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De factoren

De redactie van Achter het nieuws gaf vanaf 1963 vorm aan de nieuwe invulling van de
actualiteitenrubriek. De vraag is welke factoren het op deze wijze invullen van dit genre en
de daarmee verbonden journalistieke vernieuwingen verklaren. Waren de vernieuwingen
het gevolg van technische innovaties of kwamen ze voort uit journalistieke ontwikkelingen
bij aanverwante media? Speelde de achtergrond van de redacteuren van Achter het nieuws
een cruciale rol of was de institutionele omgeving waarbinnen de redactie moest opereren
van doorslaggevend belang? Of kan juist de publieke context waarbinnen de uitzendingen
van de actualiteitenrubriek werd ontvangen helpen verklaren waarom Achter het nieuws
grenzen ging verleggen?
Zoals al in de Inleiding van dit onderzoek is vastgesteld, zijn in potentie de volgende
vijf clusters van factoren van invloed op zowel het ontstaan van een journalistiek genre als
op vernieuwingen binnen dat genre:
1. de publieke verwachtingen en opvattingen m.b.t. het genre;
2. het journalistieke landschap;
3. de techniek;
4. de journalisten;
5. de institutionele context.
Natuurlijk zou men kunnen stellen dat, los van deze specifieke factoren, ook maatschappelijke omstandigheden en sociaal-culturele factoren van invloed zijn geweest op de vernieuwing van het genre. De jaren zestig werden gekenmerkt door een culturele revolutie
die zich op vele vlakken – de politiek, het sociale leven, de moraal – manifesteerde. Sommige studies concluderen dan ook dat de vernieuwingen in de Nederlandse journalistiek
simpelweg het gevolg waren van de vernieuwingen die in de loop van de jaren zestig als
een wervelwind door de Nederlandse samenleving trokken.
Daarbij wordt in het geval van de televisiejournalistiek gemakshalve voorbij gegaan
aan het feit dat deze ontwikkelingen bij álle omroepen een rol speelden, terwijl er slechts
bij twee – de Vara en de KRO – al vanaf het begin van de jaren zestig sprake was van
journalistieke innovatie. Daarmee kunnen die maatschappelijke omstandigheden wel een
rol hebben gespeeld, maar zijn zij als verklaring voor de gesignaleerde veranderingen te
1
algemeen geformuleerd.
Bovendien heeft onderzoek van onder andere pershistoricus Frank van Vree uitgewezen dat er in de journalistiek al sprake was van modernisering, professionalisering en
schaalvergroting voordat er in de Nederlandse samenleving een zichtbare verschuiving in
morele, politieke en culturele waarden leek plaats te vinden. Die verschuiving kreeg volgens Van Vree pas werkelijk haar beslag na 1965. De culturele revolutie van de jaren zestig
kan daarom niet beschouwd worden als de oorzaak van deze ontwikkelingen, maar eerder
als een het gevolg hiervan.2
Hiermee is niet gezegd dat sociaal-culturele factoren en maatschappelijke omstandigheden in het geheel geen rol hebben gespeeld bij de gesignaleerde vernieuwing van de
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televisiejournalistiek. De vraag is veeleer op welke wijze ze in de uiteenlopende clusters
doorwerkten.
In dit deel worden de vijf clusters nader bekeken, waarbij de focus gaandeweg verschuift van buiten naar binnen: dat wil zeggen van factoren die op grotere afstand mogelijk een rol speelden, naar factoren waar de journalisten rechtstreeks mee te maken hadden. In dat opzicht lijkt deze analyse op het afpellen van een ui.
Eerst wordt ingegaan op de publieke verwachtingen (hoofdstuk 10), vervolgens op de
journalistieke programma’s, formats en werkwijzen die ter inspiratie dienden (hoofdstuk
11) en aansluitend op de technische ontwikkelingen op het gebied van camera- en televisie-apparatuur (hoofdstuk 12). Daarna verschuift de blik zich naar de specifieke omstandigheden bij de Vara en richt de aandacht zich op de journalisten die bij Achter het nieuws
werkten (hoofdstuk 13) en op de institutionele context waarbinnen zij moesten opereren
(hoofdstuk 14). In de verschillende hoofdstukken wordt zoveel mogelijk teruggegrepen op
de achtergronden en case studies die tot dusver aan bod zijn gekomen.
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10
Publieke verwachtingen en opvattingen

De meningen waren destijds duidelijk verdeeld. Was de reportage die de Vara uitzond
over het PvdA-congres van 1959 een bárvervelende vertoning of een geslaagde manier om
aan politieke voorlichting te doen? Moest het in beeld brengen van homoseksuelen bij
Achter het nieuws in 1964 beschouwd worden als een onverschrokken actie of was de
uitzending “zeer delicaat”? En was het vertonen van het interview met Hueting over de
oorlogsmisdaden in Indonesië in 1969 nu verschrikkelijk of juist een goede zaak? Al deze
tegenstrijdige opvattingen zijn terug te vinden in de reacties naar aanleiding van deze
uitzendingen.
Dit geeft meteen aan hoe problematisch het is om onderzoek te doen naar de publieke
opinie: er is vrijwel nooit sprake van één gedeelde opvatting. Tegelijkertijd is juist die
botsing van meningen waardevol. Het vormt een indicatie dat verwachtingen niet werden
waargemaakt of dat grenzen werden overschreden.
De focus ligt in dit hoofdstuk op de verwachtingen die men had van de televisiejournalistiek, de verschillende articulaties van die verwachtingen en de gelaagdheid in de opvattingen daarover. Televisie was een nieuw medium dat zichzelf aan het uitvinden was en
de openbare meningsvorming vond vaak schoksgewijs plaats, in reactie op uitzendingen
die publieke ophef veroorzaakten. De vraag is in welke richting dit publieke debat zich
bewoog. Dit geeft inzicht in de veranderende opvattingen en daarmee zicht op de ruimte
voor nieuwe vormen van televisiejournalistiek.
Een belangrijke kanttekening moet wel geplaatst worden bij de bronnen die de basis
vormen voor dit onderzoek. Een zo breed mogelijk palet aan historische documenten is
onderzocht: televisierecensies, kranten- en tijdschriftartikelen, boeken over televisie, ingezonden brieven en kijkersreacties, verslagen van kamerdebatten, juryoordelen en kijkon3
derzoeken. Maar omdat het schriftelijke bronnen zijn, geven deze per definitie een fragmentarisch en – zeker in het geval van kranten en tijdschriften – ideologisch gekleurd
beeld. Het publiek bleek er in de dagelijkse omgang met televisie soms andere opvattingen
op na te houden dan uit de schriftelijke bronnen naar voren komt. Zo laten de sporadische reconstructies van de meningen van televisiekijkers in de jaren vijftig en zestig bijvoorbeeld zien dat de komst van televisie veel minder wereldschokkend was dan de krantenartikelen destijds deden geloven. Daarom moet voorkomen worden dat in dit hoofdstuk té absolute conclusies worden getrokken over ‘de’ publieke opinie.4
Het draait bij dit onderzoek om de analyse van de verwachtingen en opvattingen zoals
deze gearticuleerd werden door drie partijen: publiek, politiek en pers. Daarbij krijgen de
meningen en opvattingen van de belangrijkste televisierecensenten die in de onderzochte
periode actief waren relatief veel aandacht. Televisierecensenten hadden een voortrekkersrol, constateerde een van hen begin jaren zestig. Ze wilden de kijkers laten ontdekken dat
ze hun smaak konden ontwikkelen en niet te snel tevreden moesten zijn.5 Televisierecensenten hadden ook invloed, alleen al omdat ze veelal dagelijks in de krant stonden en de
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kijkers hun eigen mening aan die van de recensent konden toetsen. Juist bij een relatief
nieuw medium als televisie was dat van belang. Recensenten speelden zodoende een toonaangevende rol in de publieke opinie.
De vraag is welke verwachtingen men in de jaren vijftig en begin jaren zestig had van
televisie en waar de kritiek zich op richtte. En wat veranderde er in de jaren 1959-1962,
de periode waarin – zoals in Deel I is geschetst – het omslagpunt ligt in de doorbraak van
televisie als massamedium? Aan de hand van een aantal illustratieve voorbeelden wordt in
dit hoofdstuk ingegaan op discussies over de vernieuwingen die vanaf die periode bij de
actualiteitenrubrieken werden doorgevoerd.
Verwachtingen

Zoals al aangestipt in hoofdstuk 4, kampte televisie bij haar introductie in Nederland met
een tweeslachtig imago. Aan de ene kant werd zij gezien als een ‘modern’ medium en een
symbool van vooruitgang, aan de andere kant werd zij beschouwd als een verdacht instrument van cultuurvernietiging. Deze beide beelden, die utopische en dystopische trekken hadden, vormden de voedingsbodem voor veel debatten rond het nieuwe medium.
Enerzijds werd gesproken over televisie als een communicatief wonder, een verworvenheid van de snelle technologische evolutie. Daarbij werd televisie tevens gezien als een
modern middel tot culturele verheffing. Allerlei cultuurpolitieke en educatieve idealen uit
de jaren vijftig werden op het nieuwe medium geprojecteerd. De verwachtingen waren
wat dat betreft hooggespannen: niet alleen zouden mensen met elkaar in contact gebracht
worden en belangrijke wereldgebeurtenissen de huiskamer instromen, televisie zou de
kijkers ook verheffen door hen in aanraking brengen met de kunsten, de literatuur, de
klassieke muziek en de wetenschap.
Anderzijds heerste er veel angst. Televisie werd gezien als een in potentie zeer gevaarlijk en ontwrichtend medium dat zou bijdragen aan het ontstaan van de verfoeilijke ‘massamens’. Regelmatig werd gewezen op de risico’s van verslaving en gewaarschuwd dat
televisie de kijkers passief en weerloos zou maken. Bovendien zou het medium het morele
6
besef bij volwassenen en jongeren verzwakken en ondermijnen.
In sommige artikelen over televisie kwamen beide invalshoeken samen. Zo schreef
Trouw aan de vooravond van de komst van televisie in Nederland:
“Ge begint als een koning met dat ‘venster op de wereld’. Maar voor ge het weet,
zijt ge een slaaf, getekend door de tiran die televisie heet.”7
Ook de verantwoordelijke staatssecretaris Jo Cals vermengde beide beelden. Bij de start
van televisie in oktober 1951 betoogde hij dat de techniek, in dienst gesteld van de cultuur, “een uiterst machtig middel” vormde. Tegelijkertijd sprak Cals waarschuwende
woorden over die techniek: die dreigde nu “meester en tiran” te worden.8
Tegen het eind van de jaren vijftig, toen het publiek gewend was geraakt aan televisie,
ontstond er een nuancering van de angsten. Zo was er bijvoorbeeld een duidelijke verandering van toonzetting waarneembaar in Televisie – vraagstuk, waagstuk, de eerste wetenschappelijke bundel over televisie die in 1961 verscheen. Het optimisme kreeg de overhand. Uit diverse studies zou blijken dat van de gevreesde ‘passivisering’, gezinsontwrichting en geestelijke ontreddering van de jeugd geen sprake was. Tegelijkertijd temperden de
onderzoekers de hooggespannen verwachtingen rond televisie als instrument van opvoe282
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ding en voorlichting. Het medium bleek door het publiek in de eerste plaats als een ontspanningsmedium beschouwd te worden.9
Deze normalisering van het beeld van televisie was ook bij kijkers en critici merkbaar.
De verwachtingen kregen een andere invulling. Het debat ging niet meer zozeer over
abstracte noties als cultuurvernietiging of -verheffing, maar vooral over de praktische
mogelijkheden en potenties van het medium. En daarmee verschoof de focus naar het
daadwerkelijke aanbod en de mate waarin dat achterbleef bij wat het publiek was voorgespiegeld. Want het medium mocht dan wel modern zijn, wat het te bieden had bleek het
amateuristische niveau vaak niet te ontstijgen.
Waar aanvankelijk, na de opstartfase, gematigd enthousiasme doorklonk in de oordelen over het programma-aanbod, leverde televisie in Nederland na een kleine tien jaar in
inhoudelijk opzicht steeds meer teleurstellingen op. Kijkers werden kritischer en televisierecensenten – die vanaf het begin af aan al mopperden – werden minder tolerant. De
programmamakers kregen met steeds hogere eisen omtrent de kwaliteit en originaliteit van
hun programma’s te maken. En de pioniers van het eerste uur wisten lang niet allemaal
aan die verwachtingen te voldoen.
In een uitvoerige evaluatie van de resultaten die het eerste decennium van Nederlandse
televisie had opgeleverd, klaagde het weekblad Haagse Post in de zomer van 1960 over de
“vele ontevredenheid wekkende programma’s” die de beeldbuis te zien gaf en constateerde
het Algemeen Dagblad dat de toename van de kwaliteit van televisieprogramma’s achter10
bleef bij de snelle groei van het aantal televisiekijkers.
Over het geheel genomen was het aanbod slecht, mopperde ook Herman Hofhuizen,
de televisierecensent van het katholieke dagblad De Tijd De Maasbode. Er was sprake van
een gebrek aan durf, plus een “bijna griezelig vermogen” om heilige huisjes te ontzien –
“niemand wordt ook maar in de geringste mate of in welk opzicht dan ook geschokt.” Het
bleef allemaal te braaf en fantasieloos.11 Concluderend stelde de samensteller van het
Handboek voor televisiekijkers in 1962 daarom vast dat het niveau nog te laag was:
“Zoals het hier in ons land voorstaat, waar de televisie te kampen heeft met te weinig geld, te weinig ruimte, een te klein arsenaal van goede krachten en een te ingewikkelde organisatie, is dit omhoog brengen van het niveau uitermate moeilijk.
De kijker zal dus voorlopig wel genoegen moeten nemen met het huidige peil van
de uitzendingen, dat niet slecht is maar ook niet overmatig goed.”12
Deze omslag in de publieke opinie is ook waar te nemen in de meningen over de nieuwsen actualiteitenvoorziening op de Nederlandse televisie. Aanvankelijk waren er grote verwachtingen over wat het ‘venster op de wereld’ allemaal zou bieden. Toen bleek dat liveuitzendingen van nieuwsgebeurtenissen slechts zeer sporadisch mogelijk waren, werden de
verwachtingen daarover aangepast. Gefilmde reportages en bioscoopjournaal-achtige
programma’s vielen de eerste jaren ook in de smaak. Het was al een noviteit dat die nu
gewoon thuis te bekijken waren.
