vergelijkbaar. De programma’s brachten een combina-
tie van reportages en interviews die door een vaste presentator live vanuit studio aan elkaar 
werden gepraat. Daarnaast waren er verslaggevers die op pad gingen om onderwerpen te 
verslaan. Vooral bij Panorama waren die verslaggevers duidelijk geprofileerd en vervulden 
ze een cruciale rol: ze waren tegelijkertijd reisleider, intermediair én commentator.  

Ook de aanpak vertoonde veel overeenkomsten. Volgens de Amerikaanse mediawe-
tenschapper William Bluem had een nieuwsdocumentaire, waarvan See It Now het proto-
type was, een aantal vaste kenmerken die evengoed van toepassing blijken op Panorama: 

 
 het doel was journalistiek, de makers streefden naar een objectieve presentatie 

van de feiten rond een onderwerp; 
 de onderwerpen betroffen actuele gebeurtenissen en crisissen van nationaal of 

internationaal belang; 
 het commentaar was bepalend, de opbouw van de documentaire werd gedicteerd 

door “word logic”. Vandaar ook het belang van de commentator in de vorm van 
een verslaggever of presentator; 



ACHTER HET NIEUWS EN DE GEBOORTE VAN DE ACTUALITEITENRUBRIEK 

46 

 kwesties werden doorgaans gereduceerd tot twee tegengestelde standpunten. 
Deze dialectiek werd vervolgens gebruikt om de tegenstelling tussen de 
standpunten te dramatiseren. De “juxtaposing” (tegenover elkaar plaatsen) van 
conflicterende meningen via de montage werd daarbij een beproefde methode 
om kwesties op een spannende en dynamische manier tot leven te brengen.180 

 
De onderwerpskeuze, met een nadruk op ‘serieuze’ actualiteiten, was vergelijkbaar bij 
beide programma’s, al kon Panorama door zijn hoge frequentie een veel breder en actueler 
palet behandelen. Tegelijkertijd onderscheidde See It Now zich door de behandeling van 
controversiële thema’s en een vernieuwende combinatie van achtergrond- en onderzoeks-
journalistiek, iets waar Panorama terughoudender in was. 

Wat het meest opvalt aan beide programma’s is de toenemende bereidheid van de 
journalisten om stelling te nemen in kwesties. De ophef en discussie die ontstond rond 
beide rubrieken draaide uiteindelijk steeds om de vraag hoe subjectief de televisiejournalis-
ten mochten zijn bij het behandelen van actuele of controversiële onderwerpen, en welke 
methodes in dit kader geoorloofd waren. Het moment waarop Murrow, via de montage 
van de beelden van McCarthy, gebruik maakte van een cinematografisch middel om een 
retorisch punt te maken, vormde volgens Bluem het keerpunt. “He turned from making 
film tell something to making it will something”.181  

“To editorialise”, een redactioneel standpunt innemen, mocht eigenlijk niet, maar gaf 
juist scherpte aan de programma’s en vormde een van de factoren waarom ze aansloegen 
bij het publiek.182 Daarbij zijn wel gradaties waarneembaar. Bij See It Now werd niet ge-
schroomd expliciet stelling te nemen tegen onrechtvaardige zaken. “Murrow believed 
broadcasting to be derelict in its duty to the public unless it exposed charlatans, supported 
the dispossessed, and decried injustice”, aldus het toenmalige hoofd van CBS News.183 Bij 
Panorama ging het meer om kritische evaluaties door individuele verslaggevers, bedoeld 
om inzicht te geven en kijkers aan het denken te zetten.184 

 Zowel in de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië werd een zekere stellingname 
toegestaan. En aan beide zijden van de Atlantische oceaan zochten de eindredacteuren en 
verslaggevers van de actualiteitenprogramma’s steeds de grenzen op van wat op dat punt 
mogelijk was, zonder af te doen aan de eis van onpartijdigheid en onbevoordeeldheid. 
Achtergrondjournalistiek op televisie ontpopte zich zodoende vanaf de start als een genre 
waarin het geven van een eigen mening vanzelfsprekend werd geacht. De resulterende 
spanning tussen de behoefte onderwerpen kritisch door te lichten en van een eigen inter-
pretatie te voorzien én de noodzaak van een objectieve en faire aanpak is misschien wel het 
meest kenmerkende voor dit nieuwe genre.  

 
Niet alleen hadden beide programma’s overeenkomstige kenmerken, ook de ontstaansge-
schiedenis en het type leidinggevende bleken vergelijkbaar. Het is opvallend dat de voor-
malige BBC-producer Norman Swallow, die midden jaren zestig een handboek over 
“factual television” publiceerde, uitgesproken opvattingen had over eindredacteuren van 
current affairs-programma’s: als ze er geen sterke politieke en persoonlijke overtuigingen 
op nahielden, waren ze volledig ongeschikt voor het vak.185 Murrow heeft daarmee duide-
lijk de norm bepaald.  

Kijkend naar de eindredacteuren en verantwoordelijke chefs van See It Now en Pano-
rama, kan geconstateerd worden dat een stevige persoonlijkheid een vereiste leek. De 
formidabele en dynamische Grace Wyndham Goldie werd door velen gerespecteerd maar 
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evenzeer gevreesd. En haar jonge protégé, eindredacteur Peacock, stond bekend als een 
norse, strenge man. “Commanding, you could say arrogant”, aldus een collega.186 Een 
omschrijving die net zo goed op Murrow van toepassing had kunnen zijn. Op dezelfde 
wijze leek de gedreven maar bazige producer Friendly qua karakter sterk op Wyndham 
Goldie.187  

Wat zowel Wyndham Goldie als Friendly deden, was een beschermende muur rond 
hun redacties bouwen.188 Deze muur – met een daaruit voortvloeiende redactionele auto-
nomie – konden ze bouwen omdat ze van hun netwerk of omroep min of meer carte 
blanche kregen. Immers, zowel See It Now als Panorama werden ingezet om externe con-
currentie (respectievelijk NBC en ITV) het hoofd te bieden. Hierdoor kwamen er financi-
en vrij en kregen de programmamakers de ruimte om iets nieuws te proberen. Het is in 
dit opzicht interessant dat serieuze journalistiek door de top van het netwerk of de omroep 
vanuit strategisch oogpunt beschouwd werd als een manier om prestige te verwerven. 
Journalistiek was het middel, niet het doel.  

Maar die bereidheid om in serieuze journalistiek te investeren kwam pas nádat een 
omslagpunt bereikt was. Het management van het netwerk of de omroep was aanvanke-
lijk huiverig om televisie te stimuleren. Men was veel meer geïnteresseerd in het vergroten 
van het bereik van radio en bovendien bang dat het nieuwe medium het succes van radio 
zou aantasten. Daarnaast was er de eerste jaren sprake van een vicieuze cirkel: er was wei-
nig publiek, waardoor er weinig geïnvesteerd werd, waardoor er matige programma’s 
werden uitgezonden, waardoor er weinig publiek was. 

Het omslagpunt kwam in beide landen circa tien jaar nadat er serieus een begin was 
gemaakt met televisie.189 In de Verenigde Staten lag dat omslagpunt rond 1951: toen steeg 
het aantal verkochte televisietoestellen explosief en begonnen de netwerken geld te verdie-
nen met televisie. Bovendien werd televisie werkelijk nationaal met de voltooiing van een 
verbinding tussen de Amerikaanse Oost- en Westkust in september 1951.190 Dit leidde bij 
CBS onder andere tot de oprichting van een zelfstandige televisie-afdeling voor News and 
Public Affairs en een verruiming van de financiële mogelijkheden. In Groot-Brittannië lag 
het omslagpunt rond 1953, toen het fenomenale succes van de uitzending van de kroning 
van koningin Elizabeth de doorbraak van televisie inluidde. De nieuwe directeur-generaal 
van de BBC lanceerde daarop een ambitieus tienjarenplan voor televisie, gekoppeld aan 
forse investeringen.191 

See It Now ging in november 1951 van start, Panorama in november 1953. Beide pro-
gramma’s zijn zo beschouwd het resultaat van de doorbraak van televisie in hun eigen 
land. En beide programma’s hadden circa twee jaar nodig om hun formules voor serieuze 
journalistiek te ontwikkelen. Bij See It Now kwam de omslag met de uitzending over 
Radulovich in oktober 1953, bij Panorama volgde de omslag na de herlancering in sep-
tember 1955. 

Concluderend moet worden vastgesteld dat het ontstaan van het nieuwe genre van 
achtergrondjournalistiek op televisie zich in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië 
voltrok volgens een specifiek patroon. Het vond circa tien jaar na de start van televisie 
plaats, volgend op de doorbraak van het nieuwe medium. Het werd vervolgens gefacili-
teerd door de behoefte van het netwerk of de omroep om de concurrentie met een externe 
concurrent aan te gaan. De programma’s hadden aansluitend circa twee jaar de tijd nodig 
om hun vorm te vinden. En de redacties genoten een relatief grote autonomie omdat de 
verantwoordelijke eindredacteuren en chefs sterke persoonlijkheden hadden en hun redac-
ties wisten af te schermen.  
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De vraag is nu of dit patroon ook van toepassing was op Nederland. En in welke mate 
leek het nieuwe genre zoals het zich in Nederland zou ontwikkelen op zijn Amerikaanse 
en Britse voorlopers? 
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HET NEDERLANDSE MEDIALANDSCHAP 

 
 
 

De televisie ging in Nederland in oktober 1951 van start temidden van een bruisende 
media-omgeving. Het journalistieke landschap in de jaren vijftig en begin jaren zestig liet 
een gevarieerd beeld zien. Er waren meer dan zestig verschillende kranten plus twee radio-
kanalen – vrijwel elk Nederlands huishouden las een krant en bezat een radiotoestel. 
Daarnaast gingen Nederlanders midden jaren vijftig jaarlijks meer dan 65 miljoen keer 
naar de bioscoop, waar ze standaard op het Polygoonjournaal werden getrakteerd en af en 
toe een documentaire te zien kregen. Het was een rijk aanbod. De vraag is evenwel hoe 
kritisch de journalistieke berichtgeving in deze periode was.  

Om te beginnen, een situatieschets. Nederland was vlak na de oorlog een beschadigd, 
maar tegelijkertijd snel opkrabbelend land waar aanvankelijk de hoop leefde dat een nieu-
we, niet-verzuilde inrichting van de samenleving mogelijk zou zijn. Zo was er een duide-
lijke stroming die voorstander was van een nationale omroep in plaats van de versnipperde 
en zuilgebonden programmering van de vooroorlogse radio. Tevens moest het partijpoli-
tieke leven volgens veel politici, intellectuelen en jongeren langs andere scheidslijnen wor-
den ingericht dan vòòr 1940. Het idee was dat progressieve katholieken en protestanten 
zich aan zouden sluiten bij de sociaal-democraten en liberalen in een brede progressieve 
beweging, waarbij de nieuw opgerichte Partij van de Arbeid (PvdA) zich nadrukkelijk 
profileerde als een ‘doorbraakpartij’.  

Maar bij de verkiezingen van 1946 bleek al snel dat deze doorbraakgedachte niet aan-
sloeg. De bevolking leek vooralsnog een voorkeur te hebben voor een verzuilde inrichting 
van Nederland. Vooroorlogse instellingen en verzuilde verbanden werden gerestaureerd en 
ook de verzuilde omroepen wisten de strijd om de organisatie van het omroepbestel in 
1947 in hun voordeel te beslechten. De periode daarna werd gekenmerkt door de nationa-
le wederopbouw. Nederland stond enerzijds in het teken van een planmatig doorgevoerde 
modernisering, waarbij experts en instituten het voortouw namen, terwijl anderzijds het 
dagelijks leven zich nog grotendeels langs verzuilde lijnen voltrok. 

Op het oog was er in de jaren vijftig dus sprake van een ‘herzuiling’. Tegelijkertijd wa-
ren evenwel de eerste voorzichtige tekenen van ontzuiling al zichtbaar: een proces waarbij 
de geïnstitutionaliseerde verbanden binnen en tussen zuilen erodeerden en de loyaliteit 
van burgers ten opzichte van organisaties waarmee zij zich voorheen ideologisch verwant 
voelden afnam. Het beginpunt van de ontzuiling wordt door onderzoekers steeds weer 
ergens anders gelegd, afhankelijk van waar zij de aandacht op richten: religie, politiek, 
moraal of maatschappelijk leven. Interessanter dan het aanwijzen van een beginpunt, is de 
vaststelling dat het om een gelaagd proces ging dat zich op verschillende niveaus en in 
verschillende tempi voltrok.192  

De oorzaken voor de ontzuiling lagen in een complex van interne en externe ontwik-
kelingen, waarover veel meer te zeggen valt dan binnen het raamwerk van deze studie 
mogelijk is. Samengevat kan men stellen dat de voornaamste oorzaken van de ontzuiling 
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samenhingen met de modernisering van Nederland. Het ging daarbij om processen als 
verstedelijking, individualisering, technologisering, een toename van het opleidingsniveau 
en de opkomst van de verzorgingsstaat. In hun synthetische studie naar de ‘lange jaren 
vijftig’ in Nederland spreken Kees Schuyt en Ed Taverne over een reeds in de jaren vijftig 
begonnen “ontknopingsgeschiedenis” waarbij individuele zelfontplooiing steeds minder 
vanzelfsprekend ondergeschikt was aan collectieve normen en waarden.193  

De toenemende welvaart en grotere economische armslag maakten de Nederlanders 
kritischer en gevoeliger voor eigen beslissingen. Ook de verruiming van het gezichtsveld 
als gevolg van de opkomst van consumptieartikelen als brommers, auto’s en radio’s gaf een 
belangrijke impuls aan de modernisering en ontzuiling. De verspreiding van televisie zou 
eveneens een rol gaan spelen, aangezien kijkers daardoor in contact kwamen met andere 
bevolkingsgroepen, andere denkwijzen en andere werelden.194  

De jaren vijftig vormden aldus de kraamkamer van veel veranderingen, maar die wa-
ren in deze periode lang nog niet allemaal zichtbaar. Aangezien de wederopbouw een 
praktische aanpak vereiste, was de ruimte voor openbare ideologische discussies beperkt en 
werd leiderschap ogenschijnlijk zonder veel tegenspraak aanvaard. Dit, gecombineerd met 
de in deze periode heersende angst voor sociale onrust en communistische infiltratie, 
versterkte het gezag van de politieke autoriteiten.  

De terugkeer van de vooroorlogse pacificatiepolitie k met de opeenvolgende rooms-
rode coalities (van 1945 tot 1958) werkte bovendien de handhaving van hiërarchische 
verhoudingen in de hand, evenals de depolitisering van conflicten en het verzwijgen van 
alle spanningen en meningsverschillen achter de schermen.195 Deze pacificatiepolitiek 
bevorderde een paternalistische houding van politici en een continuering van hun – door 
politicoloog Hans Daalder zo genoemde – ‘regentenmentaliteit’. Uit het gedrag en de 
houding van veel politici bleek hun overtuiging dat het gezag zichzelf legitimeerde en geen 
politieke verantwoordelijkheid aan het volk hoefde af te leggen. Dit weerspiegelde zich in 
het hooghartig afwijzen van kritiek, een neiging tot geheimhouding en een onmiskenbare 
gewichtigdoenerij van gezagsdragers.196  

In dit naoorlogse Nederland werd aanvankelijk nauwelijks aan de positie van gezags-
dragers getornd en de pers stelde zich gedurende de jaren vijftig over het algemeen tame-
lijk dienstbaar op tegenover autoriteiten. Ministers werden beschouwd als majesteiten. 
“Goede morgen excellentie, goede middag excellentie, de hele dag buigen de mensen 
alom”, zo vatte parlementair journalist Henry Faas van de Volkskrant in een terugblik die 
houding samen.197 Het is een clichébeeld geworden, maar wel een dat domineert. De Ne-
derlandse journalistiek in de jaren veertig, vijftig en begin jaren zestig zou vooral geken-
merkt worden door onderdanigheid aan autoriteiten en gehoorzaamheid aan verzuilde 
belangen. Nog in 1964 bekritiseerde de politicoloog Daalder de Nederlandse pers wegens 
haar gebrek aan “wezenlijke onafhankelijkheid”, omdat men niet speurde naar de politieke 
waarheid en soms zaken liever onder water hield dan ze naar buiten te brengen.198 En met 
zijn befaamde schotschrift Tegels lichten of Ware Verhalen over de Autoriteiten in het Land 
van de Voldongen Feiten, gepubliceerd in 1972, wist journalist Henk Hofland een genade-
loos beeld te schetsen van een gedienstige pers die in de voorafgaande decennia zweeg als 
het gezag daarom vroeg.199 

Is het een adequaat beeld? Sommige pershistorici menen van wel en stellen dat de 
werkelijke vernieuwing van de Nederlandse pers pas in de loop van de jaren zestig gestalte 
kreeg. Anderen plaatsen daar een genuanceerder beeld tegenover en zien al eind jaren 
vijftig een beweging richting een meer onafhankelijke journalistiek op gang komen. Een 
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beknopte blik op de na-oorlogse geschiedenis van de Nederlandse pers lijkt de laatsten 
gelijk te geven.  

 
De kranten 
 
Na de bevrijding was er een korte bloei van de diverse verzetsbladen die naam hadden 
gemaakt tijdens de oorlog, maar begin jaren vijftig waren de meeste dagbladlezers terugge-
keerd naar de kranten die ze voor de oorlog ook al lazen, inclusief dezelfde verdeling over 
de zuilen. Ook de institutionele en personele dwarsverbanden tussen politiek en media uit 
het interbellum werden hersteld.Het Vrije Volk, bijvoorbeeld, was eigendom van de PvdA 
en de NVV, en de hoofdredacteur werd aangesteld door het partijcongres van de PvdA. 
ARP-fractievoorzitter Sieuwert Bruins Slot was tevens hoofdredacteur van Trouw. En 
KVP-leider Carl Romme was tot begin jaren vijftig politiek hoofdredacteur van de Volks-
krant. Dergelijke nauwe banden betekenden overigens niet dat heel de redactie in dienst 
stond van partijpolitieke belangen. Er was bij deze kranten eerder sprake van twee gezich-
ten: een deel van de krant stond in het teken van politieke berichtgeving en -
commentaren, het andere deel toonde zich meer een verslaggeverskrant. Veel redacteuren 
hielden zich helemaal niet met politiek bezig.200 

De dankzij de wederopbouw toenemende welvaart vormde een gunstige voedingsbo-
dem voor de Nederlandse dagbladpers. Het gezamenlijke abonnementen-aantal verdub-
belde tussen 1940 en 1958 van anderhalf naar drie miljoen. Een groot deel van deze groei 
kwam op conto van neutrale dagbladen als De Telegraaf en het Algemeen Dagblad, al zagen 
ook kranten met een sociaal-democratische signatuur als Het Parool en Het Vrije Volk hun 
oplages licht stijgen. Vooral de spectaculaire groei van De Telegraaf, die vanwege haar 
gedrag in de oorlog een verschijningsverbod kreeg en pas vanaf 1949 weer uitkwam, baar-
de opzien. In betrekkelijk korte tijd wist de krant uit te groeien tot het grootste dagblad 
van Nederland, met een aanpak die sterk verwant was aan die van de Britse tabloids. En 
de niet-politiekgebonden krant viel op door zich vanaf 1957 krachtig te manifesteren als 
een “crusading newspaper” naar Amerikaans model, waarbij autoriteiten aan zowel de 
linker- als de rechterzijde van het politieke spectrum het moesten ontgelden en de verzuil-
de inrichting van Nederland scherp onder vuur werd genomen.201 

De neiging tot geheimzinnigdoenerij bij de overheid, gekoppeld aan de breed gedeelde 
opvatting dat de pers zich moest onthouden van ‘voortijdige’ publicaties over beleidsvoor-
nemens en overheidsbesluiten, bemoeilijkte echter het werk van journalisten. Het wan-
trouwen jegens de media overheerste, zeker bij Willem Drees, de PvdA-politicus die van 
1948 tot 1958 premier was en diverse rooms-rode coalities leidde.  

Hoewel de geheimzinnigdoenerij van autoriteiten werd veroordeeld in de pers, toon-
den veel hoofdredacteuren zich bereid te schikken en te overleggen met politieke elites en 
overheden. Ze repten over journalistieke “vrijheid in verantwoordelijkheid”, waarmee ze 
doelden op de maatschappelijke taak van de pers om het algemeen belang voor ogen te 
houden, en de hoofdredactionele standpunten hierover werden in de regel door hun re-
dacties geaccepteerd.202 Er waren echter genoeg eigenwijze journalisten die op basis van 
hun eigen uitgesproken opvattingen over vrije nieuwsgaring probeerden hun werk te 
doen. Net zoals er genoeg hoofdredacteuren waren die, in navolging van voorbeelden uit 
de Britse pers, hun verslaggevers aanspoorden om op het nieuws te jagen. 

Een paar bekende affaires ter illustratie. In februari 1956 publiceerde het Haagsch 
Dagblad, de Haagse editie van Het Parool, over de rol die de Haagse burgemeester Frans 
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Schokking tijdens de oorlog had gespeeld bij de uitlevering van een ondergedoken joods 
gezin. Veel kranten veroordeelden deze onthulling omdat zij ongepast zou zijn, de NRC 
voorop. Maar anderen gingen zelf speuren en ontdekten dat een overheidscommissie die 
het gedrag van Schokking vrijpleitte nogal eenzijdig te werk was gegaan. Uiteindelijk 
leidden de publicaties tot het vertrek van Schokking.203 

Een nog bekendere affaire werd de Greet Hofmans-affaire later dat jaar. Onthullingen 
in het Duitse weekblad Der Spiegel, over de constitutionele crisis die dreigde te ontstaan 
naar aanleiding van de vriendschappelijke relatie tussen gebedsgenezeres Greet Hofmans 
en koningin Juliana, werden aanvankelijk verzwegen in Nederland. De verenigde hoofd-
redacteuren besloten in te gaan op het verzoek van premier Drees om geen aandacht te 
besteden aan de kwestie, al werd er in de loop van de affaire wel degelijk – zij het terug-
houdend – over geschreven. In het vakblad De Journalist bekritiseerde een journalist van 
Het Parool na afloop het overdreven angstige en “onverantwoordelijk zwijgzame” gedrag 
van de Nederlandse journalistiek. En er waren meer journalisten die een ongemakkelijk 
gevoel aan de hele affaire overhielden. Het was volgens mediahistoricus Huub Wijfjes een 
moment van bewustwording voor de Nederlandse journalistiek: een meer kritische hou-
ding zou noodzakelijk zijn om het vertrouwen van het publiek te behouden.204 

Dat bleek onder meer toen Drees in september 1957 parlementair journalist Faas van 
de Volkskrant een jaar wilde uitsluiten van toegang tot alle ministeries omdat hij via jour-
nalistiek speurwerk de kern van de nieuwe Miljoenennota had weten te achterhalen en 
daarover publiceerde. Deze ‘straf’ zette veel kwaad bloed bij journalisten en Drees moest 
bakzeil halen na een breed gesteunde protestactie. De actie was tekenend voor de afne-
mende gezeggelijkheid van de pers in de tweede helft van de jaren vijftig. Journalisten 
gingen zich steeds nadrukkelijker bezinnen op hun eigen rol in de samenleving en hun 
verhouding tot de overheid.205  

De beweging richting een meer ongebonden houding kwam bij een breed palet aan 
kranten op gang, evenals bij weekbladen als Vrij Nederland. Het vastpinnen van deze 
omwenteling op een exact jaartal is lastig, aangezien het een geleidelijk proces betrof. 
Pershistoricus Frank van Vree wijst op een verandering in de journalistieke cultuur in de 
tweede helft van de jaren vijftig en begin van jaren zestig die hij samenvat met de steek-
woorden “professionalisering”, “groeiend zelfbewustzijn” en “relatieve autonomie”. Rond 
1960 sloeg de stemming op veel redacties om en werd de vanzelfsprekendheid van de 
institutionele banden en de gehoorzaamheid aan autoriteiten steeds vaker bediscussieerd.206 
Ook Wijfjes stelt dat vanaf 1960 een fase van “kritische autonomie” haar intrede deed in 
de Nederlandse journalistiek. Het instrumentele gebruik van media door de politiek en 
het maatschappelijke middenveld maakte langzaam plaats voor de autonome hantering 
van professionele normen.207  

Zo werd in de kring van katholieke journalisten al rond het midden van de jaren vijf-
tig gediscussieerd over de vraag of de katholieke pers zich wel zo eendrachtig achter de 
KVP moest scharen, wat zich onder andere vertaalde in een meer pluriforme aanpak bij de 
Volkskrant.208 En al eind jaren vijftig pleitte de hoofdredacteur van de protestants-
christelijke krant De Rotterdammer, Evert Diemer, voor een minder dienende rol. In 1961 
wees hij de binding van de pers aan een partij zelfs af als principieel verwerpelijk. Ook het 
christelijk dagblad Trouw ging een steeds zelfstandigere koers varen, los van de ARP, nadat 
hoofdredacteur Bruins Slot eind 1962 afstand nam van de traditionele christelijke politiek. 
Dergelijke opvattingen contrasteerden met die van bijvoorbeeld Het Vrije Volk, een krant 
die zich in deze periode nadrukkelijk bleef profileren als “een partijkrant in de meest speci-
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fieke zin van het woord”, zoals een prominent PvdA-lid het in 1960 bij een jubileum 
noemde.209 

Naast deze relatief vroege tekenen van ontzuiling binnen de pers, speelde ook het 
overheidsbeleid inzake Nieuw Guinea een rol bij het ontstaan van een meer kritische 
houding op krantenredacties. De kwestie-Nieuw Guinea, die was ontstaan na de onafhan-
kelijkheid van Indonesië in 1949, vormde aanvankelijk geen splijtzwam. Vrijwel de voltal-
lige vaderlandse pers steunde het Nederlandse overheidsbeleid om Nieuw Guinea te be-
houden en niet aan Indonesië over te dragen. Maar tegen het eind van de jaren vijftig 
ontstond daarover steeds meer twijfel, onder meer verwoord door het communistische 
dagblad De Waarheid en Het Parool. In 1961 begonnen liberale kranten als het Algemeen 
Handelsblad en de NRC, alsmede Trouw, eveneens hun scepsis over en kritiek op het 
Nederlandse Nieuw Guinea-beleid te uiten. 

Parallel aan het ontstaan van een meer kritische en autonome houding, was er sprake 
van een inhoudelijke vernieuwing van de pers in de tweede helft van de jaren vijftig. Dat 
werd vooral zichtbaar bij Het Parool, de Volkskrant, het Vrije Volk, De Telegraaf en het 
Algemeen Handelsblad – allemaal kranten waarvan de centrale redactie in Amsterdam 
zetelde. Geïnspireerd door de Angelsaksische aanpak, werden de opmaak en de inhoud 
van kranten opgefrist. Puntig en luchtig werd het nieuwe adagium, met aandacht voor 
botsende meningen en human interest, zonder de feiten geweld aan te doen of over te gaan 
op sensatiejournalistiek. Ook de nieuwsagenda werd verbreed, zodat er meer ruimte kwam 
voor nieuwsonderwerpen buiten de eigen zuil en aandacht voor primeurs.210 

Van alle hierboven genoemde kranten, speelde vooral Het Parool een belangrijke rol in 
deze vernieuwing. De oud-verzetskrant onderscheidde zich met een lichte en menselijke 
toets in de interviews, achtergrondartikelen en vele rubrieken. Het links georiënteerde 
landelijk dagblad was populair zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Zo besteedde de 
redactie aandacht aan de prostitutie, de penoze en de onderbuik van de samenleving, 
evenals aan de showbizz-wereld. Daarnaast investeerde zij eind jaren vijftig ook in financi-
eel-economische berichtgeving. Er was tevens ruimte voor journalistieke experimenten. 
Redacteur Willem Witkampf startte in 1956 bijvoorbeeld met wekelijkse full quote-
interviews met alledaagse mensen, een vorm die tot dusver onbekend was in Nederland. 
Zijn aandacht voor het grote portretterende interview en voor de ‘gewone’ man zou ruime 
navolging krijgen in de jaren zestig. En veel Parool-medewerkers onderhielden nauwe 
banden met Amsterdamse kunstenaarskringen, waardoor de meer non-conformistische 
denkbeelden uit die hoek ook doorsijpelden in de kolommen van de krant. 

Het Parool probeerde ook een onafhankelijke koers te varen ten opzichte van de andere 
leden van de sociaal-democratische Rode Familie waartoe het behoorde. Dit had vooral 
gevolgen voor de relatie met de Vara. Deze verhouding raakte in de tweede helft van de 
jaren vijftig verstoord omdat Het Parool een voorstander was van een nationale omroep en 
haar afkeer van het verzuilde omroepbestel niet onder stoelen of banken stak. De krant 
toonde zich ook geïrriteerd over het feit dat PvdA-leider Jaap Burger tevens voorzitter van 
de Vara was. Uit onvrede over de wijze waarop Burger als PvdA-fractievoorzitter sinds de 
val van de rooms-rode coalitie in 1958 oppositie voerde, riep de krant in 1961 zelfs op tot 
het aftreden van Burger. Het is tekenend voor de verzuilde verhoudingen in Nederland 
dat deze oproep groot nieuws was. Het werd gepercipieerd als een paleisrevolutie.211 

De eigenzinnige koers van Het Parool zou verder worden bestendigd door de nieuwe 
hoofdredacteur, Herman Sandberg, die in het najaar van 1961 aantrad. In tegenstelling 
tot zijn voorgangers, weigerde Sandberg lid van de PvdA te worden. Hij wilde van Het 
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Parool een agressieve, progressieve en bovenal onafhankelijke krant maken. Zijn inspiratie 
haalde Sandberg voornamelijk uit Groot-Brittannië, waar hij vlak voor zijn aantreden als 
hoofdredacteur correspondent was geweest. Vooral Britse tabloids als Daily Mail en Daily 
Express, met hun markante visuele presentatie, pittig opgeschreven nieuws en levendige 
features, hadden indruk op hem gemaakt. In navolging zou Het Parool een strakkere 
vormgeving krijgen en extra aandacht besteden aan de achtergronden van het nieuws en 
de politiek. Het resultaat was een strakke, visueel aantrekkelijke en moderne krant die veel 
aanzien genoot onder journalisten. Het Parool zou het voorbeeld voor velen vormen, ook 
wat betreft de ongebondenheid.212 

Vanaf het eind van de jaren vijftig was er dus een beweging richting een meer onaf-
hankelijke en kritische opstelling van de journalistiek op gang gekomen. Deze beweging 
voltrok zich lang niet bij alle kranten en deels gebeurde zij ook onderhuids, waarmee zij 
niet altijd meteen zichtbaar was in de kolommen. Maar de identificatie met politieke 
partijen, kerkelijke autoriteiten of maatschappelijke organisaties maakte langzaam en soms 
schoksgewijs plaats voor een vrijere en meer zelfstandige meningsvorming. In dat opzicht 
is een belangrijk symbolisch moment, het schrappen van de onderkop “katholiek dagblad 
voor Nederland” door de Volkskrant in 1965, niet het beginpunt geweest van die onaf-
hankelijkere opstelling, maar eerder een teken dat het proces al geruime tijd aan de gang 
was.  

 
Radio, bioscoopjournaal en documentaires 
 
Andere media waren in deze periode veel minder bezig hun grenzen te verleggen. De 
programmering van de Nederlandse radio was in de jaren vijftig, toen de radio qua popu-
lariteit op haar hoogtepunt was, voornamelijk niet-controversieel en mainstream. Er was 
een vaste zenderindeling waardoor de Avro en de Vara via de ene golflengte en de confes-
sionele KRO en Ncrv via de andere golflengte te beluisteren waren. Radio was gericht op 
het grote publiek en had, los van de nieuwsbulletins, vooral een verstrooiingsfunctie. Het 
presenteerde zich als een gezellig medium voor het gehele gezin en de beluistering vond 
ook voornamelijk in de avonduren in gezinsverband plaats. Daar sloot de programmering 
bij aan.  

Centraal in het aanbod stonden grote showprogramma’s als De Bonte Dinsdagavond-
trein (Avro), Negen heit de klok (KRO) en Showboat (Vara), waarin sketches, spelletjes en 
muzikale optredens aan elkaar werden gepraat door een presentator. Daarnaast waren er 
veel muziekprogramma’s, hoorspelen en informatieve radiopraatjes (de zogenaamde cause-
rië), soms afgewisseld met een meer stellige uitzending waarin een spreker vanuit een 
specifiek ideologisch standpunt zijn mening gaf over recente maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen. Dit laatste type uitzendingen was echter in de minderheid. De focus lag 
vooral op ontspanning.  

Wat daarbij gaandeweg de jaren vijftig veranderde was de toon waarop de luisteraars 
werden toegesproken. Die werd, geïnspireerd door de werkwijze bij de BBC waar veel 
Nederlandse radioprogrammamakers in de leer gingen, gemoedelijker en informeler. 
Luisteraars werden aangesproken als de “mensen in het land” en “lief publiek”. Het stre-
ven was hen een gevoel van huiselijke betrokkenheid te verschaffen en de aantrekkings-
kracht van radio aldus te vergroten. Het werkte, tegen het eind van de jaren vijftig bezat 
99 procent van de Nederlandse huishoudens een radio.213 
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Een van de belangrijkste spelers in het Nederlandse medialandschap was daarnaast het 
bioscoopjournaal, al was het maar vanwege het grote aantal wekelijkse toeschouwers. Het 
Nederlandse filmbedrijf Polygoon was al in de vroege jaren twintig gestart met een bios-
coopjournaal, in navolging van buitenlandse newsreels als het Franse Pathe en de Ameri-
kaanse Fox Movietone News. De gevatte kwalificatie die een tijdgenoot gebruikte voor de 
internationaal circulerende bioscoopjournaals – “een serie rampen die eindigt met een 
modeshow” – ging niet op voor het wekelijkse journaal dat onder de naam Hollandsch 
Nieuws werd uitbracht. Polygoon schuwde de meer op sensatie beluste aanpak van de 
internationale concurrenten en nam langer de tijd voor elk item. Het was eerder “een 
gezellige courant die voldoet aan de eischen van een geïllustreerd weekblad”, zoals een 
tijdschrift midden jaren twintig over Hollandsch Nieuws schreef.214 

Het bioscoopjournaal laveerde tussen journalistiek en amusement, ook na de oorlog, 
toen het werd omgedoopt in het Polygoonjournaal. “Geen sensatie, geen partijpolitiek, 
geen reclame”, zo vatte Joop Landré, het voormalig hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst 
die in de jaren vijftig directeur van Polygoon was, het redactiebeleid samen.215 De nadruk 
lag steeds op de neutraliteit en betrouwbaarheid van het journaal.  

Als commercieel bedrijf moest Polygoon voorkomen bioscoopbezoekers van zich te 
vervreemden. Het uitgangspunt was: voldoen aan de wensen en verlangens van het pu-
bliek. Niet voor niets was het muzikale logo van het journaal een variatie op de bekende 
deun Ik heb u lief mijn Nederland. Het publiek was een avondje uit en wilde niet met al te 
controversiële kwesties vermoeid worden. Inhoudelijk bood het Polygoonjournaal een mix 
van leuke weetjes, indrukken van grote evenementen, achtergrondinformatie bij opko-
mende trends en nieuwsflitsen over de internationale politiek. De voorkeur ging uit naar 
toegankelijke onderwerpen die aantrekkelijke beelden opleverden. Zodoende bracht het 
journaal veel sport, positief nationaal nieuws en luchtige items: een wedstrijd ritmisch 
typen op muziek, het boekenbal met olijk kijkende schrijvers, een tentoonstelling van 
landbouwwerktuigen of de ongemakkelijke introductie van de jitterbug in Nederland.  

Kwamen zwaardere onderwerpen aan bod, dan was alles erop gericht het publiek ge-
rust te stellen. Het Nederland dat Polygoon toonde was een maatschappij onder controle, 
waarin iedereen zijn plaats wist. En waarin alle vernieuwing tot verbetering leidde, zonder 
de nationale waarden en normen aan te tasten. Dit Nederland oogde als een kalm, rustig 
land waarin zich – met uitzondering van de watersnoodramp van 1953 – weinig echt 
schokkende dingen voordeden. Dreigde bijvoorbeeld een gevoel van onbehagen over de 
snelle modernisering van Nederland, dan wist het Polygoonjournaal met een kwinkslag de 
angst voor de zoveelste technologische uitvinding te bezweren. De beelden werden bege-
leid door vrolijke, energieke achtergrondmuziek en de geruststelling kwam deels door de 
constante herhaling van thematiek en aanpak van het journaal. Jaar in jaar uit dezelfde 
mix van onderwerpen, dezelfde camerastandpunten bij Prinsjesdag, dezelfde huisvrouwen 
op de zoveelste Huishoudbeurs, en dezelfde ingeblikte geluiden van een menigte bij voet-
balwedstrijden. Met uitzondering van toespraken, werden natuurlijke geluiden meestal in 
de studio nagebootst omdat dat goedkoper was. 

De stem van de commentator was de grootste troef in de geruststellende werking van 
het journaal. De commentator was de Voice of God, de alwetende verteller. Hij gaf het 
journaal betekenis. Zonder hem wist het publiek niet waar de barrage aan beelden, muziek 
en achtergrondgeluiden op sloeg. Philip Bloemendal vertolkte na de oorlog op karakteris-
tieke wijze deze stem. Dramatisch of snedig, vol woordgrappen of statig en serieus: altijd 
was het herkenbaar de stem van Polygoon. Bloemendal legde nadrukkelijke klemtonen die 
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extra dramatiek aan de reportages verleenden. Kenmerkend was zijn voorkeur voor het 
werkwoord ‘worden’ – vooral “En zo wordt....” aan het eind van een reportage. Het ver-
sterkte de indruk dat elke reportage een afgerond verhaal was waarin problemen, indien 
aanwezig, werden opgelost. 

Een braaf beeld van de Nederlandse samenleving drong zich aldus aan de toeschouwer 
op. Een zeer eenzijdig beeld ook, gelet op de vele terreinen waar Polygoon zich principieel 
niet aan waagde. Vooral de afwezigheid van alles wat naar verzuiling en politieke ver-
deeldheid rook was opmerkelijk in een tijdperk waar de ‘schotjesgeest’ een onmisbaar 
onderdeel van het maatschappelijk leven was. Door de sterke nadruk op nationale onder-
werpen en thema’s – de strijd tegen het water, de arbeidsvlijt, de elfstedentocht, het ko-
ningshuis en de zeevaart – suggereerde het bioscoopjournaal een nationale eenheid die in 
werkelijkheid veel minder hecht was.216 

 
De Nederlandse documentaires in de jaren vijftig gaven eveneens een gekleurd beeld van 
de Nederlandse samenleving. Dat had minder te maken met de doelstelling om het pu-
bliek te behagen, maar hing vooral samen met de kunstzinnige traditie die de Nederlandse 
documentaire kenmerkte. Die traditie werd mede beïnvloed door het gedachtegoed van de 
vooroorlogse Filmliga. De Filmliga was een collectief van Nederlandse filmmakers en -
liefhebbers die, geïnspireerd door Russische vormexperimenten met de montage, film als 
nieuwe kunstvorm propageerde. Het experiment met beeldcompositie, ritme en beweging 
stond voorop, de verhalende cinema en het gebruik van naturalistische geluiden werd 
afgewezen. Vandaar dat ook in documentaires de vorm als het meest cruciale element 
werd beschouwd.217 

 In het buitenland werd de documentaire in deze jaren daarentegen sterk beïnvloed 
door een meer politieke opvatting over het doel van documentaires. Een van de belang-
rijkste ideologen was daarbij de Schotse documentairemaker John Grierson, die stelde dat 
documentairemakers tot taak hadden sociale kwesties aan de orde te stellen. Een voorbeeld 
van zijn aanpak was de door hem geproduceerde documentaire Housing Problems (1935), 
die beroemd is geworden omdat het de eerste Britse documentaire was waarin arbeiders 
vanuit hun eigen huiskamers over hun leven en leefomstandigheden spraken. Deze docu-
mentaire introduceerde – letterlijk – de stem van slachtoffers die normaal uitgesloten 
werden van deelname aan het publieke debat. Griersons opvattingen over wat de docu-
mentaire zou moeten zijn lieten in Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten 
nadrukkelijk hun sporen na. In de Anglo-Amerikaanse traditie werd de Grierson-
documentaire lang beschouwd als de norm: documentaires werden geacht zich bezig te 
houden met sociale problemen en door middel van argumenten de kijkers te wijzen op 
misstanden.218  

Dat was niet een aanpak waarmee de Nederlandse documentairemakers die in de 
periode 1945-1960 naam maakten, zich onderscheidden. Deze makers zouden bekend 
worden als de zogenaamde ‘Hollandse documentaire school’, al waren er veel onderlinge 
stijlverschillen en al werd die benaming vooral achteraf gebruikt door jonge filmmakers 
die zich tegen hen af wilden zetten en kritiek hadden op hun gebrek aan engagement.  

Op het werk van Joris Ivens na was er inderdaad weinig politiek engagement zichtbaar 
in de Nederlandse documentaires in de jaren vijftig, al hadden de makers wel degelijk een 
grote betrokkenheid met hun onderwerpen. Veel documentaires hadden de wederopbouw 
als thema. Het Nederland dat zij vanuit vaak verassende camerahoeken toonden, was een 
land met oer-Hollandse landschappen en eeuwenoude folklore waar de moderne tijd 
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voorzichtig haar entree deed. De mensen die in beeld kwamen, waren vooral archetypen: 
de arbeider, de visser, de huisvrouw.  

De filmmakers zetten de montage sporadisch in als dialectisch instrument, 
bijvoorbeeld – zoals Bert Haanstra in zijn documentaire ... en de zee was niet meer (1954) 
– om de overgang van het traditionele leven rond de Zuiderzee naar de nieuwe tijd van het 
ingepolderde IJsselmeer via constrasterende beelden neer te zetten. Maar veel liever 
bedienden zij zich van beeldrijm, waarbij in de vorm vergelijkbare maar inhoudelijk zeer 
verschillende shots met elkaar werden verbonden. Of ze legden de nadruk op een 
ritmische montage, ter begeleiding van de muziekscore. Het resulteerde in documentaires 
met een lyrische en metaforische toonzetting.219 

 
De vraag was hoe men de specifieke conventies van al deze verschillende media – radio, 
bioscoopjournaal en documentaire – kon inzetten bij het nieuwe medium van televisie. 
Welke beeldtaal kon men gebruiken, welke rol had de voice-over, welke inhoudelijke ac-
centen moest men leggen?  

Zo waren radionieuwsbulletins serieus, kort en actueel, maar zonder illustraties, terwijl 
het bioscoopjournaal veelal triviaal, tijdloos en amusementsgericht was, maar wel met het 
beeld als uitgangspunt. En in documentaires stonden het visuele aspect helemaal centraal, 
maar wel toegesneden op vertoning op een groot scherm waar de met 35mm-filmcamera’s 
geschoten lyrische beelden van Nederland het best tot hun recht kwamen. Wat moest je 
dan met het kleine televisietoestel met het uiterlijk van een hondenhok, een beeldbuis met 
een diameter van amper 22 cm en een vaak matige geluidsontvangst? Het nieuwe medium 
zou velen vaak voor raadselen plaatsen – zeker in het begin. 
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4 
 

TELEVISIE IN NEDERLAND: DE MOEIZAME START 
 
 
 

In de herfst van 1957 bestond de Nederlandse televisie zes jaar en critici hadden veel om 
over te klagen. Er was te weinig zendtijd met te veel matig geslaagde quizspelletjes en 
variétéprogramma’s, “ondermaatse piasserij met overdreven grijnsbekjes”, middelmatig 
komediespel en “neerdrukkende sombere toneelstukken”, oordeelde Elseviers Weekblad. 
Waren dit wel de juiste ingrediënten voor een substantieel televisiemenu?  

 
“Voor de individuele prestaties van onze televisiemensen en de inventieve kracht 
van velen hunner hebben wij de grootste bewondering. Ook weten wij maar al te 
goed, onder welke uiterst lastige, vaak deprimerende omstandigheden daar moet 
worden gewerkt. Maar afgezien van alle persoonlijke sympathie vergt de plicht, dat 
men soms hard moet zijn. Wij hebben niet om televisie gevraagd – maar nu we er 
eenmaal een hebben, dient ook onder ogen te worden gezien, dat zachte heelmees-
ters stinkende wonden maken.”220 
 

Harde woorden, maar de kritiek werd algemeen gedeeld. De publieke belangstelling liet 
navenant te wensen over. Begin 1957 waren er nog maar een kleine honderdduizend 
toestellen verkocht, veel minder dan verwacht. Van een massamedium was geen sprake, 
laat staan een succesvol massamedium.221 

“Wij hebben niet om televisie gevraagd”: deze verzuchting van Elseviers Weekblad ty-
peerde de stemming. We wilden niet, maar moesten toch. Waarom? Televisie ging in 
Nederland in 1951 van start om defensieve redenen. De meeste betrokken partijen acht-
ten de tijd nog niet rijp, maar gingen overstag uit angst hun positie te verliezen. En het is 
deze weinig enthousiaste, defensieve houding geweest die het eerste decennium van televi-
sie in Nederland kleurde. Tot frustratie van de programmamakers. 

 
Een experiment 
 
Wat was de reden voor het geringe enthousiasme? Om te beginnen hadden de betrokken 
omroepen – Vara, Ncrv, Avro, KRO en Vpro – net in 1947 de strijd om de inrichting van 
het radiobestel in hun voordeel beslecht. Het debat daarover was hevig geweest, wat sa-
menhing met het feit dat het niet slechts ging over de wijze waarop de omroepbestel geor-
ganiseerd moest worden, maar direct raakte aan de discussie over herstel of vernieuwing 
van de naoorlogse Nederlandse samenleving.  

De partijen en organisaties die niet gediend waren van de ‘herzuiling’ van Nederland 
waren fel van leer getrokken tegen pogingen om het omroepbestel weer langs, in hun 
ogen, verouderde vooroorlogse lijnen in te richten. Dat zou immers de modernisering van 
Nederland in de weg staan en tot een monopolisering van de ether leiden. Daartegenover 
stonden de omroepen en de aan hen gelieerde politieke partijen die vreesden dat hun 
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tegenstanders er vooral op uit waren hen monddood te maken. Bovendien vonden ze dat 
de geponeerde tegenstelling tussen ‘restauratie of doorbraak’ een valse voorstelling van 
zaken impliceerde. Ook met een omroepbestel dat ruimte gaf aan de verschillende maat-
schappelijke stromingen zou vernieuwing mogelijk zijn. Dat de omroepen in 1947 hun 
positie wisten te behouden, was voor hen een opluchting. Zij wensten daarop hun positie 
te consolideren. Forse investeringen in een nieuw, duur en ongewis medium als televisie 
pasten daar niet bij.222  

Niet dat men de ontwikkelingen op televisiegebied niet volgde: al vóór de oorlog lan-
ceerden de omroepen diverse televisieplannen. In 1935 dienden de Vara, KRO en Ncrv 
zelfs een aanvraag in om gezamenlijk een televisiezender te mogen exploiteren. Maar der-
gelijke acties waren er vooral op gericht te voorkomen dat andere – particuliere – organisa-
ties het initiatief naar zich toe zouden trekken. De omroepen voelden er weinig voor om 
écht met televisie te beginnen, liet Vara-bestuurslid Jan Lebon in 1937 intern weten. “Zij 
achten de televisie-experimenten een bodemloze put en willen dan ook slechts zooveel 
doen, dat de touwtjes in hun handen blijven.”223 

Die houding was na de oorlog niet veranderd. Bovendien maakten omroepbestuurders 
zich zorgen of hun leden de dure televisietoestellen wel zouden kunnen betalen in deze 
periode van wederopbouw. Bij de confessionele omroepen heerste er daarnaast weerzin 
tegen visuele media. Bij de Ncrv lag televisie moeilijk vanwege de traditionele afkeer in 
protestants-christelijke kring van visuele uitingsvormen als film en toneel, terwijl bij de 
KRO televisie werd beschouwd als een potentieel gevaar voor de morele volksgezond-
heid.224 

Vergelijkbare afwegingen speelden een rol bij de tweede betrokken partij, de politiek. 
Vooral het financiële argument woog zwaar. Hoe kon de regering tijdens de wederop-
bouw spaarzaamheid van burgers en overheid vragen, als zij de aanschaf en exploitatie van 
een overbodig luxe-artikel als televisie zou bevorderen? Met name minister-president 
Willem Drees (premier van 1948 tot 1958) toonde zich om deze reden lange tijd tegen-
stander van de plannen om televisie in te voeren.225 Maar ook morele en cultuurpolitieke 
argumenten werden aangehaald. De televisie, zo waarschuwde een KVP-kamerlid, zou 
meewerken “aan de schepping van het verfoeilijke artikel massamens”.226  

De angst dat televisie zou leiden tot geestelijke vervlakking, smaakbederf en ondermij-
ning van de cultuur kwam regelmatig tot uiting in het publieke discours rond het nieuwe 
medium. In deze angst klonken echo’s door van vooroorlogse cultuurpessimisten als histo-
ricus Johan Huizinga, die midden jaren dertig waarschuwde voor de “geestelijke nivelle-
rende werking” van massamedia zoals radio en film. De angst vond daarnaast een voe-
dingsbodem in het naoorlogs cultureel klimaat, waarin de vermeende vervlakking, vereen-
zaming en verloedering die de moderne massasamenleving als gevolg van de industrialisa-
tie veroorzaakte een voortdurende bron van zorg vormde. De actieve nationale cultuurpo-
litiek die kort na de oorlog door de idealistische minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen (OK&W), de theoloog Gerardus van der Leeuw, werd bepleit, was daar 
een uiting van. De overheid, zo meende de politieke en culturele elite, had een belangrijke 
taak om als hoedster van morele normen het volk geestelijk “te verheffen”. Vanuit deze 
opvatting moest televisie vooral als een cultureel vraagstuk beschouwd worden.227 

En in cultureel opzicht waren er – met de Amerikaanse televisie als verontrustend 
voorbeeld – veel bedenkingen. Weliswaar ontbrak het lange tijd aan harde onderzoeksge-
gevens over de invloed van televisie, aan speculaties was geen gebrek. Zo waarschuwde de 
adjunct-directeur van het Centraal Planbureau, de socioloog Fred Polak, in 1951 in een 



DEEL I  —  DE ACHTERGRONDEN 

61 

veelgeciteerd artikel in De Gids voor de verstrekkende negatieve invloed van televisie op de 
volkscultuur: het zou “een laag-bij-de-gronds wereldbeeld” kweken die van de kijker een 
“geestelijke lilliputter” zou maken.228 De auteur van een boekje over televisie vatte in een 
terugblik op die eerste jaren de aanvankelijke weerstand tegen het nieuwe medium hand-
zaam samen:  

 
“De weerstand begon met verhalen over T.V.-ziekten. [...] Daarna kwamen de 
schele T.V. ogen in de mode. Sommigen ook vreesden niet-bestaande radio-
actieve straling, anderen hoorden weer vaag van kwade dampen spreken. Men 
vreesde de invloed op de studie, de moraal, de zelfwerkzaamheid en de criminali-
teit. Kortom, het televisie-apparaat werd gevreesd als een doos van Pandorra.”229 
 

Geen wonder dat de voor het televisiebeleid verantwoordelijke staatssecretaris van 
OK&W, de KVP-er Jo Cals, bezorgd sprak over de “veelal in mineur gestelde, dikwijls 
zelfs verbijsterende berichten over de culturele en sociale consequenties der televisie” die 
de regering noopten zich zorgvuldig te bezinnen op de invoering van dit nieuwe medi-
um.230  

 
Dat men ondanks alle bezwaren toch besloot van start te gaan met televisie was in hoofd-
zaak te danken aan de druk van het bedrijfsleven, in casu Philips. Maar zelfs Philips han-
delde niet primair uit overtuiging, maar ging vooral tot actie over om haar positie veilig te 
stellen.  

Al sinds eind jaren twintig onderzocht Philips de mogelijkheden van televisie. Eerst 
werkte men met de mechanische variant, die al snel als weinig bruikbaar terzijde werd 
geschoven, en vervolgens experimenteerde het bedrijf met elektronische televisie. Maar 
hoewel Philips wel investeerde in de ontwikkeling van de techniek, had de top van het 
bedrijf weinig fiducie in televisie. Het apparaat zou voor een massamedium veel te duur 
zijn en leverde een matige beeldkwaliteit op. Meer vertrouwen had men in de aan televisie 
verwante protelgram, een kathodestraalbuis die beelden op een scherm aan de muur pro-
jecteerde.231 

Pas in 1948 besloot de top van Philips doelbewust in te zetten op televisie, om te 
voorkomen dat het elektronicaconcern de slag zou missen in de internationale strijd om 
het leiderschap op de televisiemarkt. Zoals een Philips-directeur, in maart 1948 op bezoek 
in de Verenigde Staten, in een opgewonden telegram aan zijn collega’s in Eindhoven 
meldde:  

 
“No time to lose. Television is marching on and from here the whole world over. 
The only question is: who marches on with television: Philips or the others?”232  
 

Het concern ging van start met proefuitzendingen en lobbyde daarnaast voor en achter de 
schermen actief bij de Nederlandse regering voor een snelle invoering van televisie. Op die 
manier zou het zich verzekeren van een goede thuismarkt, van groot belang – zo betoogde 
Philips – voor de afzet van toestellen in het buitenland en daarmee voor het voortbestaan 
van het bedrijf. 

De proefuitzendingen van Philips Experimentele Televisie, te ontvangen bij een select 
aantal uitgezette toestellen in de regio Eindhoven, maakten indruk. Tussen maart 1948 en 
juli 1951 werden 264 uitzendingen live de ether in gestuurd onder leiding van regisseur 
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Erik de Vries. De gevarieerde programmering van nieuws, cultuur, educatie en amuse-
ment gaf een voorproefje van wat mogelijk was. Het bood Philips bovendien de gelegen-
heid publicitair flink uit te pakken. In toenemende mate verschenen er enthousiaste be-
richten in de pers over de nieuwe technische mogelijkheden en de veronderstelde ge-
schiktheid van Nederland als televisieland. “Wanneer krijgt Nederland televisie?”, kopte 
De Tijd ongeduldig in oktober 1948.233  

Het belangrijkste argument van Philips was echter van defensieve aard: als televisie niet 
werd ingevoerd, zou dat een ernstige rem zijn op de ontwikkeling van Philips en de be-
oogde industrialisatie van Nederland. Begin 1949 verklaarde grondlegger Anton Philips 
publiekelijk dat men “geen ogenblik [mag] wachten om televisie ook in Nederland ingang 
te doen vinden”, een jaar later waarschuwde Philips-president Frans Otten dat uitstel ertoe 
zou leiden “dat het Philipsbedrijf binnen tien jaar ten gronde zal zijn.”234  

In alliantie met de PTT, die verantwoordelijk was voor de straalverbindingen, voerde 
het elektronicaconcern aldus de druk steeds verder op. En met succes, al is over Philips’ 
politieke lobby achter de schermen weinig bekend.235 Het regeringsbeleid was er in deze 
periode op gericht ondernemers de sturende kracht in de economische ontwikkeling van 
Nederland te laten zijn, zodat de strategie van Philips in vruchtbare bodem viel. Vanaf 
1949 echoden de verantwoordelijke bewindslieden de door het concern aangedragen 
argumenten dat televisie bevorderlijk was voor werkgelegenheid, welvaart en het nationaal 
prestige. Sterker nog, zo verklaarde staatssecretaris Cals in mei 1951, “alleen de vestiging 
van een Nederlandse officiële televisie zal de nationale industrie de grondslag schenken 
voor stimulering van de export”. De gelijkstelling van Philips aan ‘de nationale industrie’ 
geeft aan wat voor gewicht het concern in de schaal legde.236  

In dit krachtenveld schoof de regering op richting instemming met de komst van tele-
visie. Maar omdat het een gevoelige materie betrof, met verdeelde opvattingen en belan-
gen (ook binnen het kabinet237), verliep de besluitvorming op een tweeslachtige en kronke-
lige wijze. In feite kan men zeggen dat Nederland het televisietijdperk in is gerommeld. 
En dat de uitkomst van de besluitvorming, mede dankzij alle machtsstrijd en gesloten 
compromissen, niemand echt gelukkig stemde. 

Een eerste stap in de besluitvorming was de installatie van een Televisiecommissie, in 
oktober 1948. Deze moest antwoord geven op de vraag of Nederland vooral in technische 
en organisatorische zin klaar was voor televisie. Aangezien de PTT, Philips en Nozema (de 
organisatie die het Nederlandse zenderpark beheerde en voor 60 procent in handen was 
van de PTT) een belangrijke stem hadden in de commissie, was de conclusie positief. Wel 
adviseerde de commissie een experimentele periode in te lassen voordat televisie definitief 
ingevoerd zou worden.238 Philips had inmiddels laten weten samen met de PTT de techni-
sche verzorging van de uitzendingen op zich te willen nemen en alle apparatuur, facilitei-
ten en know how te zullen leveren. Voor de programmaverzorging rekende het concern op 
de omroepverenigingen, waarbij men wel een soort neutrale omroep in gedachten had die 
slechts ‘algemene’ programma’s zou uitzenden.239  

Tegen deze achtergrond besloot het kabinet in december 1949 in te stemmen met een 
experimentele periode van twee jaar. De PTT en Philips zouden de zendinstallatie leveren, 
Philips de televisieapparatuur en de omroepen de programma’s. Een ogenschijnlijk helder 
en duidelijk besluit, dat echter summier naar buiten werd gebracht. De Tweede Kamer 
werd formeel pas twee jaar later – zelfs nadàt de experimentele periode in oktober 1951 
van start was gegaan – van het besluit op de hoogte gebracht.240 Het probleem was dat er 
over de invulling van het experiment nog geen consensus was, laat staan over het vervolg 
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erop. Er lagen twee grote en gevoelige vraagstukken. Wie ging het betalen? En wie zou het 
voor het zeggen krijgen bij de televisie? Achter de schermen ontrolde zich een felle strijd 
over deze kwesties en het zou tot de herfst van 1951 duren voordat televisie definitief 
groen licht kreeg.241 

De omroepen kwamen door de voortvarende acties van Philips en het kabinet in een 
moeilijke positie. Eigenlijk wilde geen van hen – met uitzondering van de Avro – zich in 
het televisie-avontuur storten, maar tegelijkertijd moesten ze wel. Als andere (commerci-
ele) partijen de programma’s gingen verzorgen, zou dat de positie van de omroepen ernstig 
ondermijnen. En de gedachte dat de staat zich met de inhoud van de uitzendingen zou 
bemoeien, werd onaanvaardbaar geacht.  

Het spook van een nationale of commerciële televisie dwong de omroepen aldus tot 
actie. Met tegenzin namen de omroepbestuurders de verantwoordelijkheid voor de pro-
gramma’s op zich. Een lobby was noodzakelijk om te garanderen dat de omroepen bij de 
organisatie van het nieuwe medium betrokken zouden worden. “Wij zullen daarom tel-
kenmale de naam van de Omroepverenigingen moeten koppelen aan het woord televisie”, 
stelde het hoofdbestuur van de Vara in een vertrouwelijk rapport.242 Maar moesten de 
omroepen televisie actief ter hand nemen? “In de allergeringste mate!”, verkondigde KRO-
directeur Paul Speet in 1949 in een intern memorandum. “Doelbewust zou ik willen 
afsturen op een zeker minimum dat van ons verlangd kan worden.”243 

Elke omroep zegde fl. 150.000 per jaar toe voor de duur van het experiment en Philips 
en de PTT investeerden ieder fl. 300.000. Omdat de regering, onder druk van een tegen-
stribbelende minister-president, verder geen extra geld wilde bijdragen, was het de vraag of 
dat afdoende was. Dankzij het strategisch opererende Philips kon men toch van start gaan. 
Het concern bouwde het voormalige kerkgebouwtje Irene in Bussum om tot televisiestu-
dio en stelde deze inclusief apparatuur, technische faciliteiten en personeel gratis ter be-
schikking aan de omroepen. De financiële basis was evenwel bescheiden.244  

Zeggenschap over de regie van het experiment en het vervolg erop liet zich lastiger re-
gelen. Aanvankelijk was afgesproken dat Nozema de verantwoordelijkheid zou krijgen 
voor de experimentele periode, maar minister-president Drees greep in toen deze organisa-
tie té voortvarend te werk ging. In mei 1951 maakte de regering bekend dat het ministerie 
van OK&W verantwoordelijk werd voor het televisiebeleid, waarmee zij de regie naar zich 
toetrok. Nozema moest zich beperken tot technische vraagstukken. Ook werd duidelijk 
dat de regering geen enkele toezegging wilde doen over het vervolg van het experiment. 
Dit betekende dat de omroepen helemaal niet zeker waren van hun positie. Het was zelfs 
de vraag of zij, als televisie definitief werd ingevoerd, verantwoordelijk zouden blijven voor 
de programma’s.245 

Een offensief was geboden. Al in het begin van 1951 had Verenigingsraad van de Vara 
formeel protest aangetekend tegen de wijze waarop en het tempo waarin de regering 
meende televisie te moeten invoeren.246 In mei trokken de vier grote omroepen, verenigd 
in de Federatie van Omroepverenigingen, met veel misbaar hun toezegging tot deelname 
aan het experiment in. En in de Tweede Kamer klonken protesten en benadrukten de aan 
de omroepen gelieerde politici dat, indien televisie er toch zou komen, alleen de omroep-
verenigingen de juiste bagage en het verantwoordelijkheidsbesef hadden om programma’s 
te verzorgen. De culturele bedenkingen jegens het nieuwe medium werden zodoende 
ingezet om de plek van de omroepen in het televisiebestel veilig te stellen.247 

De druk die de omroepen uitoefenden had gedeeltelijk succes. Zij richtten eind mei 
het samenwerkingsorgaan de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) op. Na overleg met 
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de regering kreeg de NTS de machtiging om met ingang van oktober 1951 televisie-
uitzendingen te verzorgen. Een kwart van de zendtijd zouden de omroepen besteden aan 
‘gezamenlijke programma’s’248, de rest mochten ze met eigen programma’s vullen. Daar-
naast kwam er een breed samengestelde Televisieraad die zich zou buigen over de sociaal-
culturele aspecten van televisie én de inrichting van een toekomstig televisiebestel.  

Het was voor alle betrokkenen wel duidelijk dat het niet bij een experiment zou blij-
ven. Tegelijkertijd bleek echter uit de Eerste Televisienota die kort daarop verscheen, dat 
de regering nog veel in het vage liet over de toekomst van het medium. “De regering heeft 
de televisie over ons volk laten komen”, klaagde een PvdA-kamerlid in december 1951. 
Alleen al vanwege dat feit, diende de overheid een helder beleid te voeren. Maar in de 
politieke constellatie waarin televisie tot wasdom kwam, bleek dat een lastige opgave.249  

Het is in dit licht begrijpelijk dat de openingstoespraak van OK&W-staatssecretaris 
Cals bij de eerste televisie-uitzending, op dinsdag 2 oktober 1951, een wat tobberige toon 
had. Nu de vele “moeilijkheden” rond de totstandkoming van televisie waren overkomen, 
rees bij hem de vraag: was deze nieuwe verworvenheid wel een overwinning? Ging nu niet 
de techniek de mens overheersen? Cals sprak de hoop uit dat televisie de verspreiding van 
cultuur zou bevorderen, maar waarschuwde tegelijkertijd dat bij dit nieuwe medium het 
voeren van het juiste beleid “een uitermate moeilijke aangelegenheid” was. En ter afslui-
ting van zijn rede riep de KVP-er “Gods onmisbare zegen” in. Het nieuwe medium zou 
het nodig hebben.250  

 
De praktijk 
 
De introductie van televisie in Nederland ging dus gepaard met een intrigerende menge-
ling van hoge verwachtingen, stevig aangezette waarschuwingen en manifeste tegenzin. In 
dit alles klonk een groot ontzag voor de invloed van het nieuwe massamedium door.  

Volgens een minderheid vormde televisie een enorme verrijking. “Wat de atoom-
kracht is voor de menselijke samenleving, kan de televisie zijn voor onze cultuur”, schreef 
de prille NTS hoopvol in haar eerste verslag.251 Gekoppeld aan tal van culturele en educa-
tieve idealen, zagen sommigen televisie als een middel tot culturele verheffing. Piet Beis-
huizen, programmaleider bij Philips Experimentele Televisie, voorspelde begin 1951 in 
een boek over televisie dat het medium “verstrekkende gevolgen” zou gaan hebben voor 
het dagelijkse leven van mensen. Hij toonde zich verwachtingsvol over wat televisie de 
kijkers kon bieden. Van toneel, danskunst en opera tot live reportages van nieuwsgebeur-
tenissen en “het brengen van grote persoonlijkheden op de beeldschermen in de huiska-
mers”.252 

Volgens veel anderen vormde het nieuwe medium echter een potentiële bedreiging. 
“De gevaren zijn enorm”, waarschuwde Het Vrije Volk in 1953. Het “indringingsver-
mogen” van televisie op het publiek was volgens de krant zo groot dat experimenteren met 
programma’s gelijk stond aan “levensgevaarlijke geestelijke koorddansererij”.253 Ook Beis-
huizen wees op de risico’s, aangezien de kijkers in hun huiskamers volkomen open ston-
den voor wat hun vertoond werd: 

 
“Onbespied, niet belast met de plichten der conventie, zullen in de toekomst mil-
lioenen de ogen naar het televisiescherm richten, door dit huiselijke comfort vol-
komen ontvankelijk voor wat hun wordt geboden. Dit juist maakt televisie een ge-
vaarlijk medium.”254 



DEEL I  —  DE ACHTERGRONDEN 

65 

Bij de omroepen klonken vergelijkbare geluiden. Televisie was een bedreiging, signa-
leerde de voorzitter van de KRO, pater J.B. Kors, in 1954, “er kan alleen nog getracht 
worden het gevaar zoveel mogelijk te verminderen”.255 En de diverse boeken over televisie 
die in de loop van de jaren vijftig verschenen, schreven over “dat gigantische wapen, dat 
omverwerpende, wijzigende, afbrekende en weer opbouwende massamedium” waar ieder-
een met de grootst mogelijke omzichtigheid mee om moest gaan.256 

In deze context zou men verwachten dat de keuze van de programmamakers en de 
samenstelling van de programma’s ook met grote zorg omgeven waren. Dat blijkt een 
misvatting. Dankzij de geringe animo van de omroepbestuurders en de beperkte middelen 
die men beschikbaar stelde, had televisie een schrale start. Daarbij kwam dat de hoeveel-
heid door de regering beschikbaar gestelde zendtijd uiterst gering was: drie uur in de week, 
verspreid over twee dagen. En die zendtijd moest nog eens over zes verschillende partijen 
(de vijf omroepen plus de NTS) verdeeld worden. De perceptie was dat het op deze ma-
nier toch niks met televisie zou worden. De kleine televisie-afdelingen kregen aanvankelijk 
veelal een stiefmoederlijke behandeling. Door het nieuwe medium weinig ruimte te geven, 
werd zodoende “het gevaar” verminderd. 

Maar de omroepbestuurders beschouwden televisie tegelijkertijd ook als een potentiële 
rivaal van de radio, omdat het nieuwe medium dankzij zijn vermeende oppervlakkigheid 
en de sensatie van het “ver-zien” een grote aantrekkingskracht zou kunnen hebben op de 
massa. Angstvallig werden de radio-afdelingen gescheiden gehouden van de televisie-
afdelingen. Zo ontstonden er twee verschillende culturen binnen elke omroep. De over-
stap naar televisie werd bij de radio-afdelingen – die in de jaren vijftig hun gouden jaren 
beleefde – gezien als een vorm van verraad. Legio zijn de anekdotes van programmamakers 
die met hoon werden bejegend omdat ze bij het nieuwe medium gingen werken. “Wat ga 
je in Godsnaam doen: in een achterkamertje wat zitten knutselen?”, kreeg Piet te Nuyl te 
horen toen hij in 1952 bij de Vara de radio voor televisie inruilde.257  

Degenen die de overstap maakten waren vaak mensen waar men bij de radio-
afdelingen niet goed raad mee wist. Sommigen keerden na een paar maanden, geschrok-
ken door de technische complicaties en de moeizame omstandigheden waaronder gewerkt 
moest worden, weer terug naar het vertrouwde medium. Degenen die bij de televisie-
afdeling overbleven kregen gezelschap van medewerkers met toneel- of cabaretervaring en, 
in mindere mate, met een achtergrond in de film of journalistiek. Gezocht werd naar 
mensen die zowel de juiste creatieve instelling, als de juiste “mentaliteit” hadden, passend 
bij het gedachtegoed van de betreffende omroep. Dat laatste plaatste vooral de KRO, de 
Ncrv en de Vpro voor een probleem, omdat ervaren programmamakers met de vereiste 
katholieke, protestantse of vrijzinnig-protestantse achtergrond een schaars goed waren. En 
een duidelijk beeld van wat voor bagage iemand nodig had om televisie te kunnen maken, 
ontbrak. Iedereen moest het vak nog leren.258 

De basis werd gelegd in Groot-Brittannië, waar de BBC op verzoek van de Vara in ju-
ni 1951 een cursus voor de toekomstige televisiemakers had georganiseerd. Elke omroep 
mocht twee kandidaten sturen. Vervolgens werd iedereen in studio Irene in het diepe 
gegooid. Weliswaar was de ervaren regisseur Erik de Vries, gedetacheerd door Philips, er 
aanvankelijk voor begeleiding en advies, maar het meeste leerden de prille televisieregis-
seurs in de praktijk. Daarbij leunde iedereen op een vaste NTS-staf, ook afkomstig van 
Philips, die verantwoordelijk was voor de technische verzorging en het camerawerk. Tot 
hun beschikking stonden twee studiocamera’s, een filmcamera, twee 35mm-projectoren, 
een 16mm-projector en één diaprojector. Vooral de techniek kreeg aandacht. Wat er op 
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programmatisch gebied mogelijk was, moest men al doende, met vallen en opstaan, ont-
dekken.259 

En er ging veel mis. “De enthousiaste, dag en nacht zwoegende tv-staf heeft heel wat 
deraillementen domweg moeten slikken”, noteerde journalist Marinus Schroevers in zijn 
eind jaren vijftig verschenen boek over televisie.260 In de eerste jaren waren er nogal wat 
“experimenten over de ruggen van de kijkers”, erkende ook het Handboek voor kijkers.261 
Het lastige was dat al die uitglijders voor iedereen zichtbaar waren. Vrijwel alles dat werd 
uitgezonden – op aangekochte films na – was live. Deels omdat het technisch niet anders 
kon, maar ook omdat alle betrokkenen ervan overtuigd waren dat dát de kracht van televi-
sie was. Live-uitzendingen vormden ‘echte’ televisie, het vertonen van gefilmde opnames 
werd gezien als een zwaktebod. Pas eind jaren vijftig zou er langzaam verandering komen 
in deze opvatting.262 

De verrichtingen op het televisiescherm werden vanaf het begin nauwgezet gevolgd 
door de pers. Niet vreemd gelet op de publieke discussies rond de invoering van televisie. 
Maar daardoor waren de verwachtingen hooggespannen, zodat het gebodene in het begin 
extra tegenviel. Het resultaat was een constante, veelal kritische stroom van artikelen. Het 
meest gehoorde commentaar was dat programma’s “amateuristisch” overkwamen.  

Programmamakers klaagden dat de pers hen teveel onder druk zette. “Naast waarde-
volle kritische opmerkingen was er ook een vaak irritante en soms zeer onbillijke beoorde-
ling van het werk der televisie-scheppers”, signaleerde een Ncrv-medewerker begin jaren 
zestig.263 Er was daardoor weinig gelegenheid om zich rustig te ontwikkelen en creatief te 
werk te gaan. En omroepbestuurders klaagden dat de negatieve recensies ingegeven waren 
door oneigenlijke motieven, aangezien diverse kranten eigenlijk voorstander waren van 
een nationale omroep. Maar de vele kritiek maakte ze ook mismoedig. Een jaar na de start 
van televisie vroeg Vara-voorzitter Jaap Burger vertwijfeld “wie er eigenlijk de schuld heeft 
dat wij aan deze zaak begonnen zijn”?264 

Toch lieten de programmamakers zich niet uit het veld staan. De onderlinge sfeer was 
goed en alles was nieuw. In zijn memoires was televisieregisseur Willy van Hemert, des-
tijds werkzaam bij de Vara, vol lof over het eerste decennium. Wat hem trof was de per-
soonlijke betrokkenheid van alle medewerkers, de lol van het steeds weer ontdekken van 
nieuwe mogelijkheden “en vooral die spanning: nu gaan we de lucht in, nu is er geen 
terug meer.”265  

De werkwijze was ook anders dan bij de radio. Aangezien er maar één kleine studio 
was en alle apparatuur moest worden gedeeld, werd er veel meer samengewerkt en speel-
den de tegenstellingen en concurrentie tussen programmamakers zoals die bij de radio 
leefden veel minder een rol. “Het was een volstrekt andere mentaliteit”, herinnerde Vara’s 
televisiesecretaris Wim Rengelink zich.  

 
“Je zat regelmatig met mensen van andere omroepen om de tafel. En iedereen had 
toch een beetje de pioniersgeest, zo van: jongens, dit gaan we voor elkaar boksen.”266  
 

Wel raakten de kleine televisieteams overbelast. Het maken van televisie bleek “een ont-
zaglijk tijdrovend werk”, signaleerde de Verenigingsraad van de Vara in 1954, “de te vol-
brengen taak [is] feitelijk té zwaar en zeker té omvangrijk voor de paar medewerkers die 
zich aan het nieuwe medium hebben gewijd”.267 Uit een interne enquête, in 1956 gehou-
den onder verschillende programmamedewerkers, bleek dat velen circa 80 uur per week 
werkten.268  
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Van specialisatie was in het begin amper sprake, iedereen deed alles: de reportage over 
de opening van de Staten-Generaal, het vrouwenprogramma, de kookrubriek, het kinder-
halfuurtje, het gezelschapsspel, de causerie. Omdat er maar één zender was, kozen de 
meeste omroepen ervoor een tamelijk algemeen programma te bieden, zonder veel uitge-
sproken geprofileerde uitzendingen. Culturele en informatieve programma’s voerden 
aanvankelijk de boventoon, maar al snel lag het accent op de meer populaire genres, zoals 
amusement, toneel en kleinkunstprogramma’s. Op die manier hoopten de omroepen 
meer kijkers te trekken.  

Voorbeelden haalde men uit het buitenland en vooral van de radio.269 In de eerste helft 
van de jaren vijftig werd de televisie ook regelmatig aangeduid als “beeldradio”. Het nieu-
we medium werd beschouwd als verlengstuk van het oude. Daarnaast vormden cabaret en 
kleinkunst een inspiratiebron. Veel aandacht ging uit naar het televisiespel, de speciaal 
voor televisie geschreven (of aangepaste) toneelstukken. Het was vooral met dit bewerke-
lijke genre dat de omroepen elkaar probeerden te overtroeven.270 

Maar de uitvoering van alle programma’s was lastig. Studio Irene was met 100 m² te 
klein en primitief, en alles moest op een koopje. Weliswaar kwamen er midden jaren 
vijftig twee studio’s bij, Vitus en Eltheto, maar het bleef qua faciliteiten behelpen.271 En 
hoewel Philips een reportagewagen ter beschikking had gesteld, werd deze tot frustratie 
van de programmamakers vaak door het concern in beslag genomen voor publieksdemon-
straties. Sterker nog, het bedrijf dat dankzij haar actieve lobby hoofdverantwoordelijk was 
voor de vroege start van televisie in Nederland, trok zich al tijdens de experimentele perio-
de geleidelijk terug uit de financiering van apparatuur en personeel. Philips zag te weinig 
commercieel perspectief in het ontstane televisiebestel.272 

 
De smalle basis waarop de programmamakers televisie moesten maken hing vanzelfspre-
kend samen met de geringe beschikbare middelen. Na afloop van de eerste twee jaar, 
waarbij de omroepen zelf zorg droegen voor de financiering van de programma’s, zegde de 
overheid toe om – vooruitlopend op de te heffen kijkgelden – de voortzetting van televisie 
financieel mogelijk te maken.273 

 
Tabel 4.1: Overheidsfinanciering van televisie-uitzendingen274 

jaar bedrag (in guldens) 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

2 miljoen 
3.9 miljoen 
4.3 miljoen 
5 miljoen 

5.9 miljoen 
7.9 miljoen 

 
Met de overheidsbijdrage was de toekomst van televisie voorlopig veiliggesteld. Maar het 
bleef woekeren met de middelen. In vergelijking met het buitenland hadden de Neder-
landse programmamakers buitengewoon weinig te besteden. Bij de Britse televisie kon 
men per uur vijf keer zoveel uitgegeven, bij de Duitse televisie drie keer zoveel.275 
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Tabel 4.2: Besteedbaar bedrag (gemiddeld) per uur bij de Nederlandse televisie276 

jaar bedrag (in guldens) 

1952 
1955 
1957 
1958 
1960 
1961 

1750 
1750 
2225 
3000 
5000 
5500 

 
Een groter probleem was de geringe zendtijd, die aanzienlijk minder was dan in omrin-
gende landen. De Belgische televisie beschikte bijvoorbeeld in de jaren vijftig over drie 
keer zoveel zendtijd.277 Het met name door Drees verkondigde standpunt dat televisiekij-
ken tijdens de wederopbouw uit sociale en economische overwegingen niet teveel gestimu-
leerd moest worden, vormde een rem. Hierdoor stemde de Nederlandse regering met 
grote terughoudendheid in met zendtijduitbreiding. “Televisie werd in het begin klein 
gehouden”, meende het toenmalige hoofd van de Vara-televisieafdeling, Piet te Nuyl, 
achteraf.278 De Nederlandse overheid vond een graduele groei te verkiezen boven een snelle 
expansie. 

 
Tabel 4.3: Zendtijduitbreiding Nederlandse televisie279 

datum zendtijd per week 

2 oktober 1951 
1 januari 1955 

22 augustus 1956 
1 januari 1957 
1 april 1959 

1 januari 1960 
1 oktober 1960 
1 oktober 1961 
1 oktober 1962 

3 uur 
8 uur 
10 uur 
12 uur 
15 uur 
18 uur 
22 uur 
26 uur 
30 uur 

 
Wegens de beperkte middelen die de verschillende televisie-afdelingen ter beschikking 
kregen, was het slechts mondjesmaat mogelijk mensen aan te stellen. Den Haag dicteerde 
het tempo. Elke keer dat de regering wat zendtijd erbij gaf, plus wat meer geld, konden 
nieuwe medewerkers aangenomen worden. “Dan werden weer panisch mensen be-
noemd”, vertelde Gijs Stappershoef, sinds 1954 in dienst bij de Vara-televisie, in een 
terugblik.280 Het gevolg was dat de televisie geen harmonische groei kende, maar zich 
schoksgewijs ontwikkelde. Onderstaande tabel illustreert dat. 

 
Tabel 4.4: Omvang personeel tv-afdelingen Vara en KRO gerelateerd aan de zendtijduitbreiding281 

jaar zendtijd Vara KRO 

1951 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

3 uur 
8 uur 
10 uur 
12 uur 
12 uur 
15 uur 

18/22 uur 
26 uur 
30 uur 

4 
10 
11 
13 
16 
20 
27 
38 
48 

4 
8 
11 
13 
18 
25 
32 
42 
53 
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Er was in deze omstandigheden veel reden tot klagen en de omroepen deden dat ook met 
grote regelmaat. De Vara trok in haar Jaarverslag van 1955 flink van leer. De zendtijd was 
te gering, de hoeveelheid beschikbaar geld per zenduur “belachelijk laag” en vooral de 
traagheid waarmee de overheid beslissingen nam was “een verschrikking”.282 Het was zo 
lastig werken, verklaarden ook de andere omroepen. “Steeds weer”, schreef de KRO in het 
najaar van 1957, “moeten alle plannen tot uitbreiding en verbetering in een donkere hoek 
van de kast worden geschoven, omdat de zendtijden voor de Nederlandse televisie laag 
worden gehouden en de financiering ervan nog volkomen in de lucht hangt.”283  

Televisiesecretaris Rengelink, in dienst van zowel de Vara als de NTS, klaagde gedu-
rende de hele jaren vijftig in diverse gremia dat de ontwikkeling van de televisie gehinderd 
werd door slechte studiofaciliteiten, een gebrek aan materieel en, vooral, het ontbreken 
van een langetermijnvisie in Den Haag. De regering gedroeg zich als “een halfbakken 
vrijer die wel graag wil maar niet durft”, constateerde hij in 1958.284 Het dreef de televi-
siemedewerkers tot wanhoop. “De trage besluitvorming is afschuwelijk geweest”, bena-
drukte Rengelink achteraf.285  

 
De omroepstrijd 
 
De besluitvorming verliep ook traag. Zelfs zo traag dat toen in september 1953 aan de 
experimentele periode van twee jaar een einde kwam, de regering een overgangsregeling 
moest afkondigen die steeds voor periodes van drie of vier maanden tot januari 1956 werd 
opgerekt. De verlenging was nodig omdat het lang duurde voordat de politiek een defini-
tief besluit nam over de inrichting van het televisiebestel. De opvattingen en belangen 
waren, meer nog dan vijf jaar eerder, dermate verdeeld dat besluitvorming onmogelijk 
leek. 

De door de regering ingestelde Televisieraad had een advies uitgebracht waarin na-
drukkelijk werd gepleit voor definitieve invoering van televisie, plus een forse uitbreiding 
van de zendtijd. Tegelijkertijd was men voorstander van een grote mate van samenwer-
king. Een situatie waarbij elke omroep afzonderlijk programma’s verzorgde, zoals bij de 
radio, zou te duur zijn en bovendien de kwaliteit van de programma’s ondermijnen. Maar 
in een minderheidsnota distantieerden de omroepen, vanzelfsprekend ook vertegenwoor-
digd in de Televisieraad, zich van dit standpunt. Ook bij de televisie moesten “de grote 
geestelijke en maatschappelijke stromingen voldoende uitingsmogelijkheden hebben”.286 

Het eerste standpunt neigde in de richting van een nationale omroep, het tweede be-
pleitte duidelijk een televisiebestel geënt op het bestaande radiobestel. Het was aan de 
inmiddels tot minister van OK&W gepromoveerde Cals om tot een voorstel te komen dat 
hij door het parlement kon loodsen. Landelijk waren er veel voorstanders van een nationa-
le omroep, met name bij media als Het Parool, Vrij Nederland, de ‘neutrale’ pers en de 
Vpro. Ook een deel van de PvdA-achterban was voor een ingrijpende hervorming van het 
bestel.287  

Maar in de Tweede Kamer lagen de verhoudingen moeilijker. Bovendien kon Cals 
niet zonder de steun van de omroepen, die immers een belangrijk deel van de program-
ma’s moesten vullen. In zijn Tweede Televisienota, die in december 1953 verscheen, 
verklaarde hij daarom dat de verzorging van televisie moest worden toevertrouwd aan de 
bestaande omroepverenigingen. Maar de nota bepleitte ook een “algemeen programma” 
van de NTS, waarvoor een kwart tot de helft van de zendtijd ingeruimd zou worden. In 
feite beoogde Cals een compromis tussen de bestaande standpunten.288  
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In overleg met de vier grote omroepen presenteerde hij in 1954 een Ontwerp Televi-
siebesluit. Maar bij de uiteindelijke behandeling van de voorstellen in de Tweede Kamer 
in maart 1955, trokken de omroepen hun medewerking aan het compromis van Cals in. 
Het bleek dat de omroepen en de aan hen gelieerde partijen onderling flink verdeeld 
waren over de inrichting van het televisiebestel.289  

De Vara, en met name televisiesecretaris Rengelink, was door alle ervaringen een voor-
stander geworden van veel meer samenwerking bij de televisie, onder andere in een geza-
menlijk televisiejournaal. Anders zou volgens Rengelink de televisie in Nederland nooit 
goed van de grond komen. Vandaar dat de PvdA, bij monde van fractieleider en Vara-
voorzitter Burger, zich in grote lijnen kon vinden in het idee van een algemeen program-
ma.290  

Maar bij de katholieken leefde de vrees dat het voorstel van Cals de opmaat naar een 
staatsomroep vormde. Instemming met een algemeen programma zou de ondermijning 
van het hele omroepbestel betekenen, en daarmee een einde maken aan het katholieke 
geluid in de ether, gericht op de eigen katholieke achterban. Zodoende wilde de KVP niet 
verder gaan dan instemmen met een “gezamenlijk programma”, dat verzorgd zou worden 
door de omroepen namens de NTS. De KVP-motie werd uiteindelijk aangenomen, dank-
zij steun van de overige confessionele partijen. De facto was daarmee de autonomie van de 
omroepen in het televisiebestel bevestigd.291 

Het hieruit voortvloeiende Televisiebesluit, dat op 1 januari 1956 van kracht werd, 
wordt vaak gezien als een triomf van de verzuilde omroepen.292 Het sloot een tijdperk af 
waarin de keuze tussen een nationaal of een verzuild omroepbestel centraal stond. Niet 
alleen de NTS, maar ook de afzonderlijke omroepverenigingen kregen een zendmachti-
ging. Toch was er geen sprake van een eensgezind optreden van de omroepen. Hun visie 
op de taak en organisatiewijze van televisie liep duidelijk uiteen. Bij sommige omroepen 
heerste dan ook onvrede over het bereikte resultaat. Volgens Rengelink had “de behoud-
zucht” gewonnen.293  

Desondanks was dit de organisatiestructuur waarmee gewerkt moest worden. In reac-
tie op de vele kritiek die daardoor ontstond op de versnippering en de “hokjesgeest” bij de 
televisie, werden de omroepen gedwongen zich te verdedigen en naar buiten toe één front 
vormden. In feite kan men stellen dat pas ná de invoering van het Televisiebesluit de om-
roepen gezamenlijk gingen optreden. Tegen het eind van de jaren vijftig had de Federatie 
van Omroepverenigingen zich ontwikkeld tot een invloedrijke pressiegroep die zich teweer 
stelde tegen alles wat als een wezenlijke ondermijning van het omroepbestel werd be-
schouwd. En verweer was nodig. Immers, nauwelijks was de strijd om de basis van het 
televisiebestel beslecht, of de volgende dreiging diende zich aan: de commerciële om-
roep.294  

 
In de tweede helft van de jaren vijftig hadden verschillende organisaties, geïnspireerd door 
de komst van commerciële televisie in Groot-Brittannië, een concessie-aanvraag voor de 
exploitatie van commerciële televisie ingediend. De meest serieuze gegadigde was de On-
afhankelijke Televisie Exploitatie Maatschappij (Otem), gesteund door een groep van 
banken, grote concerns en dagbladen, waaronder De Telegraaf, NRC, de Volkskrant en Het 
Parool. Het doel van Otem was om programma’s te brengen onderbroken door reclame, 
waarbij de programma’s bekostigd zouden worden uit reclame-inkomsten.  