De komst van het NTS Journaal in 1956 werd breed uitgemeten in de pers en de
journaaluitzendingen kregen aanvankelijk veel lof. Zo wist de redactie indruk te maken
met de snelle berichtgeving over de Russische inval in Hongarije in november 1956 en de
co-productie van Eurovisie nieuwsuitwisselingen. Maar ook de stuntachtige reportages van
verslaggever Coen van Hoewijk – zoals een interview afgenomen in een achtbaan op de
kermis – vielen in de smaak. Regelmatig werd met ontzag en in lyrische bewoordingen
283
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geschreven over de verrichtingen van de journaalploeg. “Het journaal van de NTS is een
van de grote prestaties van de televisie”, constateerde Vrij Nederland in 1959.13
Maar zoals al in hoofdstuk 5 is geschetst, klonk er tegen het eind van de jaren vijftig
ook steeds vaker kritiek. De discussie in de periode 1959-1962 overziend, valt de buitengewoon snel toenemende onvrede op. In 1961 besloot de jury van de Televisieprijs van
het Prins Bernhard Fonds weliswaar de prijs uit te reiken aan de redactie van het NTS
Journaal, maar dat was vooral vanwege haar harde werk in de daaraan voorgaande jaren.
Er klonk toen al gemor dat er herhaaldelijk onderwerpen in voorkwamen die oudbakken
en triviaal waren. Vanaf 1962 zwol de kritiek steeds verder aan.
Deze steeds kritischer wordende bejegening was niet alleen het NTS Journaal voorbehouden. Ook de informatieve achtergrondprogramma’s van de omroepen werden vanaf
begin jaren zestig negatiever beoordeeld. Ze waren té onschuldig, oubollig en onbeholpen,
klaagden critici. Veel kijkers en vooral recensenten wilden kennelijk meer dan wat de
actualiteitenmagazines en het NTS Journaal te bieden hadden.
Een vaak terugkerende klacht was dat de mogelijkheden die het nieuwe medium bood
onvoldoende werden benut. Zo beklaagde de vooraanstaande filmcriticus Leo Jordaan
zich eind 1962 over de “fatale cirkelgang der tamme welwillendheid” waarin de gemiddelde discussie op televisie ronddraaide. Wat volgens hem ontbrak was het menselijke element en “de tinteling van een geanimeerde woordenstrijd vol flitsende aanvallen”. Jordaan
verbaasde zich ook over het feit dat sommige commentatoren het polemische gesprek als
zijnde geen ‘echte televisie’ van het scherm wensten te bannen. Met dat soort regels moest
men voorzichtig zijn, waarschuwde hij.
“De beeldradio is een medium, dat nog in de kinderschoenen staat en welks ontwikkeling nog op geen stukken na valt te overzien. En niets is verleidelijker dan in
zo’n pril stadium maar alvast een code uit te geven van wat mag en wat niet mag.”
Eerdere pogingen om bij film allerlei wetten en normen op te stellen waren juist mislukt
omdat de cinematografie zich door geen regel of dogma liet binden. Datzelfde zou volgens
14
Jordaan ook gelden voor televisie.
Wat opvalt is de behoefte aan rubrieken en programma’s die meer de “strakke journalistiek” tot uiting brachten die inmiddels elders – in sommige kranten of buitenlandse
televisieprogramma’s – te zien was. Het moest betekenisvoller, actueler en uitdagender, al
werd niet duidelijk omschreven hóe het anders moest. Maar dát het anders kon, daarover
waren veel critici het met elkaar eens.
Na haar formulewijziging in de herfst van 1962 ontving Brandpunt twee jaar later de
Nipkovschijf, de opvolger van de Televisieprijs, wat een duidelijk bewijs was dat de gezamenlijke televisierecensenten die in de jury zaten geporteerd waren voor de nieuwe journalistieke aanpak die deze rubriek kenmerkte. Het programma werd in 1964 geprezen om
drie aspecten: de directheid in de presentatie, de openheid bij de keuze van onderwerpen
15
en de persoonlijke maar niet eenzijdige wijze van commentariëren. Er was dus lof voor
de drie verschillende dimensies: de vorm, de inhoudelijke keuzes en de journalistieke
stellingname van het programma.
Deze waardering nam niet weg dat er in de daaraan voorafgaande jaren veel ophef was
geweest over initiatieven om op juist die drie verschillende vlakken innovaties door te
voeren, ook bij andere programma’s. Jordaan verwees daar al naar in zijn commentaar op
pogingen om televisie aan regels te binden. De discussie daarover verstomde evenmin na
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1964. In de volgende paragrafen wordt aan de hand van voorbeelden die eerder al de
revue zijn gepasseerd, nader ingegaan op de discussies die vanaf begin jaren zestig ontstonden naar aanleiding van vernieuwingen in achtereenvolgens de vorm, de inhoudelijke
keuzes en de journalistieke stellingname van de actualiteitenrubrieken.
Omstreden vorm

De wijze waarop reportages en televisiedocumentaires aanvankelijk werden vormgegeven,
was sterk beïnvloed door destijds heersende conventies omtrent beeldtaal, verhaalopbouw
en het gebruik van geluid – om maar een paar elementen te noemen. Die conventies
waren in belangrijke mate afkomstig van bestaande audiovisuele media: het bioscoopjournaal, de filmdocumentaires en – in mindere mate – de radiodocumentaires. Pas gaandeweg ontwikkelden programmamakers vormen die waren toegesneden op televisie en rekening hielden met de specifieke eigenschappen van dit medium. Zo betekende het kleine
beeldscherm bijvoorbeeld dat close ups effectiever waren dan weidse opnames. En deden
puntige uitspraken het beter op televisie dan lange, meanderende zinnen.
Maar het experimenteren met deze vormen had ook consequenties voor de inhoud.
Daar was niet iedereen van gediend. Dat bleek duidelijk uit de ophefmakende documentaire van Herman Wigbold over de woningnood in Nederland, uitgezonden door de Vara
in oktober 1961. Het leidde tot een publieke discussie over de “methode-Wigbold”, zoals
de door hem toegepaste wijze van polemisch redigeren werd genoemd. Twee zaken werden controversieel gevonden: het in stukken knippen van een interview met de verantwoordelijke minister én het op zodanige wijze monteren ervan dat de uitspraken van de
minister contrasteerden met die van woningzoekenden. De woorden van de laatste groep
haalden de uitspraken van de minister onderuit. Deze dialectische montage ondersteunde
het betoog van Wigbold dat de overheid té laks was geweest bij het oplossen van het woningnoodprobleem.
De discussie over de methode-Wigbold is in hoofdstuk 6 al uitvoerig aan bod gekomen. Wat daarbij opvalt is dat de belangrijkste televisierecensenten met elkaar van mening
verschilden over de geoorloofdheid van deze aanpak. Vooral NRC-medewerker Henk
Schaafsma, de recensent die zich tot dan toe het meest voorstander had getoond van controversial broadcasting en het tegenover elkaar plaatsen van standpunten, veroordeelde
Wigbolds poging daartoe.
Terugkijkend was de documentaire van Wigbold een van de eerste televisieprogramma’s die leidde tot ophef over het knippen in interviews en een ‘polemische’ wijze van
monteren – ook al was dat laatste, de contrasterende beeldtechniek, niet geheel nieuw
voor Nederland. Ze was in de jaren vijftig al toegepast door sommige documentairemakers in die naam maakten als de ‘Hollandse documentaire school’, en kende een veel
16
langere traditie bij onder meer de vooroorlogse Russische documentairemakers. Wat wel
nieuw was, was de montage van contrasterende uitspraken van geïnterviewden. Deze wijze
van monteren leverde een schokeffect op omdat de verschillen van mening zo pregnant op
het televisiescherm werden gebracht, en omdat deze methode de opvattingen van de minister gelijkschakelde aan die van de ‘gewone’ Nederlanders.
De acceptatie van deze aanpak verliep met horten en stoten, vooral bij de geïnterviewde autoriteiten. Zo beklaagde VVD-kamerlid Haya van Someren-Downer zich twee jaar
later, in oktober 1963, nog publiekelijk over de wijze waarop Brandpunt een opgenomen
vraaggesprek met haar over het commerciële televisie-eiland REM had gemonteerd. Niet
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al haar standpunten zouden daarin naar voren zijn gekomen en de volgorde van haar
uitspraken zou zijn aangepast. Dit achtte zij “in strijd met de goede manieren”.17 En in
november 1963 ontstond discussie over de manier waarop de actualiteitenrubriek van de
Avro, Televizier, een item over paranormale genezers had gemonteerd. Daarin bleken de
uitspraken van een arts te zijn afgewisseld met meningen van andere geïnterviewden. De
arts deed zijn beklag in het artsenblad Medisch Contact, dat schreef over “ondeugdelijke tvvoorlichting” en een “gebleken tekort aan stijl en verantwoordelijkheid” bij de programmamakers.18
Het katholieke dagblad Het Centrum wijdde naar aanleiding van dergelijke kritiek een
uitvoerig artikel aan het knippen in interviews. De geïnterviewde chefs van de actualiteitenrubrieken – Richard Schoonhoven van Brandpunt, Peter van Campen van Attentie en
Wigbold van Achter het nieuws – gaven daarin aan dat zij niet veel anders deden dan wat
krantenjournalisten al decennialang deden: de zaak condenseren om tot de kern van het
probleem te komen. Dat was des te meer nodig wanneer geïnterviewden breedsprakig en
wijdlopig waren en minutenlang nodig hadden om een punt te maken. “Als knippen niet
19
meer mogelijk is, neem ik direct mijn ontslag”, aldus Wigbold.
Wat opvalt is dat de bekritiseerde omroepen inmiddels betrekkelijk gelaten reageerden
op de geuite verwijten. Waar in 1961 nog discussiebijeenkomsten over deze methode
werden georganiseerd, was twee jaar later het knippen in interviews en het naar eigen
inzicht monteren van de fragmenten voor de omroepen niet langer een controversieel
punt. De journalistieke keuze uit het voorhanden zijnde materiaal berustte bij de redactie,
liet de KRO aan een klager weten. En daar moest men zich maar bij neerleggen.20
Omstreden inhoudelijke keuzes

De inrichting van het televisiebestel in de jaren vijftig ging gepaard met soms felle discussies over de vraag wie het inhoudelijk voor het zeggen had: de omroepen of de overheid?
In de Televisiebeschikking 1951 was vastgelegd dat uitzendingen niets mochten bevatten
dat gevaar kon opleveren voor de veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede
zeden. Dit werd nog eens bekrachtigd in het Televisiebesluit van 1956.
Maar de controle hierop was repressief, dus achteraf, aangezien de preventieve censuur
zoals die voor de oorlog gold bij de radio, inmiddels was afgeschaft. Het was dus aan de
21
omroepen om te voorkomen dat hun programmamakers over de schreef gingen. De
keren dat dit gebeurde, leverden interessante debatten op over wat toelaatbaar werd geacht.
Een van de eerste televisierellen, behandeld in hoofdstuk 9, werd in augustus 1957 veroorzaakt door het programma Dag Koninginnedag. Het programma was gemaakt door de
journalisten Jan Vrijman en Tom Pauka en werd uitgezonden door de NTS in samenwerking met de Vpro. Het meest omstreden deel van het programma was het interview met een
voormalige muiter van De Zeven Provinciën. Veel kranten veroordeelden de uitzending en
spraken over “stormen van protest” die zouden zijn opgelaaid. Het protestants-christelijke
dagblad De Rotterdammer klaagde zelfs dat Nederland een omroepwet miste die “deze erger22
lijke misbruiken” onmogelijk zou maken.
De verontwaardiging overheerste in de reacties van de Nederlandse media, maar toch
vond lang niet iedereen de uitzending schandalig of het interview ongepast. Sommige
media namen het ook voor de makers op. Naar aanleiding daarvan concludeerde het
Vpro-bestuur dat er bij de Nederlandse bevolking kennelijk “snel voortgaande verschui286
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vingen” waren waarmee men bij de televisie rekening moest houden.23
Wat achteraf beschouwd heel opmerkelijk is aan de affaire, is dat de verantwoordelijke
staatssecretaris al vooraf op de hoogte was van het feit dat daarin een ex-muiter van De
Zeven Provincieën zou optreden. In eerste instantie hadden de programmamakers namelijk een andere ex-muiter aangezocht, maar het kabinet – dat daarover werd getipt – achtte
hem vanwege diens politieke antecedenten volstrekt ongeschikt. De staatssecretaris deelde
via een woordvoerder aan de NTS mee geen zendtijd ter beschikking te zullen stellen als
deze man voor de camera zou verschijnen. Een geschrokken Wim Rengelink lichtte in zijn
hoedanigheid van NTS-programmacommissaris onmiddellijk de Vpro in, waarop de
24
programmamakers voor een minder omstreden ex-muiter kozen. De dreiging van een
ingreep werd zodoende afgewend, al was de ophef over de uitzending er niet minder om.
Dát de regering had gedreigd vooraf in te grijpen, werd in de dagen na de uitzending wel
in diverse krantenberichten gemeld, maar vormde geen aanleiding voor protest. De bezwaren richtten zich voornamelijk tegen de inhoudelijke keuzes van de programmamakers.
Het is opmerkelijk dat zes jaar later een vergelijkbare dreigement van de overheid wel
zeer omstreden werd gevonden. Want het gedrag van de regering tijdens de zogenaamde
Bidault-affaire in maart 1963, waarbij men druk uitoefende op de KRO en zodoende voorkwam dat een interview met de Franse politicus George Bidault in Brandpunt werd uitgezonden, leidde tot veel kritiek. In hoofdstuk 6 is daar al uitgebreid aandacht aan besteed. Het
heersende standpunt was dat de regering haar gezag had misbruikt en dat de vrijheid van
meningsuiting overduidelijk was aangetast. Zoals het Haarlems Dagblad schreef:
“Een krachtig, ondubbelzinnig en unaniem protest van de Nederlandse journalistiek is in dit geval niet alleen uit hoofde van het journalistieke geweten noodzakelijk, doch mag uit het oogpunt van algemeen Nederlands democratisch belang niet
25
achterwege blijven.”