De val van de rooms-rode coalitie in 1958 zou de discussie hierover in een stroomver-
snelling brengen, aangezien het liberaal-confessionele kabinet-De Quay dat aansluitend 
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aantrad, liet weten in beginsel voor toelating van reclame te zijn. In de Nota inzake Recla-
metelevisie (1961) werd die gedachte verder uitgewerkt in een voorstel voor een omroepbe-
stel dat sterk leek op het Britse model. Naast het bestaande televisienet moest er een twee-
de net komen dat commercieel geëxploiteerd zou worden. 

Deze ontwikkelingen leidden tot grote consternatie bij de omroepen. Bij de Vara 
toonde men zich mordicus tegen reclametelevisie. Rengelink schreef waarschuwende 
brochures als Sprong in het duister en net als andere prominente leden van de Vara schuw-
de hij enige stemmingmakerij niet in zijn pogingen te wijzen op de gevaren van commer-
ciële televisie. Deze zou geheel in het teken komen te staan van “show, geweld en sex”, 
betoogde Rengelink.295 Niet het grootkapitaal, maar de omroepverenigingen met hun 
culturele en maatschappelijke taak moesten verantwoordelijk blijven voor de program-
ma’s. En reclame was boerenbedrog, zo verklaarde Vara-voorzitter Burger. In diverse 
geschriften werd uitvoerig stilgestaan bij de desastreuze gevolgen die reclame zou hebben 
voor het geestelijk peil van de Nederlandse bevolking.  

Het werd al snel duidelijk dat ook een meerderheid van de Tweede Kamer tegen invoe-
ring van commerciële televisie was. In maart 1963 werd een motie van de VVD om in lijn 
met het regeringsvoorstel reclametelevisie toe te staan verworpen. Voor De Telegraaf was de 
uitkomst aanleiding om de oorlog te verklaren aan de omroepen. De ‘infiltratie’ van de Vara, 
KRO en Ncrv in de diverse fracties in de Tweede Kamer werd gehekeld, er zou sprake zijn 
van een “zuilendictatuur”.296 Ook kranten als Het Parool toonden zich ontstemd. 

Het wachten was op een regeringsvoorstel dat wel op een meerderheid in de Tweede 
Kamer kon rekenen en de toenemende onrust over het omroepvraagstuk maakte dat daar 
haast bij geboden was. De druk werd nog verder opgevoerd doordat de commerciële par-
tijen niet stil bleven zitten. In 1960 was Radio Veronica, een initiatief van enkele zaken-
lieden, al met uitzendingen begonnen vanaf een schip dat net buiten de territoriale wate-
ren lag, waarmee zij de Nederlandse wet omzeilden.  

Vier jaar later kreeg dit initiatief navolging met de komst van TV Noordzee, een zeer 
populaire commerciële radio- en televisiezender op een kunstmatig eiland in de Noordzee. 
De regering meende dat de fundamenten van het omroepbestel door deze ‘illegale’ com-
merciële zender werden aangetast en greep eind 1964 in door de marine er op af te sturen. 
Al deze gebeurtenissen hielden de gemoederen flink bezig. En de apotheose moest nog 
komen. In februari 1965 zou het liberaal-confessionele kabinet Marijnen ten val komen 
over het omroepbeleid.  

De discussie over het omroepbestel bereikte zodoende in 1965 haar hoogtepunt, maar 
het mag uit deze schets van het debat duidelijk zijn dat de omroepen van het begin af aan 
constant op hun qui vive moesten zijn. Het televisiebestel was een strijdtoneel geworden, 
waarbij de verdedigers, de omroepen, zich steeds moesten rechtvaardigen. En waar de 
programmamakers zich steeds bewust moesten zijn van de belangen van ‘hun’ omroep, 
hoezeer zij mogelijk ook gekant waren tegen de wijze waarop televisie dankzij het Televi-
siebesluit van 1956 was georganiseerd.  

 
De groei van het nieuwe medium 
 
Had de invoering van het Televisiebesluit een gunstig effect op de populariteit en profes-
sionaliteit van het medium? Voor de programmamakers veranderde er aanvankelijk wei-
nig, ook omdat de organisatiestructuur min of meer hetzelfde bleef en, vooral, de financi-
ele middelen nog steeds beperkt waren. Er werd weliswaar kijkgeld geheven, maar het 
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aantal kijkers was dermate bescheiden dat daarmee de kosten nog niet werden gedekt.  
Het probleem was dat de defensieve start van televisie in Nederland zijn weerslag had 

op de bereidheid om dit nieuwe medium aan te schaffen. De eerste uitzendingen in 1951 
waren grote publiekstrekkers, waarbij drommen mensen zich verzamelden rond de weini-
ge televisietoestellen tentoongesteld in etalages of cafés. Maar al snel was de nieuwigheid er 
van af. De geringe zendtijd, de vele storingen die het beeldscherm de eerste jaren teister-
den en de hoge kosten leidden tot een matig enthousiaste ontvangst. Een toestel was duur: 
een kleine achthonderd gulden in 1951. Philips verlaagde in 1952 al snel de prijs naar fl. 
495, maar dat was nog altijd een fors bedrag, ook al kon men op afbetaling kopen. Voor 
een geschoolde arbeider betekende het meer dan twee maandlonen. Televisie werd be-
schouwd als een luxeartikel dat niet goed paste in het bestedings- en leefpatroon van begin 
jaren vijftig.297 

Daarnaast heerste het sentiment dat het een speeltje van Philips was. “Koop het maar 
eigenlijk niet want het is een kloteding; het gaat er eigenlijk alleen maar om dat Philips uit 
de kosten komt”, herinnerde een Nederlandse huisvrouw zich, “zo’n sfeer hing er om-
heen.”298 Ook de negatieve kwalificaties en de cultuurkritiek geuit in de discussies rond de 
invoering misten hun uitwerking niet. Televisie kampte met een tweeslachtig imago: aan 
de ene kant was het een modern medium, een symbool van vooruitgang, aan de andere 
kant een verdacht instrument van “cultuurvernietiging”. Het maakte Nederlanders huive-
rig om tot aanschaf over te gaan.299 

Bovendien, de programma’s vielen tegen, zeker in de eerste jaren. “Vaststellen dat de 
tv-uitzendingen geen genade vinden in de ogen van het publiek, is zoiets als het intrappen 
van een open deur”, signaleerde het Radio Bulletin begin 1952.300 “Een grote sof”, noemde 
een kijker het, “als je niets anders te zien krijgt dan een omroepster, een spreker, een voor-
zitter en nog een spreker, kijk je niet meer.”301  

Een enquête onder televisiebezitters, eind 1953 uitgevoerd door Het Parool, onder-
streepte dat de kwaliteit van het gebodene matig werd gevonden. Er werd geklaagd over 
het amateuristisch peil van de uitzendingen, het geringe aantal culturele programma’s en 
het te lage ontspanningsgehalte. Ook waren de kijkers afkerig van politieke of religieuze 
propaganda via de televisie: aan “zalvende dominees en paters” had men geen behoefte.302 
In Het Nieuws van de Dag schreef een commentator na twee seizoenen dat het medium 
tot dusver hoegenaamd niets nieuws had gebracht. Een programma moest volgens hem 
prikkelen tot instemming of verzet en dat gebeurde veel te weinig. “In de programma’s zit 
(doorgaans) te weinig persoonlijkheid, te weinig ‘pep’.”303 De Nederlandse Vereniging van 
Radio-Detailhandelaren deed in deze periode zelfs bij Cals haar beklag dat de program-
ma’s van een dusdanige aard waren, dat zij een rem op de aanschaf van een televisietoestel 
bleken te zijn.304  

In de tweede helft van de jaren vijftig begon de populariteit van het medium echter 
toe te nemen. Het is illustratief dat de Ncrv Gids in de herfst van 1955 de televisie voor 
het eerst een eigen pagina achterin de gids toebedeelde; begin 1958 waren de televisiepa-
gina’s naar voor in de gids opgerukt. Want tussen 1957 en 1959, terwijl er geen zendtijd-
uitbreiding van betekenis plaatsvond, was er toch een sterke toename van het aantal ver-
kochte televisietoestellen. De kentering begon in januari 1957, toen voor het eerst in 
Nederland meer televisietoestellen werden verkocht dan radiotoestellen. Een jaar later was 
het voor alle betrokkenen duidelijk dat televisie in de lift zat. De groei van het televisiepu-
bliek nam eindelijk het tempo aan van dat in omringende landen en overtrof zelfs de 
officiële schattingen.305 
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Tabel 4.5: Aantal verkochte televisietoestellen in Nederland306 

jaar tv-toestellen 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

50 
150 
500 
1100 
2800 
9500 

26.000 
99.466 
239.019 
391.036 
584.766 
801.448 

 
In 1957 bezat slechts 8 procent van de Nederlandse gezinnen een televisietoestel, in 1960 
was dat al toegenomen tot een kwart van alle huishoudens.307 Deze versnelde groei werd 
veroorzaakt door een combinatie van factoren.  

Ten eerste was er sprake van een verbeterde techniek. Er waren minder storingen en 
met de uitbouw van het zendernetwerk werd het bereik van de uitzendingen aanzienlijk 
vergroot. Aanvankelijk was er maar één zender, Lopik, waardoor alleen in het midden en 
westen van het land ontvangst mogelijk was. Vanaf 1958 kon gaandeweg de rest van het 
land de Nederlandse televisie-uitzendingen goed ontvangen.308 

Een tweede reden voor de versnelde groei was dat vanaf het midden van de jaren vijf-
tig het welvaartspeil in Nederland toenam. In 1954 en 1958 werden “welvaartsrondes” 
afgekondigd en stegen de inkomens met circa 6 procent. Een jong arbeidersgezin had eind 
jaren veertig gemiddeld fl. 48 schoon per week te besteden. Halverwege de jaren vijftig 
was dat gestegen naar fl. 84. Weliswaar zou pas met de loonexplosie van begin jaren zestig 
de aanschaf van dure consumptiegoederen massaal toenemen, toch was de ontluikende 
welvaart in de tweede helft van de jaren vijftig al zichtbaar. Doordat de koopkracht toe-
nam, werden luxeartikelen als stofzuigers, koelkasten en televisietoestellen voor steeds 
meer mensen betaalbaar.309 

Ten slotte leidde een aantrekkelijker programma-aanbod ertoe dat televisie het onder-
werp van alledaagse gesprekken werd. Dankzij internationale programma-uitwisselingen 
via Eurovisie en de komst van het NTS Journaal in 1956 bleek het publiek belangwek-
kende nieuwsgebeurtenissen elders ter wereld gewoon thuis te kunnen bekijken. Ook de 
uitzending van voetbalwedstrijden en kinderprogramma’s als Dappere Dodo (KRO) of 
Swiebertje (Ncrv) droeg bij aan de populariteit. Maar het belangrijkste waren de amuse-
ments- en ontspanningsprogramma’s waar de meeste omroepen vanaf midden jaren vijftig 
de nadruk op gingen leggen. Vooral programma’s als Pension Hommeles en Dorus (beiden 
van de Vara) of de Weekendshow (Avro) kregen een enthousiast onthaal. Dáár werd over 
gesproken en dat prikkelde weer de nieuwsgierigheid.310  

Het had bij elkaar een vliegwieleffect: des te meer mensen televisie konden kijken, des 
te meer er over gesproken werd. En des te sterker ontstond het gevoel dat men niet achter 
kon blijven. Van een onbereikbaar statussymbool, slechts weggelegd voor enkelen, werd 
televisie een steeds gewilder prestige-object, een symbool van opwaartse mobiliteit. Als je 
er een had, hoorde je erbij.  

In 1957 en 1958 bleek uit onderzoek dat televisie niet meer uitsluitend het bezit was 
van de materieel beter bedeelde groepen, maar ook in de lagere inkomensgroepen terrein 
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won. Vooral in niet-kerkelijke gezinnen en in stedelijke gebieden was televisie procentueel 
sterk vertegenwoordigd. Daarbij lag de kijkdichtheid in de grote steden en in het westen 
van Nederland beduidend hoger dan in de overige streken, wat zich mede liet verklaren 
door de betere ontvangstmogelijkheden. Televisiekijken bleek eind jaren vijftig met name 
een activiteit van de Randstedelijke stadsbewoner.311 

En de waardering groeide. Niet alleen onder de televisierecensenten, maar ook onder 
de kijkers. Een enquête in 1956 onder Vara-leden in het bezit van een televisie wees uit 
dat circa 70 procent tevreden was met het aanbod. Vergelijkbare cijfers rolden uit een 
onderzoek in 1957 en 1958: tussen de 65 en 70 procent van de kijkers vond dat televisie 
aan de verwachtingen voldeed, 18 procent zag hun verwachtingen zelfs overtroffen.312  

Het interessante was dat televisiekijkers in hun kijkgedrag amper onderscheid maakten 
tussen de verschillende omroepen. Als een familie eenmaal een televisie bezat, keek men, 
zeker in het begin, ook naar vrijwel alles. Niet verwonderlijk, gelet op de geringe hoeveel-
heid zendtijd per week. Het is misschien mede daarom dat uit een NIPO-onderzoek in 
1959 bleek dat de tevredenheid met het verzuilde televisiebestel behoorlijk groot was. 
Slechts één op de drie ondervraagde televisiebezitters gaf de voorkeur aan een ander om-
roepbestel, 58 procent vond het bestaande systeem prima. Maar niet zozeer op principiële 
gronden, als wel omdat kijkers weinig onderscheid maakten tussen het aanbod van de 
verschillende omroepen. Zij selecteerden de programma’s op basis van kwaliteit en veel 
minder op basis van overtuiging.313 

Het televisiedecennium dat zo negatief begon, eindigde zodoende in een positieve 
stemming. Dankzij de groei van het aantal kijkers leverde het kijkgeld vanaf 1959 genoeg 
inkomsten op om televisie kostendekkend te maken. Het gevolg was een zichtbare ver-
ruiming van de financiële middelen voor de programmamakers. De pioniersjaren leken 
eindelijk voorbij.  

 
De gevolgen van de vroege start 
 
Is de televisie in Nederland eigenlijk niet té vroeg van start gegaan? Toegegeven, een nogal 
a-historische vraag, maar gelet op de gang van zaken de eerste paar jaar is het wel gerecht-
vaardigd hem te stellen. De economische omstandigheden waren weinig ideaal, de beno-
digde infrastructuur was amper aanwezig en de wil om er een succes van te maken ontbrak 
bij de meeste betrokkenen. Sterker nog, tegenzin leek te overheersen, wat tot uiting kwam 
in de gelimiteerde financiële middelen en de zeer beperkte zendtijd. 

De Televisieraad concludeerde eind 1953 in zijn rapport dat de Nederlandse televisie 
begonnen was op een moment dat zij daarvoor nog niet klaar was. En de raad waarschuw-
de dat indien men voortging met televisie op de “bescheiden, eenvoudige en goedkope 
manier” zoals in de eerste twee jaar, het nieuwe medium “aan die eigenschappen” zou 
sterven.314  

De omstandigheden verbeterden weliswaar in de loop van de jaren vijftig, maar het 
bleef behelpen, zeker in vergelijking met het buitenland. Ook dáár kende televisie veelal 
een langzame start en duurde het enige tijd voordat het medium voor vol werd aangezien, 
toch kregen de programmamakers meer kansen om zich te ontwikkelen. Bovendien ging 
in de meeste Europese landen, met uitzondering van Groot-Brittannië en Frankrijk, tele-
visie net een paar jaar later van start, waardoor de technische en economische condities 
gunstiger waren.315 

De vroege en tegelijkertijd ook terughoudende start van televisie in Nederland had een 



DEEL I  —  DE ACHTERGRONDEN 

75 

aantal gevolgen. Het belangrijkste was dat de kwaliteit van de programma’s vaak matig 
was. Eigenlijk viel het allemaal nogal tegen. Zoals een kijker over de beginjaren zei: “Het 
was niet bepaald een wereldwonder”.316  

Deze teleurstelling vond haar weerslag in de sterk achterblijvende verkoopcijfers van 
televisietoestellen. En het geringe succes dwong de programmamakers en omroepen zich 
te richten op de meer populaire genres, ten koste van andere programmacategorieën. Het 
“ontspanningsprogramma” moest voorrang hebben, signaleerde het Vara Jaarverslag van 
1958, “nu het er immers om gaat zo snel mogelijk zo veel mogelijk televisiekijkers te krij-
gen”.317 

Daarnaast bleef de uit 1951 stammende gedachte dat televisie om economische en cul-
turele redenen niet té veel gestimuleerd moest worden lang dominant binnen regerings-
kringen. Dit verklaart de zeer voorzichtige zendtijduitbreiding en trage besluitvorming. 
De vroege start werkte zodoende, paradoxaal genoeg, als een rem op de ontwikkeling van 
de Nederlandse televisie. 

De trage besluitvorming had echter ook te maken met de grote verdeeldheid over de 
wijze waarop televisie georganiseerd moest worden. Dat er uiteindelijk een televisiebestel 
uitrolde dat sterk geënt was op het radiobestel, is niet verbazingwekkend als men kijkt 
naar het buitenland. Ook daar werd televisie steeds ingepast in bestaande omroepsys-
temen.  

Toch blijkt uit bovenstaande schets dat de totstandkoming van het verzuilde televisie-
bestel minder vanzelfsprekend was dan het lijkt. Zelfs tussen de omroepen bestond ver-
schil van mening over de wenselijkheid en wijze van inrichting van zo’n bestel. Tegelijker-
tijd heeft het vroege begin van televisie ook een rol gespeeld bij deze continuering van het 
verzuilde bestel. Het was immers niet te verwachten dat de Nederlandse omroepen die in 
1947 net weer hun positie in de ether hadden heroverd, een paar jaar later lijdzaam ach-
terover zouden leunen bij de start van het nieuwe medium. 

 De resulterende organisatie en werkwijze bij de televisie hebben zonder twijfel een 
snelle professionalisering van het televisievak belemmerd. Ook al werd er veel meer sa-
mengewerkt dan bij de radio, elke televisieafdeling moest toch het wiel zelf uitvinden. 
Bovendien bleek er al snel een tekort aan creatief talent te zijn.  

Het resultaat was een sterk wisselend aanbod. Zo konden de kijkers in oktober 1957 
de ene zaterdagavond bij de Vara genieten van een met flair gemaakte aflevering van Pen-
sion Hommeles, geregisseerd door de speciaal daartoe aangetrokken Erik de Vries, om de 
volgende zaterdagavond bij de KRO een volstrekt mislukte amusementsshow te aan-
schouwen. “Amateuristisch gebrachte rommel, die men nooit het publiek had mogen 
voorzetten”, klaagden televisiecritici.318 Maar het was vooral ook het gevolg van de ‘ver-
snipperde’ aanpak die televisie kenmerkte. 

Vanzelfsprekend verdedigden de omroepbestuurders het televisiebestel – ze konden 
niet anders. En ze zouden het nog vaak moeten doen. Veel van hun tijd en energie ging 
zitten in omroeppolitieke aangelegenheden. “Ze waren in de eerste plaats bezig met de 
vraag: hoe staat het ervoor met ons bestaan en ons belang op de korte baan? Hoe behou-
den wij onze winkel?”, concludeerde Harry van Doorn, oud-voorzitter van de KRO, in 
een terugblik.319 Wat er op de werkvloer en in de studio’s gebeurde had daardoor soms 
veel minder hun aandacht. Zeker niet bij het medium dat hen min of meer was opge-
drongen.  
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5 
 
ACTUALITEITEN OP TELEVISIE: 
HET VOORZICHTIGE BEGIN 
 
 
 
Het had even geduurd. Maar eindelijk, zo signaleerde de auteur van een televisieboekje 
enthousiast in 1962, ondernamen de omroepen “lovenswaardige pogingen” om de journa-
listiek op televisie een eigen plek te geven. Zij kreeg een steeds ruimere plaats in het pro-
gramma, wat een duidelijke vooruitgang was vergeleken met de voorafgaande tien jaar. 
“Actualiteit, nieuwsvoorziening en commentaar waren voor de meeste mannen en vrou-
wen van het eerste uur begrippen, waar zij wel oog voor hadden, maar [waarvoor] nog niet 
voldoende faciliteiten ter beschikking stonden.”320 

Was het tot die tijd bedroevend gesteld met de actualiteiten op de Nederlandse televi-
sie? Dat viel mee: er werd volop geëxperimenteerd met de mogelijkheden. Maar de om-
standigheden – met de zeer beperkte zendtijd, krappe financiën en een verzuild televisie-
bestel – waren niet gunstig voor een goede nieuws- en actualiteitenvoorziening. Daarnaast 
hadden weinig medewerkers in die eerste jaren een journalistieke achtergrond. Niet bij de 
KRO en Ncrv, en evenmin bij de Avro en Vara. Dit alles vormde een rem op het tot 
wasdom komen van journalistieke programma’s.  

In dit hoofdstuk staan de ontwikkelingen tot 1962 bij de Vara centraal. Ze zijn gro-
tendeels representatief voor wat er bij de overige omroepen gebeurde. In de eerste tien jaar 
van het bestaan van de Nederlandse televisie ging, mede door haar kwakkelende start, alle 
aandacht uit naar het verkrijgen van een zo groot mogelijk publiek. Het verhogen van de 
aantrekkelijkheid van het nieuwe medium stond centraal. Haar matige populariteit moest 
zo snel mogelijk worden opgekrikt.  

Als gevolg hiervan zou het beleid ten aanzien van de actualiteitenvoorziening bij de 
Vara tweeslachtig zijn. Actualiteitenprogramma’s werden wel belangrijk gevonden, maar 
hadden in de praktijk niet de prioriteit. Bovendien kreeg een nationaal nieuwsprogramma 
de voorkeur boven een eigen nieuwsrubriek, in de hoop dat een algemeen televisiejournaal 
het medium aantrekkelijker zou maken. Het resultaat was dat actualiteitenprogramma’s 
bij de Vara slechts langzaam vorm kregen. 

Globaal beschouwd laat dit eerste decennium zich wat de actualiteitenvoorziening be-
treft verdelen in drie fases. Tijdens de eerste fase, van 1951 tot 1956, was er sprake van 
een fragmentarische aanpak van de actualiteit, met voorzichtige pogingen tot eigen jour-
naals en het aftasten van wat verder, gelet op de beperkte faciliteiten, aan nieuwsvoorzie-
ning mogelijk was.  

De start van het NTS Journaal in 1956 luidde de tweede fase in, waarbij de program-
mamakers gedwongen werden om op zoek te gaan naar nieuwe formats voor hun actuali-
teitenprogramma’s. De nadruk die de omroepen in deze fase legden op amusementspro-
gramma’s en andere populaire genres beperkte echter de menskracht en mogelijkheden.  

De derde fase viel samen met de periode waarin televisie in Nederland doorbrak, tus-
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sen 1959 en 1962. In deze fase was er sprake van een toenemende specialisatie van de 
actualiteitenvoorziening, gekoppeld aan een behoefte van de omroepen om zich meer te 
profileren met serieuze programmagenres. Het zou leiden tot het ontstaan van een nieuw 
format: de actualiteitenrubriek. 

 
De Vara 
 
Alvorens nader in te gaan op deze drie fases, is het zinvol een korte blik te werpen op de 
Vara als omroeporganisatie. De Vara beleefde in de jaren vijftig een periode van ongeken-
de groei, dankzij een goed georganiseerde omroepvereniging, een toegankelijk program-
mablad en een aantrekkelijk programma-aanbod. De omroep zag het als zijn taak om het 
publiek te voorzien van hoogstaande cultuur, socialistische voorlichting en verantwoord 
vermaak. Hiervoor was een evenwichtige programmering noodzakelijk, in de vorm van 
een zogenaamd ‘totaalprogramma’ gericht op een breed publiek, volgens de sandwichfor-
mule avant la lettre – zware informatieve uitzendingen afgewisseld met amusementspro-
gramma’s en andere lichte kost om kijkers en luisteraars vast te houden.321  

Daarbij was de radio gedurende de jaren vijftig verreweg het belangrijkste medium. 
Grote publiekstrekkers waren bijvoorbeeld het zaterdagavondprogramma Showboat, geïn-
spireerd op Amerikaanse voorbeelden, dat met een combinatie van spelletjes, cabaret en 
muziek gemiddeld drie miljoen luisteraars trok, en de buitengewoon populaire hoorspelse-
rie De Familie Doorsnee, geschreven door Annie M.G. Schmidt. Tegelijkertijd bracht de 
Vara-radio ook politieke rubrieken als Socialistisch Commentaar, uitgesproken door Klaas 
Voskuil, de hoofdredacteur van Het Vrije Volk, of het veelzeggende Op de Korrel. De feiten 
van de dag door een rode bril, verzorgd door PvdA-kamerlid Evert Vermeer. Een rigide 
systeem van tekstcontrole garandeerde dat de radio-uitzendingen niet té aanstootgevend 
zouden zijn voor het brede publiek dat de Vara wilde bereiken.322  

De verantwoordelijkheid voor de omroeporganisatie en de programma’s lag bij het 
dagelijks bestuur. Dit bestuur bepaalde de koers van de omroep en de marges waarbinnen 
de programmamakers konden bewegen. Wat bijdroeg aan het succes van de Vara in de 
jaren vijftig en zestig was dat de omroep beschikte over een daadkrachtig en gelijkgestemd 
dagelijks bestuur waarin drie personen de dienst uitmaakten: Jaap Burger, Jan Broeksz en 
Wim Rengelink.323  

Jaap Burger, de man die van 1949 tot 1966 als voorzitter van de Vara optrad, was een 
eigenzinnige politicus die op velen overkwam als een ongelikte beer. Maar hij kon ook 
charmant zijn, “een bonkige man met een hart van goud”, memoreerde partijgenoot Joop 
den Uyl.324 Burger was tussen 1952 en 1962 fractievoorzitter van de PvdA en stond be-
kend om zijn nogal grove en frontale wijze van oppositievoeren. Hij lag daarom niet altijd 
even goed binnen de partijtop, die vreesde dat zijn hoekige optreden kiezers afstootte en 
de doorbraak naar een brede volkspartij zou bemoeilijken. Maar bij de Vara had men 
weinig moeite met zijn gedrag. Ondanks zijn ouderwetse uitstraling stond Burger open 
voor vernieuwing en hij zou in de jaren zestig ook sympathie koesteren voor het streven 
naar verjonging binnen de PvdA, zoals die tot uiting kwam in Nieuw Links. Deels kwam 
dit voort uit een goed ontwikkeld politiek Fingerspitzengefühl. Voor alles was hij er als 
politicus op uit machtsposities voor de sociaal-democratische beweging te creëren om zo 
het socialisme te verbreiden.325 

Ook Vara-bestuurder Jan Broeksz was politiek actief, in de jaren vijftig en zestig was 
hij lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Maar hij genoot vooral bekendheid als onbe-
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twist zwaargewicht onder de omroepbazen. Als jongste bediende opgeklommen binnen de 
Vara, toonde Broeksz zich tijdens en na de oorlog een krachtig voorzitter van de Federatie 
van Omroepverenigingen en de Nederlandse Radio Unie (NRU). Hij kreeg later ook 
zitting in het NTS-bestuur en het bestuur van de European Broadcasting Union (EBU). 
Vanaf 1945 was hij als omroepsecretaris van de Vara verantwoordelijk voor de radiopro-
gramma’s en in 1966 zou hij voorzitter van de omroep worden. Broeksz stond bekend om 
zijn strakke leiding en zijn oog voor detail, tegelijkertijd was hij kritisch en niet altijd 
makkelijk in de omgang. “Een rechtlijnige, scherpe debater, die precies wist wat hij wilde 
en geen centimeter van zijn uitgestippelde koers placht af te wijken”, stelde programma-
maker Arie Kleijwegt, die zowel bij de radio als de televisie met Broeksz te maken kreeg.326  

Het derde bestuurslid, Wim Rengelink, was jonger dan de andere twee.327 Hij was in 
1949 als dertiger in dienst van de Vara getreden en verantwoordelijk voor de televisiepro-
gramma’s. Daarnaast was hij sinds de start van televisie in 1951 tevens secretaris en pro-
grammacommissaris van de NTS. Ook Rengelink had een politieke achtergrond en was 
politiek actief, zij het alleen op lokaal niveau, als vertegenwoordiger van de PvdA in de 
gemeenteraad van Hilversum. Als televisiesecretaris kon Rengelink hard zijn als het moest, 
al was hij eerder koppig dan autoritair. Hij gold als het vlotste en toegankelijkste bestuurs-
lid en de sfeer bij zijn televisie-afdeling was liberaler dan die bij de radiosectie van de Vara. 
Omroepmedewerkers die klaagden dat ze bepaalde dingen niet mochten, porde hij op en 
zei: “Zoek nou de grenzen maar eens op”.328  

Rengelink stond bekend als een “sluwe vos” met duidelijke organisatorische gaven, die 
zeer behendig bestuurlijk en politiek kon laveren.329 “Ik behoor tot die mensen die nooit 
impulsief reageren”, verklaarde hij over zichzelf. “Ik wil altijd nadenken.”330 In de jaren 
zestig zou Rengelink door sommigen, niet altijd in positieve zin, beschouwd gaan worden 
als een ‘superbestuurder’ die vrijwel in zijn eentje het omroepbestel bestierde. Dat was wat 
overdreven, maar zijn spilposities bij zowel de Vara, de NTS en de EBU (waar hij vanaf 
1958 voorzitter van de nieuwscommissie was) gaven hem inderdaad veel macht. Met zijn 
bestuursfuncties bij de Vara en de NTS had Rengelink in feite twee petten op. Zelf ervoer 
hij dat niet als een probleem, hij genoot van het strategische spel. Rengelink: “Soms 
schreef je aan jezelf brieven, heel kwaad, en dan schreef je aan jezelf hele kwade brieven 
terug.”331  

Het trio Burger, Broeksz en Rengelink deelde een vergelijkbare achtergrond, een to-
meloze werkdrift, een pragmatische inslag en een rotsvast geloof in een betere socialistische 
toekomst. Enig paternalisme was het drietal daarbij niet vreemd. Volgens hen hadden de 
omroepen een leidende rol bij het opbouwen en in stand houden van een op beschavings-
idealen gefundeerde cultuur. Dit rechtvaardigde ook het bestaan van het omroepbestel. En 
net zoals een eigen politieke partij, vakbeweging en pers onmisbaar werden geacht in de 
strijd om een nieuwe en socialere maatschappij, beschouwden zij ook de eigen omroep als 
een noodzakelijke bouwsteen. 

Daarnaast liet het trio zich het beste typeren als calvinistische socialisten. “Ze waren 
truttiger dan welke kerkelijke protestant ook”, herinnerde de toemalige adjunct-directeur 
televisie Gijs Stappershoef zich. Niet per se op zedelijk gebied, maar wel qua levenshou-
ding. Zo was Broeksz geheelonthouder en een tegenstander van smartlappen en voelde 
Rengelink zich heimelijk thuis bij de programma’s van de Ncrv.332 Het paste bij de calvi-
nistische inslag van de sociaal-democratie in Nederland, aldus Stappershoef. “Aan de ene 
kant sterk ideologisch en vooral idealistisch, aan de andere kant heel ethisch.”333 De Vara 
leed in de jaren vijftig aan een wat calvinistisch sentiment, concludeerde ook Rengelink 
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achteraf.334 Tegelijkertijd zag het bestuur in dat om de sociaal-democratische verheffings-
idealen vorm te geven, creatieve programmamakers de ruimte moesten krijgen. Zeker ook 
bij dat nieuwe medium, televisie. 

 
Het aftasten: 1951-1956 
 
Vanaf het begin realiseerden de bestuurders en programmamakers zich dat de kracht van 
televisie lag in haar vermogen belangrijke nieuwsgebeurtenissen op het scherm te brengen. 
Juist door het in beeld brengen van nieuwsgebeurtenissen en de kijkers het gevoel te geven 
daar rechtstreeks bij aanwezig te zijn, bewees televisie haar meerwaarde boven bijvoorbeeld 
radio.  

Een belangrijke mijlpaal vormde in dat opzicht de kroning van koningin Elisabeth in 
juni 1953, die live werd doorgeseind vanuit Londen. Het leverde wat gruizige beelden op, 
maar dat deerde niet. De uitzending vormde “een openbaring”, verklaarde minister Cals 
naderhand.335 Wat het Nederlandse publiek zag, was het “wonder van het verre-zien”. 
“Toen eerst werd ik me van dit wonder, van de kracht die ervan kán uitgaan, volledig 
bewust”, schreef de invloedrijke televisiecriticus Henk Schaafsma336. “De belangrijkste 
karaktertrek van de televisie is wel haar vermogen ‘de wereld in de huiskamer te bren-
gen’.”337  

Maar de geringe zendtijd – aanvankelijk drie uur per week, vanaf 1955 acht uur per 
week – die ook nog eens verdeeld moest worden over de vijf omroepen, liet weinig ruimte 
om bovenop het nieuws te zitten. De eerste paar jaar overheerste bovendien de overtuiging 
dat televisie-uitzendingen zoveel mogelijk live moesten zijn. Televisie werd beschouwd als 
een venster op de wereld. Vanuit die verwachting lag sterk de nadruk op live uitzendingen 
van actualiteiten, aangezien die het meeste recht deden aan de utopische visie van het ‘ver-
zien’.338  

“Directheid is het levensbloed van televisie”, aldus Marinus Schroevers, auteur van een 
van de eerste boeken over televisie in Nederland.339 Vandaar dat zoveel mogelijk pro-
grammaonderdelen – het televisiespel, de causerie, de quiz, het muziekspektakel, het kin-
derhalfuurtje – allemaal live vanuit de studio werden uitgezonden. De ‘ware tv-man’, 
concludeerde Schroevers, beschouwde het opnemen op film als een hulpmiddel waar men 
zo weinig mogelijk gebruik van moest maken.340 Deze opvatting liet zich slecht rijmen met 
het gegeven dat veel nieuwsgebeurtenissen plaatsvonden buiten de paar uur per week dat 
er televisie-uitzendingen waren. Nieuws werd wel belangrijk gevonden, maar als het niet 
live was, was het geen echte televisie: dit vormde een dilemma bij de nog prille nieuwsver-
slaggeving. 

Vooral in het zogenaamde ‘gezamenlijke programma’, verzorgd door de NTS maar 
gemaakt door programmamakers van de diverse omroepen, werd geprobeerd aandacht te 
besteden aan het nieuws. Het ging daarbij vaak om nationale en geplande onderwerpen als 
de opening van de Staten Generaal of het bezoek van de koningin aan het buitenland. 
Maar ook actueel nieuws kreeg – zij het incidenteel – aandacht: zo leidde de watersnood-
ramp van februari 1953 tot een intensieve samenwerking tussen de verschillende televisie-
sectie’s, resulterend in extra programma’s waarin binnen een paar dagen na de ramp film-
reportages over de getroffen gebieden werden getoond.341 Het was geen live verslaggeving, 
want dat stond de techniek nog niet toe. Toch was de snelheid waarmee gereageerd werd 
voor die tijd indrukwekkend. Het smaakte naar meer.  

Het besef dat nieuwsverslaggeving een belangrijke pijler in het programma-aanbod 
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moest zijn heerste ook bij de Vara, maar de eerste vier jaar zat de omroep duidelijk op een 
dubbelspoor. Enerzijds probeerde men wel iets aan actualiteitenvoorziening te doen, an-
derzijds hamerde Rengelink erop dat nieuwsvoorziening niet een taak van de omroepen 
apart moest zijn. Dit standpunt was aanvankelijk vooral gebaseerd op financiële en prakti-
sche overwegingen, aangezien Rengelink meende dat de omroepen niet de middelen zou-
den hebben om elk een eigen journaal te brengen. Bovendien was het Vara-bestuur voor-
stander van samenwerking daar waar dit mogelijk was.342  

Spoedig klonken echter ook meer inhoudelijke motieven door in Rengelinks bezwaren 
tegen een versnipperde nieuwsvoorziening. “Nieuws vormt de ruggegraat van televisie”, 
schreef hij in 1954 in Vara’s omroepblad De Radiogids. 

  
“Nieuws in de vorm van directe reportages, maar ook nieuws in de vorm van een 
zo mogelijk dagelijks filmjournaal van actualiteiten uit binnen- en buitenland. Die 
nieuwsvoorziening zal niet afhankelijk mogen zijn van een toevallig op bepaalde 
dagen uitzendende omroepvereniging, die om welke reden dan ook bepaalde voor 
de meerderheid van ons volk belangrijke actualiteiten niet in het ‘eigen’ journaal 
zal willen opnemen.”343  
 

Het belangrijkste argument was echter dat een goed journaal de aantrekkingskracht en 
populariteit van televisie sterk zou vergroten, zoals in het buitenland, met name in de 
Verenigde Staten, was gebleken. Vandaar dat Rengelink zich verzette tegen plannen voor 
afzonderlijke journaals, die hij als “dwaasheid” afdeed. Als de omroepen vasthielden aan 
hun autonomie op dit vlak dreigde er, aldus Rengelink, “een historische fout die fataal zal 
zijn voor de Nederlandse televisie”.344 Nadrukkelijk pleitte hij voor samenwerking van de 
omroepen bij de nieuwsvoorziening. En als lid van het dagelijks bestuur van de NTS 
schuwde hij, om dit voor elkaar te krijgen, enige powerplay niet.  

Rengelink bezette in dit opzicht een strategische positie. De Vara had als enige omroep 
een lid van het dagelijks bestuur al vanaf eind jaren veertig geheel vrijgemaakt om zich met 
televisiezaken bezig te houden. Dit gaf de omroep een duidelijke voorsprong ten opzichte 
van de andere omroepverenigingen. Het stelde Rengelink ook in staat vanaf de start van 
de NTS in mei 1951 veel tijd te investeren in dit samenwerkingsorgaan.  

Zijn functie als programmacommissaris televisie verschafte hem aanzienlijke invloed. 
Hij was daarmee inhoudelijk verantwoordelijk voor álle NTS-programma’s.345 Al in de 
zomer van 1952 verschenen er nota’s van zijn hand waarin Rengelink zijn gedachten over 
een gemeenschappelijk NTS Journaal ontvouwde. Ruim anderhalf jaar later werd zijn 
voorstel om daarvoor een film- en journaaldienst in het leven te roepen door het NTS-
bestuur geaccepteerd. De andere omroepen sputterden aanvankelijk nog tegen, maar in de 
loop van 1954 ontstond meer begrip voor de noodzaak van samenwerking. Dit had veel te 
maken met de moeizame wijze waarop binnen elke omroep de actualiteitenvoorziening op 
de televisie van de grond kwam.346 

 
Het nieuwe medium beloofde veel, als venster op de wereld, maar wat kon je er eigenlijk 
mee? Aanvankelijk leefde de notie dat televisie een veredeld soort radio was, oftewel, in de 
woorden van Rengelink, “gewoon een praatje met een plaatje”.347 Maar wat voor informa-
tieve programma’s kon men uitzenden? Hoe moesten actuele kwesties op een aantrekke-
lijke wijze in beeld worden gebracht? Daarover bestonden die eerste paar jaar nog maar 
weinig uitgesproken gedachten.  
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Illustratief zijn de notulen van de bespreking van de miniscule televisiesectie van de 
Vara348, vier man groot, op woensdag 30 januari 1952. Onderwerp was een uitzending die 
twee weken later plaats zou vinden. Na enige tijd gestoeid te hebben met het idee van een 
politiek poppenspel, verschoof de discussie naar een ander programma-onderdeel: de 
actualiteiten. “Wat dit betreft moeten wij vooral in de gaten houden, wat voor actualitei-
ten er zijn”, vatte de notulen de discussie samen. “We moeten er op gespannen zijn, welke 
belangrijke gebeurtenissen wij in de televisie zullen uitzenden.”349 Die belangrijke gebeur-
tenissen bleken bij nader inzien van alles en nog wat te kunnen zijn. Zo dachten de pro-
grammamakers in mei 1952 aan “eventueel een film over de bloeiende Betuwe” en over-
woog men een half jaar later een reportage over een kanarietentoonstelling.350  

Het geeft aan dat de term ‘actualiteiten’ in de praktijk een handzaam paraplubegrip 
was dat allerlei soorten uitzendingen dekte: van live-reportages, studiogesprekken en fo-
rumdiscussies tot commentaren op het nieuws en uit het buitenland aangekochte filmflit-
sen. Maar het konden ook meer tijdloze documentaires zijn over de woningnood, over de 
zeesleepvaart of over de Biesbosch.351  

Dat aanvankelijk met een dergelijke ruime opvatting van het begrip actualiteiten werd 
gewerkt was onvermijdelijk. Vanwege de technische en facilitaire beperkingen konden de 
programmamakers in deze begintijd niet erg kieskeurig zijn. Bovendien hadden Ren-
gelinks acties voor een gezamenlijk journaal consequenties voor de mate waarin de Vara 
zelf in de eerste vier jaar aandacht besteedde aan nieuws en actualiteiten. Een echt jour-
naal, waartoe de andere omroepen wel pogingen ondernamen, had de Vara aanvankelijk 
niet.352 

Alleen zo nu en dan werden er reportages uitgezonden. Eén persoon, Ben Steggerda, 
die een achtergrond had in radio-amusement, werd verantwoordelijk gesteld voor de live- 
en documentairereportages. Die gingen over onderwerpen als het bloemencorso in Haar-
lem, de opening van het Amsterdam Rijnkanaal of het twintigjarig bestaan van de Afsluit-
dijk.  

Deze live-reportages waren omvangrijke operaties die veel voorbereiding, materieel en 
menskracht vergden. Televisiecamera’s waren logge, moeilijk verplaatsbare apparaten, er 
waren vele honderden meters aan camera- en geluidskabels nodig en circa twintig tot 
dertig man om alles mogelijk te maken, plus een aparte ploeg PTT-beambten voor de 
straalverbinding. En alles moest tot op de seconde gepland worden. Een ratio van 40 uur 
voorbereidingstijd voor 1 uur uitzending was normaal.353 Vandaar dat dergelijke live-
reportages op incidentele basis werden uitgezonden.  

Ook de meer documentair getinte reportages op film werden sporadisch vertoond. Als 
dat gebeurde, werd het meteen breed uitgemeten. Zo zond de Vara in oktober 1952 een 
reportage uit over een grote stakingsactie bij de Ommelanden in Groningen. Voldoende 
aanleiding voor de redactie van De Rode Omroep, het kaderblad voor Vara-functionarissen, 
om uitvoerig bij deze uitzending stil te staan en te verwijzen naar de reportage “als wapen 
in onze strijd”. “De televisie”, schreef de redactie enthousiast, “is ook voor ons socialisten 
een machtig medium”.354  

Het machtige medium kampte echter met een gebrek aan mankracht. Het handjevol 
programmamakers bij de Vara had ondanks de lage uitzendfrequentie van eens in de twee 
weken al moeite genoeg om de zendtijd te vullen met gevarieerde uitzendingen. Actualitei-
tenprogramma’s kwamen op het tweede plan. Pas op het moment dat de staf uitgebreid 
werd, konden de actualiteiten gestructureerder aangepakt worden.  

De nieuwe medewerkers waren veelal afkomstig uit de culturele sector. Zoals aangege-
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ven in het vorige hoofdstuk, vond doorstroming vanuit de radio-afdelingen, waar men 
ervaring had met journalistiek, in deze periode nog nauwelijks plaats. De Vara-
bestuurders, en met name omroepsecretaris Broeksz, waren huiverig om hun eigen men-
sen in te zetten voor een medium dat nog niet zoveel voorstelde. Uitzondering vormde de 
27-jarige radioverslaggever Piet te Nuyl, die in 1952 hoofd van de kleine televisie-afdeling 
werd omdat Broeksz van hem af wou.355  

Nieuwe programmamakers werden vooral gerecruteerd onder de jonge creatieve talen-
ten die elders naam hadden gemaakt. Zo trok de Vara in het najaar van 1954 de 34-jarige 
Gijs Stappershoef aan als televisieregisseur. Stappershoef had enige ervaring in de journa-
listiek, maar genoot vooral bekendheid door de regie van enkele succesvolle toneelstukken 
en musicals. Zijn taak werd de verzorging van de drama- en amusementsprogramma’s, 
daarnaast ging hij zich met reportages bezighouden. Stappershoef zou zich in de loop van 
de jaren steeds meer ontpoppen als een dwarse, creatieve en soms ontregelende program-
mamaker. Maar zijn werkwijze werd stimulerend gevonden en zijn programma’s hadden 
veel succes. Vanaf eind jaren vijftig zou hij adjunct-directeur bij de Vara-televisiedienst 
worden. 

Spoedig na de komst van Stappershoef kwam de eveneens 34-jarige Milo Anstadt de 
televisiesectie versterken. Anstadt was redacteur bij Vrij Nederland en chef-redacteur van 
de Radio Nieuwsdienst geweest. Hij werd verantwoordelijk voor de actualiteiten en do-
cumentaires, maar óók voor het culturele magazine Spiegel der Kunsten en andere klein-
kunstprogramma’s van de Vara. Deze combinatie van functies was typerend voor alle 
leden van de kleine televisiesectie.  

Met de stafuitbreiding, gekoppeld aan een zendtijduitbreiding van drie naar acht uur 
per week per 1 januari 1955, nam de productie van reportages beduidend toe. Zodanig 
zelfs dat de Vara begin 1955 tòch besloot een eigen journaal te gaan uitzenden. Want met 
enige regelmaat klonk vanuit de Verenigingsraad de klacht dat in de Vara-programma’s 
een “te weinig socialistisch beeld” werd gegeven. Er was toenemende druk om een “eigen” 
sociaal-democratisch geluid te laten horen naast de gekleurde journaals en actualiteiten-
programma’s die de andere omroepen uitzonden.356 Vanaf de start in 1951 vertoonden 
deze omroepen (de kleine Vpro uitgezonderd) met wisselend succes in elke uitzending een 
nieuwsjournaal. De Avro had het programma Televizier357, de KRO had de rubriek Te-
lenieuws, ook wel Voor Oog en Oor genoemd358, en de Ncrv presenteerde een Filmjournaal.  

Dergelijke programma’s lieten zich het best omschrijven als niet-actuele, versnipperde 
en deels verzuilde versies van het bioscoopjournaal. Zo toonde de KRO reportages over de 
onthulling van oorlogsmonumenten of ere-promoties aan de Katholieke Universiteit in 
Nijmegen, besteedde de Avro aandacht aan de opening van het visseizoen en het bezoek 
van prins Bernhard aan Zuid-Afrika en berichtte de Ncrv over het Leger des Heils, de 
padvinderij en Nieuw Guinea. Van coördinatie was vrijwel geen sprake en de kijkers 
hadden voor het volgen van het nieuws weinig aan deze journaals, door presentatrice Mies 
Bouwman aangeduid als “de kleine stukjes en brokjes film die zo nu en dan in de diverse 
programma’s werden gedraaid”.359 Hoewel later van start gegaan, week het Journaal360 van 
de Vara niet noemenswaardig af van de overige omroepjournaals. Ook bij de Vara kwam 
vanaf 1955 in vrijwel elke televisie-uitzending een verzameling binnen- en buitenlandse 
actualiteiten voorbij, gegoten in een formule die veel overeenkomsten vertoonde met het 
Polygoon bioscoopjournaal.  

Die sterke gelijkenis met het bioscoopjournaal was bijna onvermijdelijk: het was het 
format dat iedereen kende. Bovendien was Polygoon hofleverancier van de cameralieden. 
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De omroepen hadden namelijk zelf geen eigen cameramannen in dienst. Ze huurden ze in 
bij een aan Polygoon gelieerd filmbedrijf, Interfilm. Anticiperend op de neerwaartse spi-
raal in het bioscoopbezoek had Polygoon in de eerste helft van de jaren vijftig Interfilm, 
een klein 16mm-filmproduktiebedrijfje, opgekocht. Samen met het filmbedrijf Multifilm 
richtte Interfilm vervolgens midden jaren vijftig de combinatie Telefilm op. Telefilm ging 
vooral in opdracht van het NTS Journaal werken, maar de filmbedrijfjes leverden ook 
cameramensen aan de overige omroepen. De combinatie verhuisde eind jaren vijftig naar 
Hilversum om geïntegreerd te worden in het productiebedrijf Cinecentrum, waarin al 
deze verschillende bedrijfjes samensmolten.361  

Vrijwel alle werknemers van deze filmbedrijfjes hadden bij het bioscoopjournaal het 
vak geleerd. Daar kwam bij dat het enige voorbeeld op het terrein van visuele nieuwsvoor-
ziening in Nederland op dat moment het Polygoonjournaal was. Vandaar dat de reporta-
ges van Vara’s Journaal, evenals die van de andere omroepen, qua stijl en inhoud veel 
gelijkenis vertoonden. Ze hadden veelal dezelfde wat blijmoedige toon als het bioscoop-
journaal en vaak ook eenzelfde vrijblijvendheid in de onderwerpskeuze.362 

Hier was de uitzendfrequentie mede debet aan. Met circa twee à drie uitzendingen per 
maand die gemiddeld slechts tien minuten duurden, was het voor Vara’s Journaal niet of 
nauwelijks mogelijk het nieuws op de voet te volgen. De financiële middelen waren daar-
bij beperkt en meestal werden de eigen reportages zonder geluid opgenomen. Achter-
grondgeluiden, muziek en de commentaartekst werden er later bijgevoegd. Alleen al het 
feit dat het filmen, ontwikkelen en monteren van een binnenlandse reportage al gauw een 
dag of twee in beslag nam en de aangekochte buitenlandse reportages slechts éénmaal per 
week per vliegtuig Nederland bereikten, dwong de televisiesectie om te kiezen voor on-
derwerpen met een zekere tijdloosheid.363 Daarnaast had de vrijblijvendheid van de on-
derwerpen ook te maken met de wijze waarop de leden van de televisiesectie het pro-
gramma maakten. “Dat was vreselijk”, herinnerde Stappershoef zich. “Wij moesten dat 
erbij doen. Dus als je even geen gewone productie had, werd je er op uit gestuurd voor het 
journaal.”364  

Het resultaat was ernaar. Wat de kijkers voorgeschoteld kregen in elke uitzending van 
Vara’s Journaal waren vijf of zes korte reportages – zelden langer dan één à twee minuten 
– die altijd enigszins willekeurig achter elkaar geplaatst leken. Luchtige binnenlandse 
gebeurtenissen als de opening van het badseizoen in Scheveningen, het huwelijk van actri-
ce Mary Dresselhuys of het bezoek van Kamerleden aan een forellenkwekerij, werden 
afgewisseld met gevarieerd buitenlands nieuws als de reis van de West-Duitse bondskanse-
lier Adenauer naar Moskou, een treinramp in Engeland of motorvoetbal in Italië. 

Hoe geprofileerd was de Vara met haar Journaal? Het streven om de populariteit van 
de televisie te vergroten, won het bij de omroep van de ideologische doelstelling, ook voor 
zover het de actualiteiten betrof. De langzame groei van het aantal kijkers (met minder 
dan tienduizend verkochte televisietoestellen in 1955) en het besef dat men met één zen-
der niet té gericht kon zijn en rekening moest houden met de wensen van een breed pu-
bliek, noopten tot een voorzichtige keuze van onderwerpen.365 Het eigen journaal had 
daarom een bescheiden sociaal-democratische uitstraling, met op zijn tijd aandacht voor 
binnenlandse gebeurtenissen als stakingen in Amsterdam en het congres van de PvdA, of 
buitenlandse onderwerpen als 1 mei-vieringen in Denemarken en conflicten binnen de 
Britse Labourpartij. Maar het aandeel van dergelijke ‘gekleurde’ onderwerpen bedroeg 
minder dan 10 procent van het geheel.366 

De meeste onderwerpen waren nationaal getint: de opening van het eerste Nederland-
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se motel, de geboorte van een leeuwtje in Artis, het lichtfeest bij de start van het Holland 
Festival. En voor zover mogelijk waren ze onderhoudend van aard. Zo werd een portret 
van een veemarkt in Den Bosch getooid met de opgewekte titel “Vee op z’n Paasbest”. En 
ging een reportage over het bezoek van een Zuid-Marokkaanse dansgroep aan Nederland 
vergezeld van het montere commentaar: “Zij waren doodmoe, want voor hen heeft het 
reizen in een comfortabele trein ongetwijfeld dezelfde gevolgen die een lange rit op een 
kameel voor ons zou hebben.”367  

Die nadruk op nationaal getinte onderwerpen is opmerkelijk in het licht van de recht-
vaardiging voor een eigen journaal. Omroepbestuurders betoogden immers dat op die 
manier het ‘eigen geluid’ ook aan bod kon komen. De praktijk was echter dat dit eigen 
geluid zowel bij de Vara als bij de andere omroepen een bescheiden plaats innam tussen de 
meer neutrale, algemene onderwerpen. 

 
De komst van het NTS Journaal maakte de continuering van de eigen journaals van de 
omroepen overbodig. In 1954 nam het NTS-bestuur het besluit om een aparte redactie-
staf aan te stellen voor de journaalvoorziening, vanaf januari 1956 ging het journaal daad-
werkelijk de lucht in ging.  

De redactie van het NTS Journaal, vijf man sterk, was wel aan restricties gebonden. 
Als NTS-programmacommissaris had Rengelink moeten instemmen met een vetorecht 
voor de omroepen en de komst van een Journaalcommissie, waarin alle omroepen verte-
genwoordigd waren. De commissie was inhoudelijk verantwoordelijk voor het journaal en 
keurde vooraf de onderwerpen goed. Rengelink had er bovendien zelf op toegezien dat de 
taak van het journaal beperkt was: het mocht het nieuws alleen sec brengen.368 De verzor-
ging van achtergronden en commentaren bij dat nieuws bleef voorbehouden aan de om-
roepen. Niets mocht immers het pluriformiteitsbeginsel, en daarmee de bestaansgrond, 
van het omroepbestel in gevaar brengen.  

Ondanks deze beperkingen maakte het NTS Journaal al snel aanspraak op de titel van 
“meest bekeken programma” en gold het als het meest favoriete programma bij een over-
tuigende meerderheid (97 procent) van de kijkers.369 Daarmee kreeg Rengelink gelijk: een 
goede nieuwsvoorziening vergrootte de populariteit en aantrekkingskracht van televisie. 

De formule van het NTS Journaal leek erg op die van het Polygoonjournaal. Zonder 
nieuwslezer – want dat werd lang ongewenst geacht – werden in uitzendingen van 15 
minuten steeds tussen de acht à tien onderwerpen behandeld met behulp van filmfrag-
menten. De uitzendingen waren niet dagelijks, maar drie keer in de week, op maandag, 
woensdag, vrijdag. Pas in 1958 ging men over op vier keer per week. Het journaal bood 
een mix van binnenlandse reportages, sport, kunst, rampen, faits divers en buitenlandse 
conflicten. En natuurlijk waren er veel beelden van beroemdheden te zien. Binnenlandse 
onderwerpen waren meestal van de vorige dag, de buitenlandse onderwerpen vaak een 
paar dagen of zelfs weken oud. Vandaar dat veel items werden ingeleid met de woorden 
‘dezer dagen’ of ‘onlangs’. Het maakte het ontzag voor de prestaties van de kleine redactie 
niet minder groot. “Uitstekend werk”, kopte Het Vrije Volk in 1958. “Meermalen dwingt 
het NTS-Journaal ieders bewondering af.”370 

De vraag was hoe de Vara en de overige omroepen in het vervolg de actualiteit konden 
verslaan, zonder hetzelfde te doen als wat de NTS deed. Pas langzaam ontstonden er idee-
en voor programma’s die verder gingen dan de licht aangepaste radio- of bioscoopjour-
naalformules waarmee in de begintijd werd gewerkt. De start van het NTS Journaal was 
alleen al daarom van belang: het dwong de omroepen op zoek te gaan naar andere, meer 
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creatieve vormen van actualiteitenvoorziening. En juist omdat het NTS Journaal als alge-
meen programma geen ideologisch gekleurde items mocht brengen, leidde dit ertoe dat de 
diverse omroepen in hun actualiteitenprogramma’s geprofileerder werden dan voorheen. 

 
Nieuwe formats: 1956-1959 
 
Het Televisiebesluit van 1956, behandeld in het vorige hoofdstuk, gaf de televisie-afdelingen 
na vijf jaar van sappelen en experimenteren eindelijk enig perspectief. Dankzij de zendtijd-
uitbreidingen van 1956 en 1957 kon er vijf dagen per week worden uitgezonden, met steeds, 
vanaf acht uur ‘s avonds, circa twee uur televisie per avond.371 Ook werd het kijkgeld inge-
voerd en kregen de omroepen ruimere financiële middelen tot hun beschikking.  

Voor de informatie- en actualiteitenvoorziening leek een gunstige periode aan te bre-
ken: nieuwe programmavormen en -rubrieken werden uitgedacht, of konden nu worden 
gerealiseerd. Dankzij de toename van de zendtijd werd het bovendien mogelijk langer stil 
te staan bij actuele ontwikkelingen, waardoor onderwerpen niet meer uitsluitend met 
reportages van gemiddeld anderhalve minuut hoefde te worden afgedaan. De omroepen 
kregen daarmee de kans zich ideologisch nadrukkelijker te manifesteren met hun informa-
tieve programma’s.  

Tegelijkertijd was men bij de Vara daarin voorzichtig. Met de toename van zendtijd 
en de verruiming van de budgetten zagen de bestuurders eindelijk de kans de aantrek-
kingskracht van televisie te vergroten en er een daadwerkelijk massamedium van te maken. 
Vooral Rengelink was in deze periode huiverig dat tevéél aandacht voor de zogenaamde 
“gerichte programma’s”, waarmee politieke uitzendingen werden aangeduid, een averechts 
effect zou hebben. Zeker omdat er maar één zender was met bovendien weinig zendtijd, 
moest de Vara, zo waarschuwde hij in mei 1958, “een nodeloze geprikkeldheid” zien te 
vermijden. “Wij moeten dus oppassen dat binnen dit geringe aantal uren de gerichte 
uitzendingen niet een onevenredig groot aandeel hebben”.372 

De aandacht richtte zich op programma’s met een brede aantrekkingskracht. Vooral in 
de amusementssector wist de Vara in de tweede helft van de jaren vijftig een aantal zeer 
succesvolle programma’s te lanceren: een geslaagde combinatie van cabaret, variété en 
revue in het door ‘Dorus’ (Tom Manders) geleidde St. Germain des Prés, de quiz Weet wel 
wat je waagt met de eerste echte ‘quizmaster’ Theo Eerdmans, het immens populaire 
muzikale blijspel Pension Hommeles geschreven door Annie M.G. Schmidt en het naar het 
Amerikaanse voorbeeld van This is your life gemodelleerde ‘human interest’ programma 
Anders dan Anderen, met Bert Garthoff als gastheer.  

Deze serie successen verhoogde onmiskenbaar de populariteit van de Vara als omroep: 
in 1959 bereikte men de mijlpaal van een half miljoen leden.373 Maar doordat een groot 
deel van de aandacht en programmabudgetten ging naar de ontspannings- en amuse-
mentsprogramma’s, bleef er in de praktijk niet veel over voor de andere rubrieken, hoezeer 
het Vara-bestuur ook, zeker naar buiten toe, verklaarde te hechten aan programma’s die 
achtergronden en commentaar op het nieuws gaven. 

Niet dat er niets gebeurde. Al vanaf het begin van de jaren vijftig werd binnen de tele-
visiesectie gediscussieerd over programma’s die belangstelling voor politieke vraagstukken 
zouden opwekken bij het grote publiek.374 Het bestuur liet in 1956 onomwonden weten 
dat het een belangrijke taak van de Vara was om bij te dragen aan “de politieke scholing 
en geestelijke verheffing van het volk”.375 Het verschaffen van politieke voorlichting stond 
bij de sociaal-democratische omroep traditiegetrouw hoog in het vaandel.  
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Vandaar dat politiek een van de eerste onderwerpen was waar de Vara als gevolg van 
de ruimere programmering aandacht aan ging besteden. Verder dan heel af en toe een 
documentaire of een korte uiteenzetting vanuit de studio door een deskundige was men 
tot dan toe niet gekomen. Hier kwam in 1956 verandering in. Onder voorzitterschap van 
Vara-bestuurslid Meyer Sluyser, die tevens chef Propaganda bij de PvdA was, ging U en 
Uw Regering van start, een maandelijks discussieprogramma over politieke kwesties.  

Hoewel het niet de vorm had van een actualiteitenprogramma, was U en Uw Regering 
wel gebaseerd op de politieke actualiteit van de dag. Ministers werden als centrale gast naar 
de studio genodigd om te discussiëren met “vooraanstaande landgenoten”, bij voorkeur 
vertegenwoordigers van belangenorganisaties.376 Zo had de uitzending in februari 1956 de 
minister van Economische Zaken, Jelle Zijlstra (ARP), in de hoofdrol, met tegenover hem 
de voorzitter van het Algemene Nederlandse Werkgeversverbond, de secretaris van de Alge-
mene Nederlandse Katholieke Werkgeversvereniging en de voorzitter van de aan de PvdA 
gelieerde Wiardi Beckman Stichting. De televisiestaf verwachtte wel wat vuurwerk van het 
gezelschap, maar dat bleef uit. “De deelnemers aan de discussie praten tijdens de voorbespre-
king het onderwerp zover uit, dat zij precies weten waar de strijdpunten liggen en deze wor-
den dan tijdens de uitzending zorgvuldig vermeden”, klaagde de televisiesectie.377  

In een periode waarin de pacificatiepolitiek nog hoogtij vierde en gestreefd werd naar 
depolitisering van wezenlijke strijdpunten, was het wellicht ook wat veel gevraagd om te 
verwachten dat de deelnemers aan U en Uw Regering onder de hete lampen van de studio 
fel tegen elkaar van leer zouden trekken. De toenmalige Nederlandse politieke cultuur 
vormde in dit opzicht, mede dankzij de rooms-rode coalities, geen gunstige voedingsbo-
dem voor discussieprogramma’s. Volgens televisiecriticus Henk Schaafsma verklaarde dit 
het uitblijven van felheid en levendigheid in de uitzendingen van U en Uw Regering: “Men 
zegt elkaar niet de waarheid, men brengt elkaar in beleefde termen van elkanders stand-
punt op de hoogte.”378  

Voor de televisiesectie was dit een probleem. U en Uw Regering kreeg weliswaar door 
de Verenigingsraad veel lof toegezwaaid en ook het bestuur toonde zich tevreden met het 
feit dat de Vara tenminste aandacht besteedde aan de politieke actualiteit, maar binnen de 
sectie bleef men kritisch. Rengelink waarschuwde dat alleen een gesprek geen ‘goede’ 
televisie opleverde; indien de discussies niet leidden tot een botsing van meningen, zou de 
aantrekkelijkheid er heel snel af zijn. “Wij zullen moeten zoeken naar een vorm die voor 
televisie geschikt is.”379 

Niet alleen de Vara worstelde met het vinden van de juiste vorm, dit soort interne dis-
cussies vonden ook plaats bij de KRO. Vanaf 1956 zond de katholieke een enigszins ver-
gelijkbare rubriek uit, het tweewekelijkse interviewprogramma Gastenboek. Hierin werden 
regelmatig katholieke politici en andere hoogwaardigheidsbekleders geïnterviewd door de 
hoofdredacteur van De Gelderlander, Louis Frequin. KRO-bestuursleden klaagden echter 
dat dergelijke interviews bij de Britse en Duitse televisie veel beter van de grond kwamen. 
Het probleem was dat er in de Nederlandse context amper gediscussieerd werd, hoogstens 
werden er standpunten verkondigd, signaleerde KRO-voorzitter Kors in 1957. Daar viel 
volgens hem niet veel tegen te doen: “Men kan iets van te voren in elkaar zetten, doch dan 
is het leven er uit.”380 Dankzij de bredere opzet van Gastenboek, dat zich niet alleen richtte 
op politici, en de hogere frequentie, waardoor het actueler kon zijn dan U en Uw Regering, 
had het interviewprogramma van de KRO wel redelijk succes bij het publiek.381 

U en Uw Regering hield slechts twee seizoenen stand bij de Vara. De formule werd nog 
aangepast, maar het mocht allemaal niet baten. Als discussieprogramma bleek het onvol-
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doende interessant, dus werd het gestaakt. Voor de televisiestaf was dit een leerzame les. 
Bij latere initiatieven voor discussieprogramma’s werd getracht de deelnemers op z’n minst 
ook te selecteren op basis van hun bereidheid om met enige felheid te discussiëren. Dit 
resulteerde onder meer in het succesvolle forum Welbeschouwd, waarbij een vast team in 
de jaren 1959-1962 maandelijks onder leiding van de PvdA-politicus George Cammel-
beeck over een actueel thema van gedachten wisselde.  

 Wat dit voorbeeld vooral laat zien is dat inhoudelijke criteria voor het maken van 
‘goede’ televisie belangrijker werden geacht dan de noodzaak om zich te profileren door 
middel van gerichte uitzendingen. Deels had dit te maken met de al eerder aangehaalde 
aantrekkelijkheidsafweging: met teveel gerichte programma’s joeg je kijkers weg. Deels 
hing het ook samen met de behoefte van de programmamakers en bestuursleden om zich 
te spiegelen aan buitenlandse voorbeelden van ‘goede’ televisie. Het streven om de popula-
riteit van televisie zoveel mogelijk te vergroten, had nog een andere consequentie. Ook bij 
de programma’s die niet tot de amusementssector behoorden, werden ontspanningsele-
menten toegevoegd. De gevolgen hiervan waren duidelijk merkbaar bij het actualiteiten-
programma waarmee de Vara in het najaar van 1956 van start ging.  

 
Getooid met de opwekkende titel Mensen, dingen, nu, was deze nieuwe rubriek een nogal 
hybride actualiteitenprogramma.382 Net als in de beginjaren was de invulling van wat 
onder de term ‘actualiteiten’ viel zeer ruim. Bovendien stond de vorm niet echt vast en 
ontbrak het aan vaste mensen om de presentatie en productie van de onderwerpen op zich 
te nemen. “Mensen, dingen, nu stelde niet zoveel voor”, verklaarde Rengelink achteraf, 
“het was Spielerei.”383  

De rubriek verscheen eens in de twee à drie weken op het scherm, met uitzendingen 
die gemiddeld slechts tien tot vijftien minuten duurden. Daarmee leek het in frequentie 
en omvang op Vara’s Journaal, met een belangrijk verschil: elke uitzending was gewijd aan 
slechts één onderwerp en bestond uit een reportage of een studio-interview. Serieuze actu-
aliteiten kwamen aan bod, zoals de bespreking van de miljoenennota of een toelichting op 
het PvdA-standpunt inzake Nieuw Guinea, uiteengezet door Jaap Burger in zijn hoeda-
nigheid van fractievoorzitter van de PvdA. Daarnaast waren er reportages: over de 70ste 
verjaardag van Willem Drees, over het congres van het NVV of over een boycotactie tegen 
schepen die onder een goedkope vlag voeren. Maar ook minder zware onderwerpen wer-
den behandeld, zoals de nieuwste Nederlandse speelfilm Jenny of de verrichtingen van een 
vernieuwd type sleepboot.  

Qua onderwerpskeuze was het programma wel geprofileerder dan Vara’s Journaal: cir-
ca de helft van de items had een sociaal-democratische inslag.384 Het is echter tekenend dat 
een van de meest memorabele uitzendingen van Mensen, dingen, nu een in oktober 1957 
live uitgezonden studio-gesprek was tussen de als interviewer optredende cabaretier Wim 
Sonneveld en de rondborstige Hollywoodster Jayne Mansfield.385 Het bezoek van Mans-
field aan Nederland was groot nationaal nieuws. Het haalde de voorpagina’s van vrijwel 
alle kranten en het televisie-interview werd dientengevolge zelf ook weer als een nieuwsfeit 
behandeld. Maar het bleef een wat merkwaardige combinatie om in de ene uitzending een 
dergelijk luchtig onderwerp te hebben, terwijl in de volgende uitzending buitenlandcom-
mentator Lou de Jong zijn visie op internationale conflicten gaf.386  

Intern werd er ook geklaagd over de vorm van het programma. De televisiestaf was 
niet erg gelukkig met de wijze waarop Mensen, dingen, nu zich ontwikkelde. Vooral het 
gebrek aan goede interviewers was een regelmatig terugkerend punt van discussie. Aan-
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vankelijk had Anstadt de leiding over het programma. Omdat zijn interesses en ambities 
veel meer bij documentaires en kunstprogramma’s lag, was de aandacht die hij aan Men-
sen, dingen, nu besteedde beperkt. De verantwoordelijkheid voor het programma werd 
aansluitend overgenomen door Arie de Ruyter, die in 1958 de afdeling documentaires was 
komen versterken. Er daalde veel kritiek op hem neer. De Ruyter verweerde zich door er 
op te wijzen dat in de begroting helemaal geen geld voor Mensen, dingen, nu was uitge-
trokken. Daarnaast stonden hem in de studio nauwelijks faciliteiten ter beschikking. “Op 
deze manier [is] er aan dergelijke programma’s niet te werken”, waarschuwde hij.387  

De wrevel van de documentaire- en reportagemakers over hun té kleine budgetten 
leidde in april 1959 tot een uitvoerige interne discussie. Dat de amusementsprogramma’s 
duidelijk voorrang hadden op de informatieve programma’s wekte ergernis. “De weg die 
wij gaan met onze programma’s is een succesvolle maar onjuiste”, merkte Steggerda tij-
dens een stafvergadering op. “Wij moeten de mensen in aanraking brengen met grote 
menselijke problemen, we moeten ze iets meegeven.”388 Volgens hem maakte de televisie-
sectie té weinig uitzendingen die typerend waren voor de Vara. Rengelink gaf toe dat er 
voor de documentaires en reportages meer financiële armslag nodig was. Het probleem 
was dat de andere (amusements)programma’s heel veel geld opslokten.389  

Een van de oplossingen om met weinig middelen toch voldoende aandacht te besteden 
aan de actualiteit werd gevonden in het creëren van een aparte rubriek voor Lou de Jong. In 
de loop van 1959 startte zijn maandelijkse programma De wereld van vandaag, waarin hij 
actuele buitenlandse gebeurtenissen van commentaar voorzag. Mensen, dingen, nu ging er 
zelf in frequentie op vooruit, waardoor het bijna wekelijks op het scherm kwam. Een verbe-
tering, maar niet voldoende om de interne kritiek op het programma te doen verstommen. 
Het zou er onvoldoende in slagen aansluiting te vinden bij de actualiteit. Waar men behoefte 
aan had was een werkelijk regelmatige actualiteitenrubriek, met vaste, deskundige presenta-
toren.390 Het einde kwam niet onverwacht en was bovendien mild: Mensen, dingen, nu zou 
niet zozeer geschrapt worden, als wel “over gaan” in een nieuwe rubriek.391  

Het programma ging er uit met een laatste reportage, uitgezonden op 28 mei 1960, 
die treffend het wisselvallige karakter van de rubriek illustreerde. De kijkers zagen die 
avond een reportage van ruim tien minuten waarin de verovering van het eiland Pampus 
door de progressieve sociaal-democratische studentenvereniging Politeia in beeld werd 
gebracht. Deze stunt ter viering van het lustrum van de vereniging leverde vrolijke scenes 
op van studenten die de wal op klauterden en na een korte schermutseling met de “kapita-
listische machthebbers van het fort” de socialistische republiek Pampus uitriepen. Na dit 
vreugdevolle moment kwam met een bootje een afgevaardigde van de PvdA de steun van 
zijn partij aan de jonge republiek overbrengen.392 Als parodie op een verslag van een revo-
lutie was het – ondanks de hoge graad van meligheid – wel geslaagd. Als onderwerp voor 
een serieuze actualiteitenrubriek was het dun. Maar de kans om dat te zijn had Mensen, 
dingen, nu ook nooit gehad.  

 
De start van de actualiteitenrubriek: 1959-1962  
 
Voor de ontwikkeling van televisie in Nederland is de periode 1959-1962 cruciaal. In deze 
fase ligt het omslagpunt. Televisie was niet langer het kleine, experimentele broertje van de 
radio, maar manifesteerde zich als een steeds populairder wordend massamedium. Naast 
de toenemende populariteit, steeg ook de waardering en nam de erkenning van het belang 
van televisie toe.  
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De meest essentiële ontwikkeling was de explosief groeiende verkoop van televisietoe-
stellen. In de zomer van 1959 waren er een half miljoen toestellen verkocht, nog geen 
twee jaar later, in 1961, werd de grens van één miljoen doorbroken. In samenhang met 
deze stormachtige groei vond er een aanzienlijke zendtijduitbreiding plaats: van 15 uur per 
week in april 1959 trapsgewijs naar 30 uur in oktober 1962. Dat betekende dat televisie 
eindelijk op álle dagen te zien was. 

Vanzelfsprekend had deze verdubbeling in zendtijd consequenties voor de omvang van 
de televisie-afdelingen van de diverse omroepen. Bij de Vara was de toename even specta-
culair als de stijgende verkoop van televisietoestellen: had men in 1959 twintig man in 
dienst, begin 1963, dus in drie jaar tijd, was dit aantal verdrievoudigd. Daarmee kwam er 
definitief een einde aan de pionierstijd. “De televisie verkeert nu in haar puberteit”, ver-
klaarde het hoofd van de Vara-televisiesectie Te Nuyl begin 1963. Eindelijk kon het pu-
bliek, dankzij de toegenomen zendtijd en middelen, het medium op zijn juiste waarde 
gaan schatten.393  

Nu haar populariteit gevestigd leek, ontstond er meer ruimte om te werken aan serieu-
ze informatieve programma’s. Het meest memorabele voorbeeld is De Bezetting. Uitge-
zonden tussen 1960 en 1965, toonde deze serie over de geschiedenis van de Tweede We-
reldoorlog in Nederland aan dat televisie tevens een medium was voor inhoudelijk zware 
onderwerpen. Ook op een ander niveau was de invloed van de serie groot. Het bevorderde 
de acceptatie van televisie bij een intellectuele elite die tot dusver op het massamedium 
neerkeek en televisiekijken als vulgaire tijdverspilling beschouwde. De serie werd gepresen-
teerd door Lou de Jong en uitgezonden door de NTS. Maar het oorspronkelijke idee en 
het initiatief was afkomstig van de Vara en vooral van Rengelink. Daarmee had Renge-
link, na het NTS Journaal, wederom een programma geïnitieerd dat het aanzien van tele-
visie vergrootte.394  

Serieuze informatieve programma’s boden de Vara de gelegenheid om zich als omroep 
duidelijker te profileren. Dit werd steeds belangrijker omdat de aanvallen op het televisie-
bestel vanaf het eind van de jaren vijftig in hevigheid toenamen. Door de zeer algemene 
programmering van de meeste omroepen in het eerste televisiedecennium, kwam het 
bestaansrecht van het verzuilde omroepbestel ter discussie te staan. Deze externe druk 
dwong de omroepen het eigen profiel sterker te benadrukken in de programmering.  

Bij de Vara speelde daarbij de al langer bestaande interne druk van de achterban een 
rol. Vooral de Verenigingsraad wilde het sociaal-democratische gedachtengoed pregnanter 
in de uitzendingen terug zien. Een regelmatige, commentariërende achtergrondrubriek, 
waarin de “mentaliteit” van de Vara tot uiting kwam, leek daarvoor het aangewezen mid-
del. Mensen, dingen, nu was een poging in die richting geweest, maar pakte door diverse 
omstandigheden niet uit zoals het bestuur graag gezien had. De behoefte aan een actuali-
teitenprogramma bleef. In een kranteninterview stelde Rengelink eind 1959: 

 
“Goede actuele uitzendingen zijn eten en drinken voor de televisie. Als we daar in 
de komende jaren meer aandacht aan kunnen besteden zou de Vara ook in de tele-
visie meer Vara kunnen zijn.”395 

 
De televisiesectie besloot in 1960 de actualiteiten op een serieuzere wijze aan te pakken. In 
plaats van een gevarieerd actualiteitenprogramma dat slechts eens in de twee á drie weken 
geprogrammeerd was, kwam er een actualiteitenrubriek die op elke Vara-uitzenddag zou 
verschijnen. Het kreeg de naam Achter het nieuws.  
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Tegelijkertijd introduceerde men een tweede programma, het maandelijkse actualitei-
tenmagazine Espresso. Het oogmerk was een strikte scheiding tussen de op het ‘harde’ 
nieuws gerichte rubriek enerzijds en het voor het ‘zachte’ nieuws bedoelde magazine an-
derzijds.  

Het leek een ingrijpende vernieuwing, maar in feite was de Vara weinig origineel. De-
ze tweedeling kwam ook bij de overige drie grote omroepen voor. Bij de Ncrv had men al 
sinds 1957 het maandelijkse actualiteitenmagazine Attentie en daarnaast de meer frequente 
actualiteitenrubriek Memo. De Avro zond vanaf 1957 het maandelijkse actualiteitenmaga-
zine Meridiaan uit (dat vanaf 1960 Flits heette) met daarnaast de wekelijkse actualiteiten-
rubriek In AVRO’s Televizier. En bij de KRO startte men vanaf oktober 1960 het maande-
lijkse actualiteitenmagazine Brandpunt en daarnaast de min of meer wekelijkse actualitei-
tenrubriek In woord en beeld, die tien minuten duurde.  

Het was een opzet die geïnspireerd was door het grote voorbeeld de BBC. Daar zond 
men vanaf 1957 naast de actualiteitenrubriek Panorama ook het meer gevarieerde actuali-
teitenmagazine Tonight uit. Maar er was minstens één markant verschil: in Groot-
Britannië werden de programma’s door geheel verschillende redacties gemaakt. Bij de 
Vara was deze luxe ondenkbaar: hetzelfde team produceerde beide programma’s. Dat had 
duidelijk gevolgen voor de uitwerking van beide rubrieken.  

 
Zowel Rengelink als Te Nuyl beseften dat een goede, regelmatige en vormvaste actualitei-
tenrubriek alleen haalbaar was als daar medewerkers voor vrijgemaakt werden. Daarom 
werd er een aparte redactie voor de actualiteitenvoorziening opgericht, mogelijk gemaakt 
door de (beperkte) zendtijduitbreiding van april 1959 en de ruimere financiële positie van 
Vara in 1960.  

Deze aparte redactie was aanvankelijk bescheiden van samenstelling. De spil werd ge-
vormd door Arie Kleijwegt, ooit begonnen bij Radio Herrijzend Nederland en sinds 1951 
werkzaam bij de Vara-radio waar hij naam had gemaakt als verslaggever en ook enige 
nationale bekendheid genoot. Toen Kleijwegt in de herfst van 1959 vernam dat de televi-
siesectie op zoek was naar programmamakers voor de actualiteitenvoorziening, bood hij 
zich aan; een actie die ingegeven was door het besef dat televisie, in vergelijking met de 
radio, steeds belangrijker werd.396  

Met zijn overstap naar televisie voegde de 39-jarige Kleijwegt zich bij zijn vrouw, Net-
ty Rosenfeld (39), die al langer als freelancer voor de Vara-televisie werkte. Ook zij trad 
toe tot de nieuwe redactie.397 Het derde redactielid werd Jan Leijendekker (31), perschef 
van een platenmaatschappij, die begin 1960 in dienst kwam bij Vara’s televisiesectie. Met 
dit drietal, dat af en toe assistentie kreeg van andere Vara-medewerkers, werd vanaf de 
zomer van 1960 zowel Achter het nieuws als Espresso gemaakt. Gedrieën poseerden ze voor 
een foto in Vara’s Radio TV Gids: olijk glimlachend, met hengel en al, in een bootje ge-
naamd ‘Nieuwsvisserij’. 

Al snel werd de organisatie professioneler aangepakt. Dankzij de zendtijduitbreidingen 
van 1960 en 1961 konden meer medewerkers aangenomen worden. Er werd daarnaast 
een verdere specialisatie doorgevoerd met de oprichting van een aparte afdeling Actualitei-
ten naast de reeds bestaande afdeling Documentaires. Deze organisatorische ingrepen 
illustreerden dat het de Vara menens was.  

Als redacteur werd in mei 1961 Leo Kool (28) aangetrokken, die medewerker was bij 
de Amerikaanse ambassade, maar daarvoor bij Het Vrije Volk had gewerkt. Rond diezelfde 
tijd trad Wim Bosboom (32) in dienst, afkomstig van het NTS Journaal waar hij camera-
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man was geweest. Hij kreeg bij de Vara de gecombineerde functie van produ-
cer/regisseur/redacteur toebedeeld. In de praktijk deed Bosboom vooral de regie van Es-
presso en Achter het nieuws. Het NTS Journaal was een belangrijke leverancier van man-
kracht: de 34-jarige productie-assistente van de redactie, Rennie Rodrigues Pereira, kwam 
daar vandaan, evenals regisseur/redacteur Pier Tania (36), die al vanaf 1959 in dienst bij 
de Vara was en incidenteel voor de redactie zou gaan werken.  

Na twee jaar kon men ook een eigen cameraman aantrekken, Frans Verhey. Verhey 
was aanvankelijk in dienst van het bioscoopjournaal en later van Telefilm/Cinecentrum, 
dat vooral in opdracht van het NTS Journaal werkte. Naast zijn werk voor het televisie-
journaal werd Verhey ook regelmatig als cameraman ingehuurd door de omroepen – zo 
was hij Tania’s vaste cameraman. In de loop van 1961 werd bekend dat de NTS filmap-
paratuur bij alle televisiesecties in bruikleen zou geven. Hierdoor hoefden de omroepen 
niet langer uitsluitend van Cinecentrum gebruik te maken, maar konden ze eigen came-
ramensen in dienst nemen.398 Verhey was een voor de hand liggende kandidaat. Vanaf juni 
1962 werd de 35-jarige filmer de eerste officiële cameraman van de Vara. Hij werkte 
grotendeels voor de afdeling Actualiteiten, in de tijd die nog overbleef filmde hij voor de 
afdeling Documentaires.399Tegelijkertijd met de komst van een eigen cameraman, breidde 
de redactie zich nog verder uit met het aantrekken van Haarlems Dagblad-journalist Hans 
de Graaf400 (31) als redacteur/presentator. Vara-radioverslaggever Koos Postema (30), een 
voormalige onderwijzer, was de laatste medewerker die in deze periode het team van 
Kleijwegt kwam versterken. In december 1962 trad hij toe tot de redactie van Achter het 
nieuws en Espresso.  

De groei die het actualiteitenteam van de Vara-televisie doormaakte in de periode 
1960-1962 liep synchroon met de eerder genoemde verdrievoudiging van de omvang van 
de televisiesectie als geheel. Van drie medewerkers die in 1960 met beide actualiteitenpro-
gramma’s van start gingen, breidde men uit naar negen vaste medewerkers aan het eind 
van 1962.  

De snelle groei van de televisiesectie bracht wel de nodige problemen met zich mee. 
Door de zeer beperkte opleidingsmogelijkheden werd, zoals het Vara Jaarverslag in 1961 
signaleerde, “menig nieuwe medewerker al spoedig in het ijskoude televisie-water gewor-
pen om het zwemmen in de praktijk te leren”. Als waarschuwing voegde het Jaarverslag 
hieraan toe: “Ook het opnemen van deze vele nieuwe medewerkers in de sfeer van de 
Vara, hen volledig te doordringen van de teamgeest die noodzakelijk is, vragen tijd en 
moeite.”401  

Bij de afdeling Actualiteiten was de teamgeest geen probleem. Met het uitbreiden van 
zijn redactie selecteerde Kleijwegt, in de woorden van De Graaf, “alleen maar gezellige 
mensen waarmee hij kon lachen”.402 Er werd op een uiterst ontspannen manier gewerkt, 
rekening houdend met de hobbies en liefhebberijen van de diverse redacteuren. Het team 
bracht veel tijd door rond het biljartlaken. “Tijdens het biljarten werden de onderwerpen 
uitgedacht”, herinnerde Bosboom zich. “We zorgden er in de eerste plaats voor dat we een 
plezierig leven hadden. En daarnaast deden we ons werk.”403  

Ter illustratie: bij Leo Kools komst naar de Vara toog de redactie aan het eind van de 
ochtend al naar ‘De Jonge Haan’ en bracht Kool de rest van zijn eerste werkdag door in 
dit Hilversumse café. Voor de onderlinge band was dit zeer bevorderlijk. Kool: “De sfeer 
was ontspannen, met veel grappen en een goed glas op z’n tijd.”404 Maar de teamgeest 
ontstond ten dele ook doordat men zich, weliswaar alleen binnenskamers, afzette tegen 
een aantal zaken die de Vara-bestuurders fundamenteel achtten: het omroepbestel en de 
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nauwe band met de sociaal-democratische organisaties.  
Kleijwegt vond, zoals velen die vlak na de Tweede Wereldoorlog bij het ‘nationaal’ ge-

organiseerde Radio Herrijzend Nederland betrokken waren geweest, de terugkeer van het 
vooroorlogse verzuilde omroepbestel een ramp. Een opvatting die de andere redactieleden 
in meer of mindere mate deelden 405 Nog grotere overeenstemming bestond er over de 
onwenselijkheid van een té nauwe verstrengeling tussen de Vara en de PvdA. Er werden 
veel grappen gemaakt over de sociaal-democratie. “We hoorden wel bij de club, maar 
namen tegelijkertijd wat afstand”, aldus Kool in een terugblik.406 Ideologie of overtuiging 
speelde daarbij overigens minder een rol dan een collectief gevoel van tegendraadsheid. 
Of, zoals Bosboom het terugkijkend samenvatte: “We waren een zootje roofridders.”407 
Vanuit die houding was men, en met name Kleijwegt, geneigd om het met de partij on-
eens te zijn.  