Ook een meerderheid in de Tweede Kamer keurde het handelen van de regering af. Verschillende kranten schreven dat, hoe ongelukkig het incident ook was, de Bidault-affaire
wel voor een noodzakelijke discussie over de grenzen van de televisie en de censuur had
gezorgd. “De televisie is een nog jong publiciteitsmiddel”, stelde Trouw. “De gedragsregels
die men bij het gebruik ervan moet in acht nemen, zijn bezig zich te vormen.”26
Even veelzeggend was dat sommige kranten van mening waren dat de KRO ten onrechte was gezwicht voor de druk van de regering. De Tijd meende dat de omroep door
had moeten zetten, het Algemeen Handelsblad betreurde de “al te serviele bereidheid” van
de omroepbestuurders om af te zien van uitzending en Het Parool hekelde de KRO omdat
de omroep niet genegen was om “voor de verdediging van het recht een poot uit te steken”.27 Juist in dit soort principiële kwesties moest men de rug recht houden, zo luidde het
oordeel.
Voor de positie van de regering leek het incident belangrijke gevolgen te hebben. In
sommige opzichten kan de Bidault-affaire namelijk beschouwd worden als een symbolische afsluiting of in ieder geval een keerpunt in een periode waarin de verhouding tussen
overheid en omroepen ter discussie stond. Juist omdat voor de omroep de vrijheid van
meningsuiting niet – zoals voor de pers – grondwettelijk was gegarandeerd, werd er sinds
de invoering van het Televisiebesluit van 1956 gediscussieerd over die verhouding. Veel
critici waren van mening dat de directe invloed van de regering op de omroep veel te groot
was. Alhoewel de bevoogdende houding van de overheid ten aanzien van de omroep in de
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loop van de jaren vijftig verminderde, leek deze rechtstreekse bemoeienis in het begin van
de jaren zestig het tegendeel te bewijzen.
De enorme golf van kritiek en verontwaardiging die het optreden van de regering veroorzaakte, zorgde er echter wel voor dat de overheid in het vervolg veel terughoudender
gebruik maakte van de macht die zij over de omroepen had. Dit bleek onder andere een
klein jaar later uit de zeer gematigde reactie op het beruchte ‘Beeldreligie’-item in Zo is het
toevallig ook nog ‘s een keer. Terwijl in dit geval een meerderheid van de fracties in de
Tweede Kamer om een regeringsingreep verzocht, volstond de verantwoordelijke minister
met een waarschuwing en bleef een corrigerende maatregel achterwege. En ook al zou de
regering in de nieuwe Omroepwet van 1967 een repressief toezicht blijven houden op de
inhoud van uitzendingen, aan de eigen verantwoordelijkheid van de omroepen voor hun
28
programma’s werd niet langer getornd.
Omstreden stellingname

Aan de positie van autoriteiten werd in het naoorlogse Nederland aanvankelijk niet getwijfeld. De pers stelde zich gedurende de jaren vijftig in de regel tamelijk dienstbaar op tegenover gezagsdragers. En ook bij de televisie was die houding merkbaar. Interviews met
autoriteiten waren in de regel zorgvuldig geregisseerde toneelstukjes, waarbij vragen van
tevoren met de politici waren doorgesproken en gevoelige of controversiële onderwerpen
werden vermeden.
De opkomst van het zogenaamde ‘harde interview’ bij de Britse televisie vanaf midden
jaren vijftig, waarbij de televisiejournalisten een directe, doortastende en aanvallende interviewstijl ontwikkelden, leidde niet meteen tot een aanpassing van de aanpak bij de Neder29
landse televisie. Wel was er belangstelling voor. Begin jaren zestig werd in Nederland zelfs
een Brits televisiespel over het harde interview uitgezonden waarin de confronterende aanpak
werd gepersifleerd.30 Ook werd er publiekelijk gediscussieerd over de rol die televisie kon
hebben bij het kritisch begeleiden van politici en anderen gezagsdragers.
Met zijn pleidooien voor controversial broadcasting en meer discussie op televisie was
televisiecriticus Schaafsma daarbij een belangrijke gangmaker. Al in 1960 schreef hij in de
NRC dat televisie-interviews de mogelijkheid boden publieke figuren hun maskers te
ontnemen. Een opvatting die hij veelvuldig in zijn krant zou herhalen, onder meer verwijzend naar het Amerikaanse voorbeeld van See It Now en de val van senator Joe McCarthy.
Zo publiceerde de NRC in reactie op de Bidault-affaire een groot artikel onder de kop
31
“Televisie als medium tot ‘ontmaskering’”.
Ook al was er aanvankelijk in Nederland niet zozeer sprake van een ontmaskering van
gezagsdragers, toch had televisie een – grotendeels onbedoeld – ontmythologiserend effect.
Want het nieuwe medium bracht politici close up in de huiskamer en toonde het onvermogen van veel autoriteiten om hun standpunten duidelijk en puntig uiteen te zetten. De
jury van de Televisieprijs van het Prins Bernhardfonds liet in 1961 enigszins wrevelig
weten: “Hooggeplaatsten in den lande, die onder het mes komen van de TV-reporters,
slagen er niet altijd in om het onderwerp, waarvan zij het vliegende middelpunt vormen,
in een begrijpelijke of verhelderende vorm waarneembaar nader tot de kijker te bren32
gen.”
De toenemende kritische toon van sommige interviewers bood de autoriteiten op dit
punt weinig steun. En geen antwoord geven op de gestelde vragen maakte een slechte indruk, omdat het publiek dan al snel van mening was dat de ondervraagde gezagsdragers iets
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te verbergen hadden. Om de zaak nog erger te maken: een politicus die een uitnodiging voor
een studio-interview weigerde, liep het risico dat de programmamakers een opname van
‘zijn’ lege stoel zouden uitzenden – een trucje dat was afgekeken van de Britse televisie.
Wie de lege stoel voor het eerst op de Nederlandse televisie uitzond, laat zich niet
exact traceren. De truc werd in ieder geval begin 1961 toegepast bij Flits, het actualiteitenmagazine van de Avro, en Arie Kleijwegt deed het gelijktijdig in zijn actualiteitenmagazine Espresso. Zo toonde Kleijwegt in een studiodiscussie over vermeende doping in de
zwemsport de lege stoel waar een vertegenwoordiger van de zwembond had moeten zitten.
De bond had “begrijpelijkerwijs” bedankt voor de eer in het beklaagdenbankje plaats te
33
nemen, noteerde een televisiecriticus nog welwillend. Maar steeds vaker werd het wegblijven uit de studio gezien als een laffe daad. Want door dergelijke confrontaties uit de
weg te gaan, ontliepen autoriteiten hun verantwoordelijkheid. Volgens sommigen vormde
het wegblijven zelfs een gevaar voor het goed functioneren van de democratie.34
Wat de toenemende kritische toon van de interviewers betreft, viel de directe en soms
confronterende stijl van interviewen van Wigbold in zijn documentaires uit 1961 en 1962
op. Televisierecensenten schreven daar veelal instemmend over. “Wigbold houdt van ‘harde’
interviews”, kopte Het Vrije Volk boven een artikel over de programmamaker.35 Zelf zei
Wigbold dat interviews voor de televisie pas echt boeiend werden als de interviewer zich
wilde belasten met de rol van tegenstander van de geïnterviewde. “Dan geef je zo’n man de
kans zich ergens tegen af te zetten en goed los te komen.”36 Het leek te werken: vooral de
wijze waarop Wigbold korte, rechtlijnige en scherpe vragen stelde oogstte lof.
Volgens sommigen lag het beginpunt van het harde interview ook bij Wigbold en,
aansluitend, Achter het nieuws. Herhaaldelijk schreven kranten vanaf begin 1963 over de
“agressieve” stijl van interviewen van onder meer Koos Postema bij de actualiteitenrubriek.
Het viel op dat de verslaggevers van Achter het nieuws op veroordelende toon vragen gingen stellen.37 Daarnaast begon de wat nurkse, barse en tegelijkertijd laconieke manier van
ondervragen waarmee onder meer televisiejournalist Frits van der Poel zich bij Brandpunt
onderscheidde in het oog te springen.38 Het bleek een onomkeerbare trend. “De tijden van
het (kei)harde interview” op het Nederlandse televisiescherm waren aangebroken, constateerde televisierecensent Hofhuizen in november 1963 in De Tijd De Maasbode.39
De ontvangst ervan was gemengd. Een deel van het publiek vond dat het daarvoor de
hoogste tijd werd, schreef een columnist eind 1963 in Het Vrije Volk:
“Veel vakmensen en kijkers storen zich aan veel halfzachts. Zij ergeren zich aan
stoplappen als ‘dat is een aardige vraag, die u stelt’ of ‘het is heel vriendelijk, dat u
gekomen bent.’ Ze zouden grote scharen willen hanteren om franje weg te knippen, om televisie direct, indringend, koel, zakelijk te maken en al het wijdlopige
40
uit te bannen. Ze willen televisie ‘hard’ maken en volwassen.”
De directe aanpak werd door sommige auteurs beschouwd als een vooruitgang, mede
omdat deze zorgde voor betere politieke voorlichting. Naar aanleiding van een televisieinterview van Wigbold en Hans Jacobs met minister-president Cals, eind 1965, schreef de
Gelderlander in een hoofdredactioneel commentaar dat dit interview een belangrijke stap
voorwaarts vormde in de ‘confrontatiepolitiek’ tussen de regeerders en het volk. De tijd
dat een minister tevoren nauwkeurig wenste te weten wat hem gevraagd ging worden en
zijn veto tegen bepaalde vragen uitsprak “ligt nog maar vlak achter ons’’, constateerde de
Gelderlander. Hierdoor bleef in het verleden ieder debat achterwege. Terwijl volgens de
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krant vrijmoedige harde interviews met onverwachte vragen juist bevorderlijk waren voor
de parlementaire democratie.41
Ook de voorbeelden uit landen als Groot-Brittannië en de Verenigde Staten wekten
vaak bewondering. Zo toonde televisierecensent Nico Scheepmaker zich erg gecharmeerd
van de harde en scherpe interviewstijl waarmee drie Amerikaanse verslaggevers de Indonesische president Soekarno “koelbloedig” onder vuur hadden genomen. Hun “impertinente
vragen” leverde een uiterst boeiend verhoor op, aldus Scheepmaker.42
Dit Amerikaanse interview werd uitgezonden door Achter het nieuws. De andere actualiteitenrubrieken namen eveneens buitenlandse reportages en interviews over en de daarin
getoonde interviewstijl werkte inspirerend bij de redacteuren. “De confronterende vraaggesprekken op de BBC, daar dweepten we mee”, herinnerde Postema zich.43 “Dat vonden
ze prachtig”, beaamde televisiesecretaris Rengelink in een terugblik.44 Maar dat Nederlandse journalisten op een vergelijkbare wijze de confrontatie aangingen, ontmoette niettemin
al snel kritiek.
Televisierecensent Hofhuizen, die in 1960 nog in De Tijd De Maasbode had betoogd dat
de televisie meer durf kon gebruiken, ergerde zich drie jaar later aan de air waarmee sommige interviewers hun ‘slachtoffers’ tegemoet traden en ter verantwoording riepen.45 Ook een
columnist in het Algemeen Dagblad sprak eind 1963 zijn ergernis uit over “die jonge jongens
die tegenwoordig de huiskamer binnenstappen en daar ten aanschouwen van het hele land
Nederlanders ondervragen op een manier die soms bij het vlegelachtige af is.”46
Met name de toonzetting viel verkeerd. Een Rotterdamse krant maakte zich tot tolk
van boze televisiekijkers en hief de vinger tegen de “insinuerende, impertinentie van de
televisie-nozems met hun onbeschofte vragen, hun gesneer en gehoon, hun zogenaamde
kleine gemene vraagjes”.47 Wat vooral irritatie wekte was dat redacteuren zich als een
openbaar aanklager leken te gedragen. Zo maakte de Provinciale Zeeuwse Courant zich in
de zomer van 1964 boos over interviewers die de rol van officier van justitie op zich namen. “Deze wijze van vraagstelling gaat naar ons gevoel redelijke grenzen te buiten.”48
Eind 1964 wijdde het Utrechtsch Nieuwsblad een artikel aan alle klachten. Een van de
belangrijkste kritiekpunten van het publiek was dat bij sommige actualiteitenrubrieken de
vraagstelling zo tendentieus leek. “De mensen hebben geen gelegenheid om uit te praten
en worden in een bepaalde hoek geduwd waar ze uit eigen beweging nooit in terecht
zouden zijn gekomen.”49
Ook de omroepen merkten dat hun kijkers zich soms ergerden aan de harde interviewstijl. Zo leverde een geïrriteerd KRO-lid begin 1965 in een brief aan het hoofdbestuur
van de omroep commentaar op het, naar haar mening, voortdurend verlagen van de normen bij televisie-interviews.
“Het schijnt bon ton te zijn anderen – die men tenslotte in eigen huis uitnodigt –
te kwetsen en onheus te bejegenen. Men laat personen niet uitspreken, verdraait
hun woorden en legt hen dingen in de mond, die het tegengestelde weergeven van
50
de mening van die persoon”.
De geuite kritiek kwam doorgaans op hetzelfde neer. Kijkers en critici hadden problemen
met de relatief jonge leeftijd van de interviewers, klaagden over hun arrogantie en onbeleefdheid, en protesteerden tegen de – in hun ogen –suggestieve, tendentieuze en provocerende vragen die werden gesteld. Wie dachten de interviewers wel dat zij waren?
In reactie op dergelijke kritiek schreef Wigbold in maart 1964 een artikel in Vrij Ne290
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derland waarin hij zijn visie op het televisie-interview uiteenzette. Hierin beaamde hij dat
sommige verdedigers van het harde interview dit wel eens verwarden met een onbeleefd
interview. Zelf zag Wigbold dat anders:
“Niet alleen dient de interviewer correct te blijven en afstand te bewaren, hij dient zich
ook te onthouden van alles wat naar discussie zweemt. Zijn enige taak is door vragen
en opmerkingen tot een zo duidelijk mogelijk beeld van de zaak te komen.” 51
Twee jaar later publiceerde Wigbold in Vara’s Radio TV Gids enkele stellingen over het
televisie-interview die breed de aandacht trokken. Ter begeleiding schreef hij dat het
scherpe, kritische televisie-interview in Nederland nog steeds een omstreden zaak was,
terwijl het in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en West Duitsland – “toevallig landen waar men iets weet van televisiejournalistiek” – inmiddels aanvaard was. Het waren
vooral “interviews met de Autoriteit” die in Nederland tot commentaar leiden, terwijl
volgens Wigbold het stellen van scherpe vragen juist een bewijs van respect voor de geïnterviewde was. En bovendien de beste manier om de kijkers zo volledig mogelijk te infor52
meren over de zaken waarover het interview ging.
Ook Brandpunt-redacteur Van der Poel verdedigde in diverse kranteninterviews zijn
doortastende aanpak. “De mensen vinden een interview gauw hard, terwijl het dat niet is.”
De enige norm die volgens hem gold, was of de scherpe aanpak journalistiek gezien verantwoord was. “Als je ernstige zaken aan de orde stelt, hoort het doodgewoon bij het vak
dat goed te doen.”53
De interviewstijl van Brandpunt en Achter het nieuws, omschreven als een “zeer directe,
enigszins agressieve stijl”, raakte in de loop van de jaren zestig steeds meer ingeburgerd.54
Mede daardoor leek de balans in de machtsverhouding tussen geïnterviewde en interviewer in het voordeel van de laatste uit te vallen. In 1967 concludeerde de politicoloog Ed
van Thijn in een studie over televisie en politiek dat waar aanvankelijk de vrees leefde dat
geslepen politici zich van het nieuwe medium meester zouden maken, eerder het tegendeel
het geval was. Legio Nederlandse politici waren in de voorafgaande jaren over de beeldbuis uitgegleden. Van Thijn: “Geen wonder dat er een nieuw schrikbeeld is opgekomen,
dat van de mannetjesbreker, de almachtige televisiepresentator.”55
De waardering voor de directe aanpak ging in de tweede helft van de jaren zestig overheersen en de “modern-agressieve interviewstijl” werd steeds vaker geprezen. Het is illustratief dat toen de liberale senator Harm van Riel een aantal televisie-interviewers in 1968
“straatventers in hoon” noemde en het doorvragen bij ontwijkende antwoorden betitelde
als terreur, dit hem vooral meewarige reacties in de pers opleverde. Publicisten als hoogleraar filosofie Bernard Delfgaauw keerden zich tegen Van Riels verwijt dat veel televisiejournalisten provocerend te werk zouden gaan. “Als je zover bent, dat de waarheid noe56
men, provoceren zou zijn, dan zijn we wel heel ver weggezakt in het moeras.”
Professionaliteit ter discussie

In bovenstaande paragrafen is geschetst hoe er gereageerd werd op veranderingen in de
journalistieke aanpak van de actualiteitenrubrieken. Een debat dat tot dusver buiten beschouwing is gelaten, is de discussie over de ‘gekleurde’ berichtgeving van de actualiteitenprogramma’s die gedurende de jaren vijftig en zestig regelmatig oplaaide.
Veel van de kritiek die op dit punt werd geuit, ging hand in hand met aanvallen op
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het verzuilde omroepbestel in de jaren vijftig en zestig. Die verzuilde organisatie van de
omroep zou immers gekleurde en partijdige berichtgeving bevorderen. Dit soort kritiek
was veelal afkomstig van de rechterzijde van het mediaspectrum (zoals van De Telegraaf),
maar viel soms ook ter linkerzijde te horen (bijvoorbeeld bij Het Parool). Het waren media
die voorstander waren van een andere inrichting van het omroepbestel – in de vorm van
een commerciële of nationale omroep – en die hun afkeer van de ‘verzuilde’ omroepen
luidkeels beleden.
Interessanter dan deze in essentie vooral politiek gemotiveerde commentaren, is de kritiek die in de jaren zestig door representanten van de verzuilde media zelf werden geuit.
Vooral de commentaren op de organisatie en invulling van de actualiteitenvoorziening op
de Nederlandse televisie zijn relevant. Daarin werd namelijk de professionele kwaliteit van
de berichtgeving in twijfel getrokken.
Het meest opvallende voorbeeld van dergelijke kritiek kwam van binnenuit. Onder de
kop “Radio- en televisienieuws zitten in het slop” publiceerde voormalig Achter het nieuwsredacteur Leo Kool in december 1965 een buitengewoon kritisch artikel in De Journalist
dat veel publiciteit kreeg. Kool was in de zomer van 1965 van de Vara overgestapt naar de
Vpro en het werd pikant gevonden dat juist een televisiejournalist die carrière had gemaakt bij Achter het nieuws zich nu tegen zijn oude werkgever keerde.
Volgens Kool ondermijnde de volkomen verouderde omroepstructuur de kwaliteit van
de nieuwsverslaggeving: “Kwalitatief [...] blijft de televisiejournalistiek ver beneden het
57
niveau, dat ze behoort te hebben.” Kool somde negen punten op waaruit dat zou blijken.
Zo was de continuïteit zoek, kwamen herhalingen veelvuldig voor, moesten de kleine
redacties teveel zendtijd vullen en was het claimsysteem – waarbij rubrieken nieuwsonderwerpen exclusief konden claimen – onzinnig. De verschillende actualiteitenrubrieken
en het NTS Journaal waren vooral bezig elkaar te bestrijden en die onderlinge concurrentie werkte niet in het voordeel, maar juist in het nadeel van de kijker, aldus Kool.
“Mijn conclusie is dat uitgaande van de veronderstelling dat de televisiekijker recht
heeft op zo uitvoerig en goed mogelijke informatie, de Nederlandse televisie zich
schuldig maakt aan ernstige nalatigheid [...] en volstrekt in gebreke blijft om te
58
doen wat van haar verlangd mag worden.”
Kool kreeg mondjesmaat bijval. Zo stelde Schaafsma in een reactie dat veel feilen van de
actualiteitenrubrieken te wijten was aan onvoldoende ervaring en een tekort aan journalistiek vakmanschap.59 Maar opmerkelijk veel televisiecritici zeiden dat ze de kritiek van Kool
overtrokken vonden. De problemen zouden eerder in de organisatorische sfeer liggen dan
dat er sprake was van een fundamenteel falen of een ondeugdelijke omroepstructuur. Dat
was ook de mening van de televisiejournalisten zelf. Brandpunt-hoofdredacteur Schoonhoven verklaarde juist voorstander te zijn van concurrentie tussen de rubrieken. “Concurrentie is de basis voor elk zich ontwikkelend programma.”60
Dat Kools kritiek niet breed werd omarmd, had er ook mee te maken dat juist in deze
periode de rubrieken, met name Brandpunt en Achter het nieuws, bij grote nieuwsgebeurtenissen steeds meer samenwerkten. Het was een ontwikkeling die de televisierecensenten
met lichte verbazing maar ook enthousiasme begroetten. Dat een interview gedraaid door
de ene rubriek vanwege de actualiteit werd uitgezonden door een ander actualiteitenprogramma, werd aanvankelijk nog omschreven als een “revolutionaire daad”.61 Maar de
critici en kijkers raakten er snel aan gewend dat bij groot nieuws de rubrieken nauw over292
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legden en journalistieke afwegingen een belangrijkere rol speelden dan de onderlinge
concurrentie.
Drie jaar later kreeg een hernieuwde poging om de kwaliteit van de televisiejournalistiek ter discussie te stellen evenmin veel steun. De aanval kwam dit keer van de hand van
Henk Hofland, hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad. Tijdens het congres ‘Massamedia en politiek’, in juni 1968 georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van
Journalisten, stelde Hofland dat de televisiejournalistiek nauwelijks een vaktechnische
traditie had, dat van enige inhoudelijke specialisatie geen sprake was en dat de redacties
van de actualiteitenrubrieken niet meer waren dan een kleine verzameling “mannetjes”.
Dit in tegenstelling tot de werkwijze in de dagbladjournalistiek – de krant was “een me62
neer”.
Hoflands aanklacht was bedoeld als een scherpe aanval op de kwaliteit van de berichtgeving, maar een reactie bleef uit. De meeste televisierecensenten en kijkers waren eigenlijk wel
tevreden met het niveau van de belangrijkste actualiteitenrubrieken in deze periode. Deze
rubrieken werden vooral geprezen. Slechts zelden werden ze aangevallen vanwege hun ondeskundigheid of een gebrek aan journalistiek inzicht, constateerde de televisierecensent van
de Volkskrant. Mogelijk kon het nóg beter, maar slecht was het zeker niet.63
Dit was een beduidend ander geluid dan wat aan het begin van de jaren zestig te horen
was geweest. Toen klonk steeds geklaag over de oubollige aanpak van de actualiteitenmagazines. Tegen het eind van de jaren zestig overheerste vooral lof voor de gedurfde aanpak
en de vele “voortreffelijke” en “belangwekkende” reportages van met name Achter het
nieuws en Brandpunt. Dergelijke positieve beoordelingen waren al vanaf eind 1962 te
horen en klonken in de loop van de jaren zestig steeds luider.
Er was bewondering en respect voor de prestaties die de redacties van beide actualiteitenrubrieken leverden. Vol trots werd geschreven over buitenlandse zenders die weer een reportage van Achter het nieuws of Brandpunt hadden overgenomen en over prijzen die de Nederlandse televisiejournalisten in de wacht hadden gesleept. Tijdschriften publiceerden glamourachtige foto’s van de redacties waarbij de televisiejournalisten als moderne helden poseerden. Hun professionaliteit, begin jaren zestig nog in twijfel getrokken, stond amper nog
ter discussie. Dit verklaart waarom de paar aanvallen daarop verzandden.
Een modern medium

In het publieke debat over televisie in de jaren vijftig en zestig is een aantal lijnen te trekken. Toegespitst op de nieuws- en actualiteitenprogramma’s, betekende de periode 19591962 duidelijk een omslag. In toenemende mate werd er commentaar geleverd op het
gebodene, waarbij twee concepten een belangrijke rol speelden: moderniteit en professionaliteit.
Vanaf de start werd televisie gezien als een modern medium. Aanvankelijk werd die
moderniteit niet zozeer gedefinieerd in termen van progressiviteit, maar eerder verbonden
aan het concept van technische innovatie en vooruitgang – niet verwonderlijk voor een
nieuw communicatiemiddel dat in de eerste plaats als een technologische verworvenheid
werd beschouwd. Maar tegen het eind van de jaren vijftig ontstond teleurstelling over het
feit dat programma’s in inhoudelijk opzicht achterbleven bij wat men verwachtte van een
modern medium, waarbij actueel en eigentijds zijn belangrijk werden geacht. Vandaar dat
geklaagd werd over het oubollige en ‘teuterige’ gehalte van de actualiteitenmagazines.
Daarnaast, juist omdat televisie een complex technisch medium was, leefde het beeld
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dat de programma’s gemaakt moesten worden door echte professionals. Dit verklaart de
grote teleurstelling over het amateuristische peil van veel programma’s in de begintijd.
Toen het gaandeweg mogelijk werd ook buitenlandse actualiteitenprogramma’s te zien –
omdat ze uitgezonden werden op de Nederlandse televisie of omdat men ze in grensstreken of in het buitenland zelf zag – nam de onvrede toe. Kwalificaties als “onbeholpen” en
“onvolwassen” werden gebruikt om aan te geven dat Nederland in professioneel opzicht
achterbleef bij het buitenland.
Men had duidelijk behoefte aan een meer ‘professionele’ televisiejournalistiek; onder
televisierecensenten was het klimaat er in ieder geval rijp voor. Het mocht allemaal wat
brutaler, flitsender en kritischer worden. Maar tegelijk, zo blijkt uit de discussies die ontstonden naar aanleiding van de vernieuwingen, hadden zowel het publiek en de politiek,
als sommige delen van de pers er moeite mee dat de consequentie hiervan was dat televisiejournalisten zich autonomer gingen opstellen. Want bij de besproken veranderingen in
vorm, onderwerp en vraagstelling was het steeds de grotere autonomie van de redacteuren
die leidde tot ophef en debat.
Een van de belangrijkste consequenties van deze grotere autonomie was dat televisiejournalisten de positie van autoriteiten leken aan te tasten: door hun uitspraken op te
knippen en gelijk te stellen aan die van gewone burgers, door hun recht op ingrijpen ter
discussie te stellen, door hen in interviews te interrumperen en op ogenschijnlijk beschuldigende toon te ondervragen. Lang niet iedereen vond dat gepast. Maar in betrekkelijk
korte tijd wisten de redacteuren van met name Brandpunt en Achter het nieuws zich een
positie te verwerven waarin hun autonome werkwijze geaccepteerd raakte en zij gevreesd
werden als “almachtige televisiepresentatoren” en “mannetjesbrekers”.
Zonder twijfel speelden de glamouruitstraling en de nationale bekendheid die samenhing met het verschijnen op televisie daarbij een rol. En het is begrijpelijk dat ervaren
journalisten uit de krantenwereld, zoals Hofland, geïrriteerd reageerden op de plotselinge
status die televisiejournalisten verkregen. Maar kijkend naar de publieke opinie, wekt het
geen verbazing dat de programmamakers die de potenties van het medium met durf wisten uit te buiten en er het beste in slaagden de verwachtingen waar te maken, uiteindelijk
ook de meeste sympathie verwierven.