De top van de Vara tolereerde over het algemeen deze houding zolang het team goede 
programma’s produceerde. Televisie was een creatief medium; de bestuurders zagen in dat 
de medewerkers enigszins een vrije hand moest worden gelaten bij het vervaardigen van 
uitzendingen.408 Maar de dwarse houding van Kleijwegt en de wat ‘losse’ werkwijze van 
zijn redactie bleken gaandeweg een probleem, vooral bij Achter het nieuws. De voorberei-
dingstijd voor de reportages, interviews en studio-onderwerpen was vaak aan de korte 
kant. “Kleijwegt was altijd in de blauwe paniek als er een deadline aankwam, want die had 
nooit wat”, herinnerde zich Stappershoef, die achter de schermen nauw bij de actualitei-
tenprogramma’s betrokken was.409  

Wat een probleem werd was dat de prioriteiten van de redactie inhoudelijk afweken 
van wat de top van de Vara nastreefde. Want al heel snel bleek van gelijkwaardigheid 
tussen beide rubrieken geen sprake: vanaf de eerste uitzendingen stond vast dat Espresso 
het belangrijkste programma was en dat men Achter het nieuws “erbij” deed.  

Dit was alleen al uit de hoeveelheid zendtijd af te meten. Espresso duurde aanvankelijk 
dertig minuten, na enkele maanden al drie kwartier. Een uitzending van Achter het nieuws 
besloeg slechts zo’n tien minuten. Natuurlijk speelde het verschil in frequentie en opzet 
tussen de wekelijkse rubriek en het maandelijkse magazine hierbij een rol. Maar dit neemt 
niet weg dat er een duidelijke voorkeur waarneembaar was bij de samenstellers. “Espresso 
was onze hoofdmoot”, aldus Bosboom achteraf. “Achter het nieuws vonden we eigenlijk 
een lastige onderbreking van ons werk voor Espresso.”410  

Voor de bestuurders, en met name Rengelink, was de actualiteitenrubriek echter be-
langrijker dan het weliswaar redelijk succesvolle maar luchtige actualiteitenmagazine. 
“Achter het nieuws was het troetelkindje van Rengelink”, meende Kool achteraf.411 Het 
moest, net zoals BBC’s Panorama, uitgroeien tot het vlaggenschip van de Vara-televisie. 
Bovendien diende het politieke profiel van de omroep duidelijk in het programma naar 
voren te komen.  

Tot ongenoegen van de televisiesecretaris bleek Kleijwegt er andere opvattingen op na 
te houden. Niet alleen ging zijn voorkeur meer uit naar het maandelijkse zaterdagavond-
magazine, hij was bovendien nauwelijks van zins zijn actualiteitenrubriek de toebedachte 
politieke rol te laten spelen. Een standpunt dat Kleijwegt wellicht had kunnen verdedigen 
als Achter het nieuws een helder, sterk en door het publiek gewaardeerd programma was 
geweest. Maar de rubriek maakte onder zijn leiding een te zwakke start om de druk van 
boven makkelijk te kunnen weerstaan. De nodige wrijvingen zouden het gevolg zijn.  

 
 



ACHTER HET NIEUWS EN DE GEBOORTE VAN DE ACTUALITEITENRUBRIEK 

94 

De formules 
 
Hoe zagen de formules van beide programma’s er uit? Espresso, aangekondigd als een 
“extract uit het dagelijks gebeuren”, verscheen voor het eerst op het scherm op 25 juni 
1960. Uitzendingen vonden op de zaterdagavond rond negen uur ‘s avonds plaats. De 
inhoud van het magazine bestond in hoofdzaak uit faits divers, vermakelijke en onderhou-
dende actualiteiten, muzikale varieté-optredens, sportonderwerpen en een enkel kritisch 
interview of moralistisch commentaar.  

De formule van het programma was voor een deel gebaseerd op Totebel, een ander 
Vara-programma waaraan Netty Rosenberg had meegewerkt. Totebel was geprogram-
meerd geweest in de zomermaanden van 1958 en 1959 en mede daarom had vooral het 
amusementsaspect de overhand. Het programma bracht interviews met mensen die in het 
nieuws waren geweest, afgewisseld met muzikale optredens.412 Espresso bracht weliswaar 
ook wat ernstiger getoonzette reportages over onderwerpen als het proces tegen de Duitse 
oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann in Israël of de problemen met aetherpiraten, maar 
controversiële onderwerpen of een scherpe vraagstelling kwamen, zeker in het eerste jaar, 
nauwelijks voor.413  

Elke uitzending bevatte een handvol items, variërend van een interview met pianiste 
Pia Beck, een reportage over het testen van veiligheidsgordels door de Anwb en een item 
over de lancering van het nieuwe jeugdblad Twen, tot een reportage over de aanwinst van 
een okapi door dierentuin Blijdorp en aandacht voor noviteiten op speelgoedgebied. Het 
programma moest vooral gevarieerd en onderhoudend zijn. Het streven was om de kijker 
te confronteren met “belangrijke en vermakelijke zaken” van de afgelopen periode, meldde 
Vara’s Radio TV Gids ter verduidelijking.414 “Het was bedoeld om de grote gezellige Vara-
familie op de zaterdagavond op een beschaafde wijze te amuseren”, memoreerde Kool 
achteraf.415  

De opzet kwam overeen met de omschrijving die televisiecriticus Henk Schaafsma in 
zijn televisiehandboek uit 1959 gaf voor het ‘magazine’: “tv-programma, samengesteld uit 
actuele onderwerpen, meestal met een vaste gastheer, vaak ook met orkestje dat voor mu-
zikale illustraties zorgt”.416 Qua formule was Espresso verwant aan de magazines Attentie 
van de Ncrv en Meridiaan van de Avro. Attentie was echter nogal statisch van aard en 
Meridiaan had, in de woorden van Schaafsma, een “oubollige” uitstraling.417Meer over-
eenkomsten vertoonde Espresso met het een paar maanden later gestarte actualiteitenmaga-
zine van de KRO, Brandpunt. Dit maandelijkse zaterdagavondprogramma, voor het eerst 
uitgezonden op 22 oktober 1960, bracht ook een mengsel van nieuws, wetenswaardighe-
den en familiale ontspanning. Zo werd een reportage over repatrianten uit Ambon inge-
klemd tussen een filmpje over een vrije val van 5000 meter, een muzikaal optreden van 
KRO’s vaste artiest Jules de Corte, een stichtelijke overdenking van de Brabantse bisschop 
Bekkers en een item getiteld “Heeft u ook al een hond?”.418 De kwaliteit van Brandpunt 
was echter wisselvalliger dan Espresso. “Nederlands beste televisie-magazine”, oordeelde de 
televisierecensent van het Algemeen Handelsblad in de herfst van 1961 over dit “bijzonder 
knap gemaakte” Vara-programma.419  

 
De actualiteitenrubriek Achter het nieuws had een wat diffuser imago. De eerste uitzending 
vond plaats op 3 juni 1960, een week na de laatste aflevering van Mensen, dingen, nu. 
Zoals de naam – bedacht door Kleijwegt420 – aangaf, stond de uitzending vlak na het NTS 
Journaal geprogrammeerd.  
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“Feiten van vandaag, bekeken en besproken door Arie Kleijwegt en Jan Leijendekker”, 
luidde de aankondiging.421 Een omschrijving die de inhoud van de actualiteitenrubriek 
slechts gedeeltelijk dekte, want de reportages die de presentatoren vanuit de studio in- en 
uitleidden betroffen zelden het nieuws van die dag. Ook de interviews, die een prominent 
deel uitmaakten van het programma, gingen eerder over algemene kwesties dan brandende 
nieuwsfeiten. “Het waren actualiteiten tussen aanhalingstekens”, stelde redacteur De 
Graaf achteraf.422  

In aard en opzet vertoonde Achter het nieuws veel parallelen met Vara’s eigen journaal 
uit het midden van de jaren vijftig. De lengte van het programma was slechts tien minu-
ten, al werd daar wel eens vanaf geweken. Indien er onderwerpen waren die de redactie 
niet geschikt achtte om direct na het NTS Journaal op het scherm te brengen, bestond er 
soms de mogelijkheid om later op de avond een extra uitzending van de actualiteitenru-
briek in te lassen. De technische- en studiofaciliteiten waren echter beperkt, waardoor de 
redactie weinig manoeuvreerruimte had. Bovendien gaf Lou de Jong éénmaal per maand 
in De wereld van vandaag zijn commentaar op de jongste wereldgebeurtenissen. Op die 
avonden moest Achter het nieuws korter zijn dan normaal. Lange reportages waren hier-
door uit den boze.423 

Het resultaat was een actualiteitenrubriek waarin vooral door middel van korte studio- 
of gefilmde interviews steeds drie à vier onderwerpen snel aan de orde kwamen. Een 
vraaggesprek over margarine, problemen rond vakantiewerk, de vondst van een film over 
de Olympische Spelen van 1928 en de lotgevallen van een chauffeur in een Italiaanse 
gevangenis waren bijvoorbeeld de onderwerpen die in één uitzending in september 1960 
figureerden.424 Weliswaar een gevarieerd aanbod, maar niet erg diepgravend uitgewerkt. 
Bovendien waren in het algemeen Leijendekker noch Kleijwegt erg kritisch in hun inter-
views.  

Volgens sommigen sprak uit hun wijze van vragen stellen een gebrek aan werkelijke 
interesse. Anderzijds speelde ook onwennigheid met het medium een rol. Beide intervie-
wers toonden zich, zeker in het begin, nogal zenuwachtig voor de camera. Bij gefilmde 
interviews moest er rekening gehouden worden met het feit dat een filmrolletje hooguit 
een paar minuten film bevatte. Hierdoor neigden de televisiejournalisten ertoe interviews 
af te raffelen aan de hand van een vragenlijstje. Van werkelijk luisteren naar wat de onder-
vraagde te zeggen had was vaak nauwelijks sprake. Dit maakte het des te moeilijker om 
kritisch te reageren.425  

Illustratief is in dit opzicht het interview van Kleijwegt in oktober 1960 met de minis-
ter van Binnenlandse Zaken, Edzo Toxopeus (VVD). Aanleiding was het bezoek dat 
Toxopeus aan Nieuw Guinea ging brengen. De Nederlandse regering wilde zelfbeschik-
kingsrecht voor de Papoea’s en Toxopeus reisde naar het gebied af om daarvoor een “goe-
de ambtelijke sfeer” te scheppen.426 Zijn vertrek kwam op een moment dat het regerings-
beleid van verschillende kanten onder vuur lag. Naast onrust onder de Nederlanders in 
Nieuw Guinea, was er ook kritiek van de nationale partij van Nieuw Guinea op het trage 
tempo en de wijze waarop de zelfbeschikking werd doorgevoerd. Het Nederlandse be-
drijfsleven had andere bezwaren tegen het regeringsbeleid: het was schadelijk voor de 
Nederlandse belangen in Indonesië. Bovendien bleek, dankzij een slip of the tongue van 
minister-president De Quay, de regering zelf intern verdeeld over de juiste koers inzake 
Nieuw Guinea. Al met al genoeg aanleiding om enkele kritische vragen te stellen aan 
minister Toxopeus.427  

Op 8 oktober 1960 nestelde de minister zich op Schiphol voor de camera op een stoel 
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tegenover Kleijwegt, die gehaast en zenuwachtig zijn eerste vraag stelde: “Excellentie, wat 
is in het algemeen het doel van uw bezoek en hoe lang denkt u weg te blijven?” Een voor-
zichtig begin dat de toon zette voor de rest van het korte gesprek, opgenomen in één take. 
Want alhoewel Kleijwegt wel pogingen ondernam Toxopeus met kritiek op het gevoerde 
beleid te confronteren, ontbrak het hem aan voldoende kennis van de kwestie om de 
minister werkelijk het vuur aan de schenen te leggen. Elk antwoord dat Toxopeus gaf, 
werd dankbaar aanvaard. Toen Kleijwegt informeerde of het stellen van een termijn aan 
de zelfbeschikking een punt van bespreking zou zijn, antwoordde de minister lachend: 
“Meneer Kleijwegt, ik zou zeggen: bijna in beginsel kan alles besproken worden.” “Dat is 
duidelijk”, reageerde Kleijwegt licht bedremmeld, waarna hij vlug doorging naar zijn 
volgende op papier genoteerde vraag.  

Ter afsluiting verklaarde Toxopeus te hopen dat zijn aanwezigheid in Nieuw Guinea 
geruststellend zou werken. Kleijwegt viel hem bij: “Ik zou mij kunnen voorstellen dat het 
een van de belangrijkste punten van uw oriëntatie zal gaan uitmaken daar.” “Stellig, heel 
belangrijk ja”, bevestigde de minister, die daarop Kleijwegt glimlachend aankeek en zweeg. 
Na vier minuten kwam er een einde aan het interview. “Dank u zeer excellentie, ik zal u 
niet langer ophouden”, sprak Kleijwegt en wenste Toxopeus een goede reis toe. Daarmee 
werd het gesprek afgesloten.428  

Op zich maakte Achter het nieuws met de uitzending van dit interview één dag later, 
op een zondag, haar pretentie als bovenop het nieuws zittende actualiteitenrubriek waar. 
Nog vóór de kranten erover hadden kunnen schrijven, besteedde het programma immers 
aandacht aan de reis van Toxopeus. Naar de mening van de televisiecriticus van de NRC 
had Kleijwegt bovendien “een zinnig gesprek” gevoerd met de minister.429 Maar de journa-
list leek geïntimideerd door zijn tegenspeler en was té zenuwachtig om werkelijk beteke-
nisvolle antwoorden aan de minister te kunnen ontlokken. Het gesprek vertoonde sporen 
van het, door de Britse televisiejournalist Robin Day aldus betitelde, ‘stooge’ interview: het 
kritiekloos en onderdanig ondervragen van gezagsdragers.430 En na het interview met mi-
nister Toxopeus kregen de kijkers van Achter het nieuws een geanimeerde reportage over 
een autorally van ‘oldtimers’ te zien. Vluchtig van het ene onderwerp naar het andere, dat 
leek vooral het kenmerk van de actualiteitenrubriek.  

Er was een duidelijk verschil met BBC’s gedegen en toonaangevende actualiteitenru-
briek Panorama, het programma dat de belangrijkste inspiratiebron voor Achter het nieuws 
vormde. De Nederlandse actualiteitenrubriek nam daar, dankzij contacten van de Vara-
correspondent in London, heel af en toe items van over. Begin jaren zestig stuurde het 
hoofd van de televisieafdeling Te Nuyl de redactie zelfs voor een aantal dagen naar Lon-
don om zich te oriënteren op de werkwijze van hun Britse collega’s.Eenmaal aangekomen 
bij de redactie van Panorama, raakten de Nederlanders “sprakeloos van bewondering”, 
herinnerde Kool zich.431 Onderwerpen bleken minitieus voorbereid te worden door een 
ploeg van gespecialiseerde researchers. Voorzien van alle noodzakelijke informatie gingen 
de Britse journalisten vervolgens op reportage. Het was een veel professionelere werkwijze 
dan men bij Achter het nieuws gewend was. Kool: 

  
“Je zat zelf aan de telefoon, met het krantenknipseltje waar je de informatie uit 
haalde in de hand. En je ging dan zelf op reportage en frommelde iets in elkaar, 
wat soms dezelfde dag nog werd uitgezonden. Het was eigenlijk van een bescha-
mend slordig en oppervlakkig niveau, zeker als je het vergeleek met de Britse re-
portages.”432  
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Gebrek aan mankracht en faciliteiten maakten het echter moeilijk om de Britse werk-
wijze zomaar over te nemen, hoezeer de Vara-bestuurders en -afdelingshoofden Panorama 
ook ten voorbeeld bleven stellen.  

Bovendien liet de Britse formule zich om andere redenen niet klakkeloos vertalen naar 
de Nederlandse situatie. Panorama werd geacht strikt onpartijdig te zijn, terwijl de Vara-
programma’s mede bedoeld waren om het sociaal-democratische gedachtengoed te ver-
spreiden. “Wij moesten iets nabootsen, maar tegelijkertijd toch ook veranderen en aanpas-
sen aan de Nederlandse omstandigheden”, constateerde Bosboom achteraf.433 Hierin 
schuilde een belangrijk punt van frictie: in hoeverre mocht of moest de politieke bood-
schap de overhand hebben bij het maken van een zo professioneel mogelijke actualiteiten-
rubriek?  

De oordelen over Achter het nieuws waren in het eerste jaar gemengd. Zowel de vorm 
als de aanpak ontmoetten kritiek. Vanuit de Verenigingsraadafdeling in Groningen kwam 
na het eerste seizoen het commentaar dat het actualiteitenprogramma “te veel vaart” had 
en “te beknopt” was.434 Ook binnen de televisiesectie heerste onvrede over de opzet van 
Achter het nieuws. Men was van mening dat het programma niet een soort journaaluitzen-
ding moest zijn, maar een commentariërende achtergrondrubriek. Wat ontbrak was ie-
mand die met gezag over de verschillende onderwerpen sprak en deugdelijk geïnformeerd 
was.  

Vooral Rengelink bleek ontevreden over de kwaliteit van Achter het nieuws. “Deze ru-
briek [heeft] nog geen eigen televisie-vorm, maar bestaat uit radio-interviews”, liet hij in 
augustus 1961 tegenover de Verenigingsraad weten.435 Iets wat Kool in een terugblik be-
vestigde: 

 
“We werkten met een merkwaardige mix van kranten- en radiojournalistiek, waar-
bij beelden als illustratie werden gebruikt. Het was een buitengewoon saaie, trage 
en sterk op het verbale gerichte vorm van informatieoverdracht.”436 
 

Volgens Rengelink was een andere opzet nodig; het geheel moest bovenal meer “de geest 
van de Vara” ademen.437  

De oplossing werd gezocht in het uitbreiden van de zendtijd voor Achter het nieuws. In 
het seizoen 1961/62 kreeg de actualiteitenrubriek vijftien in plaats van tien minuten ter 
beschikking voor haar wekelijkse uitzendingen. Een logische uitbreiding, gelet op de 
komst van nieuwe medewerkers bij de redactie. Maar Achter het nieuws bleef een rubriek 
met veel interviews, een enkel commentaar en korte reportages, geënt op de stijl van het 
NTS Journaal.De nieuwe televisiejournalisten leerden vooral van oud-journaalmedewerker 
en regisseur Bosboom hoe ze met het medium dienden om te gaan. Kleijwegt had minder 
affiniteit met televisie, dacht liever vanuit de vertrouwde radioformats en verlangde soms 
ook terug naar de radio. “Televisie is enorm anders en enorm moeilijk”, klaagde hij in 
1961 in een kranteninterview. 

  
“De techniek is gebrekkig en de ruimte onvoldoende. Het is een grote primitieve 
boel.”438  
 

Daarnaast was Kleijwegt weliswaar hoofd van de redactie, maar hij voelde er weinig voor 
zich als leider te manifesteren. “Kleijwegt was geen goede eindredacteur, althans niet voor 
actualiteiten”, oordeelde Rengelink achteraf. De snelle ontwikkeling van televisie veroor-
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zaakte volgens de toenmalige televisiesecretaris dit soort problemen. “Chefs van kleine 
afdelingen werden plotseling chefs van grotere afdelingen, wat niet altijd goed werkte.”439 
Ook de staf merkte dat. “Kleijwegt begeleidde ons minder, die had het altijd vreselijk druk 
met zaken buiten de televisie”, herinnerde Kool zich.440 Van een daadwerkelijke aanpassing 
van de opzet van de rubriek was dientengevolge geen sprake.  

Kleijwegt’s opstelling en gedrag bemoeilijkten zijn functioneren aanzienlijk, ook al 
omdat er aan zowel zijn politieke instelling als zijn capaciteiten als rubrieksleider getwijfeld 
werd. Achter het nieuws bleek onder zijn leiding niet zo spraakmakend en solide als de 
Vara-bestuurders gehoopt hadden. Met argusogen volgde men de ontwikkelingen bij de 
KRO. Daar was in de zomer van 1961 een nieuwe daadkrachtige voorzitter in de persoon 
van Harry van Doorn, voormalig voorzitter van de KVP, aangetreden. Van Doorn wilde 
zijn omroep met behulp van de actualiteitenprogramma’s nadrukkelijker profileren. Al 
meteen bij zijn komst liet hij luidkeels weten de kwaliteit van het NTS Journaal onder-
maats te vinden en betoogde hij dat de omroepen dat zelf beter konden. KRO’s actualitei-
tenprogramma Brandpunt kreeg aansluitend in het voorjaar van 1962 een nieuwe hoofd-
redacteur en tal van vernieuwingen stonden bij de katholieke omroep op stapel.441  

Juist nu televisie in het algemeen en de actualiteitenrubrieken in het bijzonder een 
zwaarder gewicht kregen, groeide bij de Vara de behoefte aan een krachtige eindredacteur 
voor Achter het nieuws. Kleijwegt leek hiervoor steeds minder de aangewezen figuur. “Hij 
werd door Rengelink té licht en niet serieus genoeg bevonden”, stelde Kool in een terug-
blik. “Daar speelde zijn levensstijl overigens ook in mee. Arie was eigenlijk te oppervlakkig 
voor het vak.”442 Kleijwegt was ook nooit van plan geweest een serieuze rubriek van Achter 
het nieuws te maken, meende De Graaf achteraf.443  

In de verwijdering die tussen Rengelink en Kleijwegt ontstond, trok de journalist aan 
het kortste eind. Toen in de zomer van 1962 de televisiesectie plannen maakten voor een 
reorganisatie en de nieuwe functie van ‘chef van de afdeling Actualiteiten’ creëerde, stond 
het vast dat Kleijwegt dit niet zou worden. Hij mocht nog wel aanblijven om Achter het 
nieuws en Espresso tot het einde van het jaar te helpen verzorgen, maar werd in feite op een 
zijspoor gemanoeuvreerd.  

Zijn vertrek naar de Vpro in het voorjaar van 1963 kwam voor niemand onverwacht. 
Hooguit was er enige verbazing dat Kleijwegt, die vanwege een vermeend gebrek aan 
leiderscapaciteiten bij de Vara verdween, adjunct-hoofd van de Vpro-televisie zou worden. 
Zijn anarchistische levenshouding leek daar beter op zijn plaats.444 

 
De omslag 
 
De hierboven geschetste begintijd van de actualiteiten op de Vara-televisie overziend, valt 
op dat er een belangrijke omslag was in het beleid van de omroepbestuurders. Gedurende 
de jaren vijftig lag de nadruk duidelijk op het ontwikkelen van aantrekkelijke televisiefor-
mats die een breed publiek zouden aanspreken. Een “nodeloze geprikkeldheid” van de 
kijkers moest, aldus Rengelink, voorkomen worden. Vanaf eind jaren vijftig/begin jaren 
zestig trad daar een wijziging in op. De focus richtte zich veel meer op programma’s waar-
in het politieke profiel van de Vara tot uiting kon komen. Dit had zijn weerslag op de 
actualiteitenrubrieken in het eerste televisiedecennium.  

De eerste poging daartoe, het eigen Journaal, was weliswaar bedoeld om het “eigen ge-
luid” van de Vara te laten klinken, maar week in vorm, stijl én onderwerpskeuze niet erg 
af van het Polygoonjournaal.  
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De tweede aanzet, het programma Mensen, dingen, nu, dat tussen 1956 en 1960 werd 
uitgezonden, was politiek geprofileerder, maar tegelijkertijd erg hybride qua vorm en 
inhoud. Doordat per uitzending één onderwerp centraal stond, was het mogelijk er uit-
voeriger aandacht aan te besteden. Het profiel van het programma was echter diffuus, 
aangezien luchtige amusementsonderwerpen werden afgewisseld met serieuzere kwesties. 
Dat had ook alles te maken met de wisselende groep samenstellers.  

De derde poging, de start van het actualiteitenmagazine Espresso en de actualiteitenru-
briek Achter het nieuws in de zomer van 1960, was nadrukkelijk het gevolg van de behoefte 
om de Vara beter te profileren. Tegelijkertijd lieten ook de in de jaren vijftig ontwikkelde 
tradities hun sporen na. Espresso was vooral een luchtig en pittoresk magazine met af en 
toe een snedig commentaar, en Achter het nieuws een mix van het eigen Journaal, het NTS 
Journaal en een interviewprogramma. De beoogde politieke profilering bleef uit; de priori-
teit van de redactie lag elders. Daarbij kwam dat de vorm van de wekelijkse actualiteiten-
rubriek met haar korte uitzendingen weinig uitgesproken was. Het was, kortom, niet 
verwonderlijk dat vooral Achter het nieuws niet aan de verwachtingen voldeed. En de Vara-
bestuurders waren niet de enigen die hogere eisen begonnen te stellen aan de televisiejour-
nalistiek.  

 
Vanaf begin jaren zestig ontmoetten de informatieve achtergrondprogramma’s van de 
omroepen steeds meer kritiek. Ook bij de televisierecensenten leek zich een omslag in 
opvattingen te voltrekken. Zo moest het NTS Journaal, zo enthousiast onthaald bij haar 
start in 1956, het in toenemende mate ontgelden. Hoewel het journaal altijd goed scoorde 
bij het publiek, werden de recensenten steeds kritischer. Al in 1960 constateerde de jury 
van de Televisieprijs van het Prins Bernhard Fonds445 dat het NTS Journaal sporen van 
vermoeidheid toonde. Slechts een kwart van alle onderwerpen betrof binnenlands nieuws 
en juist bij die reportages dreigde het gevaar van willekeurige aanleidingen en verschraalde 
berichtgeving.446 

Vanaf 1962 zwol deze kritiek verder aan. Het NTS Journaal zou geen selectie van het 
belangrijkste nieuws bieden, maar slechts datgene brengen waar filmmateriaal van be-
schikbaar was. In een kritische beschouwing in Vrij Nederland vroeg de veelgelezen televi-
sierecensent Nico Scheepmaker447 zich in november 1962 af of het NTS Journaal werkelijk 
zo goed was als de meeste mensen dachten. Nogal wat reportages waren volgens hem 
uitgesproken onnozel, kleurloos en onbelangrijk. De redactie zou meer risico moeten 
nemen.  

 
“Het NTS-journaal lijkt echter terug te schrikken voor alles wat in het penibel-
officiële vlak ligt of in het privé-persoonlijke vlak. Het journaal is daardoor vlak, 
oninteressant, loopt niet alleen in tijd maar ook in gespreide belangstelling achter 
bij de kranten, alleen maar uit een gebrek aan durf, aan doorzettingsvermogen en 
aan de snelheid van handelen.”448 
 

De opvolging van de charismatische hoofdredacteur van het eerste uur, Carel Enkelaar, 
door de van de Ncrv afkomstige Dick Simons in maart 1963 deed het commentaar niet 
verstommen, integendeel. Als snel werd Simons in de media neergezet als een ambtenaar 
met weinig verstand van nieuws, wat het imago van het NTS Journaal weinig goed deed. 

In de herfst van 1963 was de klaagzang inmiddels flink aangezweld en mediabreed te 
horen. Het journaal was “half dood”, schreef de Leeuwarder Courant. En De Telegraaf 
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citeerde met instemming een anonieme maar bekende radioman die zei niet meer naar het 
journaal te kijken: “Het lijkt wel of de fut er uit is”.449 

De genadeklap kwam met de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy 
op 22 november 1963. Het bericht van de aanslag werd om kwart voor acht ‘s avonds 
bekend in Nederland en om acht uur was duidelijk dat hij dood was. Bij aanvang van het 
NTS Journaal van acht uur meldde de nieuwslezer wel kort dat er een aanslag was ge-
pleegd, maar vervolgens ging de geplande uitzending gewoon van start, met onder meer 
een reportage over prins Bernhard bij een postduivententoonstelling. Ook het aansluiten-
de Brandpunt reageerde traag. Na een kort commentaar op de aanslag, werd een gepro-
grammeerd filmpje over India vertoond. Pas om half tien ‘s avonds besloot men het pro-
gramma af te breken en alleen nog maar het laatste nieuws door te geven. Dat was bijna 
twee uur nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse president was overleden.450  

Een golf van kritiek barstte los naar aanleiding van deze inadequate verslaggeving. 
Kranten hekelden “het spectaculair en droevig falen” van het NTS Journaal en bogen zich 
over de “notoire onbekwaamheid” die de televisie als geheel bij de nieuwsvoorziening liet 
zien.451 Voor De Telegraaf was de maat vol en televisierecensent Leo Riemens schreef: 

 
“Nooit heeft de Nederlandse televisie zijn incompetentie op het gebied van de 
snelle, actuele nieuwsvoorziening zozeer bewezen als op deze avond. [...] Op ogen-
blik als deze blijkt het toch weer duidelijk: de Nederlandse radio en televisie verke-
ren ondanks alle moeite, ondanks alle gewichtigheid, nog in een amateuristisch 
stadium.”452 
 

Vooral het NTS Journaal moest het ontgelden en dat bleef zo gedurende de rest van de 
jaren zestig. Want alhoewel de kijkers het journaal trouw bleven en doorgaans positief 
beoordeelden, zouden de televisiecritici in de periode dat Simons hoofdredacteur was, 
1963-1975, het programma in verschillende toonaarden verwijten kneuterig, oubollig en 
laf te zijn. Pas vanaf het midden van de jaren zeventig zou het journaal van dit negatieve 
imago afkomen.453 

Ook over de kwaliteit van de diverse actualiteitenprogramma’s klonk steeds meer ge-
mor onder de recensenten. Al in november 1957 deed televisiecriticus Henk Schaafsma in 
De Groene Amsterdammer zijn beklag over de vele gekleurde, naar propaganda riekende 
informatieve programma’s op televisie. Hij hield een pleidooi voor controversial broadcas-
ting, met meer discussie en meer hoor en wederhoor ten gunste van een vrije opinievor-
ming.454  

Dit pleidooi zou Schaafsma in het daaropvolgende decennium in diverse gremia en 
publicaties blijven herhalen. Want de onderwerpen in de actualiteitenmagazines werden 
nog té weinig vanuit verschillende gezichtspunten belicht, klaagde de televisiecriticus in 
zijn in 1959 gepubliceerde populaire handboek Televisie. Ook de presentatoren van de 
magazines brachten het er in zijn ogen niet goed vanaf. Ze vonden het kennelijk moeilijk 
“de plezierige middenweg te vinden tussen het type plechtige-dominee-rechtvaardige-
schoolmeester en het type vaderlandse-lolbroek-op-bruiloft-of-in-buitenlands-
bungalowkamp”. De wijze van presentatie bepaalde in belangrijke mate het karakter en de 
aantrekkelijkheid van de magazines, aldus Schaafsma, evenals de keuze en behandeling van 
de onderwerpen. “De ene noch de andere mag eenzijdig zijn.”455 

De ontwikkelingen gingen hem duidelijk niet snel genoeg. Naar aanleiding van het 
tienjarig bestaan van televisie in Nederland in oktober 1961 schreef Schaafsma onder de 
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kop “Publiciteitsmedium dat nog lang niet is waar het komen moet” een buitengewoon 
kritisch artikel in het vakblad De Journalist. De kwaliteit van de informatie die de televisie 
bood liet veel te wensen over, de documentaires waren over het algemeen ver beneden de 
maat en de actualiteitenmagazines schoten tekort. Het waren “onschuldige, vaak vrij on-
beholpen gepresenteerde variarubriekjes in plaats van ‘top’ programma’s”.456 

Schaafsma toonde begrip voor de gecompliceerde technische en organisatorische om-
standigheden waaronder de programmamakers moesten opereren. Maar er was volgens 
hem een gebrek aan goed opgeleide televisiejournalisten. Waar, zo vroeg hij zich af, bleven 
de Nederlandse Dimbleby en Murrow – daarmee verwijzend naar de presentatoren van 
het Britse Panorama en het Amerikaanse See It Now. Het was volgens Schaafsma de hoog-
ste tijd dat de Nederlandse televisie op dat punt volwassen werd.457 

Hetzelfde ongeduld is merkbaar in de toon van de recensies van andere televisiecritici. 
Zo werd Espresso in september 1961 nog geprezen als het beste televisiemagazine op de 
Nederlandse televisie, maar een halfjaar later bekritiseerd vanwege de matige kwaliteit en 
de langdradige gesprekken.458 En waar Nico Scheepmaker begin 1961 nog lovend schreef 
over het “vlotte, geestige” actualiteitenmagazine Flits van de Avro, leverde hij eind van dat 
jaar commentaar op het “teuterige” gehalte van het programma. 

  
“Het is allemaal goed en wel de kleine berichtjes achter het nieuwstevoorschijn te 
peuteren, maar veertig minuten lang niets anders dan zulk ‘klein voer’ is teveel.”459  
 

Een door hem bekritiseerde uitzending bevatte een volgens hem wezenloze reportage over 
een jongen die drie maanden eerder een baby uit het water had gered, een interview over 
een dopingrapport waarin niets werd gezegd dat niet al eerder in de dagbladen had gestaan 
en een voorgelezen krantenbericht over veranderingen in de totoregeling. “Zoiets hoort 
niet in deze rubriek thuis”, aldus Scheepmaker.460 

Maar wat dan wel? De auteur van een door de KRO uitgebracht boekje over televisie 
stelde in 1962 dat de “becommentariërende nieuwsrubrieken” nog op zoek waren naar 
een eigen stijl. Het actualiteitenmagazine Attentie van de Ncrv leek die weliswaar gevon-
den te hebben, “maar de eigen stijl hiervan is er te veel een van een zachtaardig uitweiden, 
niet die van de strakke journalistiek uit onze dagen.” En Brandpunt was weliswaar na een 
moeizame start sinds de herfst van 1962 “met sprongen vooruitgegaan” en veel ‘directer’ 
geworden, maar de tijd moest nog leren of dit de juiste formule was.461  

Waar behoefte aan was, waren uitgesproken journalistieke krachten. Men zocht het 
type vakman dat “instinktief selekteert, eigen kontacten legt en vanuit een eigen kritisch 
denkvermogen en een nuchtere zakelijkheid tot korte, puntige formuleringen kan ko-
men”, signaleerde begin 1963 een journalist.  

 
“Deze gezochte man, die nog steeds niet is gevonden, heet in Bussum ‘de waak-
hond’ – de harde presentator met het rechtlijnige voorkomen, de toegespitste for-
mulering, het gevatte en snelle reaktievermogen, een wellevende brutaliteit.”462 
 

Wat opvalt is dat in toenemende mate vergelijkingen met het buitenland werden gemaakt. 
De Verenigde Staten en vooral Groot-Brittannië en de BBC werden regelmatig tot voor-
beeld gesteld. Zo haalde Schaafsma de Britse omroep om de haverklap aan in zijn hand-
boek Televisie. En de jury van de Televisieprijs prees in 1961 de Amerikaanse televisie-
journalisten omdat zij op tal van manieren de documentaire nieuwstaak van televisie 
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vervulden. Nederlandse programmamakers moesten daar een voorbeeld aan nemen.463  
Toen Richard Dimbleby, de presentator van Panorama, in juni 1962 in een interview 

op de Nederlandse televisie betoogde dat de televisie in Europa te slap was en te bang voor 
moeilijkheden, werden zijn woorden met instemming geciteerd in diverse Nederlandse 
kranten. “Is onze televisie veel te tam?”, kopte De Telegraaf op haar showbusiness-pagina, 
om maar gelijk het antwoord te geven: afgezet tegen de Britse en Amerikaanse televisie was 
het Nederlandse televisie-aanbod “inderdaad HEEL TAM te noemen”.464  

In vergelijking met BBC’s actualiteitenrubriek Tonight was de samenstelling van actua-
liteitenmagazines als Attentie, Espresso en Flits toch voornamelijk onnozel, verzuchtte een 
recensent begin 1963. Daartegen afgezet waren de Nederlandse magazines “onbevredi-
gende vergaarbakken van schilderachtigheden en kuriositeiten”.  

 
“Tonight [...] doet alles om die onschuldige fait-divers-toon, welke de Nederlandse 
rubrieken zo kenmerkt, te vermijden en slaagt daar ook voortreffelijk in. Flitsend, 
hard en zeer beweeglijk mag Tonight als een benijdenswaardig voorbeeld gelden 
van wat zo’n rubriek kan zijn.”465 
 

Ook kijkers maakten dergelijke vergelijkingen, zeker degenen in het oosten van het land 
die ook de Duitse televisie konden ontvangen. Al in 1959 schreef een auteur in het blad 
Wij TV Kijkers vol bewondering over de Duitse actualiteitenrubriek Hier und Heute die 
het Duitse publiek elke avond een combinatie van wetenswaardigheden, discussies over 
actuele zaken en interviews bood. Vergeleken met de Duitse televisie lag Nederland toch 
wel mijlenver achter, liet een kijker in 1960 in De Gelderlander weten. En in een ingezon-
den brief in De Journalist beklaagde een lezer zich begin jaren zestig over de Nederlandse 
nieuws- en actualiteitenprogramma’s, die achterbleven bij wat er op dit vlak in de 
Verenigde Staten en Groot-Brittannië gebeurde. Daarmee vergeleken leken de omroepen 
en de NTS “nog rond te huppelen als onmondige, zelfs blinde leerlingen die het voor-
beeld van hun meesters maar niet kunnen bereiken”.466  

  
Dergelijke verzuchtingen passen in een periode waarin televisie als massamedium steeds 
serieuzer werd genomen. Zoals eerder gesteld, ligt in de jaren 1959-1962 het omslagpunt. 
Dat geldt in de eerste plaats wat betreft het bereik en de omvang van het televisie-aanbod. 
Vanaf oktober 1960 werd er zeven avonden per week uitgezonden. De zendtijduitbreiding 
naar 30 uur per week in 1962 zorgde ervoor dat er ook minstens vier uur per avond televi-
sieprogramma’s te zien waren. En het nieuwe medium haalde het oude in: vanaf de herfst 
van 1960 keken er ‘s avonds meer mensen naar televisie dan dat ze naar de radio luister-
den.467 

Technisch werd eveneens steeds meer mogelijk. In mei 1961 werd een nieuwe televi-
siezender bij Lopik in gebruik genomen als sluitstuk van het Nederlandse televisiezender-
park. Heel het land kon nu televisie ontvangen. En in juli 1962 vond, dankzij de commu-
nicatiesatelliet Telstar, de eerste rechtstreekse televisie-uitwisseling tussen de Verenigde 
Staten en West-Europa plaats. Het moment werd in alle kranten nadrukkelijk gemar-
keerd. De hele wereld kon nu echt live de huiskamer binnenstromen. 

De erkenning van het belang van televisie laat zich ook afmeten aan het aantal publi-
caties over het medium die in deze periode verschenen. Van het “eerste Nederlandse all-
round televisieboek” Televisie. Van horen, zien en zenden (1958), de serieuze beschouwin-
gen van televisiecriticus Schaafsma in zijn overzichtswerk Televisie (1959) en de weten-
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schappelijke bundel Televisie - vraagstuk, waagstuk (1961), tot technische handleidingen 
als Kijken en weten. Alles over televisie (1959), ‘bonte’ bundels als Visie op televisie (1958) 
en Bij de TV. Handboek voor kijkers (1962), en de vele boekjes over de nieuwe televisie-
sterren die in steeds grotere getalen werden uitgebracht.468 De toon en teneur van al deze 
publicaties was gelijkluidend: televisie was een medium waar men in Nederland niet meer 
om heen kon. 

Deze volwassenwording ging gepaard met een nieuw zelfbewustzijn. De programma-
makers die, matig betaald en onder vaak nog lastige omstandigheden, alle extra zendtijd 
moesten vullen, roerden zich steeds nadrukkelijker. Het leidde tot de oprichting van een 
belangenorganisatie, Groep 73, en een staking in november 1961. Uit de beginselverkla-
ring van Groep 73 bleek een toenemend bewustzijn dat televisie een medium was met 
eigen normen en – vooral ook – eigen beroepsopvattingen. Het doel van de belangenor-
ganisatie was onder meer de status van televisiemaker dusdanig te verhogen “dat de televi-
sie voldoende werfkracht en voldoende prestige heeft t.o.v. andere sectoren om diegene 
aan te trekken zonder wie de televisie het niet kan stellen.”469 Het werd volgens de pro-
grammamakers hoog tijd om televisie niet alleen in woord serieus te nemen, maar daar 
ook naar te handelen. 

De belangrijkste gebeurtenis die de doorbraak van televisie markeerde, vond plaats aan 
het eind van deze cruciale periode. Op 26 en 27 november 1962 werd Open het Dorp 
uitgezonden: een 23-uur durende marathonuitzending vanuit de Rai in Amsterdam ten 
bate van een goed doel, een dorp voor gehandicapten. Gepresenteerd door de dan nog 
relatief onbekende Mies Bouwman, werd het een overrompelend succes. Vrijwel iedereen 
die toegang had tot een televisietoestel zag het programma. En ze hoorden hoe de befaam-
de Amerikaanse televisiejournalist Ed Murrow, die het record van de langst durende tele-
visie-uitzending op zijn naam had staan, live met de Nederlandse presentatrice belde om 
haar succes te wensen. De opzet slaagde: het record werd gebroken. Aan het eind hadden 
meer dan één miljoen mensen geld geschonken en was ruim 21 miljoen gulden opgehaald 
– een onwaarschijnlijk groot bedrag voor die tijd.  

De vreugde was groot, de verbijstering des te groter. Er verschenen talloze opgewonden 
krantenartikelen, er volgden verschillende wetenschappelijke onderzoeken en er werd verhit 
gediscussieerd over de invloed van het nieuwe medium. Bleken de waarschuwende woorden 
over de macht van televisie van een decennium eerder dan toch waarheid te worden? Wat 
echter overheerste was een gevoel van ontzag: televisie kon mensen écht in beweging bren-
gen. Open het Dorp verankerde televisie definitief in het Nederlandse bewustzijn.470 Na tien 
jaar kon niemand meer om het medium heen. Dit zou gevolgen hebben voor de rol en de 
ruimte die actualiteitenprogramma’s in de jaren zestig zouden krijgen.  
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6  
 
ACHTER HET NIEUWS IN DE JAREN ZESTIG  
 
 
 
Waar de periode 1959-1962 voor de Nederlandse televisie de jaren waren waarin het 
massamedium haar doorbraak beleefde, lijkt aansluitend het televisieseizoen 1962-1963 
voor de Nederlandse actualiteitenrubrieken het seizoen van de omslag. In die periode 
vond zowel bij KRO’s Brandpunt als Vara’s Achter het nieuws een aantal belangrijke ver-
anderingen plaats die bepalend waren voor de invulling en afbakening van het ‘nieuwe’ 
genre van de actualiteitenrubriek. Deze omslag kreeg geleidelijk vorm en gebeurde niet 
zonder discussie en verzet.  