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Het journalistieke landschap

Nederlandse actualiteitenmagazines die, afgezet tegen BBC’s actualiteitenprogramma
Tonight, “onbevredigende vergaarbakken van schilderachtigheden en kuriositeiten” waren
of televisiejournalisten die zich, vergeleken met hun Britse en Amerikaanse collega’s, gedroegen als “blinde leerlingen” die het niveau van hun meesters maar niet konden bereiken – in het begin van de jaren zestig werden in toenemende mate dit soort vergelijkingen
met het buitenland gemaakt.64 En niet alleen door recensenten, ook door kijkers, aangezien items uit buitenlandse actualiteitenprogramma’s steeds vaker op de Nederlandse
televisie verschenen.
Zoals bleek uit het vorige hoofdstuk, vormde de daarin getoonde aanpak, zoals het
‘harde’ interview, een inspiratie voor Nederlandse televisiejournalisten. Het is de vraag in
welke mate de Nederlandse actualiteitenrubrieken kopieën waren van buitenlandse voorbeelden.
Bij het ontstaan van het ‘nieuwe’ genre van de kritische actualiteitenrubriek is het van
belang te kijken naar voorbeelden die vooral wat betreft de afbakening en invulling van dit
genre als inspiratie dienden. Drie vragen zijn daarbij van belang: Hoe zat het met de ontwikkelingen in de (televisie)journalistiek in zowel binnen- als buitenland? Welke elementen daarvan werden overgenomen en beïnvloedden aldus de vernieuwing van de Nederlandse televisiejournalistiek? En tenslotte: op welk moment gebeurde dat?
De lijnen die in Deel I en Deel II al zijn uitgezet, worden in dit hoofdstuk verder
doorgetrokken. Dat gebeurt steeds schetsmatig, waarna kort wordt ingegaan op wat men
van deze ontwikkelingen in Nederland vond en welke invloed ze hebben gehad op Achter
het nieuws – voor zover dat expliciet valt vast te stellen. Daarbij ligt de focus weer op de
periode 1959-1962, al is er ook aandacht voor relevante ontwikkelingen later in de jaren
zestig. Aan bod komen achtereenvolgens de buitenlandse televisiejournalistiek, enkele
vernieuwende binnenlandse televisieprogramma’s en de ontwikkelingen in de Nederlandse
pers.
Buitenlandse televisiejournalistiek

Kijkend naar de buitenlandse en vooral de Amerikaanse televisiejournalistiek, was de
erfenis van See It Now groot. Het programma van Ed Murrow en Fred Friendly werd
weliswaar gestaakt in 1958, maar had wel de toon gezet voor de onderzoekende en uitgesproken manier waarop Amerikaanse televisiejournalisten in het vervolg te werk zouden
gaan. Zoals al aangegeven in hoofdstuk 2, bepaalde See It Now lang de norm waaraan
andere journalistieke programma’s in de Verenigde Staten werden afgemeten. Qua format
en aanpak ging het er om zo realistisch mogelijk te zijn en duidelijke contrasten in het
verhaal neer te zetten, met een verslaggever die de kijker door de reportage heen leidde en
uiteindelijk ook een oordeel velde. Tegelijkertijd gingen sommige Amerikaanse program295
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mamakers, zonder de uitgangspunten van See It Now te verloochenen, zich afzetten tegen
die vorm en werkwijze.
Ze kregen daar begin jaren zestig ook relatief veel ruimte voor. Zoals beschreven,
leidde de schokgolf veroorzaakt door de quizshowschandalen in het voorjaar van 1959 tot
een nieuwe focus op inhoudelijke programma’s bij de Amerikaanse televisienetwerken. Zo
ging bij de CBS onder meer de documentairerubriek CBS Reports van Friendly van start.
Het televisieseizoen 1960-61 zag aansluitend een grote toename van journalistieke documentaires. NBC begon met NBC White Paper, een serie specials, en ABC kwam met haar
Close-Up-serie. Mede als gevolg daarvan zonden de drie netwerken in het televisieseizoen
1961-62 gezamenlijk meer dan 250 uur aan journalistieke documentaires uit.
Dat seizoen was het hoogtepunt. De rest van de jaren zestig liet een wat gemengder
beeld zien wat betreft de nieuws- en documentaire programma’s. Kenmerkend voor de
Amerikaanse televisiejournalistiek was de verdeling in televisiejournaals enerzijds en
nieuwsdocumentaires anderzijds. Het format van de actualiteitenrubriek kende men niet,
al was See It Now oorspronkelijk wel als zodanig opgezet. Pas eind jaren zestig, toen het
actualiteitenmagazine 60 Minutes van start ging, zou dat format weer terugkeren op de
65
Amerikaanse televisie. In de tussentijd zouden de toonaangevende televisiejournaals in
1963 een belangrijke formulewijziging ondergaan toen de lengte van de bulletins verdubbelde naar dertig minuten, zodat er inhoudelijk veel meer mogelijk werd.66 Dit dwong de
journalistiek-documentaire programma’s tot een nog sterkere focus op verhalen voorbij
het gewone nieuws.
Tijdens het presidentschap van John F. Kennedy (1961-1963) stak daarnaast een progressieve wind op en leek in de Verenigde Staten een nieuw elan te ontstaan. Het zou van
invloed zijn op de journalistiek-documentaire programma’s die al vanaf 1960 waren begonnen om te experimenteren met hun vorm en toonzetting.67
CBS Reports specialiseerde zich in achtergrondjournalistiek en maakte naam met haar
onderzoeksjournalistieke documentaires. Los van de reeds besproken Harvest of Shame
(1960) van Murrow, over het treurige lot van seizoensarbeiders, bracht zij bijvoorbeeld
Biography of a Bookie Joint (1961), een exposé over de werking van een illegaal gokhuis in
Boston, en Thunder on the Right (1963), een onderzoek naar extreemrechtse politieke
groeperingen in de Verenigde Staten. CBS zou in 1967 ook The Warren Report uitzenden,
een zeer uitvoerige, gedegen en spraakmakende reconstructie van de moord op John Ken68
nedy.
De NBC White Paper-serie, die zes keer per jaar werd uitgezonden, kwam minder frequent op het scherm dan de maandelijkse en later wekelijkse CBS Reports. Maar het doel
van de serie leek ambitieuzer: het programma wilde kwesties onderzoeken die samenlevingen dreigden te ondermijnen. Zo werd in de tweede aflevering, uitgezonden in mei 1960,
de strijd tegen segregatie behandeld door nauwgezet een incident te reconstrueren waarbij
een groepje zwarte Amerikaanse studenten weigerde een café in het zuidelijke Nashville te
verlaten. Hierbij pasten de programmamakers een meer subjectieve vertelstijl toe dan de
traditionele vorm, waarbij een verslaggever het verhaal vertelde. Het incident werd gereconstrueerd door middel van interviews met de zwarte en blanke Amerikanen die bij het
voorval betrokken waren geweest. Vervolgens werden via het zogenaamde cross-cut interview de elkaar tegensprekende getuigenissen getoond. In de montage van contrasterende
beelden en meningen lag ook de kracht van de serie.
Daarnaast maakte NBC White Paper naam met innovaties als het op de voet volgen van
een groep West-Berlijnse studenten die vrienden en familieleden hielpen ontsnappen uit
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Oost-Berlijn door een tunnel onder de Berlijnse muur te graven. De resulterende documentaire, The Tunnel (1962), bracht de ontsnapping van begin tot eind in beeld, maar was niet
geheel onomstreden aangezien NBC de bouw van de tunnel had helpen financieren. Toch
werd de spannend vormgegeven documentaire wereldwijd een groot succes.69
ABC’s Close-up-serie experimenteerde eveneens met een meer subjectieve aanpak. Hierbij werd getracht kijkers te laten ervaren hoe het leven van anderen was, in plaats van hen
daarover via een verslaggever of voice-over te vertellen. Het programma introduceerde de
cinéma vérité-aanpak – of direct cinema, zoals het ook werd genoemd – bij een groter publiek.
Cinéma vérité was een documentaire stroming die min of meer gelijktijdig in Frankrijk
en de Verenigde Staten ontstond, mede als gevolg van de opkomst van lichtgewicht 16mm
camera’s. In Frankrijk maakte de antropoloog Jean Rouch naam met zijn documentaire
Chronique d’un éte (1961), waarin ‘gewone’ Fransen aan het woord kwamen over de Franse
samenleving en gereflecteerd werd op de vraag hoe realistisch het getoonde beeld was.
Tegelijkertijd probeerden in de Verenigde Staten filmmakers als Richard Leacock,
Robert Drew en Albert Maysels door het loskoppelen van beeld- en geluidopnameapparatuur een grotere vrijheid te krijgen om de werkelijkheid vast te leggen. Doel was het
publiek te laten zien hoe dingen er in het echte leven aan toe gingen, in plaats van een
sociaal wenselijk beeld te schetsen of situaties te ensceneren. De Amerikaanse filmmakers
wilden de kijkers niet vertellen wat ze moesten vinden van een onderwerp, maar hen hun
eigen conclusies laten trekken. De getoonde beelden, plus begeleidende authentieke geluiden en gesprekken, moesten het werk doen. Dit leidde bij ABC’s Close-up-serie tot documentaires als Primary (1960), waarin de jonge democratische presidentskandidaat Kennedy en zijn tegenstrever Hubert Humphrey dicht op de huid werden gevolgd tijdens hun
verkiezingstournees, en Crisis: Behind a Presidential Commitment (1963), waarbij camera’s
vastlegden hoe een conflict tussen het Witte Huis en de gouverneur van Alabama over het
70
toelaten van zwarte studenten op de universiteit zich ontvouwde.
Terecht signaleerde het vakblad Television Quarterly in de herfst van 1962 dat bij de
Amerikaanse nieuwsdocumentaires een duidelijke verschuiving had plaatsgevonden van de
voice-of-doom-techniek – zoals die door Murrow en zijn collega’s in de jaren vijftig was
toegepast – naar een meer intense en subjectieve stijl van cameravoering en montage.71 Er
werd minder toegewerkt naar een standpunt en meer ruimte gelaten aan de kijkers om zelf
een mening te vormen.
Wat wel hetzelfde bleef, was de grote aandacht voor de narratieve kant van televisiejournalistiek. Reuven Frank, verantwoordelijk voor de nieuwsprogramma’s bij NBC en
betrokken bij de White Paper-serie, vatte deze aanpak in 1963 aldus samen in een interne
memo:
“Every story should, without any sacrifice of probity or responsibility, display the
actions of fiction, of drama. It should have structure and conflict, problem and
denoucement, rising action and falling action, a beginning, a middle and an end.
72
These are not the essentials of drama; they are the essentials of narrative.”
Deze narratieve aanpak, gericht op het uitbuiten van de dramatische aspecten van een
onderwerp, zou kenmerkend blijven voor de Amerikaanse stijl.
In Groot-Brittannië waren BBC’s Panorama en Tonight de twee programma’s die vanaf de
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tweede helft van de jaren vijftig de toon zetten wat betreft de televisiejournalistiek. Hun
aanpak had een duidelijke invloed op de ‘nieuwsexplosie’ op de Britse televisie in de jaren
zestig, waarbij nieuwe vormen werden ontwikkeld en televisiejournalistiek een prominent
onderdeel van het programma-aanbod werd. Ook hier gold dat de meeste nieuwe programma’s zich al dan niet bewust spiegelden aan of juist afzetten tegen de formats van
beide rubrieken.
Het variëren binnen het format begon al bij Panorama zelf. In 1961 trad voormalig
sportjournalist Paul Fox aan als eindverantwoordelijke en zijn aanpak was wat populairder
dan die van zijn voorganger. In de loop van de jaren zestig liet de redactie van Panorama
bovendien het magazineformat steeds vaker los en koos voor lange reportages of interviews
over één onderwerp. Aldus hoopte men de impact van het programma te vergroten en
zich te onderscheiden van de toenemende concurrentie.
Onder leiding van de opvolger van Fox, eindredacteur Jeremy Isaacs die was weggekocht bij het concurrerende actualiteitenprogramma This Week van ITV, ging Panorama
vanaf het voorjaar van 1966 regelmatig specials uitzenden. Deze aanpak bleek geen onverdeeld succes, aangezien het programma niet langer bovenop het nieuws leek te zitten en
het publiek zich langzaam van de prestigieuze actualiteitenrubriek begon af te keren. Panorama werd in toenemende mate ouderwets gevonden. Zoals een recensent schreef:
“Its unique authority has slipped away, its imitators outflanked it. It stands out
like a nice old hotel, dignified and rather formal, surrounded by new snazzy motels, snack bars, dives and discotheques, holiday camps and fly-by-night clubs. The
73
staff are first-rate, the guests distinguished, but the food is rather dull.”
De afnemende autoriteit van het programma werd veroorzaakt doordat men elders vernieuwende formats en een journalistieke aanpak ontwikkelde die de tijdsgeest beter leken
aan te voelen.74 Zo genereerde het populaire Tonight als spin off het al eerder genoemde
ophefmakende satirische programma That Was The Week That Was (1962-1963), dat in
weerwil van zijn korte bestaan veel invloed had op de houding van zowel journalisten als
publiek. Tonight zelf werd in 1965 opgevolgd door de actualiteitenrubriek 24 hours. Dit
dagelijkse programma werd ‘s avonds laat uitgezonden en concentreerde zich op analyse
en debat. Paneldiscussies over de actualiteit van de dag werden afgewisseld met reportages
en interviews. 24 hours was in dit opzicht serieuzer dan Tonight en focuste zich meer op
onderzoeksjournalistiek.
Datzelfde gold voor de grootste vernieuwer van de Britse actualiteitenprogramma’s in
deze periode: het door de noordelijke omroep Granada geproduceerde World in Action.
Dit wekelijkse programma ging in januari 1963 van start en werd met strakke hand geleid
door een Australische eindredacteur, Tim Hewat, die eerder zijn sporen had verdiend bij
Granada’s onderzoeksprogramma Searchlight. Het provocatieve World in Action zou naam
maken vanwege het onthullen van diverse schandalen en week duidelijk af van de bestaande televisieformats, zowel qua techniek als qua houding. Het werd niet vanuit de
studio gepresenteerd en er waren geen zichtbare verslaggevers of interviewers. De geïnterviewden spraken daarnaast rechtstreeks tot de camera en een voice-over leverde commentaar, somde feiten op en gaf duiding. Het programma werkte met kleine camerateams die,
gebruikmakend van nieuwe wendbare 16mm-camera’s, bijdroegen aan het gevoel van
75
directheid die het programma uitstraalde.
In elke aflevering stond een onderwerp, misstand of controversiële kwestie centraal en
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werd een niet te missen standpunt ingenomen. “World in Action had the appearance and
drive of a self-confident editorial”, constateerde de Britse programmamaker Norman
Swallow in 1966.76 Daarmee week het programma zichtbaar af van de Britse traditie van
actualiteitenverslaggeving waarbij steeds getracht werd feiten en meningen zo objectief
mogelijk te presenteren.
De inspiratiebronnen voor World in Action waren tweeërlei: het Amerikaanse filmnieuwsprogramma The March of Time (1935-1951)77, waarin het innemen van standpunten niet werd geschuwd, en de Britse tabloids Daily Mirror en Daily Express. Hewat, die
afkomstig was van de Daily Express, werd geïnspireerd door de directheid van de populaire
pers met hun heldere boodschap en sprekende beelden. Zijn nieuwe aanpak leverde zeer
betrokken en opwindende televisie op die er weliswaar niet erg gepolijst uitzag, maar juist
door die “fast and dirty look” aansloeg bij het publiek. Al spoedig wist World in Action
twee keer zoveel kijkers te trekken als Panorama.78
Elders in West-Europa bleek 1959 wat de televisiejournalistiek betreft een vruchtbaar jaar:
een trits van serieuze actualiteitenmagazines ging van start op de diverse Europese zenders.
Het eerste programma was het Franse Cinq colonnes à la une (RTF) dat in januari 1959
werd gelanceerd. In Zwisterland zond men vanaf november 1959 het vergelijkbare actualiteitenmagazine Continents sans visa (SSR) uit. En in België begon de franstalige zender
RTB eind 1959 met het televisiemagazine Neuf millions.
Van deze programma’s is Cinq colonnes de invloedrijkste geweest. Gestart door drie
journalisten van naam – waaronder Pierre Lazareff, de redactiechef van de populaire krant
France-Soir – en duidelijk geïnspireerd op Panorama, nam het magazine als eerste op het
Europese vasteland het innovatieve concept over van de onderzoekende journalist die
verslag deed van zijn bevindingen. Hierdoor werd de aanpak persoonlijker dan wat het
Franse publiek tot dan toe gewend was, al werden de kijkers nog steeds op een schoolmeesterachtige toon aangesproken. Het buitengewoon populaire programma werd geroemd en gevreesd om zijn vrijmoedig kritische en onafhankelijke houding, al was er wel
– zoals bij meer programma’s van de Franse staatsomroep – sprake van enige controle van
hogerhand. Daardoor was Cinq colonnes uiteindelijk toch vaak gouvernementeel en vermeed de redactie al te politiek-gevoelige binnenlandse onderwerpen.
De kracht van het programma lag vooral in de buitenlandse reportages. In de periode
1959-1962 confronteerde Cinq colonnes via vele reportages over de Algerijnse oorlog de
Franse kijkers met de minder fraaie kanten van de strijd. Daarmee wist het programma,
deels onbedoeld, twijfel te zaaien over de juistheid van het Franse beleid aldaar. De meest
befaamde buitenlandse documentaire die Cinq colonnes produceerde zou ‘La section Anderson’ (Peloton Anderson) van filmmaker Pierre Schoendoerffer worden. Uitgezonden in
februari 1967, toonde deze documentaire het zware dagelijkse leven van een Amerikaans
peloton in de jungle van Zuid-Vietnam tijdens de Vietnamoorlog. De rauwe cinéma véri79
té-stijl maakte veel indruk en de documentaire zou een jaar later een Oscar winnen.
In Duitsland bestond al sinds eind 1957 het gevarieerde actualiteitenprogramma Hier
und Heute (WDR). En in 1962 werd bij de ARD het bioscoopjournaal-achtige programma Anno omgevormd tot de actualiteitenrubriek Report. De meeste impact zou in deze
periode echter het politieke actualiteitenprogramma Panorama (NDR) hebben. Van start
gegaan in de zomer van 1961, viel het op door de non-conformistische en vrijmoedige
manier waarop eindredacteur en presentator Gert von Paczensky te werk ging. Beïnvloed
door de cultuur- en maatschappijkritiek van de Frankfurter Schule, was het Duitse Pano299
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rama veel ideologischer, geëngageerder en opiniërender dan haar Britse naamgenoot. Von
Paczensky schuwde de aanval niet, vooral niet waar het vermeend machtsmisbruik door de
regerende christen-democratische partij betrof. Hij werd al snel beschuldigd er subjectieve
links-intellectualistische inquisitiemethodes op na te houden. Het zou hem zijn baan
kosten. De hoeveelheid controverses die zijn programma veroorzaakte deed hem binnen
twee jaar de das om.80
De confrontatie met het buitenland

Wat wist men van al deze programma’s in Nederland? Om te beginnen met See It Now:
het Nederlandse publiek was enigszins bekend met het bestaan ervan en de rol die Ed
Murrow daarin vervulde. Niet alleen omdat de kranten schreven over zijn memorabele
McCarthy-uitzending, maar sporadisch werden ook onderdelen van zijn programma
vertoond in Nederland. Zo zond de NTS in juli 1954 een See It Now-reportage uit naar
aanleiding van een opstand in Oost-Berlijn een jaar eerder. De reportage was “naar onze
begrippen iets te vlot”, noteerde een recensent, maar gaf wel aardig inzicht in de methodes
81
van Murrow en de Amerikaanse televisie. Een uitzending over radioactiviteit van See It
Now, in 1958 op het scherm gebracht door de Vpro, kreeg eveneens een welwillend onthaal.82
De meeste lof ging evenwel uit naar de Amerikaanse documentaires die op de Nederlandse televisie verschenen. Murrows documentaire Harvest of Shame werd in juli 1961
door de KRO uitgezonden. Zijn persoonlijke en directe vorm van televisieverslaggeving
gaf het programma “zulk een dringende kracht dat men ook hier geboeid moet hebben
toegezien hoe de interviewer met zijn harde onomwonden vraagtechniek meestal rechtstreekse antwoorden uitlokte”, schreef De Telegraaf.83
Recensenten prezen verder onder andere de onthullende interviews in een CBSdocumentaire over de Franse president Charles De Gaulle, uitgezonden begin 1962, plus
het “scherp en zonder mededogen” aan de kaak stellen van rassenscheiding in de Verenigde Saten in een CBS-documentaire die in januari 1963 op de Nederlandse televisie kwam.
Ook de uitzending van NBC’s The Tunnel door de Vara, begin 1963, trok ruim de aandacht. En toen Primary in 1964 – vier jaar nadat de documentaire in de Verenigde Staten
was vertoond – door de Avro werd uitgezonden, schreven diverse kranten uitvoerig over
de nieuwe, revolutionaire filmmethodes waar dit soort “keiharde en authentieke” docu84
mentaires aan te danken waren.
Wat het Europese aanbod betrof, konden kijkers in het oosten van het land naar de
Duitse televisie kijken (tot 1960 was dat wegens het ontbreken van Nederlandse steunzenders ook het enige dat ze konden ontvangen) en in het zuiden naar de Belgische zenders. Ook werden de Nederlandse krantenlezers redelijk goed op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen op Europees televisiegebied. Vooral de Britse actualiteitenprogramma’s
werden gevolgd. Zo bood Het Vrije Volk haar lezers in 1958 in een groot artikel een kijkje
achter de schermen bij Tonight. Bewonderend werd geschreven over het jeugdig enthousiasme van de redactie, de met vaart gebrachte reportages en de “originele, razend-knappe”
interviews. “We houden in onze vraaggesprekken van eerlijke vragen”, legde de eindredacteur van Tonight aan de Nederlandse verslaggever uit. “Niet op een onbeschaamde of
85
onbeschofte manier, maar recht op de man af.”
Even lovend was de Nederlandse pers over de Franse rubriek Cinq colonnes die een nog
‘harder’ karakter zou hebben dan Tonight. Hoofdredacteur Pierre Lazareff slaagde erin zijn
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uitzendingen van een zeer onafhankelijk geluid te voorzien, schreef een recensent begin
jaren zestig. Zijn strenge selectie van onderwerpen en zeer kritische aanpak werden opmerkelijk gevonden.86
Ook World in Action trok de aandacht. Eind 1963 beschreef bijvoorbeeld de Friese
Koerier onder de kop “Nieuw soort journalistiek” wat de belangrijkste kenmerken van het
Britse programma waren: “het bijzonder hoge tempo, de nadrukkelijkheid, het uitgesproken standpunt, de onweerlegbare feiten en soms de naïviteit en over-simplificatie”. Het
programma, zo stelde de krant, brak met vele reeds gevestigde tradities van de televisie.87
Dergelijke ontwikkelingen en gebruiken gingen natuurlijk niet aan de redactie van Achter
het nieuws voorbij. Zoals elders in deze studie al meerdere malen is gesignaleerd, kwam een
deel van de inspiratie duidelijk van over de grens. “Je keek in het buitenland hoe de andere
actualiteitenrubrieken werden gebracht”, vertelde televisiesecretaris Rengelink achteraf.88
Wigbold volgde begin 1962 acht weken lang een regiecursus bij de BBC en raakte onder de indruk van de aanpak en toonzetting van Tonight. Ook bezocht hij verschillende
landen, zoals Duitsland en Frankrijk, om te bestuderen hoe de actualiteitenrubrieken
aldaar in elkaar zaten. En sinds zijn aantreden bij Achter het nieuws zond de rubriek veel
reportages van buitenlandse actualiteitenprogramma’s uit.
Zo bracht de redactie de eerste jaren regelmatig items uit bijvoorbeeld Cinq colonnes en
zond men later onder meer de eerder genoemde documentaire Peleton Anderson uit. Daarnaast sloot Achter het nieuws in 1964 aparte contracten met Tonight en Panorama, zodat
men eerste keus had uit de reportages van deze Britse programma’s. Dit tot chagrijn van
de andere omroepen die Achter het nieuws van concurrentievervalsing betichtten, al had
Brandpunt zelf ook enige tijd exclusieve contracten met ITN en This Week.Maar het chagrijn was niet geheel onbegrijpelijk: Achter het nieuws presenteerde inderdaad relatief veel
reportages van Panorama en Tonight in de eigen uitzendingen, soms wel meerdere keren
89
per maand. En sinds de zomer van 1964 was de redactie aangesloten bij een vanuit Brussel gecoördineerde pool van actualiteitenrubrieken met daarin het Duitse Report, het Oostenrijkse Horizont, het Italiaanse TV Sette, het Belgische Neuf Millions en het Canadese
Champ Libre. Hiervan nam de redactie vooral reportages van Neuf Millions en Report over.
Deze pool van actualiteitenrubrieken was mede van belang omdat er eens in de drie
maanden een bijeenkomst met eindredacteuren in Brussel was, plus een jaarlijks congres
waar alle redacteuren aan deelnamen. Daar werden items met elkaar besproken, plannen
ontwikkeld en vooral nieuwe ideeën opgedaan, herinnerde redacteur Hans Jacobs zich:
“Die internationale contacten waren in de jaren zestig, toen alles nog zo nieuw
was, een geweldige basis voor vernieuwingen. Je kon van elkaar te leren: op het gebied van de presentatie, op het gebied van voice-overs, noem maar op. Dat heeft
90
Achter het nieuws een geweldige stimulans gegeven.”
Omdat er bij de televisie veel internationale contacten waren, werden journalistieke werkwijzen ook snel overgenomen, vertelde Wigbold midden jaren zestig.91 Dit had gevolgen
op diverse niveaus.
Zo werd er goed gekeken naar de gehanteerde filmstijlen en de veranderingen daarin.
“Peloton Anderson was voor ons iets onbestaanbaars, dat ze zoiets konden maken”, aldus
Achter het nieuws-cameraman Huib de Ru in een terugblik. “We hebben naderhand die
stijl misschien wel een beetje overgenomen.”92 Ook de grondige onderzoeksjournalistieke
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aanpak van de Amerikanen werkte inspirerend. Achter het nieuws zond in juli 1967 een
bewerkte versie van The Warren Report van CBS uit, een week nadat het in de Verenigde
Staten was vertoond. De uitzending was indrukwekkend, herinnerde regisseur Wim Bosboom zich, en smaakte naar meer.93
De veranderende houding ten opzichte van autoriteiten werd eveneens voor een belangrijk deel ingegeven door de buitenlandse televisie, stelde redacteur Bas Roodnat achteraf:
“Bij de televisie keek je meer naar het buitenland dan op de krant. [De Britse televisiejournalisten] waren al eerder dan wij ervan doordrongen dat het onzin was om
excellentie te zeggen of om überhaupt onderdanig te doen tegenover de autoriteiten. Dat voorbeeld heeft een rol gespeeld. Op een gegeven moment besloten we:
94
We zeggen geen excellentie meer, we zeggen meneer.”
De Britse aanpak beïnvloedde niet alleen de televisiejournalistiek in Nederland, maar het
hele vakgebied, meende Gijs Stappershoef, destijds adjunct-hoofd van Vara’s televisiedienst. “De belangrijkste impuls die de televisie aan de journalistiek gegeven heeft, is de
confrontatie met het buitenland.”95
Vrijwel alles wat uit Groot-Brittannië kwam werd als inspiratiebron beschouwd. Maar
de belangrijkste inspiratiebron was zonder twijfel BBC’s Panorama. Dat werd destijds
regelmatig door de Vara-bestuurders en -afdelingshoofden gezegd en ook door alle redacteuren van Achter het nieuws, terugkijkend op de begintijd, benadrukt. Panorama was voor
de redactie de heilige kerk. Die invloed strekte zich uit over allerlei terreinen, van format
en cameravoering tot onderwerpkeuze en invalshoek.96
Dat bleek al uit de de basisformule van Achter het nieuws sinds begin 1963, die een variatie op het Panorama-format was. En toen Panorama vanaf het voorjaar van 1966 regelmatig specials ging uitzenden, ging Achter het nieuws binnen een halfjaar hetzelfde
doen. Ook de scherpe wijze van vraagstelling werkte, zoals al eerder is betoogd, inspirerend. “Ik zal ongetwijfeld beïnvloed zijn door de interviewstijl van Panorama”, verklaarde
Wigbold achteraf.97
Al kreeg niet alles blindelingse navolging. Wigbold ging in 1962 tijdens zijn regiecursus bij de BBC een keer in de studio in discussie met de grand dame van Panorama, Grace
Wyndham Goldie, naar aanleiding van een interview met de minister van een klein Afrikaans staatje. Die wilde niet antwoorden op een vraag, waarop de interviewer hem nog
een keer stelde, zonder succes. Wigbold:
“Maar toen deed hij het de derde keer en toen dacht ik: dat vind ik overdreven. Er
is nu voor iedereen vastgesteld dat die man er niet over wil praten, dat hij er omheen draait. Maar Wyndham Goldie vond: we moeten hem een beetje de les lezen.