In het tweede deel van dit onderzoek zal aan de hand van een aantal case studies uit-
voeriger op de inhoud en de gevolgen van die omslag worden ingegaan. En in het derde 
deel worden de factoren die van invloed waren op die omslag gedetailleerder uitgewerkt. 
Maar voor een goed begrip van deze geschiedenis is het nodig een raamwerk neer te zet-
ten. Dit hoofdstuk geeft een korte schets van de ontwikkeling van Achter het nieuws vanaf 
1962. Het belicht, mede aan de hand van enkele illustratieve voorbeelden, achtereenvol-
gens de komst van Herman Wigbold bij de Vara, de opkomst van de grote concurrent 
Brandpunt bij de KRO, de vernieuwing van de redactie en de formule van Achter het 
nieuws, en de reacties op deze programma’s. 

 
De ‘methode-Wigbold’ 
 
In de zomer van 1962 ging de televisiesectie van de Vara op zoek naar iemand die geschikt 
was voor de nieuwe functie van chef van de afdeling Actualiteiten. Ze hadden hem snel 
gevonden. Hij had furore gemaakt bij de afdeling Documentaires, hij wist wie Ed Mur-
row was en hij had de juiste politieke achtergrond. Eén dag nadat de 37-jarige Herman 
Wigbold solliciteerde op de nieuwe functie bij de afdeling Actualiteiten, werd hij aange-
nomen.471 

Zijn antecedenten maakten hem een nagenoeg ideale kandidaat. Wigbold was de zoon 
van een Vlaardingse politieman, van huis uit katholiek en vlak na de oorlog als katholieke 
‘doorbraakjongere’ actief betrokken geraakt bij de jeugdorganisatie van de PvdA, De 
Nieuwe Koers. Eerst werd hij hoofdredacteur van het blad van de jongerenorganisatie en 
tussen 1955 en 1956 was hij voorzitter van De Nieuwe Koers. In die hoedanigheid had hij 
zich gemanifesteerd als voorstander van een progressieve politiek die gekant was tegen een 
herstel van vooroorlogse machten. Ook bepleitte hij een omroepbestel waarbij tenminste 
de helft van de zendtijd gereserveerd zou moeten worden voor een nationaal programma.  

Het bestuur van De Nieuwe Koers stond bekend als een speeltuin waarin aanstaande 
partijfunctionarissen ervaring konden opdoen. De jongerenorganisatie huisde in hetzelfde 
gebouw als het partijkantoor van de PvdA en Wigbold had op die manier de belangrijkste 
PvdA-bestuurders goed leren kennen, al maakte zijn katholieke achtergrond en actieve 
kerkgang hem wel een buitenbeentje binnen de partij. Tegelijkertijd had hij aan den lijve 
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ondervonden hoezeer de PvdA-partijtop de gang van zaken binnen de jongerenorganisatie 
bepaalde.472  

Naast zijn politieke activiteiten werkte hij als journalist. In 1950 was Wigbold bij Het 
Vrije Volk begonnen en midden jaren vijftig stapte hij over naar de Nieuwe Pers, een 
verzameling regionale kranten die nauw met Het Parool samenwerkten. Vanaf de tweede 
helft van de jaren vijftig was Wigbold gaan freelancen, onder andere voor Vrij Nederland. 
Voor het opinieblad schreef hij begin jaren zestig een reeks doorwrochte artikelen waarin 
hij de maatschappelijke en politieke conditie van Nederland doorlichtte. Wigbold toonde 
zich daarbij bezorgd. Nederland zou lijden aan politieke aderverkalking en ondanks de 
toegenomen welvaart waren er tal van terreinen – woningbouw, gezondheidszorg, onder-
wijs, sociale uitkeringen – die volgens hem zichtbaar achterbleven. In zijn werk klonk de 
echo van opvattingen die op dat moment ook op het wetenschappelijk bureau van de 
PvdA circuleerden.473 

Vanaf het eind van de jaren vijftig was Wigbold tevens teksten voor jongerenpro-
gramma’s bij de Vara-radio gaan schrijven, plus enkele hoorspelen over maatschappelijke 
thema’s.474 Met name die hoorspelen kregen een positief onthaal in de pers en trokken de 
aandacht van de Vara-directie. Vandaar dat omroepsecretaris Jan Broeksz Wigbold in 
1961 stimuleerde om te solliciteren op een functie bij de afdeling Documentaires.475  

In juni 1961 ging hij daar als regisseur aan de slag, hoewel Wigbold geen ervaring had 
en zelf pas sinds een jaar een televisietoestel bezat. Maar hij las enkele Britse en Ameri-
kaanse boeken over het onderwerp en keek goed hoe anderen – met name in het buiten-
land – documentaires maakten. En Wigbold was een snelle leerling. In anderhalf jaar tijd 
zou hij vijf opvallende en spraakmakende televisiedocumentaires produceren. Ze behan-
delden onder andere de moeizame situatie in Nieuw Guinea, de achtergestelde positie van 
gehandicapten en het probleem van het overschot aan Nederlandse boeren.476  

Zijn meest ophefmakende documentaire was meteen de eerste van deze reeks. Onder 
de titel “Staatsvijand nummer één?” werd het uitgezonden op 4 oktober 1961. De docu-
mentaire behandelde in circa een uur het probleem van de immer voortdurende woning-
nood in Nederland. Wigbold had daartoe alle betrokken partijen – burgemeesters, bou-
wers, woningzoekenden, hoogleraren en de verantwoordelijke minister – geïnterviewd en 
beelden gedraaid van de soms onhoudbare huisvestingsproblemen waar de woningnood 
toe leidde, inclusief shots van kinderen wier toekomst op het spel leek te staan. Het geheel 
monteerde hij aaneen tot een documentaire waarin hij alle stijlmiddelen die voorhanden 
waren leek toe te passen: van stand-uppers, vox pops en infographics, tot interviews op 
locatie en deskundigen die zich rechtsreeks tot de camera wendden om een vraag te be-
antwoorden die in de voice-over was gesteld. Heel stijlvast was het niet, wel visueel en 
inhoudelijk overdonderend.  

Onderbouwd door buitengewoon veel feiten en cijfers, stapelde Wigbold argument op 
argument waarom het overheidsbeleid op het gebied van de woningbouw faalde. De vlotte 
montage versterkte het gevoel van urgentie dat de documentaire leek te willen uitstralen. 
Ter afsluiting constateerde Wigbold dat woningzoekenden met een kluitje in het riet 
werden gestuurd.477 

Het was in die tijd nog gebruikelijk dat interviews met ministers en andere autoritei-
ten sec werden getoond, zonder dat er andere fragmenten of uitspraken door het interview 
heen werden gemonteerd. Tot zijn ongenoegen ontdekte de voor woningbouw verant-
woordelijke minister Jan van Aartsen (ARP) echter dat tussen zijn bagatelliserende opmer-
kingen over de woningnood – “Ik durf te zeggen dat de Nederlandse overheid zich genoeg 
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offers getroost om de woningnood te boven te komen” – uitspraken gemonteerd waren 
van boze en teleurgestelde mensen die al jaren op woonruimte zaten te wachten en forse 
kritiek hadden op zijn beleid. Als een soort symbool van een falende overheid keerde de 
zichtbaar met zichzelf ingenomen minister steeds weer terug in de documentaire, wat 
scherp contrasteerde met de ellende die getoond werd. 

Een “superbe uitzending” en een “volmaakt uitgewogen programma”, jubelde televi-
sierecensent Nico Scheepmaker de dag erna. Via “een kunstige samenspel van interviews 
en beelden”, zo schreef de criticus, wist Wigbold de schrijnende woningnood op indruk-
wekkende wijze voor de kijkers inzichtelijk te maken. De verantwoordelijke minister Van 
Aartsen kon te midden van alle meningen en cijfers moeilijk een overtuigende indruk 
maken bij de verdediging van zijn woningbeleid. Dat Wigbold er een “polemische uitzen-
ding” van maakte waarbij het zittende kabinet er niet al te best vanaf kwam, werd door 
Scheepmaker alleen maar toegejuicht. Hij riep Wigbold op nog meer van dit soort pro-
gramma’s te maken.478 

Ook de televisierecensent van de Friese Koerier was vol lof over de “zeer indringende 
met veel feitenmateriaal en pakkende interviews én reportages gevulde documentaire”. De 
recensent prees de “geraffineerde montage” die een flitsend werkstuk opleverde “waarbij 
de stijl van interviewen soms misschien wel wat hard klonk, maar het voordeel had van 
recht op de man af te zijn”. De minister wist daarbij niet erg overtuigend te antwoorden 
op de scherpe vragen van Wigbold. In het Nieuwsblad van het Noorden noemde een televi-
sierecensent de uitzending zelfs het “schoolvoorbeeld van een goede filmdocumentaire”, 
omdat het de kijkers met de neus op de harde feiten drukte. Dit soort waardering was er 
over de hele linie, van Het Vrije Volk (“een indrukwekkende televisiereportage”) en De 
Telegraaf (“vakkundig opgebouwde documentaire”) tot de Leeuwarder Courant (“televisie-
journalistiek op zijn best”).479  

Maar er werd ook kritiek geuit, en niet door de minsten. Televisiecriticus Henk 
Schaafsma bleek in de NRC hevig verontwaardigd over de werkwijze van Wigbold.  

 
“Door de groepering van de ten dele kennelijk naar behoefte in stukken geknipte 
interviews en de lardering daarvan met overduidelijk op bespeling van het senti-
ment afgestemde filmfragmenten vol ontroerende kinderkopjes e.d., werd de zo-
genaamde documentaire een pamflet. Dit zou minder ernstig zijn geweest als de 
samensteller-regisseur niet zo zorgvuldig had getracht de subjectieve strekking te 
objectiveren door bijvoorbeeld schijnbaar het hoor en wederhoor toe te passen.”480 
 

Door de “verknipping” van de interviews kwamen sommige uitspraken van de geïnter-
viewden, zoals die van de minister, in de verdrukking. Dit leverde een verwerpelijke verte-
kening van het beeld op, meende Schaafsma, die, als zij bij een ander onderwerp was 
toegepast, ronduit gevaarlijk had kunnen zijn. Niet dat de samensteller van een informa-
tief programma van hem geen standpunt mocht innemen, maar dit had dan wel duidelijk 
als eigen mening kenbaar gemaakt moeten worden. “Vermenging van feiten en commen-
taar naar persoonlijke willekeur, is in een monopolistisch publiciteitsmedium als de televi-
sie nog veel gevaarlijker dan in een krant”, aldus Schaafsma.481 

Zijn kritiek was het startschot voor een publieke discussie over de ‘methode-Wigbold’, 
zoals deze vorm van polemisch redigeren werd genoemd. Het ging daarbij om twee con-
troversiële kwesties: het in stukken knippen van interviews en het op zodanige wijze mon-
teren ervan dat meningen en contrasterende beelden tegenover elkaar werden geplaatst in 
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een dialectische montage die het betoog van de programmamaker ondersteunde. 
Scheepmaker nam het op voor Wigbold. Dat hij het interview met minister Van Aart-

sen had opgeknipt en zodoende dienstbaar had gemaakt aan zijn betoog was inderdaad 
niet bepaald fijntjes, erkende Scheepmaker. Maar de hele kwestie van de voortdurende 
woningnood was dermate beladen dat Van Aartsen had kunnen weten dat hij scherp zou 
worden aangepakt. Dat de minister nu in de verdrukking kwam lag dan ook eerder aan 
zijn eigen gebrek aan overtuigingskracht dan aan de ‘methode-Wigbold’.  

Bovendien trachtte Wigbold volgens Scheepmaker niet de schijn te wekken dat hij be-
zig was een objectief beeld van de woningnood te schetsen. De recensent meende dat het 
juist een pluspunt van de Nederlandse televisie was dat de strijdende partijen zo duidelijk 
gemarkeerd waren en voor hun standpunten uitkwamen. 

 
“Dat Wigbold daarbij hoor en wederhoor toepaste, betekende niet dat hij zijn 
oogmerken wilde versluieren, maar dat hij de goed-democratische methode van 
‘hoor ook de tegenstander’ wilde volgen zonder zich daarbij van zijn eigen doel te 
laten afbrengen.”482 
 

De vraag was echter of het journalistiek verantwoord was interviews op een dergelijke 
wijze te verknippen en te monteren, waarbij het leek alsof de geïnterviewden elkaar tegen-
spraken, terwijl zij zelf niet van elkaars uitingen op de hoogte waren. Deze aanpak, voor 
het eerst op televisie toegepast bij het Amerikaanse actualiteitenprogramma See It Now, 
was duidelijk nieuw voor de Nederlandse televisie. Niet alleen Schaafsma had kritiek, ook 
het kabinet was ontstemd en besprak in de ministerraad verontrust het feit dat het inter-
view “in stukken geknipt en niet volledig uitgezonden” was.483 De Vara ontving daarnaast 
klachten hierover van de zijde van het departement van minister Van Aartsen.  

Hierop besloot de Vara een bijeenkomst te organiseren met een aantal programmama-
kers, journalisten, recensenten en ambtenaren om over deze aanpak van gedachten te 
wisselen. Schaafsma bleef bezwaren houden, maar op deze bijeenkomst bleek Wigbold 
meer mede- dan tegenstanders te hebben. Zowel journalisten als autoriteiten moesten 
ingespeeld raken “op de bijzondere mogelijkheden die de televisie biedt”, concludeerde 
het vakblad De Journalist.484  

Hij mocht dan omstreden zijn, de aanpak viel wel bij het publiek in de smaak. Het op 
deze wijze monteren van interviews en beeldmateriaal resulteerde in aansprekende en 
dynamische reportages en documentaires. Een kijker schreef dat juist het presenteren van 
tegengestelde meningen rond een onderwerp het publiek kon prikkelen tot een eigen 
stellingname.485 Uit een enquête die in november 1961 door het Utrechtsch Nieuwsblad en 
de Haagsche Courant onder de lezers werd gehouden, bleek dat de woningnood-
documentaire van Wigbold met stip de beste documentaire van dat jaar werd bevonden.486 
Dit tot groot genoegen van Scheepmaker, die zich ontpopte als een grote fan van de ‘me-
thode Wigbold’. Want ook Wigbolds volgende vier documentaires vielen op door de 
confronterende aanpak, dialectische montagestijl en pamflet-achtige opzet; “provocerend, 
agressief en polemisch”, zo vatte Scheepmaker zijn stijl samen.487  

Bij de Vara was er veel bijval en lof. Wigbolds “frisse aanpak” werd geprezen en een 
enthousiaste Rengelink noemde zijn werk “voortreffelijk”.488 Begin 1962 mocht Wigbold 
als enige Nederlander acht weken lang een intensieve regiecursus bij de BBC volgen, waar 
hij onder meer onder de indruk raakte van Cliff Michelmore en zijn vrijmoedige actuali-
teitenmagazine Tonight.489 De Britse stijl van televisiemaken zou hem blijvend beïnvloe-
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den. Wigbold: “Als ik later terugkwam in Engeland en ik zette de televisie aan, dacht ik: 
nu ben ik weer thuis.”490 

Zijn werk viel dermate in de smaak bij de Vara dat hij per 1 december 1962 chef van 
de afdeling Actualiteiten werd en dat acht jaar lang zou blijven. Wigbold moest zorgen dat 
het niveau van de televisiejournalistiek bij de Vara omhoog zou gaan. De hoop was dat hij 
van Achter het nieuws een even gezichtsbepalend programma zou maken als Brandpunt – 
sinds april 1962 geleid door een nieuwe, ambitieuze hoofdredacteur – dat bij de KRO leek 
te worden. Zoals Gijs Stappershoef, destijds adjuncthoofd van Vara’s televisiedienst, in 
een terugblik stelde: “We zaten echt te wachten op iemand als Wigbold.”491  

  
De concurrentie: Brandpunt 
 
KRO’s Brandpunt was niet meteen gezichtsbepalend: het programma was in oktober 1960 
van start gegaan als een actueel maandelijks magazine dat zich weliswaar als actualiteiten-
rubriek presenteerde, maar eerder een visualisering van het gezinsblad De Katholieke Illu-
stratie was, met een puzzelrubriek, muzikale optredens en onderwerpen die vooral een 
onderhoudende functie hadden. Het redactieteam bestond naast een vaste kern van twee 
man die ook nog andere programma’s maakte, voor een belangrijk deel uit freelance-
medewerkers die incidenteel reportages verzorgden. Presentator Jan Goderie praatte de 
verschillende onderdelen op een, volgens sommige critici, tamelijk oubollige wijze aan 
elkaar.492 

De aanzet tot de veranderingen bij Brandpunt werd al in augustus 1961 gegeven door 
Jan Castelijns, het hoofd van KRO’s televisiesectie. Om de nieuw aangetreden KRO-
voorzitter, oud-KVP-partijvoorzitter Harry van Doorn, te informeren, schreef Castelijns 
een uitgebreide memo over hoe de televisieprogramma’s van de katholieke omroep verbe-
terd konden worden. Hierin constateerde hij dat, gelet op het toenemende belang van 
actualiteitenprogramma’s, de maandelijkse frequentie van Brandpunt veel te laag was en 
het werken met “snabbelende” [sic] journalisten niet beviel. Castelijns bepleitte de oprich-
ting van een zelfstandige afdeling Actualiteiten met een chef, een centrale redactie en een 
eigen verantwoordelijkheid.493  

Qua invulling vormde de Franse actualiteitenrubriek Cinq colonnes à la une een inspi-
ratiebron. Dit maandelijkse programma maakte sinds 1959 naam met uitzendingen van 
maar liefst anderhalf uur waarin zware thema’s en buitenlandreportages werden afgewis-
seld met lichtere onderwerpen. Maar vooral BBC’s Panorama werd, nadat Castelijns de 
redactie in London had bezocht, als een belangrijk voorbeeld beschouwd.494 

Castelijns aanbevelingen werden opgevolgd. In het voorjaar van 1962 werd Richard 
Schoonhoven aangetrokken als hoofdredacteur. Schoonhoven was een voormalig redac-
teur van De Tijd De Maasbode en destijds werkzaam als Limburgs correspondent voor de 
Volkskrant. Hij oriënteerde zich eerst uitgebreid op de aanpak van de televisiejournalistiek 
elders in Europa en was vooral gecharmeerd van de formule van het Britse Panorama. Net 
zoals Panorama’s nieuwe hoofdredacteur Paul Fox zou Schoonhoven Brandpunt vanachter 
de schermen gaan leidden. Op die manier kon hij een buffer vormen tussen de redacteu-
ren die in beeld kwamen en de eventuele druk of kritiek van buiten.495 

Gelijktijdig met de komst van Schoonhoven werd de redactie uitgebreid. Naast de zit-
tende medewerkers Aad van de Heuvel, Nic Notten, Loek Leijendekker en buitenland-
commentator Henk Neuman, nam men de freelancemedewerkers Han Mulder, Frits van 
der Poel en Ad Versney, plus regisseur Wim van Baarle en cameraman Piet Kaart in 
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dienst. Binnen twee jaar werden ook de journalisten Ed van Westerloo en Ad Langebent 
aan de redactie toegevoegd. Daarnaast versterkte Schoonhoven de journalistieke infra-
structuur door een netwerk van correspondenten in Europa en de Verenigde Staten te 
creëeren. De vaste presentator verdween van het scherm. De redacteuren zouden in afwis-
seling zelf Brandpunt gaan presenteren, met soms meerdere presentatoren per uitzending. 

In september 1962 ging de frequentie van de uitzendingen omhoog en vanaf januari 
1963 verscheen Brandpunt wekelijks na het NTS Journaal op het scherm met uitzendin-
gen die tussen de 30 à 40 minuten lang waren. Met deze hogere frequentie werd het mak-
kelijker voor Brandpunt om directer op de actualiteit te reageren en de stap van een – wat 
Aad van den Heuvel noemde – “soort familie magazine” naar “een echte actualiteitenru-
briek” leek hiermee een feit.496  

Brandpunt werd vanaf de herfst van 1962 beheerst door een meer journalistieke for-
mule. De vernieuwing was vooral zichtbaar in de onderwerpskeuze en de aanpak. Doel 
was om van Brandpunt een serieus journalistiek programma te maken met een betrokken, 
onderzoekende en soms ook oppositionele toonzetting. Het streven was om wereldpro-
blemen, landelijke kwesties en regionale aangelegenheden te voorzien van achtergronden 
en commentaar. Politiek en maatschappelijk relevant nieuws stond centraal, met speciale 
aandacht voor kwesties die speelden binnen het brede katholieke volksdeel. De redactie 
bracht een beduidend groter aantal zelfgemaakte binnen- en buitenlandse reportages op 
het televisiescherm dan in de eerste twee jaar. En steeds vaker werden ministers en andere 
autoriteiten naar aanleiding van actuele ontwikkelingen naar de studio gehaald om live te 
worden geïnterviewd. Vooral met haar politieke verslaggeving en haar buitenlandse repor-
tages zou de rubriek naam gaan maken.497  

Ter illustratie van wat deze formulewijziging in de praktijk betekende, is een blik op 
de vier uitzendingen van Brandpunt in maart 1963 verhelderend.  

Het waren vier opmerkelijke uitzendingen: de eerste leidde tot een ingreep van de re-
gering, de tweede bracht een van de eerste eigen reportages over een internationale brand-
haard op het scherm, de derde toonde bisschop Bekkers met een invloedrijke toespraak 
over geboorteregeling en de vierde resulteerde in Kamervragen over de objectiviteit van de 
programmamakers.498 

 
De Bidault-affaire 
 
In de eerste Brandpunt-uitzending van die maand wilde de redactie een interview met de 
omstreden Franse politicus Georges Bidault vertonen. Het resulteerde in een incident dat 
bekend zou worden als de Bidault-affaire.499 Bidault was een bekende maar controversiële 
conservatieve Franse politicus, die zich fel had gekeerd tegen president Charles de Gaulle’s 
politiek inzake de Algerijnse kwestie. Omdat hij in verband met zijn uitspraken en zijn 
banden met de rechts-extremistische terreurorganisatie Organisation de l’Armée Secrète in 
Frankrijk een gezocht man werd, vluchtte Bidault naar het buitenland, alwaar de BBC 
hem begin 1963 wist op te sporen. De Britse journalisten namen een gefilmd interview 
met hem op dat bij uitzending veel verontwaardiging wekte in Frankrijk, aangezien Bi-
dault bedreigingen aan het adres van De Gaulle uitte. Toen de BBC trachtte de film via 
het Eurovisienet aan andere Europese televisiestations door te zenden, verbraken de Fran-
sen zelfs de Eurovisie-verbinding.500  

De zaak kreeg veel publiciteit en het NTS Journaal zond op 5 maart 1963 enkele flit-
sen van het omstreden interview uit. Omwille van de actualiteit wilde de Brandpunt-
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redactie het gehele interview in haar uitzending vertonen en kocht een kopie van de film 
via de BBC, waarmee zij Achter het nieuws – dat ook interesse toonde – wist af te troe-
ven.501 Het was de bedoeling dat het interview, voorafgegaan door een inleiding van bui-
tenlandcommentator Neuman, tijdens de uitzending van zaterdag 9 maart op het scherm 
zou worden gebracht. In de inleiding die Neuman had gepland, wilde hij vooral bena-
drukken dat Brandpunt het vraaggesprek wilde uitzenden zodat de kijker met eigen ogen 
kon aanschouwen waar het in deze kwestie om draaide.502 Maar deze rechtstreekse indruk 
werd het publiek niet gegund, aangezien de Nederlandse regering besloot in te grijpen. 

De Gaulle zou juist die maand een bezoek aan Nederland brengen en de regering wil-
de vermijden dat de verhouding tussen Frankrijk en Nederland tussentijds al dan niet 
ernstig verstoord zou raken. KRO-voorzitter Van Doorn, tevens lid van de KVP-fractie in 
de Tweede Kamer, werd in de dagen voorafgaand aan de geplande Brandpunt-uitzending 
gebeld door zijn partijgenoot Joseph Luns, die minister van Buitenlandse Zaken was, en 
tevens bezocht door de staatssecretaris van OK&W. Daarbij werd Van Doorn duidelijk 
gemaakt dat de regering ernstig bezwaar maakte tegen uitzending van het bewuste inter-
view. Er werd zelfs gedreigd met het nemen van “maatregelen” indien de KRO toch tot 
uitzending over zou gaan.503  

Na enig aarzelen en onder druk gezet door de andere omroepbestuurders die bang wa-
ren dat het omroepbestel in gevaar kwam, besloot Van Doorn de vertoning van het vraag-
gesprek niet door te laten gaan. Maar wel onder groot protest. De kijkers die op die avond 
voor Brandpunt inschakelden, kregen de KRO-voorzitter zelf op het scherm te zien. Hij 
sprak over een “niet gering dreigement” van de regering om de KRO een uitzendverbod 
op te leggen en protesteerde tegen de hele gang van zaken, die hij als een aantasting van de 
democratische grondrechten beschouwde.504 

Geholpen door een persconferentie die de KRO spoedig daarna organiseerde, gingen 
de meeste kranten uitgebreid in op de affaire. De heersende mening was dat de regering 
haar gezag had misbruikt en dat de vrijheid van meningsuiting overduidelijk was aange-
tast. “Regering breidelt de TV-publiciteit”, kopte bijvoorbeeld het Limburgs Dagblad, die 
sprak over de “staats-censor” die met de hand aan de knoppen zat.505 Zowel de Federatie 
van Nederlandse Journalisten als de Nederlandse Dagbladpers protesteerde daags na het 
incident officieel tegen het optreden van de regering. Ook de beroepsvereniging van crea-
tieve televisiemedewerkers, de zogenaamde Groep 73, vaardigde een communiqué uit 
waarin blijk werd gegeven van grote verontrusting over de ingreep.506 

Het optreden van de regering was dusdanig controversieel dat er binnen een week zelfs 
een debat in de Tweede Kamer aan te pas kwam. Met een kleine meerderheid van stem-
men werd een motie aangenomen die stelde dat het Televisiebesluit geen preventieve 
maatregelen kende waarmee de regering uitzending van een programma kon verhinderen. 
Aldus werd het ingrijpen van de regering veroordeeld.507 Niet alleen de meerderheid van de 
Kamer was tegen: uit een NIPO-onderzoek bleek dat slechts 21 procent van de Neder-
landse bevolking de ingreep van de regering steunde, 38 procent keurde de ingreep af.508

  
Interessant genoeg was niet iedereen bij de KRO achteraf overtuigd van het belang van het 
interview. Leden van KRO’s Programma Adviesraad merkten tegenover het bestuur op 
dat het interview in feite geen nieuws bevatte, waarmee zij impliceerden dat de hele affaire 
eigenlijk niet nodig was geweest. Desgevraagd deelde Van Doorn mee dat hij aanvankelijk 
met de uitzending had ingestemd omdat hij waarde hechtte aan de verlangens van de 
Brandpunt-redactie. Het programma had zich in zijn ogen in korte tijd weten op te wer-
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ken tot de beste actualiteitenrubriek op de Nederlandse televisie, wat te danken was aan de 
wijze waarop de redacteuren achter het nieuws aanzaten. “Psychologisch gezien zou het 
dan wel nadelig werken bij een bepaald idee een veto uit te spreken en wel omdat de rege-
ring druk op de KRO uitoefent”, betoogde Van Doorn.509 Dit had meegespeeld bij zijn 
beoordeling van het interview. Voor de toekomst van Brandpunt zou het immers het beste 
zijn als de redactie het vertrouwen had dat de leiding zich niet zonder meer onder de voet 
liet lopen. 

 
De buitenlandse reportage 
 
Buitenlandse reportages hadden vanaf het begin in 1960 al onderdeel uitgemaakt van de 
formule van Brandpunt. De meeste reportages waren echter geen eigen producties, maar 
veelal afkomstig van de Franse actualiteitenrubriek Cinq colonnes à la une, waarmee de 
redactie contacten onderhield.  

Slechts heel incidenteel kwamen Brandpunt-redacteuren in de periode 1960-1962 zelf 
in het buitenland. Zo maakte Aad van den Heuvel in september 1961 samen met de 
ingehuurde cameraman Piet Kaart een reportage over de bouw van de Berlijnse muur, 
terwijl een maand later hun reportage werd uitgezonden over het kleine Afrikaanse staatje 
Katanga dat net onafhankelijk was geworden. Deze reportages maakten indruk, maar 
lieten zich moeizaam voegen in de toen nog vrijblijvende en lichtvoetige opzet van het 
programma.510 

De formulewijziging in de herfst van 1962 leidde tot een toename van het aantal aan-
gekochte buitenlandse reportages, niet alleen van Cinq colonnes à la une, maar ook van de 
BBC en ITV. Maar vooralsnog kwamen er geen zelfgemaakte reportages op het scherm 
die verder reikten dan de buurlanden België en West-Duitsland. Op 15 maart 1963 ver-
anderde dit toen Brandpunt een reportage uitzond over een vluchtelingenkamp voor Tutsi 
in Burundi, gemaakt door de inmiddels vaste cameraman Kaart en de incidenteel voor de 
redactie werkende Manus van der Kamp.  

Het kleine Afrikaanse staatje Burundi, ingeklemd tussen Tanzania en Kongo, was in 
1962 onafhankelijk geworden en kampte met een interne machtsstrijd waarbij veel slacht-
offers vielen. De Brandpunt-reportage over de gevolgen van deze strijd was, afgezien van 
het feit dat het een van de eerste zelfgemaakte reportages over een internationale brand-
haard was, typerend qua aanpak. De redacteuren van Brandpunt probeerden in dergelijke 
reportages de beelden voor zich te laten spreken. De indringende werkelijkheid stond 
centraal en het gebruik van achtergrondmuziek werd zoveel mogelijk beperkt. Door mid-
del van interviews met direct betrokkenen trachtte men een gezicht te geven aan het zich 
voltrekkende drama.511 

De reportage was ook interessant omdat het goed aansloot bij de reportages van ITV 
over vergelijkbare situaties in Angola en Mozambique die Brandpunt de weken ervoor had 
vertoond. Het illustreert hoezeer de redactie zich in onderwerpskeuze en uitwerking liet 
beïnvloeden door deze buitenlandse actualiteitenrubrieken – die golden als parameters, 
stelde Schoonhoven in een terugblik.512 

De Burundi-reportage vormde het begin van een lange reeks van reportages uit inter-
nationale conflicthaarden waarmee Brandpunt in de jaren zestig naam zou maken. Ze 
behandelden vaak de misstanden in Afrika, maar ook de honger in India, de onlusten in 
Cyprus, de oorlog in Vietnam en de val van de Indonesische president Soekarno – om 
maar een paar voorbeelden te noemen. Brandpunt zou in de tweede helft van de jaren 
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zestig zelfs internationale prijzen winnen met haar buitenlandse reportages. Bovenal ves-
tigden ze de reputatie van Piet Kaart, die voor zijn camerawerk in 1967 de Nipkov-schijf 
zou krijgen. 

 
Bisschop Bekkers 
 
De derde Brandpunt-uitzending in maart 1963 werd voor meer dan de helft in beslag 
genomen door een toespraak van de Brabantse bisschop W.M. Bekkers. Het zou achteraf 
beschouwd zijn meest geruchtmakende bijdrage aan Brandpunt worden.  

Bekkers trad al vanaf de start van het programma geregeld op in Brandpunt. Gezeten 
in zijn vaste stoel en gekleed in bisschoppelijk ornaat, sprak hij vanuit de studio op ge-
moedelijke en toegankelijke toon over onderwerpen die doorgaans aan geloofskwesties 
gerelateerd waren. De vernieuwing van Brandpunt in 1962 gaf aanleiding tot discussies 
binnen de redactie of de bisschop met zijn veelal stichtelijke woorden nog wel bij de ac-
tualiteitenrubriek paste. Na overleg met Schoonhoven en Castelijns stemde Bekkers in 
met het voorstel om zijn toespraken veel meer af te stemmen op de actualiteit.513 

Een actuele kwestie diende zich aan toen de pil als anticonceptie middel in april 1963 
op de Nederlandse markt kwam. Mede naar aanleiding hiervan nam de discussie over de 
toelaatbaarheid van geboortebeperking onder katholieken dusdanige vormen aan dat de 
bisschop het van belang vond om zijn visie daarover naar buiten te brengen. Bekkers, die 
aanvankelijk – net zoals velen binnen het episcopaat – de mening was toegedaan dat ge-
huwden zich van elke vorm van geboorteregeling dienden te onthouden, was tegen het 
einde van de jaren vijftig door gesprekken met echtparen op dat punt van inzicht veran-
derd.514 In zijn zorgvuldig voorbereide toespraak, waarin Bekkers bewust niet de pil noem-
de omdat hij het onderwerp breder wilde trekken, legde de bisschop uit waarom.Vanuit 
het perspectief van de echtelijke liefde was het naar zijn oordeel aan de echtparen zélf om 
te beslissen wat Gods roeping voor hen betekende. De bisschop was zeer stellig in het 
benadrukken van de persoonlijke verantwoordelijkheid van gehuwden inzake gezinsplan-
ning en -uitbreiding want, zo concludeerde hij, “dat is hun gewetenszaak, waarin niemand 
treden mag”.515 

Met zijn toespraak, uitgezonden in de Brandpunt-uitzending van 21 maart 1963, 
doorbrak de bisschop duidelijk een taboe: hij maakte als lid van het episcopaat het onder-
werp geboortebeperking bespreekbaar in katholieke kring. En hij legde de verantwoorde-
lijkheid voor die geboorteregeling bij de echtparen en niet bij de kerk, wat veel katholie-
ken als bevrijdend ervoeren. De toespraak van Bekkers was groot nieuws, ook internatio-
naal, en leidde tot uitgebreide discussies binnen de katholieke wereld. Volgens diverse 
historici effende Bekkers’ toespraak de weg voor de snelle en spectaculaire fertiliteitsdaling 
onder Nederlandse katholieken vanaf de jaren zestig.516  

Zijn optreden was echter niet onomstreden. Hij kreeg kritiek van binnen de kerk, 
kardinaal Alfrink toonde zich ontstemd en ook bij de KRO waren er bestuursleden die 
vonden dat voorzitter Van Doorn of Schoonhoven het optreden van Bekkers had moeten 
voorkomen. Suggesties om in het vervolg overleg te plegen met het episcopaat over de 
inhoud van Bekkers’ toespraken wimpelde Van Doorn echter af. De KRO moest een 
zelfstandige koers blijven varen.517  

Bekkers kreeg daartoe alle ruimte bij Brandpunt. Ook zijn overige toespraken droegen 
bij aan de verruiming van de katholieke moraal in de jaren zestig en met zijn televisie-
optredens werd Bekkers volgens historici Jan Bank en Theo Potma “het symbool van een 
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modernisering van de katholieke kerk”.518 Bij het overlijden van de bisschop in mei 1966 
werd in Nederland dan ook massaal gerouwd. Kort daarop concludeerde de priester en 
journalist Nico van Hees over Bekkers en zijn geboorteregelingstoespraak: 

 
“Hij vond in Brandpunt het klimaat om deze onderwerpen aan te snijden. Hij 
heeft ook aan de uitzendingen van Brandpunt de autoriteit gegeven en de ruimte 
geschapen om dingen te doen en dingen te zeggen, die zonder zijn deelname aan 
het programma onmogelijk zouden zijn geweest.”519 
 

De aanwezigheid van de beminnelijke bisschop in Brandpunt hielp het grote katholieke 
publiek bij de aanvaarding van sommige programma-onderdelen die zij anders mogelijk 
minder makkelijk geaccepteerd zouden hebben. Het respect dat de actualiteitenrubriek 
verwierf, was niet in het minst te danken aan Bekkers, constateerde de toenmalig hoofdre-
dacteur Schoonhoven achteraf. Tegelijkertijd, zo stellen Bank en Potma, werden Bekkers’ 
woorden kracht bijgezet door de professionalisering van Brandpunt.520 

 
De bekritiseerde reportagestijl 
 
Op woensdag 27 maart 1963 zond Brandpunt de vierde aflevering van die maand uit. Een 
prominente plek werd daarin ingenomen door een reportage over de overlast die straalja-
gers in de regio Eindhoven veroorzaakten. Het was een uitzending die zelfs de vaak wat 
nukkig op KRO-programma’s reagerende Telegraaf positief stemde. De recensent schreef 
de volgende ochtend: 

 
“Brandpunt handhaafde zijn traditie van het meest belangwekkend der zuilen-
journaals te zijn, vooral daar niet zozeer onderwerpen worden aangesneden die fei-
telijk in het NTS Journaal thuis horen – de fout van zoveel soortgelijke program-
ma’s – maar veel meer de aandacht gevestigd wordt op algemene misstanden, zo-
dat het min of meer de functie van televisie ombudsman inneemt. Zo ditmaal 
vooral de straaljagersplaag van Eindhoven.”521 
 

Juist deze geprezen reportage leidde echter tot Kamervragen waarin de objectiviteit van de 
programmamakers ter discussie kwam te staan. Het was voor het eerst dat de Brandpunt-
redactie zich met dergelijke vragen geconfronteerd zag. 

De reportage, gemaakt door Frits van der Poel, ging in op de controverse die was ont-
staan tussen Eindhoven en de militaire vliegbasis Welschap. Overvliegende straaljagers 
veroorzaakten veel geluidsoverlast en creëerden bovendien een gevaar voor de plaatselijke 
bevolking. Via interviews met enkele Eindhovense autoriteiten maakte Van der Poel dui-
delijk wat hun bezwaren waren, waarbij er op werd gewezen dat de problemen voor een 
bedrag van negen miljoen gulden – benodigd voor de verplaatsing van de vliegbasis – 
oplosbaar zouden zijn. De stad Eindhoven beschikte echter niet over dit bedrag en ook het 
Rijk claimde geen negen miljoen te kunnen missen.  

Een majoor-vlieger die in de reportage aan het woord kwam, betoogde dat de proble-
men wel meevielen, omdat men slechts over een dunbevolkte wijk vloog. In de voice-over 
meldde Van der Poel echter dat de straaljagerpiloten het niet prettig vonden om over de 
stad te vliegen, maar dat waarschijnlijk niet mochten of durfden te vertellen. De reportage 
sloot hij af met de opmerking dat het er bij hem niet inging dat die negen miljoen gulden 



DEEL I  —  DE ACHTERGRONDEN 

115 

onoverkomelijk voor het Rijk zou zijn.522 
Het was duidelijk een reportage waarin werd gepoogd een gesignaleerde misstand aan 

de kaak te stellen. Een persoonlijke stellingname werd daarbij niet uit de weg gegaan. Dat 
beviel niet iedereen. Het Eerste Kamerlid Hendrik Algra (ARP) stelde de minister van 
Defensie schriftelijke vragen over de aanpak. Waren er vooraf geen afspraken gemaakt 
omtrent de objectiviteit van de voorlichting? En moesten er in de toekomst niet voor-
waarden worden gesteld wanneer voor dergelijke reportages de medewerking van militaire 
instanties werd gevraagd?523  

In zijn antwoord bleek de minister pragmatisch. Door slechts enkele passages uit een 
interview met een voorlichter van Defensie te tonen en met zijn opmerkingen in de voice-
over was Van der Poel inderdaad afspraken over een objectieve weergave van de feiten niet 
nagekomen. Ondanks deze laakbare gang van zaken was de minister van oordeel dat deze 
toegepaste wijze van verslaggeving “niet zonder meer normatief is voor de Nederlandse 
pers, radio en televisie”. Het zou daarom niet juist zijn om naar aanleiding van deze uit-
zending voorschriften aan journalisten op te leggen om zodoende objectieve voorlichting 
af te dwingen.524 

De reportage was typerend voor de verandering in aanpak van de Brandpunt-redactie. 
Steeds vaker werd de getoonde gang van zaken ter discussie gesteld door de verslaggevers. 
Dat zij daarbij soms blijk gaven van een duidelijke opvatting, werd als onvermijdelijk 
beschouwd. Vooral Van der Poel toonde zich bedreven in het houden van interviews en 
het uitspreken van commentaren die weliswaar puntig, maar niet iedereen welgevallig 
waren. In de daaropvolgende jaren zou hij ook regelmatig verwikkeld raken in controver-
ses die hun weerslag hadden op het imago van Brandpunt. Het versterkte Van der Poels 
reputatie als journalistieke vakman die mensen niet naar de mond praatte. Hoewel door 
een boze briefschrijver wel eens getypeerd als een “altijd zure en sarcastische man”, stond 
hij als journalist in hoog aanzien bij zijn collega’s, ook bij de andere omroepen.525 

 
Wat de vier uitzendingen van Brandpunt in maart 1963 laten zien is hoezeer de actualitei-
tenrubriek de grenzen probeerde te verleggen en op zoek ging naar meer controversiële 
onderwerpen en invalshoeken. Dit bleef niet onopgemerkt. Brandpunt liet de andere 
rubrieken duidelijk achter zich, signaleerden diverse televisierecensenten. De interview-
techniek, waarbij de redacteuren zich bedienden van een licht ironische toets, werd gepre-
zen. En al begin 1963 noteerde een krant: 

 
“De KRO-rubriek ‘Brandpunt’ ontwikkelt zich meer en meer tot een scherpkri-
tisch aktualiteitenprogramma in de goede zin van het woord. Zonder omwegen en 
angst voor lange tenen worden meningen geuit en misstanden gehekeld.”526  
 

Langzaam kwam de erkenning dat de journalistiek bestaansrecht had op de televisie, con-
stateerde Schoonhoven in een terugblik. “Je werd geaccepteerd, je was geen weeskind 
meer.”527 Die acceptatie werd gefaciliteerd doordat in deze periode binnen de KRO in 
diverse rapporten en discussies werd bepleit dat de omroep meer opiniërend moest wor-
den, meer durf moest tonen en veel duidelijker een eigen gezicht moest laten zien.528 

De ruimte die men van de KRO kreeg zou echter aan fluctuaties onderhevig zijn. 
Aanvankelijk, na de eerste grote vernieuwingen in oktober 1962, konden de redacteuren 
relatief zelfstandig te werk gaan en werd de redactie meestal gesteund door de staf. Al 
duurde het tot begin 1964 voordat Schoonhoven het gevoel had dat voorzitter Van Doorn 
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zich werkelijk achter de rubriek schaarde.529 Later, toen er steeds meer commentaar kwam 
op de politieke verslaggeving, probeerde het KRO-bestuur een deel van de ruimte die aan 
de programmamakers was gegeven terug te nemen. Hiermee trachtte men een einde te 
maken aan de groeiende kritiek op het als “te schopperig” beschouwde optreden van de 
redacteuren, die zich gezagondermijnend zouden gedragen. Van der Poel zou na een reeks 
van incidenten en het overtreden van interne afspraken in 1968 zelfs worden ontslagen 
door Van Doorn.530  

Toch was Brandpunt een programma waar de KRO trots op was. Het programma 
droeg bij aan het prestige van de omroep en hielp het zich te ontdoen van zijn wat naar 
binnen gekeerde, religieuze en pastorale imago. De actualiteitenrubriek was het levende 
bewijs dat men bij de KRO ernst maakte met de modernisering die binnen de katholieke 
wereld vanaf het begin van de jaren zestig zichtbaar werd. 