98
Ze werd daar echt kwaad over.”
Achter het nieuws was dus weliswaar in grote lijnen gemodelleerd naar Panorama, dat
betekende niet dat de actualiteitenrubriek een kloon was van het Britse actualiteitenprogramma. Daarvoor waren er teveel andere invloeden, deels uit het buitenland.
Hoezeer die buitenlandse programma’s inwerkten op de Nederlandse aanpak, laat zich
demonstreren aan de hand van tal van concrete voorbeelden. Om te beginnen met de
‘methode Wigbold’ waarmee de eindredacteur als beginnend documentairemaker naam
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maakte. “Ik heb gekeken hoe andere goede mensen in het buitenland documentaires
maakten, voor zover dat mogelijk was”, vertelde Wigbold in een terugblik. “Je mag niet
jatten, maar je mag wel van mensen leren.”99
Wigbold hoefde daarvoor niet de grens over. Murrows Harvest of Shame werd op 10
juli 1961 uitgezonden op de Nederlandse televisie. Twee dagen later meldde Wigbold in
een kranteninterview, gevraagd naar zijn plannen als documentairemaker, sterk voorstander te zijn van “de harde journalistiek en de harde documentaire”.100 En zijn eerste documentaire over de woningnood, die drie maanden later werd uitgezonden, toonde qua stijl
en vraagstelling veel overeenkomsten met Harvest of Shame. Niet alleen in de vergelijkbare
dialectische montage van beelden, maar ook wat betreft de kritische ondervraging van alle
betrokkenen en de duidelijk geprofileerde stellingname. De ‘methode Wigbold’ was sterk
schatplichtig aan de ‘methode Murrow’.
Een ander voorbeeld: op 22 oktober 1964 zond ITV’s This Week op de Britse televisie
een lange reportage uit over homoseksuelen in Groot-Brittannië waarin vijf mannen werden geïnterviewd over hun leven, zonder dat hun gezichten in beeld werden gebracht.
Daarnaast ging de uitzending in op de situatie in Nederland, waar homoseksuele handelingen tussen volwassen mannen niet illegaal was – dit in tegenstelling tot de Britse situatie. Er werden beelden getoond van een volle dansvloer bij sociëteit De Schakel in Amsterdam en COC-voorzitter Benno Premsela vertelde over de problematiek van homosek101
suelen in Nederland.
De gelijkenis met de uitzending van Achter het nieuws over Nederlandse homoseksuelen die ruim twee maanden later in december 1964 werd uitgezonden, is treffend. Achter
het nieuws zond in deze periode heel incidenteel ook reportages van This Week uit, dus
men moet op de hoogte zijn geweest van de inhoud van het programma. De reportage van
Bas Roodnat was weliswaar geen exacte kopie, maar gelet op de grote overeenkomsten zal
de reportage van This Week een belangrijke inspiratiebron zijn geweest.
Dat lijkt ook te gelden voor de reportage van This Week over abortus, uitgezonden in
Groot-Brittannië in februari 1965. Hierin vertelden verschillende Britse vrouwen, deels
frontaal in beeld gebracht, over hun ervaringen met abortus en de illegale abortuspraktijken. “The programme faced the challenge head on, not with reasoned argument but with
the unvarnished narratives of the women involved”, constateerde de Britse mediahistoricus Patricia Holland in haar studie naar This Week. Het was een stijl die geïnspireerd leek
102
door World in Action.
Deze aanpak is ook duidelijk terug te zien in de special van Achter het nieuws over
abortus, uitgezonden in maart 1967. Dat was weliswaar twee jaar later en bovendien
vormden in die special de bekentenissen van de vrouwen slechts een onderdeel van de
uitzending, maar ook hier is de gelijkenis treffend.
Er zijn veel meer van dit soort vergelijkingen te maken. Zo was de grotere aandacht
die Achter het nieuws vanaf de herfst van 1964 ging besteden aan lichtere onderwerpen en
life style deels geïnspireerd op Tonight. Ook toonde de cinéma vérité-aanpak bij de verslaggeving over het PvdA-congres in 1969 verwantschap met de wijze waarop zowel Primary
als Peloton Anderson waren gemaakt. Tevens zijn er overeenkomsten in de uitvoerige wijze
waarop The Warren Report een historische gebeurtenis reconstrueerde en hoe Achter het
nieuws de oorlogsmisdaden in Indonesië in kaart probeerde te brengen.
Slechts in een enkel geval ging het om rechtstreekse imitaties van buitenlandse voorbeelden. Men kan eerder spreken van buitenlandse inspiratie die vertaald werd naar de
Nederlandse situatie. Maar dat de hierboven aangehaalde voorbeelden invloed hebben
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gehad op de redacteuren van Achter het nieuws en een rol hebben gespeeld bij de invulling
van het genre, is onmiskenbaar.
Nederlandse televisieprogramma’s

De Nederlandse televisiepraktijk was aanvankelijk geënt op de radio. Bij de Nederlandse
radio was de programmering in de jaren vijftig, toen de radio qua populariteit op haar
hoogtepunt was, voornamelijk niet-controversieel en mainstream. Radio had vooral een
verstrooiingsfunctie en was gericht op het grote publiek. De programmering sloot daarbij
aan.
Naar verhouding zond de Vara nog de meest vernieuwende radioprogramma’s uit, wat
te maken had met het streven van de Vara-bestuurders om hun omroep een ‘moderne’
103
uitstraling te geven. Men bracht zeer succesvolle series als het hoorspel De Familie Doorsnee (1952-1958) en het op Amerikaanse formats geïnspireerde amusementsprogramma
Showboat (1952-1957). Daarnaast gaf de Vara-leiding ruimte aan jongere programmamakers om wat meer te experimenteren. Spraakmakend was de reeds in hoofdstuk 8 aangehaalde radioserie Signalementen van het ik (1961) van Gabri de Wagt, vol met persoonlijke
verhalen en verlangens van gewone mensen. En het satirische radioprogramma Marimba
(1957-1964) van De Wagt trok door de provocerende wijze waarop het de actualiteit
onder de loep nam eveneens de aandacht.
Die wens om een moderne omroep te zijn die ruimte gaf aan kritische geluiden ligt
ook aan de basis van het enthousiasme waarmee het Vara-bestuur in 1963 het idee van
een satirisch televisieprogramma omarmde. Dat Zo is het toevallig ook nog ‘s een keer zóveel
ophef zou veroorzaken als het deed, kon men aan de start niet helemaal voorzien. Maar
het bestuur wist in grote lijnen waar men aan begon. Adjunctchef van de televisiedienst
Stappershoef waarschuwde de Vara-leiding tevoren dat, als het programma echt goed
wilde zijn, ze “ontzettend veel gesodemieter” zouden kunnen krijgen. Zowel Varavoorzitter Jaap Burger als televisiesecretaris Rengelink gingen niettemin akkoord. Zoals
Burger verklaarde: “Daar krijgen we nog veel gelazer mee, maar we moeten het wél probe104
ren.”
Dat Zo is het kritisch zou zijn, kon niemand ontgaan. “‘Zo is ‘t toevallig...’ wil ‘t harde
voorbeeld geven” stond bij de start van het programma in november 1963 als kop boven
een kranteninterview met Zo is het-eindredacteur Wigbold. “Wij willen een antiautoriteits-programma, wij zijn tegen schijnheiligheid, tegen stupiditeit, tegen een sentimenteel gedoe”, verklaarde de eindredacteur. Voor het uiten van onverbloemde kritiek
was het Nederlandse klimaat niet gunstig, erkende Wigbold. Maar Zo is het wilde niemand sparen. Zelfs de paus was niet taboe voor de programmamakers. Wigbold: “Wat
105
bespot en aangevallen moet worden, nou, dat doen we.”
Binnen de Vara – met name onder de jongere programmamakers – en in linkse kringen kreeg Zo is het een enthousiast onthaal. Vara’s Programma Adviesraad toonde zich na
de start een uitgesproken voorstander van het programma:
“Een uitzending met het karakter van Zo Is Het onderstreept in de eerste plaats, en
dan letterlijk met opvallende zichtbaarheid, hoezeer de vrijheid van meningsuiting
door ons stelsel van onafhankelijke omroeporganisaties kan worden gegarandeerd.
Bovendien komt dit programmagenre stellig ook in hoge mate tegemoet aan het
verlangen naar werkelijke openheid, dat immers in ons tijdsgewricht kenmerkend
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genoemd mag worden voor het denken van een groeiend aantal Nederlanders.”106
De Adviesraad was echter niet blind voor de risico’s van ontsporingen bij een dergelijke
rubriek; ontsporingen die vervolgens door de “altijd attente tegenstanders van de Vara”
zouden worden gebruikt om felle actie te voeren tegen zowel de omroep als de socialistische beweging. Dat bleek maar al te zeer bij de enorme ophef rond ‘Beeldreligie’ in januari
1964.107
Als gevolg daarvan werd de controle vanuit de omroep op de inhoud van het programma verder verscherpt. Het was Wigbolds rol ervoor te zorgen dat de programmamakers niet té ver gingen en hen tegelijkertijd enige ruimte te bieden. Wigbold:
“Mijn specifieke taak was om tegen de jongens te zeggen: nou, moet dat nou, kan
het niet een beetje minder? En om tegen de Vara te zeggen: ja hoor eens, als je zo’n
programma wilt dan loop je risico’s.”108
En zoals duidelijk mag zijn uit de korte schets van Zo is het in hoofdstuk 7, betekende die
extra controle niet dat het programma veel aan scherpte verloor. De redactie gedroeg zich
zo autonoom mogelijk. Dit zou ook uiteindelijk leiden tot stopzetting van het programma
in maart 1966.
Uiteindelijk zijn in totaal 21 afleveringen gemaakt, verspreid over drie televisieseizoenen. Hierin werd naar hartenlust de spot gedreven met de gevestigde burgerlijkheid, de
zedenmeesters, De Telegraaf, politici aan linker- en rechterzijde, de kerk en alles wat de
redacteuren voor schijnheilig hielden en zich manifesteerde als – in de woorden van de
redactie – “ledig Gezag, ledige Autoriteit, ledige Traditie, ledige Norm en ledige Leefre109
gels”. Het programma was doorgaans ongenuanceerd, scherp en bijtend. Vaak met
humor, maar niet altijd – sketches waren soms ook flauw, dun of uitgesproken kinderachtig. Maar Zo is het liet niemand onberoerd. En zelfs de mensen die fel tegen het programma gekant waren, bleven vaak kijken. Het meest treffend werd dat geïllustreerd door een
befaamde cartoon van een man die thuis voor de televisie zit en naar zijn vrouw roept:
“Mien, kom gauw kijken. ‘t Is weer kwetsend.”110
Wat de Nederlandse televisiejournalistiek betreft, is het duidelijk dat de stagnatie van het
NTS Journaal vanaf circa 1961 veel ruimte liet voor de andere omroepen om werk te
maken van hun actualiteitenprogramma’s. De vernieuwingen op dat terrein kwamen
aanvankelijk vooral van de KRO. Op zich opmerkelijk, omdat de katholieke omroep lang
een nogal behoudend imago had. Maar de komst, in de zomer van 1961, van de jongere
en progressievere voorzitter Harry van Doorn, die oog had voor de waarde van een
spraakmakende actualiteitenrubriek, creëerde ruimte voor het doorvoeren van enkele
ingrijpende wijzigingen bij het bestaande actualiteitenmagazine.
Er is elders in deze studie al veel gezegd over het ‘nieuwe’ Brandpunt. Geïnspireerd
door het Franse Cinq colonnes en qua format en werkwijze gebaseerd op het Britse Panorama, maakte het programma onder leiding van Richard Schoonhoven vanaf eind 1962
snel naam als de “belangwekkendste” actualiteitenrubriek. “We hebben ons gefocust op de
inhoud en gingen te werk volgens de normen die ik had geleerd bij de krant”, vertelde
111
Schoonhoven in een terugblik.
Onder televisierecensenten was er veel enthousiasme en lof voor de vernieuwde rubriek. Deels kwam dat omdat men aangenaam verrast was dat deze vernieuwing juist bij
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de KRO plaatsvond. Wellicht bestond de neiging, schreef televisierecensent Nico
Scheepmaker begin 1964, “om Brandpunt daarom zo hoog aan te slaan, omdat men geneigd is de vrijmoedigheid van deze rubriek, ook in zake katholieke kwesties, als iets onverwachts, iets verfrissend te ervaren, terwijl men van de Vara niet anders verwacht.”112
De overige omroepen hadden in de jaren zestig veel minder opvallende actualiteitenrubrieken. Ncrv’s Attentie (vanaf 1967 Hier en nu) was een weinig uitgesproken, zachtaardige en keurige rubriek. Een al te kritische aanpak werd niet op prijs gesteld door het
bestuur van de Ncrv. Toen eindredacteur Dick Houwaart commentaar had op de politieke koers van de aan de Ncrv gelieerde CHU, moest hij in 1966 het veld ruimen.113
Ook het actualiteitenmagazine van de Avro, Flits, en de actualiteitenrubriek Avro’s Televizier waren relatief kleurloos omdat de Avro als ‘algemene’ omroep politiek gevoelige
onderwerpen en uitspraken vermeed. Avro’s Televizier ging pas meetellen aan het eind van
de jaren zestig toen Wibo van der Linde eindredacteur werd en het format werd gemoderniseerd, geïnspireerd door Amerikaanse nieuwsshows.