 
De redactie van Achter het nieuws 
 
Terwijl Brandpunt begin 1963 regelmatig in het nieuws kwam met ophefmakende uitzen-
dingen, had Wigbold moeite om bij de Vara iets vergelijkbaars van de grond te krijgen. In 
december 1962 was hij chef van Vara’s afdeling Actualiteiten geworden, maar de start was 
moeilijk en het scheelde niet veel of Wigbold had na een paar weken alweer zijn ontslag 
ingediend.  

Hij trof een redactie – bestaande uit de vaste kern van Koos Postema, Wim Bosboom, 
Hans de Graaf, Leo Kool en cameraman Frans Verhey531 – die de voormalige chef Arie 
Kleijwegt en de daarbij horende ontspannen redactiecultuur mistte, en er bovendien op 
gerekend had dat een van de zittende redacteuren tot chef benoemd zou worden. Aanvan-
kelijk hadden de redacteuren grote moeite met de komst van Wigbold. “Herman heeft 
een vreselijk moeilijke tijd gehad”, herinnerde Stappershoef zich.532 Pas na een paar lastige 
maanden werd Wigbold geaccepteerd. Gaandeweg raakte de redactie aan hem gewend en 
dwong hij respect af door zijn journalistieke ambities en zijn toewijding. Zelfs bij degenen 
die moeite hadden met zijn nogal uitgesproken persoonlijkheid. Zoals Bosboom in een 
terugblik concludeerde: “Wigbold was een onbehouwen, onaardige, onbeleefde man met 
buitengewone kwaliteiten.”533 

Wat Wigbolds journalistieke kwaliteiten betrof, had hij in de eerste plaats een goede 
neus voor nieuws en spraakmakende onderwerpen, en was hij niet bang om te stunten 
met zijn rubriek. Ten tweede beschikte hij over een scherp beoordelingsvermogen van zijn 
eigen en vooral andermans werk. Als de montage van een reportage klaar was, bekeek 
Wigbold het eindresultaat en vertelde de redacteur op besliste toon welke beelden alsnog 
geschrapt konden worden. En ten slotte had hij een duidelijke opvatting over wat wel en 
wat niet in een actualiteitenrubriek thuis hoorde. Daarbij probeerde hij zoveel mogelijk de 
autonomie van zijn redactie te bewaken. Wigbold was geen volgzaam type, stelde Postema 
achteraf, eerder een dwarse journalist: “l’homme révolté [de mens in opstand, MP] van 
Albert Camus, maar wel oer-Nederlands.” 534 

Bij het begin van zijn aanstelling maakte Wigbold snel duidelijk dat hij een zelfstandi-
ge koers wenste te varen. Zo wilde hij naar aanleiding van een loonconflict NVV-
bestuurder André Kloos naar de studio halen, mede omdat hij vond dat Kloos het op 
televisie veel beter deed dan de toenmalige NVV-voorzitter Derk Roemers. Het bestuur 
van de NVV maakte bij de top van de Vara bezwaar tegen de keus voor Kloos. Daarop 
besloot Wigbold het interview in zijn geheel te laten vallen, ondanks de druk die van 
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diverse zijden op hem werd uitgeoefend. “Ik dacht”, zo verklaarde hij later, “als ik nu 
toegeef, zaag ik meteen de eerste poot onder mijn eigen stoel vandaan.”535  

Wigbold schermde de redactie af en beschikte ook over het noodzakelijke natuurlijke 
gezag daarvoor. Bovendien genoot hij het vertrouwen van de leiding van de televisiedienst, 
mede omdat hij haar regelmatig informeerde over de keuzes die zijn redactie maakte. 
Daarbij ging hij bij gevoelige onderwerpen de discussie niet uit de weg. “Natuurlijk had 
Wigbold niet àltijd gelijk”, aldus cameraman Verhey achteraf. “Maar hij had wel visie en 
inzicht.”536 

  
Snel na zijn komst bij de afdeling Actualiteiten maakte Wigbold werk van de professiona-
lisering en ondersteuning van de redactie. Het ging deels om simpele dingen: zo zorgde hij 
dat de redacteuren al ‘s ochtends om half tien aan de slag gingen. En eiste hij dat er niet 
alleen een paar regionale kranten op de redactie aanwezig waren, maar vooral ook landelij-
ke kranten.  

Niet alle faciliteiten lieten zich soepel uitbreiden. In de herfst van 1963 vroeg hij om 
een telex en een eigen montagetafel, maar om principiële gronden werd dat geweigerd. 
Dergelijke faciliteiten werden centraal beheerd en betaald door de NTS, zodat de omroe-
pen weigerden zelf materiaal aan te schaffen. Pas een jaar later werd het mogelijk gemaakt 
om een telex op de redactie te installeren.537 

Qua ondersteuning werd eind 1963 Bep Vochteloo (29), oorspronkelijk afkomstig 
van Het Parool, toegevoegd aan het team om redactie-assistent Rennie Rodriguez Pereira 
bij haar werkzaamheden te helpen. Vochteloo trad bij de uitzendingen regelmatig op als 
assistent van Bosboom en zou later ook zelf gaan regisseren. Daarnaast kwam er een twee-
de cameraman, nadat er in het kader van de zendtijduitbreidingen van 1964 meer tech-
nisch materiaal beschikbaar werd gesteld. De NTS detacheerde een tweede camera-
uitrusting bij de Vara en de nieuw aangetrokken regisseur Huib de Ru (36) mocht zich 
hierover ontfermen. Vanaf dat moment kon de afdeling Actualiteiten rekenen op niet één, 
maar twee vaste cameralieden.538 Een zeker teken van professionalisering en – niet onbe-
langrijk – meer dan Brandpunt had. 

De zittende redactieleden, destijds aangenomen door Kleijwegt, hadden op twee na 
geen krantenervaring en wisten betrekkelijk weinig van nieuwsgaring en -verwerking.539 Bij 
de uitbreiding van zijn team zocht Wigbold welbewust naar ‘echte’ journalisten, afkomstig 
uit de dagbladwereld. En hij koerste aan op een meer gespecialiseerde taakverdeling. In-
dien de actualiteitenrubriek een hoger niveau wilde bereiken, kon niet langer worden 
volstaan met een systeem waarbij iedereen elke reportage of elk interview, ongeacht het 
onderwerp, toegewezen kon krijgen.  

Zelf zou Wigbold zich, los van zijn sturende rol achter de schermen, toeleggen op po-
litieke interviews en buitenlandse reportages. Bij de zittende redactieleden ontstond gelei-
delijk aan de volgende verdeling: Postema deed de ‘menselijke’ onderwerpen, Bosboom – 
die regisseur was maar af en toe ook zelf reportages maakte – de consumentenonderwer-
pen, Kool de sociale thema’s en De Graaf rampen en lichtvoetige features.  

In maart 1963 werd Parool-journalist Joop van Os540 (38) als politiek commentator en 
presentator aan de redactie toegevoegd. Zijn politieke kleur was duidelijk: hij had nauwe 
contacten met de PvdA-fractie en in 1964 werd hij zelfs, naast zijn baan bij de Vara, 
hoofd voorlichting van deze partij. Het Parool leverde meer nieuwe redacteuren. Ook 
journalist Bas Roodnat (34), die in augustus 1964 in dienst kwam en wiens specialisme 
sociaal-maatschappelijke human interest-onderwerpen werd, was afkomstig van die krant. 
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Hetzelfde gold voor Wil van der Smagt (33), voormalig chef Binnenland, die in juli 1966 
de redactie kwam versterken. 

Een andere belangrijke leverancier van redacteuren was Het Vrije Volk. Daar kwam 
begin 1965 Hans Jacobs (38) vandaan, die zich zou specialiseren in politieke onderwerpen 
en de Tweede Wereldoorlog. En omdat Wigbold dacht dat het goed was als er ook een 
vrouw in beeld kwam, werd in 1966 journaliste Anneke Bouman aangetrokken als presen-
tatrice. Zij bleef daarnaast voor Het Vrije Volk werken.541 Het enige nieuwe redactielid 
zonder journalistieke ervaring was Ben Elkerbout, die in 1964 als 24-jarige student bij de 
Vara was binnengekomen als administratief assistent bij de televisiesectie. Omdat hij graag 
bij de televisie wilde werken, wist Rengelink Wigbold ervan te overtuigen hem bij zijn 
team te voegen. Elkerbouts specialisme zou het Midden Oosten worden.  

Daarnaast was er een groep freelancers waar Wigbold uit kon putten. Pier Tania werk-
te regelmatig als presentator en redacteur voor de redactie, al was hij vooral verbonden aan 
de afdeling Documentaires. Verder maakte documentairemaker Dick Verkijk incidenteel 
reportages voor Achter het nieuws en behandelde autojournalist Fred van der Vlugt vanaf 
1963 af en toe auto- en verkeersonderwerpen.542 

Het geheel overziend, is de groei van de redactie van Achter het nieuws in de eerste 
helft van de jaren zestig indrukwekkend te noemen. Begonnen met drie man in 1960, 
uitgebreid naar negen man eind 1962, bestond het team onder leiding van Wigbold rond 
1965 uit acht redacteuren, twee cameramannen, een regisseur en twee productie- en regie-
assistentes: dertien man in totaal, nog los van de freelancers. Dat is ruim vier keer zoveel 
als waarmee Achter het nieuws in 1960 van start ging. In de tweede helft van de jaren zestig 
zou de omvang van de redactie rond dat aantal van dertien blijven schommelen.543 

 
De formule 
 
Aan mankracht ontbrak het dus niet. Ook in financiële zin kreeg de afdeling Actualiteiten 
in de jaren zestig behoorlijk wat ruimte, zeker vergeleken met de smalle marges voor de 
actualiteitenvoorziening in het decennium daarvoor. Maar de belangrijkste vraag was wat 
er met die inzet gebeurde. Wat voor vorm kreeg de actualiteitenrubriek vanaf 1962? 

Wigbold had een nadrukkelijke stem in een belangrijke ingreep kort na zijn aantreden: 
het stopzetten van Espresso. De redenen hiervoor waren tweeledig. In de eerste plaats had 
Wigbold persoonlijk weinig affiniteit met de formule van dit maandelijkse zaterdag-
avondprogramma. “Herman wilde die flauwekul niet”, aldus De Graaf. “Het was mij iets 
te ‘varieus’”, beaamde Wigbold achteraf. “Dat paste niet bij mij, daar was ik toch teveel 
journalist voor.”544  

In de tweede plaats overheerste bij de Vara de mening dat een actualiteitenrubriek al-
leen succesvol kon zijn indien de zendtijd én de frequentie werden uitgebreid. Aangezien 
Brandpunt in januari 1963 haar frequentie van twee naar vier keer per maand had ver-
hoogd, met uitzendingen die tussen de 30 à 40 minuten lang waren, moest de Vara hier 
iets vergelijkbaars tegenover zetten.  

Binnen een maand, in februari 1963, kwam het antwoord. Want al snel stemde de te-
levisiesectie in met Wigbolds voorstel om Espresso als programma te laten vervallen.545 
Daarvoor in de plaats kwam een extra Achter het nieuws-uitzending. Bovendien werd de 
extra zendtijd die het staken van Espresso opleverde, samen met de winst in tijd als gevolg 
van de officiële zendtijduitbreiding in oktober 1962, gebruikt om de duur van een regulie-
re Achter het nieuws-uitzending te verlengen met tien minuten. Het resultaat: geen weke-
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lijkse uitzendingen meer van hooguit een kwartier, aangevuld met de maandelijkse ‘actua-
liteitenshow’, maar een 25 minuten lange Achter het nieuws op élke dag dat de Vara uit-
zond, zo veel mogelijk aansluitend op het NTS Journaal.546 Daarmee lag de frequentie 
hoger dan die van het wekelijkse Brandpunt. Door de komst van het tweede net in 1964 
werd die frequentie nog eens verdubbeld. In 1965 zond Achter het nieuws gemiddeld 
negen keer per maand uit, Brandpunt slechts vier keer per maand. 

Als gevolg van deze wijzigingen werd dus niet alleen de frequentie verhoogd, maar kon 
ook de gemiddelde lengte van de items stijgen van vier naar circa zes à zeven minuten. De 
uitbreiding in zendtijd werd niet zozeer gebruikt om het aantal onderwerpen dat aan bod 
kwam uit te breiden, maar om de actualiteiten met meer aandacht en diepgang te behan-
delen. Dat maakte een belangrijk verschil. “Je kon wat actueler en wat prikkelender zijn”, 
vertelde Wigbold in een terugblik.  

 
“De formule van 25 minuten leidde ook automatisch tot iets anders. Je hoefde niet 
te volstaan met reacties op het journaal, er was plaats voor reportages die je anders 
niet kwijt kon.”547 
 

Aldus ontstond de basisformule die gedurende de jaren zestig grotendeels ongewijzigd 
bleef: uitzendingen van circa 25 minuten, zoveel mogelijk uitgezonden vlak na het NTS 
Journaal, met daarin drie of vier onderwerpen, deels gebracht als reportages, deels als 
commentaren op het nieuws en deels in de vorm van live interviews vanuit de studio. Elke 
uitzending werd gepresenteerd door een presentator, maar de redactie werkte – vergelijk-
baar met Brandpunt en afwijkend van BBC’s Panorama – niet met één vaste presentator, 
maar met steeds wisselende redacteuren die deze rol op zich namen.548 

Qua onderwerpen bracht men een mix van binnenlandse items, politiek nieuws, 
trendonderwerpen en buitenlandse actualiteiten. De nieuwswaarde van de onderwerpen 
was relatief, aangezien de meeste onderwerpen uit de kranten werden gehaald. “We liepen 
nooit vooruit op het nieuws”, meende redactie-assistente Vochteloo achteraf.549 Wel werd 
zoveel mogelijk gekozen voor een invalshoek waarbij de mensen die de gevolgen van een 
misstand of conflict ondervonden centraal kwamen te staan.  

Een goed voorbeeld vormt de reportage die Achter het nieuws in augustus 1963 uit-
zond over grensverschuivingen in Overijssel. Een klein deel van het Nederlandse grondge-
bied zou als gevolg van eerder gemaakte afspraken aan de Duitsers worden overgedragen, 
met directe gevolgen voor de twaalf Nederlandse gezinnen die daar woonden. Het item 
begon liefelijk met fraaie beelden van de omgeving, maar zoomde al snel in op de onge-
makken en het kleine leed waar de betreffende families als gevolg van de overdracht mee te 
maken kregen. De oorzaak daarvoor werd gezocht in de matig communicerende overhe-
den. De reportage werd afgesloten met een stand up van verslaggever Postema die zijn 
verontwaardiging over de “onfatsoenlijke” en “incorrecte” manier waarop er met de gedu-
peerde Nederlanders werd omgesprongen duidelijk liet blijken. Het was geen groot 
nieuws, maar de wijze van presenteren en de vormgeving van de reportage gaven wel een 
extra dynamiek aan het onderwerp.550  

Dat gold voor de meeste reportages die het team van Achter het nieuws maakte. De re-
portages waren er op gericht politiek-maatschappelijke kwesties in menselijke termen te 
vertalen. Dit had vaak tot gevolg dat er versimpelde, zwart-wit versies van conflicten op 
het scherm werden gebracht. De meeste mensen werden doorgaans geportretteerd als 
slachtoffers en hun verhalen kregen alle aandacht. Deze aanpak leidde niet automatisch tot 
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een genuanceerd begrip van de onderhavige problematiek. Soms was er zelfs amper aan-
dacht voor het dieperliggende probleem dat aan de basis van de conflicten stond. Het 
leverde echter wel een aantrekkelijke vorm van televisie op. 

Om de extra zendtijd als gevolg van de formulewijziging te vullen, volstonden de eigen 
binnenlandse reportages en studio-interviews echter niet. Vandaar dat er veel gebruik werd 
gemaakt van buitenlandse reportages. Gemiddeld bevatte elke uitzending van Achter het 
nieuws wel één buitenlandse reportage. Ze werden deels gemaakt door de redacteuren die 
vanaf 1963 steeds vaker de wereld introkken. De reportages waren soms ook afkomstig 
van de eigen correspondenten, aangezien Wigbold een netwerkje van Nederlandse corres-
pondenten in Londen, Parijs, Bonn, Brussel en Washington had gecreëerd. Die corres-
pondenten werden tevens gebruikt om de redactie te attenderen op belangwekkende re-
portages uitgezonden in hun eigen land.  

Want Achter het nieuws zond ook veel reportages uit van buitenlandse actualiteitenru-
brieken. Deels waren die uitgewisseld via de internationale pool van Europese en Canade-
se actualiteitenrubrieken waar het programma zich sinds de zomer van 1964 bij aangeslo-
ten had.551 Ook werkte de redactie samen met World TV Press, een particulier televisie-
actualiteitenbureau dat vanuit Parijs opereerde, en sloot zij aparte contracten af met To-
night en Panorama, waardoor de Nederlandse rubriek een voorkeursrecht kreeg bij het 
overnemen van hun reportages. “Dat verleende Achter het nieuws een jarenlange voor-
sprong op de andere rubrieken”, memoreerde Hans Jacobs.552  

Een deel van de inspiratie kwam ook uit het buitenland. Wigbold bezocht verschillen-
de landen – Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië – om te kijken op welke wijze daar de 
actualiteiten op het televisiescherm gebracht werden. Hem viel op dat de meeste omroe-
pen het Panorama-format hanteerden. Ook Achter het nieuws werd daar duidelijk door 
beïnvloed. Panorama was voor de redactie “een heilige kerk”, stelde Jacobs in een terug-
blik, “en de BBC was het grote voorbeeld.”553 Ook 24 Hours, sinds 1965 de opvolger van 
Tonight, werd met enig ontzag bekeken. In november 1967 verbleef Wigbold daarnaast 
een maand lang in de Verenigde Staten, mede om zich te laten inspireren door de Ameri-
kaanse televisiejournalistiek. Het gevolg was dat vanaf begin 1968 de redactie een tijdlang, 
naar Amerikaans voorbeeld, telefoonenquêtes ging houden. 

Toch was Wigbold qua vorm en reportagestijl geen echte vernieuwer. Hij geloofde niet 
in teveel toeters en bellen. Regisseur Wim Bosboom omschreef de stijl van Achter het nieuws 
in retrospectief als “rechttoe rechtaan”. Bosboom: “De vorm was altijd ondergeschikt aan de 
inhoud.”554 Dat bleek al uit de leader, die bestond uit het beeld van een telexapparaat dat de 
tekst “achter het nieuws” produceerde, gevolgd door het onderschrift “feiten, meningen”. Er 
was geen begeleidende tune, enkel het kale geluid van een ratelende telex. Daarnaast moch-
ten verslaggevers alleen in beeld als het functioneel was. Bosboom:  

 
“Wij waren heel zuiver op de leer. Dat bedachten we niet allemaal zelf: dat was een 
beetje de Engelse stijl – clean, journalistiek, helder.”555  
 

Jaren later verklaarde Wigbold in een interview: “Bij het soort programma’s waarover we 
het nu hebben, telt toch alleen de journalistieke instelling.”556  

Niet dat er niet geschaafd werd aan onderdelen van het format. Vanaf oktober 1964, 
met de komst van het tweede net, probeerde men ook wat meer aandacht te besteden aan 
lichtere onderwerpen en lifestyle. Ook ging de redactie over op een wat lossere presentatie: 
niet langer zat de presentator in de studio achter een bureau, maar nu stond of zat hij 



DEEL I  —  DE ACHTERGRONDEN 

121 

semi-ontspannen op de rand van het bureau.557  
Een belangrijke vernieuwing was, vanaf begin 1966, de uitzending van zogenaamde 

‘specials’: langere reportages – een hele uitzending van soms wel een uur – over één on-
derwerp. Sociale problemen kwamen daarin aan bod, zoals verdovende middelen of ar-
moede in de Rotterdamse volkswijk Crooswijk. Maar de lengte van de uitzendingen 
maakte het ook mogelijk om complexere onderwerpen als de rol van de Navo of het nut 
van ontwikkelingssamenwerking uit te diepen. Achter het nieuws zou met name met haar 
specials over taboedoorbrekende onderwerpen als zelfmoord, echtscheiding en abortus 
naam maken. Deze komen verder in hoofdstuk 8 aan bod.  

Daarnaast ging de redactie in de tweede helft van de jaren zestig experimenteren met 
alternatieve formules voor de actualiteitenrubriek. In de herfst van 1967 ontwikkelde men 
plannen voor een wat vrijer satirisch programma op de zaterdagavond – ter opvolging van 
het in 1966 gesneuvelde satirische programma Zo is het toevallig ook nog ‘ns eens keer (zie 
verder hoofdstuk 7) – dat Ver achter het nieuws zou gaan heten. Voor de presentatie werd 
zelfs de spraakmakende Brandpunt-redacteur Frits van der Poel gepolsd. Hij zag er van 
af.558 En misschien terecht: de opzet werd al snel als een mislukking beschouwd en het 
experiment werd gestaakt, mede omdat de staf bang was dat de goede naam van de redac-
tie van Achter het nieuws in de waagschaal werd gelegd.559  

In de regel concentreerde de redactie van Achter het nieuws zich op de meer serieuze 
actualiteiten. Dat hing samen met Wigbolds interesses, maar had ook te maken met de 
interne concurrentie van andere Vara-programma’s. De komst van nieuwe rubrieken 
leidde soms tot territoriumstrijd. Zo moest het politieke discussieprogramma Contrast, dat 
te veel overeenkomsten vertoonde met Achter het nieuws, in 1965 al snel het onderspit 
delven.560 Meer last had de redactie vanaf midden jaren zestig van het succesvolle praat-
programma Mies en Scene, de consumentenrubriek Koning Klant en kunstprogramma’s als 
Uit Bellevue en Signalement.561 Ze zouden, zo klaagde Wigbold, onder andere de mogelijk-
heid voor Achter het nieuws om voor een andere, ‘menselijker’ vorm te kiezen sterk beper-
ken.562 Dit is vergelijkbaar met wat er eind jaren vijftig bij de BBC met Panorama gebeur-
de. De opkomst van flankerende programma’s op het gebied van de actualiteit in de 
breedste zin van het woord was van invloed op de bandbreedte van het eigen format.  

Achter het nieuws werd mede daardoor het serieuze visitekaartje van de Vara, met een 
publiek van gemiddeld drie miljoen kijkers. Het was een programma waar het bieden van 
achtergronden en duiding centraal stond, maar ook een programma met een opgeheven 
vingertje. Via commentaren en de zogenaamde ‘uitsmijters’ – al dan niet snedige opmer-
kingen over een brandende actualiteit ter afsluiting van de uitzending – strooide de redac-
tie regelmatig waarschuwende woorden over de kijkers uit. De actualiteitenrubriek ont-
wikkelde zich tot het vlaggenschip van de omroep. Al liep het programma aan het eind 
van de jaren zestig wel tegen de grenzen van het gekozen format aan. 

 
De ontvangst 
 
De veranderingen in het format en de meer journalistieke invulling van de rubriek vanaf 
1963 hadden het gewenste effect. Al snel na de start van Wigbold bij Achter het nieuws was 
er intern veel waardering voor de nieuwe slagvaardigheid en gevarieerdheid van de actuali-
teitenrubriek. Regelmatig kwalificeerde de staf de uitzendingen als “bijzonder interessant” 
of “voortreffelijk”.563 De Verenigingsraad was eveneens vol lof over de prestaties van Wig-
bold en zijn redactie. Achter het nieuws werd beschouwd als een “uitstekende rubriek” die 
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zeer duidelijk het Vara-gezicht bepaalde.564  
De pers oordeelde over het algemeen ook positief over Achter het nieuws. Incidentele 

programma’s of reportages konden aanleiding geven tot kritiek, maar de waardering over-
heerste, zowel bij rechtse kranten als De Telegraaf, als bij meer liberale kranten als Alge-
meen Handelsblad en linkse kranten als de Volkskrant.  

Wigbold werd met enige regelmaat geprezen voor zijn doortastende interviewstijl. Hij 
leek zich weinig aan te trekken van allerlei ongeschreven regels en stelde vragen die ande-
ren niet durfden te stellen. Ook boekte hij ontzag met zijn “woudlopersreportage met 
gevaar voor eigen leven”, zoals televisierecensent Scheepmaker ze noemde: Wigbolds re-
portages over de situatie in internationale brandhaarden als Nieuw Guinea, de Domini-
caanse republiek of Congo.565 Tevens klonken er regelmatig waarderende woorden voor de 
prestaties van de andere redacteuren: van de “voortreffelijke” interviews van Postema tot 
de vele Achter het nieuws-reportages in binnen- en buitenland gemaakt met een, zoals een 
recensent schreef, “warme, maar gelukkig volstrekt onsentimentele menselijkheid”.566  

Maar het programma kreeg deze bijval niet als enige. Telkens weer werd de rubriek in 
één adem genoemd en vergeleken met KRO’s Brandpunt. Zoals televisierecensent Henk 
Oolbekkink van Het Parool midden jaren zestig schreef: 

 
“[Achter het nieuws en Brandpunt] zijn onbetwist de twee beste actualiteitenrubrie-
ken die de Nederlandse televisie kent: ze springen graag op actueel nieuws, schu-
wen de zogenaamde ‘harde toon’ niet als het te pas komt en vermijden zoveel mo-
gelijk een verlengstuk van het NTS Journaal te zijn (waar AVRO’s Televizier en 
NCRV’s Attentie wel eens aan lijden).”567 
 

De waardering van het publiek voor deze twee actualiteitenrubrieken was gedurende de 
jaren zestig onverminderd groot. Qua waarderingscijfer ontliepen de twee rubrieken elkaar 
niet veel: de score lag doorgaans tussen 70 en 72, wat een relatief hoge waardering was, 
vergelijkbaar met die van een amusementsprogramma of een Hitchcock-film.  

Ook de kijkdichtheid was hoog. Uit een enquête die de NTS begin 1964 hield, bleek 
dat Achter het nieuws het populairst was en het grootste aantal kijkers trok, gevolgd door 
Brandpunt.568 Vanaf 1 januari 1965 werd er op reguliere basis kijk- en luisteronderzoek 
uitgevoerd en bleken de twee actualiteitenrubrieken elkaar qua kijkdichtheid weinig te 
ontlopen. Ze bezetten in de tweede helft van de jaren zestig afwisselend de koppositie. Zo 
voer Brandpunt begin 1965 de ranglijst aan en stond Achter het nieuws vier maanden later 
weer aan kop met een kijkdichtheid van 56 procent. Ter vergelijking, het NTS Journaal 
had in die periode een gemiddelde kijkdichtheid van 58 procent.569  

Uit een enquête aan het eind van de jaren zestig bleek Achter het nieuws ook de be-
kendste rubriek te zijn. Tegelijkertijd werd het beschouwd als het meest ‘gekleurde’ actua-
liteitenprogramma, met een score van 71 procent, terwijl Brandpunt slechts 33 procent 
scoorde.570 Dat was een teer punt. Want de redactie van Achter het nieuws kreeg wel vaker 
het verwijt dat ze wel erg links was. En gedurende de jaren zestig viel het zowel de critici 
als de stafleden en andere betrokkenen op dat Brandpunt regelmatig een vriendelijkere 
indruk maakte dan Achter het nieuws. Vanuit Vara’s Programma Adviesraad, een gemengd 
sociaal-democratisch gezelschap dat sinds 1964 met een kritisch oog naar de programme-
ring keek, klonken er bezwaren tegen de “vaak wat betweterige, geen tegenspraak dulden-
de toon” in het Vara-programma.571 

Er was inderdaad een verschil in toonzetting tussen Brandpunt en Achter het nieuws, 
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beaamden de betrokken redacteuren in een terugblik. Wigbold: “Ik denk dat dat te maken 
had met het verschil tussen katholieken en socialisten.”572 De redacteuren van Brandpunt 
waren in ideologische zin minder uitgesproken, meende Bosboom. “Ze brachten een 
rubriek die een vooruitstrevende adem had, maar het werd niet zo expliciet gezegd.”573 
Waar bij Achter het nieuws vaak met een vuist op werd tafel geslagen, ging Brandpunt 
subtieler te werk.  

Als gevolg daarvan werd Achter het nieuws in vergelijking met Brandpunt gezien als een 
meer geëngageerde, moralistische en daarmee geëmotioneerde actualiteitenrubriek. Om-
roepblad AVRO’s Televizier vatte aan het eind van de jaren zestig de aanpak treffend sa-
men:  

 
“Wanneer het team van Herman Wigbold een misstand op het spoor is, dat aan 
de kaak dient te worden gesteld, dan wordt de kijker geen fase van de arbeid om 
de onderste steen boven te doen komen, bespaard. Het probleem bij deze rubriek 
is echter vaak, dat de zoetwatervissterfte in de kop van Noord-Holland of de ge-
woonten bij de teraardebestelling in Vlaanderen op dezelfde toonhoogte worden 
aangeklaagd, bekritiseerd en besproken als de defensienota van de minister [...] of 
de desertie van Amerikaanse Vietnamdienstplichtigen.”574 
 

Opmerkelijk genoeg was een regelmatig terugkerend kritiekpunt, onder meer geuit door 
de eigen Programma Adviesraad, dat de rubriek wel erg “serieus” en topzwaar was. “Men 
wil met deze uitzendingen veel, soms te veel doen.” Het zou te vaak informatie met een 
boodschap zijn, er was zelden plaats voor een lach. Kon het niet wat levendiger?575  

Dit soort commentaar, waarbij Achter het nieuws er soms minder gunstig van af leek te 
komen dan Brandpunt, raakte altijd een gevoelige snaar bij de redactie. Want Brandpunt 
was dé grote concurrent die nauwlettend in de gaten werd gehouden. Waar mogelijk 
probeerde de redactie Brandpunt te overtroeven, soms op het kinderachtige af. Dat deze 
actualiteitenrubriek van de KRO in 1964 en 1967 een Nipkov-schijf ontving, terwijl 
Achter het nieuws gedurende de jaren zestig nooit deze prijs van de gezamenlijke televisie-
critici uitgereikt kreeg, stak behoorlijk, hoe positief alle reacties op de vele ophefmakende 
uitzendingen van de actualiteitenrubriek ook waren. 576 

Wat Achter het nieuws in de jaren zestig vooral kenmerkte was een concentratie op 
misstanden en een neus voor prikkelende onderwerpen. Tot op zekere hoogte was een 
moralistische aanpak onvermijdelijk. Misstanden lieten zich immers niet signaleren zonder 
daar bewust of onbewust een oordeel over te vellen. In dat opzicht was het moralisme 
misschien niet de zwakte, maar juist de kracht van Achter het nieuws, en onderscheidde het 
programma zich vooral daarmee van haar grootste concurrent. Maar tegelijk verhield dat 
moralisme zich niet altijd even gemakkelijk met het streven om in journalistieke zin onbe-
vooroordeeld, evenwichtig en fair te zijn. 
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Heuvel, Nationaal of verzuild. De strijd om het Nederlandse omroepbestel in de periode 1923-1947, Ambo, Baarn, 
1976, 186-259. 

223 J. Wieten, ‘“Vuistslagen op peluws”. De valse start van de televisie in Nederland’, in: Jaarboek Mediageschie-
denis 5, Stichting Beheer IISG/Stichting Mediageschiedenis, Amsterdam, 1993, 175-186; H. Wijfjes, VARA. 
Biografie van een omroep, Boom, Amsterdam, 2009, 210. 

224 Berends, ‘Een staatscommissie’, 138; A.F. Manning, Zestig jaar KRO. Uit de geschiedenis van een omroep, 
Ambo, Baarn, 1985, 225. 

225 Berends, ‘Een staatscommissie’, 141-42; C. Vos, Televisie en bezetting. Een onderzoek naar de documentaire 
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verbeelding van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, Verloren, Hilversum, 1995, 44; Herman van Pelt, De 
omroep in revisie. Ontwikkeling van het radio- en televisiebestel in Nederland en België, Acco, Leuven, 1974, 71-
72. 

226 Gros, Televisie, 113. 
227 F. van Vree, ‘Massacultuur en media’, in: H. Wijfjes (red.), Omroep in Nederland. Vijfenzeventig jaar medium 

en maatschappij, 1919-1994, Waanders, Zwolle, 1994, 29-31; Berends, ‘Een staatscommissie’, 139-140; J. 
Bank, ‘Televisie verenigt en verdeelt Nederland’, in: Wijfjes, Omroep in Nederland, 85; M. van Elteren, ‘“I’m 
free and I do what I want.” Het dubbelzinnige beeld van Amerika’, in: G. Tillekens (red.), Nuchterheid en no-
zems. De opkomst van de jeugdcultuur in de jaren vijftig, Dick Coutinho, Muiderberg, 1990, 167.  

228 Polak wees in de inleiding van zijn artikel erop dat het een “apodictisch en provocerend karakter” had en 
behandelde naast de negatieve aspecten ook positieve consequenties van het nieuwe medium. Maar hij staat 
sindsdien vooral bekend als een rechtgeaarde cultuurpessimist die alle heersende angsten over televisie bloemrijk 
samenvatte. F. Polak, ‘Televisie en vrije-tijd’, De Gids XIV, 1951; Van Vree, ‘Massacultuur en media’, 31; 
Berends, ‘Een staatscommissie’, 143; Bank, ‘Televisie verenigt’, 87. 

229 W. Merks, Visie op televisie, Het Tijdsein, Hilversum, 1958, 35. Zie ook: T.T. ten Have & M. Vastenhouw, 
Groepsgesprekken over televisie in een zestal dorpen, Wolters, Groningen, 1957, 11. 

230 Berends, ‘Een staatscommissie’, 143. Zie ook V. C. A. Crone, De Kwetsbare Kijker. Een culturele geschiedenis 
van televisie in Nederland, Vossiuspers UvA, Amsterdam, 2007, 91-94. 

231 H. Beunders, ‘De prehistorie van de televisie’, NRC Handelsblad, 28 september 1991; J. van den Ende, W. 
Ravestijn & D. de Wit, ‘Waarom geen Nipkowschijf in elke huiskamer? De sociale constructie van televisie’, in: 
Jaarboek Mediageschiedenis 5, Stichting Beheer IISG/Stichting Mediageschiedenis, Amsterdam, 1993, 150-152; 
De Leeuw, De man achter het scherm, 29, 52. 

232 Beunders, ‘De prehistorie’; L. Akkermans, Televisie. Beginjaren van een nieuw beroep, Boom, Amsterdam, 
2003, 25. 

233 Erik de Vries had al voor de oorlog televisiedemonstraties verzorgd voor Philips. De Leeuw, De man achter het 
scherm, 25-36, 53-59; De Tijd geciteerd in: W.J. de Gooijer, Beheersing van technologische vernieuwing. Een 
beschouwing over de beheersingsmogelijkheden van technologische innovaties met de invoering van televisie als 
voorbeeld van beleidsvorming, Samson, Alphen aan den Rijn, 1976, 86-87. 

234 De Gooijer, Beheersing, 92, 103-104. 
235 Hooguit zijn er wat anekdotes bekend. Toen Anton Philips in januari 1949 de minister van Verkeer en 

Waterstaat op bezoek had, liet hij zijn gast voor het televisietoestel achter, reed naar de televisiestudio van Philips 
en richtte zich van daaruit via het scherm met een vlammend betoog tot de regering. De precieze gang van 
zaken bij de besluitvorming over de invoering van televisie in Nederland is nog maar in zeer beperkte mate 
onderzocht. De verschillende studies die over het omroepbeleid en de introductie van televisie zijn verschenen 
(Gros, Van Pelt, Van Eijk, De Goede) behandelen de materie óf in globale termen, óf richten zich – zoals Gros – 
vooral op reacties op het gevoerde beleid. Het meeste inzicht in het krachtenspel voor en achter de schermen 
biedt de studie van De Gooijer, al is het – ondanks de overmaat aan details – nogal fragmentarisch van aard. 
Gros, Televisie; Van Pelt, De omroep in revisie; N. van Eijk, Omroepvrijheid en overheidsbemoeienis. Een 
vergelijkende studie naar de Nederlandse, Franse en Europese regels met betrekking tot toegangscriteria en 
programmavoorschriften voor de omroep, Otto Cramwinckel, Amsterdam, 1992; De Goede, Omroepbeleid; De 
Gooijer, Beheersing. 

236 Een aanvullend argument dat met regelmaat gehanteerd werd en inspeelde op het nationale prestige-
sentiment, was dat televisie toch niet meer tegen te houden was en culturele infiltratie dreigde door onder 
andere de Duitse televisie. Gros, Televisie, 115; De Gooijer, Beheersing, 124; J.J. Woltjer, Recent verleden. 
Nederland in de twintigste eeuw, Balans/Maarten Muntinga, Amsterdam, 1994, 345-346; Bank, ‘Televisie 
verenigt’, 79-83. Zie ook Berends, ‘Een staatscommissie’, 137-138. 

237 Het omroepbeleid viel in deze periode toe aan twee ministeries: OK&W vanwege de culturele dimensies van 
radio en televisie en Verkeer en Waterstaat vanwege de PTT en de omroeptechnische aspecten. Tussen beide 
ministeries ontstonden fricties over het televisiebeleid, OK&W trok uiteindelijk aan het langste eind. Daarnaast 
bemoeiden de ministers van Economische Zaken en Financiën zich met de materie vanwege de financieel-
economische aspecten en hield minister-president Drees zich incidenteel met de televisieproblematiek bezig. In 
de periode 1948-1952 (het eerste en tweede kabinet Drees, met rooms-rode coalities) vielen de ministeries van 
OK&W en Economische Zaken toe aan de KVP, waren Financiën en het premierschap in handen van de PvdA 
en werd Verkeer en Waterstaat beheerd door een partijloze minister. Globaal gesteld waren de KVP-politici 
voorstanders van invoering van televisie en de PvdA-politici tegenstanders. De KVP had licht overwicht binnen 
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de coalitie: bij de verkiezingen van 1948 behaalde men 32 zetels, de PvdA slechts 27. De Gooijer, Beheersing, 
90-91, 117-119, 154; A. Visser, Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde van de 
brede basis, 1948-1958, Bert Bakker, Amsterdam, 1986, 52, 111. 

238 Het advies van deze Televisiecommissie borduurde voort op een rapport van een eerdere Televisiecommissie 
(de zogenaamde Eerste Televisiecommissie) die in 1937, in reactie op de plannen van de Vara, KRO en Ncrv 
om gezamenlijk een televisiezender te exploiteren, al positief oordeelde over de voorbereiding van experimentele 
televisie-uitzendingen. De komst van de oorlog gooide hier roet in het eten. De naoorlogse Televisiecommisie 
(de Tweede Televisiecommisie) publiceerde in april en augustus 1949 twee rapporten met haar conclusies, vervat 
in een technisch en een financieel advies. De culturele en inhoudelijke aspecten van televisie bleven buiten 
beschouwing, dus over de wenselijkheid van televisie als nieuw medium liet men zich niet uit. De Gooijer, 
Beheersing, 78-83, 92-94; Van Pelt, De omroep in revisie, 77. 

239 De Leeuw, De man achter het scherm, 57, 63. 
240 Het besluit werd op 8 december 1949 per brief aan de betrokken partijen bekendgemaakt maar niet door de 

regering naar buiten gebracht. Wel maakte de PTT er in een perscommuniqué (gedateerd op 12 december 
1949) melding van. De Tweede Kamer kreeg pas in november 1951 de Eerste Televisienota aangeboden waarin 
het kabinet haar beleid uiteenzette; toen was de televisie al ruim een maand aan de gang. Overigens wil het op 
deze wijze informeren van de Tweede Kamer niet zeggen dat de meeste betrokken (politieke) partijen niet op de 
hoogte waren van de plannen. De Gooijer, Beheersing, 95-100; Van Pelt, De omroep in revisie, 77-78. Berends, 
‘Een staatscommissie’, 153 – noot 22; Gros, Televisie, 116-117. 

241 De val van het eerste kabinet Drees in januari 1951 zal de besluitvorming ook enigszins vertraagd hebben. 
Daarnaast was het zo dat de animo (en de daarmee gepaard druk) om televisie zo snel mogelijk in te voeren in 
de loop van 1950 leek af te nemen bij zowel Philips als het kabinet. Een van de redenen daarvoor was dat de 
verkoop van radiotoestellen, die eind jaren veertig daalde en Philips stimuleerde om de focus te verleggen naar 
televisie, in 1950 weer steeg. “Het is dan ook niet te verwonderen, dat zowel aan de zijde van de Regering als 
van Philips de aandrang de laatste tijd sterk is afgenomen en men ontkomt zelfs niet aan de indruk, dat men in 
Regeringskringen thans ernstig betwijfelt of invoering van televisie in Nederland op dit ogenblik gewenst is”, 
signaleerde het Vara-hoofdbestuur in juli 1950. Rapport inzake het bezoek van delegaties uit het Hoofdbestuur van 
de V.A.R.A. aan Engeland en Frankrijk ter bestudering van de televisie, 29 juli 1950, AV. 

242 Ibidem. 
243 De Vpro was overigens wel voorstander van een nationale omroep, maar vormde daarmee – als kleinste 

omroep – duidelijk een minderheid. De omroepen hadden zitting in de Tweede Televisiecommisie en zegden al 
in 1949 toe de programma’s te verzorgen en de kosten daarvoor uit eigen middelen te betalen. L. Akkermans, 
‘Jan Castelijns (1907-1977). Hoofd van een nieuw medium in een oud bestel’, in: Jaarboek Mediageschiedenis 6, 
Stichting Beheer IISG/Stichting Mediageschiedenis, Amsterdam, 1995, 59; Akkermans, Televisie, 55; Bank, 
‘Televisie verenigt’, 83; Manning, Zestig jaar KRO, 225-227; Wijfjes, VARA, 210-213;Gros, Televisie, 118; De 
Gooijer, Beheersing, 137; Berends, ‘Een staatscommissie’, 138. 

244 De Gooijer, Beheersing, 100-102, 108-109, 112-113; De Leeuw, De man achter het scherm, 62-64. 
245 NTS, Op en achter het televisiescherm. Een kort verslag van de verrichtingen van de Nederlandse Televisie 

Stichting gedurende de experimentele Televisieperiode 1 october 1951-30 september 1953, NTS, Amsterdam, 1953, 
4-9; De Gooijer, Beheersing, 96-99, 107-114; Berends, ‘Een staatscommissie’, 142. 

246 De motie van de Verenigingsraad wordt in de literatuur veelal gezien als een bewijs dat de Vara tegen de 
invoering van televisie was. Inderdaad stelt de motie vast dat de regering er – om financieel-economische 
redenen – beter aan deed nog even te wachten met televisie. Tegelijkertijd werd met de motie echter benadrukt 
dat, indien de regering zou besluiten televisie in te voeren, de Vara “een billijk deel van de zendtijd” opeiste; zo 
luidde althans de samenvatting in het Jaarverslag van de Vara. De Vara was dan ook geen principieel 
tegenstander van televisie, maar zag haar als een vorm van culturele verrijking, mits – zo benadrukte 
televisiesecretaris Wim Rengelink tijdens de Verenigingsraadvergadering waar de motie werd aangenomen – “de 
tv in handen komt van de omroepverenigingen”. Het feit dat de Vara vanaf eind 1949 al een televisiesecretaris 
had, geeft aan dat de omroep terdege rekening hield met een snelle introductie van televisie. In juli 1950 werd 
in een vertrouwelijk rapport van het Vara-hoofdbestuur geconstateerd: “Naar onze mening staat het buiten 
discussie dat de televisie op zichzelf door ons volkomen kan worden aanvaard.” Rapport inzake het bezoek van 
delegaties uit het Hoofdbestuur van de V.A.R.A. aan Engeland en Frankrijk ter bestudering van de televisie, 29 juli 
1950, AV; notulen verenigingsraad Vara (VR-Vara), 7 januari 1951, AV; Vara Jaarverslag 1951, 4; interview 
Wim Rengelink, 3 mei 1990; interview Piet te Nuyl, 20 april 1990. 
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247 De meest actieve Tweede Kamerleden in het debat over televisie waren Harm van Sleen ( PvdA) en Cornelis 

van der Zaal (AR). Beiden hadden zitting in het algemeen bestuur van respectievelijk de Vara en de Ncrv. De 
vraag is in deze context gerechtvaardigd of sommige deelnemers aan het publieke debat over televisie en haar 
potentiële culturele gevaren, die gevaren niet juist in deze periode bewust aandikten, daarmee de omroepen 
munitie verschaffend voor hun pleidooi dat alleen zìj verantwoordelijk met dit nieuwe medium om konden 
gaan. Gros, Televisie, 111-120; De Gooijer, Beheersing, 116-129. Zie ook: Crone, De Kwestbare Kijker. 

248 Daaronder werden programma’s verstaan die onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gemaakt 
werden en uitgezonden werden op nationale-, feest- en gedenkdagen. Ook vielen de Eurovisie uitzendingen 
onder deze noemer, evenals internationale voetbalwedstrijden. NTS, Op en achter het televisiescherm, 8, 80-82. 

249 Ibidem, 4-9; De Gooijer, Beheersing, 129-162; Berends, ‘Een staatscommissie’, 142-150. 
250 NTS, Op en achter het televisiescherm, 34-35. 
251 Ibidem, 27. 
252 G. Slot & P. Beishuizen, Dat is televisie, Kluwer, Deventer, 1951, 158. 
253 Geciteerd in: Bank, ‘Televisie verenigt’, 85. 
254 Slot & Beishuizen, Dat is televisie, 159. 
255 Notulen dagelijks bestuur KRO (DB-KRO), 18 oktober 1954, Archief KRO (AK), 15.26. 
256 Dit soort waarschuwingen en omschrijvingen kwamen in vrijwel alle Nederlandse boeken over televisie uit 

de jaren vijftig voor. M. Schroevers, Televisie. Van horen, zien en zenden, Scheltema en Holkema, Amsterdam, 
1958, 14-32. 

257 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990; Akkermans, Televisie, 37, 59-62, 92-94; Manning, Zestig jaar KRO, 
228, 237. 

258 Volgens Leo Akkermans, die over de beginjaren van televisie heeft gepubliceerd, werd het medium 
aanvankelijk vooral gezien als een technische uitdaging. “Een moeilijk kind van de moderne techniek”, schreven 
de kranten. Vandaar dat sommige omroepvoorzitters meenden dat toekomstige programmamakers in de hoek 
van technische hogescholen gezocht moesten worden. Er traden in de loop van de jaren vijftig circa 30 tot 35 
mensen als programmamaker in dienst bij de televisie. Ongeveer een derde kwam van de radio, een derde had 
een toneelachtergrond en de rest had allerlei andere beroepen beoefend. Akkermans, Televisie, 58, 62, 93; 
interview Piet te Nuyl, 20 april 1990; M. Bouwman en J. van den Berg, Mies 25 ½ jaar TV. Omzien in 
verbazing, L.J. Veen, Wageningen, 1977, 31-32. 

259 De cursus van de BBC duurde krap drie weken en behelsde het aanhoren van lezingen en het bijwonen van 
repetities en uitzendingen van BBC-televisie. Na afloop van de experimentele periode liet het NTS-bestuur aan 
regisseur en leermeester Erik de Vries weten niet langer van zijn diensten gebruik te willen maken. Daarmee 
werd, naar de mening van veel kranten, het televisiebelang ondergeschikt gemaakt aan het omroepbelang. De 
pers reageerde met verbazing en ironie op het besluit om de meest ervaren regisseur, die veel kennis van zaken 
had en het vertrouwen genoot van alle medewerkers, aan de kant te zetten. “Een situatie, die maar weinigen in 
ons televisiewereldje zal kunnen bevredigen!”, schreef Het Vrije Volk in oktober 1953. De Leeuw, De man achter 
het scherm,78-79; Akkermans, Televisie, 97-98; Van Hemert, Bekijk het maar, 4. Zie ook: NTS, Op en achter het 
televisiescherm. 

260 Schroevers, Televisie, 138. 
261 In haar memoires noteerde Mies Bouwman dat de meeste nieuwelingen “op hoop van zegen” aan het werk 

werden gezet. “Ik heb nooit een cursus gevolgd, deed dus ook verschrikkelijk veel fout maar mocht in tegenstel-
ling tot de mensen nu, die fouten rustig maken.” Bouwman & Van den Berg, Mies 25 ½ jaar TV, 32; L. Val-
kenier, ‘Hierbij heb ik de eer....’, in: H. Prins, Bij de T.V.. Handboek voor kijkers, A.W. Bruna en zoon, Utrecht, 
1962, 257.  

262 Zie verder hoofdstuk 10, over de publieke verwachtingen en opvattingen over televisie. 
263 G. H. Hoek, ‘Hier Hilversum, de N.C.R.V.’ Wel en wee ener omroepvereniging, Ncrv, Hilversum, 1962, 94. 
264 Wijfjes, VARA, 215; Schroevers, Televisie, 214. 
265 Van Hemert, Bekijk het maar, 9 
266 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990. 
267 H. van Gelder, 25 jaar televisie en voor straks welterusten, CentriPress, Bussum, 1976. 
268 Valkenier, ‘Hierbij heb ik de eer’, 255. 
269 De omroepen stuurden hun medewerkers naar Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en – in mindere mate 

– de Verenigde Staten om daar inspiratie op te doen. Al eerder is de reis van Rengelink in de herfst van 1951 
gememoreerd. Piet te Nuyl bezocht in deze periode eveneens de Verenigde Staten voor een studiereis, 
gesponsord door de Marshallhulp. De Ncrv stuurde in de zomer van 1950 al een medewerker (Gerard Hoek) 
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naar de Verenigde Staten. H. Algra e.a., Vrij en gebonden. 50 jaar NCRV, Bosch en Keuning nv, Baarn, 1974, 
87. 

270 Omdat de meeste programma’s uit de begintijd live werden uitgezonden, is er vrijwel niets van bewaard 
gebleven. De kwaliteit en inhoud van de programma’s laten zich in retrospectief daarom ook lastig beoordelen. 
De Leeuw, De man achter het scherm, 67, 151; S. de Leeuw, ‘Van toverspiegel tot droomfabriek. Nederlands 
televisiedrama’, in: Wijfjes, Omroep in Nederland, 208-213; B. van der Veer, Is er nog iets leuks vanavond? 40 Jaar 
tv-favorieten in Nederland, Het Spectrum, Utrecht, 1991, 7-24. 

271 Bovendien werd studio Irene in april 1955 getroffen door een brand en moest gerestaureerd worden. 
Akkermans, Televisie, 77. 

272 NTS, Op en achter het televisiescherm; De Leeuw, De man achter het scherm, 78; Vos, Televisie en bezetting, 49. 
273 De bereidheid van de regering onder leiding van premier Drees om nu wel geld beschikbaar te stellen had 

veel te maken met het gunstige economische tij vanaf 1952. De Gooijer, Beheersing, 139; Berends, ‘Een 
staatscommissie’, 150. 

274 Jaarverslag European Broadcasting Union (EBU) 1956, 127; Jaarverslag EBU 1957, 132; De Gooijer, 
Beheersing, 149; NTS, Television in the Netherlands, NTS, Hilversum, z.j. 

275 Gebaseerd op cijfers uit 1956. Gros, Televisie, 2. 
276 Het betreft hier het bedrag dat de programmamakers beschikbaar hadden per zenduur. Deze bedragen zijn 

gebaseerd op cijfers afkomstig uit diverse bronnen, waarin per jaar soms verschillende bedragen genoemd 
worden. In dat geval is het gemiddelde van de verschillende bedragen genoteerd. Om deze reden kunnen de 
genoemde bedragen het beste beschouwd worden als een indicatie van het gemiddelde bedrag. Zonder twijfel 
waren er uitschieters naar beneden mogelijk (zo wordt in 1959 bij de Vara geklaagd dat er maar fl. 1000 per 
documentaire beschikbaar is), maar ook naar boven, zeker als de omroep zelf bereid was geld bij te leggen. Gros 
noemt in zijn boek hogere bedragen (8844 gulden in 1955 en 8010 gulden in 1956), maar dat zijn “uurkosten”, 
waarin naar alle waarschijnlijkheid ook de kosten voor de technische verzorging van de uitzending 
verdisconteerd zijn. Notulen televisiesectie Vara (TS-Vara), 5 januari 1955 en 18 september 1958, AV; notulen 
verenigingsraad VR-Vara, 13/14 september 1952, AV; Jaarverslag EBU 1957, 131; G. Lugtenburg, ‘Draaiboek 
‘50-’73. Enkele notities over zoveel merkwaardige herinneringen’, in: W. Huygen (red.), 50 jaar Avro. Historie en 
perspektieven, Hilversum, 1973, 81; De Leeuw, De man achter het scherm, 237 – noot 50; Gros, Televisie, 2. 

277 In België (waar men twee televisieprogramma’s had, een Nederlands en een Frans), bedroeg de zendtijd in 
1953 12 uur per week, in 1955 22 uur per week en in 1957 30 uur per week. Dat was gemiddeld drie keer 
zoveel zendtijd als in Nederland. Schaafsma, Televisie, 45, 48-49. 

278 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990. 
279 F. Oudejans, Van horen en zien gesproken. Een jaar KRO radio en televisie bekeken, KRO, Hilversum, 1962, 

28; NOS, Omroep in jaartallen, 1919-1978, NOS, Hilversum, 1978. 
280 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990. 
281 Een programma-afdeling bestond voor ongeveer de helft uit programmamakers (“televisieregisseurs”) en voor 

de andere helft uit ondersteunend personeel. Wijfjes, VARA, 238; Jaarverslagen KRO 1958-1962; Vara 
Jaarverslagen 1951-1962. 

282 Vara Jaarverslag 1955, 3. 
283 KRO Najaar- en winterprogramma 1957/1958, AK, 13.5757. 
284 Het Vrije Volk, 15 september 1958. 
285 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990; De Rode Omroep, nr. 43, november 1959, 24; notulen VR-Vara, 3/4 

september 1955, AV; Schroevers, Televisie, 52. 
286 Het meerderheidsadvies van de Televisieraad (die bestond uit 27 ‘deskundigen’) verscheen op 15 december 

1952, de minderheidsnota op 13 januari 1953. Het uiteindelijke rapport van de Televisieraad werd op 15 
december 1953 aan de minister van OK&W uitgebracht. Het is overigens opvallend dat de Televisieraad 
nauwelijks in staat bleek antwoord te geven op de vraag naar de sociaal-culturele waarde van televisie, terwijl dat 
een van haar voornaamste opdrachten was. Gros, Televisie, 127-129; Van Pelt, De omroep in revisie, 81; De 
Gooijer, Beheersing, 139-145; Berends, ‘Een staatscommissie’, 145-150. 

287 Bij de PvdA, opgericht als doorbraakpartij in 1946, was een deel van de achterban én een deel van de 
‘nieuwe’ groeperingen binnen de partij uitgesproken voorstander van een nationale omroep; zie verder 
hoofdstuk 7. Ten tijde van de discussies over het televisiebestel bepleitten onder andere de Jonge Socialisten en 
het Eerste Kamerlid Hilda Verwey-Jonker de invoering van een nationale omroep. Zie: Gros, Televisie, 167-169, 
209-211, 213-216, 225-227. 
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288 In zijn oorspronkelijke voorstel wilde Cals dit algemeen programma laten verzorgen door een eigen 

programmastaf van de NTS. Onder druk van de omroepen werd dit veranderd in een opzet waarbij de 
omroepen programma’s zouden aanbieden en tegelijkertijd een vetorecht hadden om onderdelen van het 
algemeen programma af te keuren. Gros, Televisie, 134-136; Van Pelt, De omroep in revisie, 81-82; H. 
Schaafsma, 1. Geschiedenis van de omroep. 2. Karakteristiek van de omroep. Cahiers over massacommunicatie 3, 
Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1970, 94-98. 

289 De scheidslijnen liepen zelfs dwars door de partijen heen. Om een indruk te geven van de relatie tussen 
omroep en politiek: van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer hadden twee leden (Boekhoven en Burger) zitting 
in het bestuur van de Vara, evenals een lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer (Broeksz); de Ncrv was 
vertegenwoordigd met de zes bestuursleden die ook Tweede Kamerlid waren – vier bij de AR (Hazenbosch, 
Fokkema, Roosjen en Van der Zaal) en twee bij de CHU (Kikkert en Krol); en van de KRO had een bestuurslid 
(Peters) zitting in de KVP-fractie in de Tweede Kamer. Gros, Televisie, 83 – noot 51, 142; Van Pelt, De omroep 
in revisie, 82; De Leeuw, De man achter het scherm, 84. 

290 Volgens sommige media, zoals Vrij Nederland en Het Parool, was het compromis van Cals vooral ingestoken 
door de Vara. De PvdA had tijdens het Kamerdebat van maart 1955 wel bezwaren tegen de mate van 
overheidsbemoeienis zoals die omschreven werd in het Ontwerp Televisiebesluit en was tegen het voorgestelde 
vetorecht van de omroepen ten aanzien van het algemeen programma. Instemming van Burger met een 
algemeen programma had overigens ook te maken met de noodzaak het deel van de PvdA-achterban dat 
voorstander was van een nationale omroep te apaiseren. Gros, Televisie, 142-151, 209-213; Wijfjes, VARA, 218-
219; Akkermans, Televisie, 84-85. 

291 De motie van de KVP werd ingediend door kamerlid J.M. Peters, die tevens zitting had in het algemeen 
bestuur van de KRO. Voor stemden de KVP, de CHU en de AR (samen goed voor 51 zetels), tegen stemden de 
PvdA, de CPN en de VVD (samen goed voor 44 zetels). Het is overigens de vraag in welke mate het 
Bisschoppelijk Mandement van 30 mei 1954, dat rooms-katholieken verbood lid te zijn van een socialistische 
organisatie of regelmatig naar de Vara te luisteren, bij heeft gedragen aan de verdeeldheid tussen de PvdA en de 
KVP op dit specifieke punt. In januari 1954 was nog een belangrijk deel van de KVP (onder wie partijleider 
Romme) voorstander van een algemeen programma, te verzorgen door een onafhankelijk orgaan. Gros, 
Televisie, 151-158, 165-166, 216-222; De Leeuw, De man achter het scherm, 84; Manning, Zestig jaar KRO, 
193. 

292 Het Televisiebesluit verleende de NTS de wettelijke status van samenwerkingsorgaan en verzorgster van een 
gezamenlijk programma. Dat gezamenlijk programma zou bestaan uit het NTS Journaal, nationale 
programma’s op nationale feestdagen, (her)uitzending van buitenlandse programma’s, Eurovisie-uitzendingen en 
programma’s van omroepen ontwikkeld in samenwerking met een programmacommissie. De omroepen kregen 
een vetorecht met betrekking tot het gezamenlijk programma. Het gezamenlijk programma zou 25 tot 50 
procent van de zendtijd beslaan, maar in overleg met de omroepen werd dat maximaal 40 procent. Daarnaast 
kregen de vijf omroepen afzonderlijk een zendmachtiging en werd de mogelijkheid opengehouden om aan 
kerkgenootschappen zendmachtigingen toe te wijzen. Vastgesteld werd dat het toezicht op de televisie-
uitzendingen repressief zou zijn: de uitzendingen mochten niets bevatten dat gevaar kon opleveren voor de 
veiligheid van de straat, de openbare orde of de goede zeden. Tenslotte werd de Wet op het Kijkgeld ingevoerd; 
per jaar moest de bezitter van een televisietoestel fl. 30 betalen. Vanaf juli 1960 werd dat fl. 36 per jaar. 
Schaafsma, Geschiedenis van de omroep, 77, 94-98; De Goede, Omroepbeleid, 64-66; Van Pelt, De omroep in 
revisie, 83; Akkermans, Televisie, 86. 

293 J.W. Rengelink, Dat was het dan: een autobiografie - Deel 2: Mijn omroeptijd, Hilversum, 1992, 
ongepubliceerd manuscript, 31. 

294 Hoewel er veel over uit te weiden valt, wordt het debat in dit hoofdstuk slechts op hoofdlijnen behandeld. 
Over de geschiedenis van het Nederlandse omroepbeleid is veel geschreven. Voor deze en de hierop volgende 
alinea’s, waarin een schets wordt gegeven van de discussie over het omroepbestel, is gebruik gemaakt van: 
Schaafsma, Geschiedenis van de omroep, 105-121; P.J.A. Idenburg & Th.J.M. Ruigrok, Commerciële omroep in 
Nederland. 1951-1991: van REM-eiland tot RTL4, SDU, Den Haag, 1991, 21-124; J. Bardoel, ‘“Om 
Hilversum valt geen hek te plaatsen.” De moeizame modernisering van de Nederlandse omroep’, in: Wijfjes, 
Omroep in Nederland, 340-346; De Goede, Omroepbeleid, 67-96; Wijfjes, VARA, 262-273; H. van den Heuvel, 
Nationaal of verzuild. De strijd om het Nederlandse omroepbestel in de periode 1923-1947, Ambo, Baarn, 1976, 
258. 

295 J.W. Rengelink, Sprong in het duister, Vara, Hilversum, 1959. Zie ook Commerciële televisie in Nederland - ja 
of neen? Rapport van de Vara-commissie inzake commerciële televisie, Hilversum, 1957. 
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296 Zie onder andere het commentaar van Telegraaf-commentator Jacques Gans die naar aanleiding van het 

Kamerdebat schreef “nu zullen wij de zuilen langzaam en bedaard, maar bijzonder secuur en vasthoudend [...] 
mores gaan leren.” De Telegraaf, 22 maart 1963. 

297 Akkermans, Televisie, 71-72; L. van Zoonen, J. Wieten & B. van den Berg, ‘“Het was niet bepaald een 
wereldwonder”. De komst van de televisie in het Nederlandse gezinsleven’, in: Jaarboek Mediageschiedenis 7, 
Stichting Beheer IISG/Stichting Mediageschiedenis, Amsterdam, 1995, 122. 

298 Van Zoonen, Wieten & Van den Berg, ‘“Het was niet bepaald een wereldwonder”’, 123. 
299 Van Pelt, De omroep in revisie, 70-72. 
300 Akkermans, Televisie, 66. 
301 Beunders, ‘De prehistorie’. 
302 De enquête van Het Parool is mogelijk enigszins gekleurd aangezien de krant voorstander was van een 

nationale omroep en probeerde de publieke opinie te beïnvloeden. Een andere enquête, rond dezelfde tijd 
gehouden door het Nipo, wees uit dat slechts 32 procent van de Nederlanders voorstander was van voortzetting 
van televisie na de experimentele periode; 28 procent was tegen en 40 procent had geen mening. De Leeuw, De 
man achter het scherm, 83-84; Van Gelder, 25 jaar televisie . 

303 Eric Smulders, ‘“Het glazen huis der openbaarheid”. Televisie in de jaren vijftig: de moeizame groei van een 
modern medium’, in: P. Luykx & P. Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig, 
Verloren, Hilversum, 1997, 270. 

304 Crone, De Kwetsbare Kijker, 118. 
305 De Radiogids, 24 februari 1957; Algra, Vrij en gebonden, 91; Gros, Televisie, 4; Van Pelt, De omroep in revisie, 

73. 
306 De cijfers geven de aantallen aan per 1 januari van elk jaar. De cijfers tot en met 1956 zijn schattingen, 

aangezien er nog geen officiële televisieregistratie was. Deze werd pas ingevoerd met het heffen van het 
verplichte kijkgeld vanaf 1956. Daarnaast waren er ook ‘illegale’ toestellen. Tevens moet er rekening mee 
gehouden worden dat één televisietoestel gelijk stond aan een groot aantal kijkers, aangezien er gedurende de 
jaren vijftig veel werd gekeken bij kennissen en familie die een televisietoestel in huis hadden. Dit betekent dat, 
om het aantal kijkers te berekenen, de cijfers met een factor X moet worden vermenigvuldigd. Gros, Televisie, 1; 
Van Zoonen, Wieten & Van den Berg, ‘“Het was niet bepaald een wereldwonder”’. 

307 In 1965 bezat 68 van de 100 gezinnen een televisie. Schuyt & Taverne, 1950, 278-279. 
308 Alle boeken die eind jaren vijftig en begin jaren zestig over televisie verschenen, besteedden uitgebreid 

aandacht aan de problematiek van de storingen. Het zenderpark in Nederland was pas rond 1960 echt helemaal 
voltooid. Van Pelt, De omroep in revisie, 72. 

309 J. van der Lans & H. Vuijsje, Lage landen, hoge sprongen. Nederland in beweging, 1898-1998, Inmerc b.v., 
Wormer, 1998, 149-153. 

310 Dappere Dodo en Dorus gingen van start in 1955, Pension Hommeles en de Weekendshow in 1957 en 
Swiebertje in 1958. Van der Veer, Is er nog iets leuks, 12-18.  

311 Overigens betekende de slechte ontvangstmogelijkheden buiten de Randstad niet dat men geen televisie 
keek. In de grensstreken kon men doorgaans redelijk goed de Duitse en Belgische televisiezenders ontvangen. 
Gros, Televisie, 280-295, 311-312; Televisie in Nederland. Een onderzoek naar opinies en kijkgewoonten in 
opdracht van N.V. Thabur & Graetz K.G., Nederlandse Stichting voor Statistiek, Den Haag, 1957; Televisie in 
Nederland 1958. Een onderzoek naar opinies en kijkgewoonten in opdracht van N.V. Thabur & Graetz K.G., 
Nederlandse Stichting voor Statistiek, Den Haag, 1958; Van Zoonen, Wieten & Van den Berg, ‘“Het was niet 
bepaald een wereldwonder”’. 

312 Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de verwachtingen, dankzij de negatieve publicaties 
in de begintijd, mogelijk aan de lage kant waren. Vara archief: De Rode Omroep, augustus 1956; Gros, Televisie, 
287; Televisie in Nederland; Televisie in Nederland 1958. 

313 Interessant genoeg was een aanzienlijk deel van deze geïnterviewde televisiebezitters (67 procent) ook 
voorstander van reclame op de televisie; iets waar de omroepen fel tegen waren. De Goede, Omroepbeleid, 156-
157, 164; Gros, Televisie, 293-294; Van Zoonen, Wieten & Van den Berg, ‘“Het was niet bepaald een 
wereldwonder”’, 138; R. Janiuk, Afscheid nemen van mens-erger-je-niet en de Bonte Dinsdagavondtrein. 
Receptieanalyse over de komst van televisie in het Nederlandse gezinsleven, MA-scriptie, Erasmus Universiteit 
Rotterdam, 2008, Bijlagen. 

314 De Gooijer, Beheersing, 139-143. 
315 De officiële start van televisie in Europa verliep als volgt: Frankrijk (1945), Groot-Brittannië (1946), 

Nederland (1951), West Duitsland en Italië (1952), Denemarken en België (1953), Spanje (1956), Zweden en 
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Portugal (1957), Zwitserland en Finland (1958). Knut Hickethier ‘Early TV: Imagining and Realising 
Television’, in: J. Bignell & A. Fickers (ed.), A European Television History, Wiley-Blackwell, Malden/Oxford, 
2008. 

316 Van Zoonen, Wieten & Van den Berg, ‘“Het was niet bepaald een wereldwonder”’, 129. 
317 Daarmee week de programmeringsstrategie af van wat gebruikelijk was bij de radio, waar de wens van het 

luisterend publiek niet direct maatgevend was bij de programmaverzorging. Vara Jaarverslag 1958, 8-9; H. 
Wijfjes, ‘Het radiotijdperk, 1919-1960’, in: Wijfjes, Omroep in Nederland, 59. 

318 Manning, Zestig jaar KRO, 237-239; Van der Veer, Is er nog iets leuks, 16-17. 
319 Akkermans, Televisie, 197; Hoek, ‘Hier Hilversum’, 90. 
320 Oudejans, Van horen en zien gesproken, 150-151. 
321 De term ‘sandwichformule’ raakte pas in de jaren zeventig in zwang in Nederland. In de jaren zestig sprak 

men bij de Vara onder andere over “koppelverkoop”.  
322 Wijfjes, VARA, 170-208. 
323 Het andere belangrijke lid van het dagelijks bestuur was penningmeester Jan Lebon, in 1962 opgevolgd door 

Jaap Mulder. Overige bestuursleden in de jaren zestig waren Ger Bakker, hoofdredacteur van de VARA Gids, en 
Jan de Troye, adjunct-bestuurder. Voor de hierop volgende alinea’s over Burger, Broeksz en Rengelink is onder 
meer geput uit Wijfjes, VARA, 170-297. 

324 G. de Wagt, En niet vergeten. Zeventig jaar Vara, Vara, Hilversum, 1995. 
325 J. Bosmans, ‘Jacob Albertus Wilhelmus Burger (1904-1986)’, Biografisch Woordenboek van Nederland 4, Den 

Haag, 1994; Van Esterik & Van Tijn, Jaap Burger; Wijfjes, VARA, 174-176. 
326 Broeksz was echter ook een man met een minderwaardigheidscomplex waar meer selfmade men binnen de 

Rode Familie last van hadden, meende Gijs Stappershoef, die in de jaren vijftig en zestig als adjunct-directeur 
televisie bij de Vara veel contact zou hebben met het dagelijks bestuur. A. Kleijwegt, De dansorkesten van de BBC 
en andere herinneringen, Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 1994, 48; interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990. 

327 Jaap Burger was geboren in 1904, Jan Broeksz in 1906 en Wim Rengelink in 1912. 
328 R. Ferdinandusse, ‘Zo is het, zo was het’, in: Dijksman, Verheffend, 109; A. van der Louw, ‘Geluk was heel 

gewoon’, in: Dijksman, Verheffend, 77-83. 
329 Milo Anstadt, oud-programmamaker bij de Vara, noemde Rengelink een “superieur bestuurder”. Interview 

Adrie van Oorschot, oud-producer Vara-televisie, 26 juni 1990, Archief Beeld en Geluid (AABG); M. Anstadt, 
‘Mijn strijd tegen het knevelende principe’, in: Dijksman, Verheffend, 29. 

330 Geciteerd in: PZC, 16 april 1999. 
331 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990. 
332 Rengelink had een zwak voor de protestants-christelijke omroep. De Ncrv bracht goede onderwerpen, stelde 

hij. “Ik heb altijd geroepen: als ik geen lid van de Vara was, was ik lid van de Ncrv geworden.” De normen die 
de omroep hanteerde spraken Rengelink, die een christelijke achtergrond had, wel aan. “Je draagt toch de last 
van eeuwen mee.” Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990. 

333 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990. 
334 Rengelink, Dat was het dan - Deel 2, 46. 
335 Minster Cals zei dit in 1956, in zijn op televisie uitgezonden toespraak ter gelegenheid van het vijfjarig 

bestaan van televisie in Nederland. 
336 Henk Schaafsma (1924) was een van de belangrijkste televisierecensenten in Nederland. Hij schreef al sinds 

1953 televisierecensies voor diverse kranten en De Groene Amsterdammer voordat hij in 1959 
omroepmedewerker werd van de NRC. Zijn kritieken en beschouwingen waren vaak doordrongen van 
meningen over hoe het beter kon. Hij had ook uitgesproken opvattingen over de taak van de televisiekritiek, die 
volgens hem tweeledig van: “voorlichtend ten aanzien van het publiek, corrigerend ten aanzien van de 
programmamedewerkers.” Schaafsma wilde duidelijk onderwijzen. Hij publiceerde in de jaren zestig diverse 
boeken over de potentie van televisie, was betrokken bij Teleac en werd in 1966 adjunct-directeur van de pas 
opgerichte School voor de Journalistiek. Schaafsma, Televisie, 170-171; H. Schaafsma, Beeldperspectieven. 
Televisie, instrument van culturele democratie,Wetenschappelijke Uitgeverij NV, Amsterdam, 1965; H. 
Schaafsma, Krant/Radio/Televisie. Een kritische beschouwing, Wetenschappelijke Uitgeverij NV, Amsterdam, 
1968. 

337 Schaafmsa, Televisie, 94, 101-102; NTS, Op en achter het televisiescherm, 14, 80-85. 
338 Zie onder andere De Leeuw, De man achter het scherm, 34-35. 
339 Schroevers, Televisie, 192. Zie ook De Leeuw, De man achter het scherm, 34-35. 
340 Schroevers, Televisie, 192. 
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341 De watersnoodramp vond plaats in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. De eerste extra (NTS-

)uitzending was op maandag 2 februari 1953, de tweede en derde extra uitzendingen op donderdag 5 februari 
en zondag 8 februari. Daarnaast werden in de reguliere zendtijd van de omroepen ook reportages uitgezonden. 
De televisie in de rampweek, 2 maart 1953, AV, map Actualiteiten (Gezamenlijk Programma). 

342 Rapport inzake het bezoek van delegaties uit het hoofdbestuur van de V.A.R.A. aan Engeland en Frankrijk ter 
bestudering van televisie, juli 1950, AV; interview Wim Rengelink, 3 mei 1990. 

343 De Radiogids, 24e jrg., nr. 40, 30 mei 1954, 2. Zie ook A. van Liempt, Het Journaal. Achter de schermen van 
vijftig jaar televisiegeschiedenis, Balans, Amsterdam, 2005, 14. 

344 Van Liempt, Het Journaal, 17; notulen hoofdbestuur Vara (HB-Vara), 6 november 1952, AV. 
345 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990; Van Liempt, Het Journaal, 13. 
346 Notulen HB-Vara, 3 december 1953, AV; notulen DB-Vara, 25 januari 1954, AV; Van Liempt, Het Journaal, 

14-23. 
347 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990. 
348 De televisiesectie bestond in het eerste jaar uit Ben Steggerda, Hans de Heus, Willy van Hemert en Wim 

Rengelink. Dat was meer dan het leek: televisiesecretaris Rengelink hield zich eigenlijk vooral met de 
programmering en omroeppolitieke kwesties bezig en verzorgde zelf nauwelijks uitzendingen, terwijl Hans de 
Heus al snel door kreeg dat het nieuwe medium niets voor hem was. Hij keerde terug naar de radio. 

349 Notulen TS-Vara, 30 januari 1952, AV; interview Wim Rengelink, 3 mei 1990. 
350 Notulen TS-Vara, 10 april en 22 november 1952, AV. 
351 Notulen TS-Vara, 28 mei 1951, 10 april 1952, 22 november 1952 en 25 juni 1953, AV. 
352 Wel begonnen Vara-uitzendingen soms met een kwartier waarin ‘actualiteiten’ aan bod kwamen, samen met 

het weerbericht verzorgd door het Knmi. 
353 Bij complexe uitzendingen kon die ratio stijgen naar 100 op 1. Steggerda doet verslag van de 

ingewikkeldheid van een live-reportage in: Schroevers, Televisie, 220-225. 
354 De Rode Omroep. Kaderblad voor functionarissen van de Vara, nr. 18, november 1952. 
355 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990; interview Piet te Nuyl, 20 april 1990. 
356 Notulen VR-Vara, 25/26 april 1953, AV. 
357 Het programma werd vanaf 1959 In AVRO’s Televizier genoemd. 
358 Andere benamingen voor Telenieuws waren Actualiteiten, Journaal of Filmactualiteiten; vanaf 1956 heette het 

Katholieke actualiteiten. 
359 M. Prenger, ‘Van familiemagazine naar actualiteitenrubriek. KRO’s Brandpunt in maart 1963’, in: Jaarboek 

Mediageschiedenis 2, Stichting Beheer IISG/Stichting Mediageschiedenis, Amsterdam, 1990, 159; Algra, Vrij en 
gebonden, 91; AVRO Jaarverslag 1954, 44; M. Bouwman, Goedenavond dames en heren. ‘Close-ups’ en ‘long-shots’ 
uit de televisie-wereld, De Boer jr., Amsterdam, 1956, 46. 

360 Het programma werd ook wel Actualiteiten genoemd. 
361 NV Cinecentrum was formeel een samensmelting van de NV Multifilm, NV Polygoon en Telefilm uit 

Haarlem en Profilti en Interfilm uit Den Haag en was in 1956 opgericht. Het gebouw van Cinecentrum werd 
in april 1959 officieel geopend in Hilversum, maar was al vanaf 1958 operationeel. Er werkten in 1962 meer 
dan driehonderd man bij Cinecentrum, waaronder dertig cameramannen. Radio TV Gids, 3 november 1962; 
Akkermans, Televisie, 123; Hogenkamp, De documentaire film, 78-80; De Tijd De Maasbode, 20 september 
1962. 

362 Zie voor een verdere beschrijving van de ‘Polygoon-stijl’ hoofdstuk 3. 
363 De meeste buitenlandse items werden overgenomen van het Amerikaanse productiebedrijf Telenews. Af en 

toe nam men ook items van de BBC over. 
364 Uit de logboeken blijkt inderdaad dat vrijwel alle medewerkers van de televisiesectie (Ben Steggerda, Gijs 

Stappershoef, Milo Anstadt, Bob Verstraete, Piet te Nuyl en Willy van Hemert) meewerkten aan de items. 
Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990; logboeken Journaal/Actualiteiten, 26 februari-31 december 1955, AV, 
map Actualiteiten (Gezamenlijk Programma). 

365 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990. 
366 Het Vara Journaal vertoonde in 1955 (voor zover terug te vinden in het archief ) in totaal 172 items. Acht 

daarvan waren onderwerpen over de ‘rode familie’ in Nederland (zoals een staking in de diamantindustrie, het 
Vara zomerfeest of de begrafenis van de prominente oud-Sdap-politicus Koos Vorrink), zes daarvan 
behandelden buitenlandse sociaal-democratische items (zoals een fusie tussen Amerikaanse vakbonden). Dat 
brengt het percentage sociaal-democratische onderwerpen op 8 procent. Logboeken Journaal/Actualiteiten, 26 
februari-31 december 1955, AV, map Actualiteiten (Gezamenlijk Programma). 
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367 Binnen de televisiesectie was men tevreden over het niveau van het journaal. En met onverholen trots 

vermeldde het Vara Jaarverslag over 1955 álle 199 actualiteiten die de omroep in dat jaar op de televisie had 
uitgezonden; iets dat bij de overige omroepen ook gebruikelijk was. Logboek uitzending Actualiteiten, 23 april 
1955, AV, map Actualiteiten (Gezamenlijk Programma); notulen TS-Vara, 24 maart 1955, AV; Vara Jaarverslag 
1955. 

368 Door toedoen van Rengelink kwam vanaf 1962 die verantwoordelijkheid van de omroepen te vervallen en 
werd de Journaalcommissie opgeheven. Notulen DB-Vara, 15 november 1954, AV; notulen HB-Vara, 1 april 
en 2 december 1954, AV; Van Liempt, Het Journaal, 16-23, 45-47, 59-60. 

369 Het NTS Journaal scoorde in deze periode qua kijkdichtheid zonder uitzondering steeds het hoogst in alle 
onderzoeken naar het kijkgedrag van het Nederlandse publiek. Zo bleek uit een enquête onder televisiebezitters 
in 1958 dat gemiddeld 66 procent van alle gezinsleden naar het journaal keken; bij kijkers van dertig jaar of 
ouder bedroeg dat percentage zelfs 80 procent. En een enquête in het najaar van 1961 liet zien dat maar liefst 
95 procent van de geënquêteerde televisiebezitters élke avond naar de journaal keek. Van Liempt, Het Journaal, 
39, 59; N. Scheepmaker, Het meest bekeken programma. 25 jaar NOS Journaal, Strengholt’s Boeken, Naarden, 
1981, 158; Televisie in Nederland 1958, deel II, 23. 

370 Het Vrije Volk, 20 mei 1958; Van Liempt, Het Journaal, 30-42; Scheepmaker, Het meest bekeken programma, 
7-30. 

371 Deze avonden waren zo veel mogelijk thematisch georganiseerd:  
  maandag – gevarieerd programma; 
  dinsdag – nieuws en film; 
  woensdag – toneel; 
  donderdag – nieuws en gevarieerd programma; 
  zaterdag – nieuws en amusement. 
372 Notulen VR-Vara, 3/4 mei 1958, AV; Jaarverslag Vara 1958, 9. 
373 Wijfjes, VARA, 217, 223. 
374 Notulen TS-Vara, 25 juni 1953, AV. 
375 Jaarverslag Vara 1956, 1. 
376 De Radiogids, 26e jrg., 13 februari 1956. 
377 Notulen TS-Vara, 29 februari 1956, AV. 
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initiatief” – om het interview met Bidault uit te zenden. Er waren ook regionale kranten (zoals de Delftse 
Courant en de Haagsche Courant) die kritisch waren over het voornemen van Brandpunt en vonden dat de KRO 
de regering niet op dergelijke wijze had moeten uitlokken tot het dreigen met maatregelen. Manning, Zestig, 
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“Wie is dat toch, die altijd maar in troebel water vist 
en elk vuurtje aan wil wakkeren 
tot ‘t knettert, vlamt of sist 
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terug bij de Vara en Achter het nieuws. In 1966 kreeg Fred van der Vlugt zijn eigen autoprogramma – Wereld op 
wielen – bij de Vpro. 

543 Zie voor een overzicht van de samenstelling van de redactie in de jaren zestig Tabel 13.2 in hoofdstuk 13. 
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550 Achter het nieuws, 1 augustus 1963, AABG. 
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geconsulteerd. De Tijd, 3 november 1967; notulen DB-Vara, 21 augustus 1967, AV; notulen HB-Vara, 29 
september 1967, AV. 

559 Een lichter satirisch programma dat gelijktijdig binnen de Vara werd ontwikkeld, Hadimassa, zou wel de 
juiste toon weten aan te slaan en ging eind 1967 van start. Met het zomerprogramma Zomaar een zomeravond 
dat twee seizoenen lang vanaf de zomer van 1968 door de redactie van Achter het nieuws werd uitgezonden had 
men wel succes. Het bracht een mix van lichte en zware onderwerpen, gecombineerd met muziek en variété-
optredens. Daarmee leek het in zekere zin op Espresso, inclusief dezelfde ongemakkelijke overgangen waarbij de 
presentator soepeltjes moest overschakelen van een ballongoochelaar naar een reportage over executies in Zuid 
Afrika. “Lekker en oubollig”, oordeelde Het Vrije Volk over de eerste uitzending van Zomaar een zomeravond op 
21 juni 1968. Het programma viel in de smaak, deels omdat het in de luchtige televisiezomermaanden wel 
aandacht bleef besteden aan actualiteiten, terwijl de meeste andere actualiteitenrubrieken een zomerstop 
hielden. Notulen TS-Vara, 31 oktober 1967, AV; notulen Programma Adviesraad Vara (PAR-Vara), 9 december 
1967, AV; notulen HB-Vara, 1 december 1967, AV. 

560 Contrast, een wekelijks programma over controversiële en actuele politieke vraagstukken gemaakt door Gerrit 
Schilder en Joop van Os, verscheen in september 1964 voor het eerst op televisie en werd een seizoen lang 
uitgezonden. Het was een vervolg op het voorlichtende programma Mijnheer de voorzitter van Joop van Os dat 
in het seizoen 1963-1964 werd uitgezonden. Notulen TS-Vara, 17 november 1964, AV. 

561 Signalement was een maandelijkse serie kunstprogramma’s onder leiding van Henk de By, vanaf 1963. Uit 
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563 Notulen PAR-Vara, 16 oktober 1965, AV. 
564 Dat neemt niet weg dat, zeker in de eerste jaren, sommige uitzendingen of reportages vanwege hun aanpak 

voor ophef en discussie zorgden. Daarbij was vaak de zorg – zeker binnen de Verenigingsraad – dat dit niet 
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hoofdstuk 7. Notulen VR-Vara, 27/28 april 1963 en 3 september 1966, AV. 
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566 Leeuwarder Courant, 19 september 1967; De Tijd, 23 september 1967. 
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568 De uitslag verbaasde sommigen televisierecensenten – zoals Scheepmaker – die Brandpunt op dat moment 

hoger aansloegen. Utrechtsch Nieuwsblad, 30 januari 1964. 
569 Qua kijkdichtheid waren dat hogere scores dan wat de actualiteitenprogramma’s eind jaren vijftig wisten te 

bereiken. Toen kwamen ze niet verder dan een gemiddelde van 49 procent; een middelmatige score, gelet op het 
feit dat het publiek in die periode nog geneigd was naar alles te kijken dat werd uitgezonden. Overigens bleek 
uit het onderzoek in het voorjaar van 1965 Avro’s Televizier het met 52 procent ook goed te doen. De enige die 
duidelijk afweek was Ncrv’s Attentie met 43 procent. Bij de KRO heerste teleurstelling over de relatief lage score 
voor Brandpunt in het voorjaar van 1965. De waardering van de kijkers was minder dan men op basis van de 
krantenrecensies zou vermoeden. Notulen DB-KRO, 10 mei 1965, AK, 2.415; Friese Koerier, 23 juni 1965; 
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570 De Volkskrant, 29 december 1969. 
571 De Programma Adviesraad was eind 1964 opgericht om het Vara-bestuur en de programmamakers van 

commentaar en advies voorzien. In de raad zaten vijftien mensen uit het culturele, wetenschappelijke, 
maatschappelijke en politieke leven met affiniteit met de Vara. De invloed van de raad was betrekkelijk, maar 
haar commentaren en adviezen geven een aardig inzicht in hoe er binnen linkse kringen over de programma’s 
werd gedacht. Zie verder hoofdstuk 7 en hoofdstuk 14. Rapport van de PAR - winterseizoen 1965-1966, AV. 

572 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990. 
573 Interview Wim Bosboom, 20 februari 1990. 
574 AVRO’s Televizier, januari 1969, nr. 2. 
575 Rapport van de PAR – winterseizoen 1969-1970, AV. 
576 In 1964 ging de prijs naar de redactie van Brandpunt, in 1967 ging de prijs naar Piet Kaart, de cameraman 

van Brandpunt. Zie verder Tabel 13.1 in hoofdstuk 13. 
 
 