Bij de Vpro ten slotte zond men vanaf 1964 een documentair getint actualiteitenprogramma uit, maar de kleine omroep zou zich pas vanaf 1967 gaan onderscheiden met
vernieuwende en spraakmakende programma’s als Hoepla, met daarin een naakte Phil
Bloom en onthullende cinéma vérité-achtige reportages, en – nog later – Berichten uit de
114
samenleving en Het Gat van Nederland. Elementen van de non-conformistische en experimentele Hoepla-aanpak sijpelden wel door in diverse actualiteitenrubrieken, maar het
programma speelde geen rol in het ontstaan of de afbakening van het genre.
Nieuwe normen

De vraag is welke invloed Zo is het en Brandpunt hebben gehad op de redactie van Achter
het nieuws. Om Zo is het kon niemand heen. Zonder twijfel is dit ophefmakende satirische
programma vanuit cultuurhistorisch perspectief een van de meest belangrijke programma’s op de Nederlandse televisie geweest. Het was vernieuwend omdat het, vergelijkbaar
met BBC’s Tonight, toonde dat televisie ook op een minder formele en lossere manier
gemaakt kon worden. En het was belangrijk omdat het programma met zijn sarcastische
en anti-autoritaire aanpak een groot publiek nogal plompverloren kennis liet maken met
nieuwe culturele en deels ook politieke normen die in kleinere kring al langer opgeld
deden. Die nieuwe normen leidden weliswaar tot tegenreacties en verzet, maar resoneerden tegelijkertijd bij zowel jongere als oudere generaties die kritisch stonden tegenover
aspecten van de Nederlandse samenleving. Op die manier sterkte Zo is het hen in hun
behoefte aan minder bekrompenheid en meer openheid. Het programma baande als het
115
ware het pad daarnaar toe.
Die invloed zag men in die tijd zelf ook al. In een verklaring die televisiesecretaris
Rengelink in maart 1966 op de televisie aflegde naar aanleiding van de stopzetting van Zo
is het, beschreef hij de belangrijke bijdrage die het programma volgens hem had geleverd:
“Het hekelde heilige huisjes, die vaak schijnheilige huisjes waren geworden, het
spotte met vergane tradities, het kritiseerde het onjuiste gebruik van gezag, het kon
op scherpe, soms schokkende wijze de aandacht vestigen op verschijnselen die men
116
in het gewone leven graag in de duisternis houdt.”
Vara’s Programma Adviesraad concludeerde bij het einde van Zo is het dat het programma
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taboedoorbrekend was geweest. Het was er de oorzaak van dat over verscheidene zaken
opener en genuanceerder gediscussieerd kon worden dan vroeger.117
Anderen trokken eveneens die conclusie. In hun onderzoek naar de ophef rond ‘Beeldreligie’ concludeerden politicoloog Hans Daudt en historicus Ben Sijes in 1966 dat Zo is
het een sfeer had gecreëerd waardoor het mogelijk was geworden om over de meest controversiële zaken een oordeel te geven. Kijkers raakten dankzij het programma ermee
vertrouwd dat ze op televisie schokkende, confronterende of uitgesproken kritische dingen
te horen konden krijgen.118 Het belang van Zo is het lag ook in het feit dat voor het eerst
het taboe rondom het Oranjehuis werd doorbroken, signaleerde schrijver Harry Mulisch
in 1966. Daarmee werd volgens hem “de lakeienmentaliteit van de hele Nederlandse pers
op dit punt” aangetoond.119
Al met al was het maatschappelijk belang van het programma groot. “Ik denk dat het
heeft bijgedragen aan een versterking van de openheid en de kritiek op de autoriteiten”,
stelde ook Wigbold in een terugblik. “De angst voor ‘dat mag eigenlijk niet, dat kan je
niet zeggen’ heeft het duidelijk beïnvloed.”120 Of het programma rechtstreeks van invloed
is geweest op Achter het nieuws vond Wigbold achteraf lastiger te bepalen.
“Misschien heeft het de behoefte die er op een gegeven moment bij Achter het
nieuws was om taboes te doorbreken gestimuleerd. Maar dat is altijd heel moeilijk
na te trekken.”121
Het heeft wel de ruimte die Achter het nieuws bij de Vara kreeg om zich kritisch op te
stellen tegenover autoriteiten verder vergroot.
Want Zo is het was duidelijk van invloed op de houding van de Vara-leiding. Het programma daagde de Vara uit tot een koerswijziging in de richting van een culturele voorhoede, stelde historicus Ido Weijers.122 In hoofdstuk 8 is al de toespraak aangehaald waarin
Rengelink in 1964 de Verenigingsraad waarschuwde dat de leden niet al te zeer moesten
vasthouden aan oude denkbeelden, zeker niet bij televisie, een medium waarin vaak meer
durf aanwezig was dan elders – waarbij de televisiesecretaris expliciet aan Zo is het refereerde. En als het zoeken naar meer openheid en “moderne vormen” weerstanden opriep,
moest de Vara die maar aanvaarden en weerstaan, betoogde Rengelink.123
De felle reacties die Zo is het opriep, confronteerden de Vara-leiding nadrukkelijk met
de intense afkeer en zelfs haat die leefde bij een deel van de Nederlandse bevolking tegen
de socialistische beweging in het algemeen en hun omroep in het bijzonder. Als gevolg
daarvan werd het bestuur strijdlustiger en meer bereid de confrontatie aan te gaan – al
bleef men oog houden voor de gevoeligheden van het publiek.124
Een ander gevolg van Zo is het dat in dit kader relevant is, is dat het niet alleen van de
betrokken redacteuren, maar ook van eindredacteur Wigbold een omstreden bekendheid
maakte. Wigbold werd gehekeld in gedichten, uitgescholden in brieven, krantenartikelen
en commentaren, en thuis bedreigd – in die mate dat hij zelfs een tijdje politiebescherming kreeg.125 Ook al was zijn rol in het programma betrekkelijk, het publiek associeerde
hem wel met de contraire houding die Zo is het kenmerkte. Dat bepaalde mede Wigbolds
uitstraling en daarmee ook de uitstraling van alle andere programma’s waarbij hij betrokken was.
De invloed van Brandpunt is wat minder eenduidig vast te stellen. Het is duidelijk dat het
programma al eerder dan Achter het nieuws de omslag maakte van een min of meer vrij307
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blijvend actualiteitenmagazine naar een serieuze actualiteitenrubriek. Die voorsprong wist
het programma ook enige tijd vast te houden. Maar dat betekende niet dat Achter het
nieuws een navolger was van het ‘nieuwe’ Brandpunt; de ideeën over de soort actualiteitenrubriek die Achter het nieuws zou kunnen zijn circuleerden al langer bij de Vara.
Bij de socialistische omroep vonden sommigen het KRO-programma in het begin, na
de formulewijziging, wel van een hoger niveau. Brandpunt was eerder goed dan Achter het
nieuws, oordeelde Rengelink in een terugblik.
“Brandpunt had een presentatie die bijzonder aantrekkelijk was: vrij snel, goed ge126
bracht, leuke uitsmijters. Ik heb een tijd gehad dat ik ze beter vond.”
De kwaliteit van Brandpunt was ook constanter, meende cameraman De Ru achteraf.127
En de wijze waarop de redactie onderwerpen bracht was vaak doordachter dan wat Achter
het nieuws deed, constateerde oud-redacteur Leo Kool. “Ik vond dat wij gemakzuchtig
waren.”128 Brandpunt was bovendien minder politiek, aldus Wim Bosboom. “Ze brachten
een rubriek die een vooruitstrevende adem had, maar het werd niet zo expliciet gezegd.”129
En de redacteuren maakten zich eerder los uit hun zuil, stelde Postema in een terugblik.
“Al waren ze KRO, ze waren minder KRO dan wij Vara waren. Die Brandpuntjongens waren libertijnser, losser.”130
Maar als Brandpunt al beter werd gevonden, werd dat slechts tandenknarsend toegegeven.
Wigbold was jaloers op Brandpunt, meende Postema.131 Voor Wigbold was Schoonhoven
de te kloppen man. “Die twee gingen als een soort rooms-rode coalitie in de televisie aan
de gang”, herinnerde Stappershoef zich.132 Ze vertrouwden elkaar niet helemaal, maar
beoefenden wel hetzelfde vak en leidden vergelijkbare rubrieken, waardoor ze regelmatig
met elkaar te maken hadden. Het resulteerde in een professionele omgang, gekoppeld aan
een verwoede concurrentie tussen beide programma’s. Jacobs: “Er werd heel goed naar
elkaar gekeken.”133 Brandpunt moest verslagen worden, zo vatte De Graaf de houding
achteraf samen.
“Als Wigbold bij Brandpunt iets zag dat wij niet hadden, nou pfffff..... Niet dat je
straf kreeg, maar hij zat er toch met een chagrijnige kop bij. En wij zelf ook. Er
werd heel fel geconcurreerd.”134
Dat signaleerde Het Vrije Volk ook eind 1963. “Wigbold volgt de rubriek van zijn KROcollega’s gespannen, altijd met het doel zich zonodig te revancheren.”135 Als Brandpunt
zich met een uitzending onderscheidde, werd er volgens Postema uren op de redactie van
Achter het nieuws gesproken “over alle mogelijke onderwerpen die we zo voortreffelijk
zouden maken dat we ‘die gasten’ op de knieën zouden krijgen.”136 In dat opzicht probeerden de redacties elkaar steeds te overtroeven.
“Een concurrent van formaat”, noemde Schoonhoven Achter het nieuws ook in zijn
memoires. Een concurrent die bovendien binnen de KRO het besef deed toenemen wat
het belang van een controversiële rubriek was voor de uitstraling van een omroep.137 De
aandacht die grensoverschrijdende reportages of interviews trokken, overviel de redacteuren bij Brandpunt en Achter het nieuws aanvankelijk. Maar ze zochten die grenzen steeds
doelbewuster op. “De concurrentie ging om de wijze waarop je vernieuwend en spraak308
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makend was en daarmee de krant haalde”, stelde Piet te Nuyl, destijds hoofd van Vara’s
televisiedienst.138
Dat laatste werd uitermate belangrijk gevonden. Een voorbeeld: toen Brandpunt in
maart 1963 in het nieuws kwam vanwege het interview met de omstreden Franse politicus
Bidault, besloot de redactie van Achter het nieuws, die het interview zelf had willen uitzenden, uit frustratie over de scoop van hun concurrent een interview met een eveneens omstreden leider van de Amerikaanse nazibeweging uit te zenden. Helaas voor hen was de
ophef daarover aanzienlijk kleiner.139
De concurrentie speelde soms ook een rol bij het besluit om in het buitenland reportages te maken. “Als Brandpunt had gescoord met een buitenlandse reportage, dan moesten wij zo nodig ook weer”, herinnerde Wigbold zich.140 Hetzelfde gold de zogenaamde
uitsmijters: snedig bedoelde one liners of woordspelingen aan het eind van de uitzending.
Brandpunt begon er in 1963 mee, Achter het nieuws nam het al snel over. Ze gingen soms
over de hoofden van de kijkers heen, gericht als ze waren op het aftroeven van de concurrerende collega’s in gevatheid.141 Het kan daarnaast ook bijna geen toeval zijn dat het
eerste interview in Achter het nieuws met een fractievoorzitter van een andere partij dan de
PvdA, te weten het interview met VVD-leider Molly Geertsema in maart 1965, volgde op
de succesvolle start van Brandpunts parlementaire rubriek Vanavond in Nieuwspoort een
maand eerder.142
De invloed van Brandpunt was dan ook vooral daarin gelegen: het dwong de redactie
van Achter het nieuws steeds op zoek te gaan naar manieren om de grote concurrent te
verslaan en zich van Brandpunt te onderscheiden. De focus lag daardoor op onderwerpen
waarmee de actualiteitenrubriek kon scoren, met af en toe een aanpak die afwijkend was.
Dat was des te noodzakelijker omdat de twee programma’s in wezen erg op elkaar leken.
Niet verwonderlijk, aangezien ze allebei wat betreft het format en journalistieke uitgangspunten gebaseerd waren op hetzelfde grote voorbeeld: BBC’s Panorama. Het verschil zat
in de toonzetting, die bij Brandpunt rustiger en genuanceerder was, en de diversiteit van
onderwerpen, die bij Achter het nieuws ruimer bleek.
De Nederlandse pers

Tot slot verdient de rol die de Nederlandse pers heeft gespeeld bij de vernieuwing van de
Nederlandse televisiejournalistiek aandacht. Zoals geschetst in hoofdstuk 3, waren tegen
het eind van de jaren vijftig twee belangrijke ontwikkelingen zichtbaar in de pers.
Ten eerste kwam bij een divers palet aan kranten en weekbladen een beweging richting een meer ongebonden houding op gang. Rond 1960 sloeg de stemming op sommige
redacties om en werd de vanzelfsprekendheid van de institutionele banden en de gehoorzaamheid aan autoriteiten steeds vaker bediscussieerd.
In de tweede plaats was er sprake van een inhoudelijke vernieuwing die vooral zichtbaar
werd bij Het Parool, de Volkskrant, Het Vrije Volk, De Telegraaf en het Algemeen Handelsblad.
Duidelijk geïnspireerd door de Angelsaksische aanpak, werd zowel de opmaak als de inhoud
van kranten opgefrist. Artikelen werden directer en luchtiger, het beeld kreeg een prominentere plek, de nieuwsagenda werd verbreed en de focus richtte zich meer op botsende meningen en het brengen van primeurs. Tevens werden de kranten uitgebreid: er kwamen showbizz-pagina’s, servicerubrieken en zelfs aparte katernen, zodat er ook meer aandacht kon
worden besteed aan de achtergronden van het nieuws en features.
Heeft televisie invloed gehad op de geschetste veranderingen en de grotere zelfstandig309
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heid van de pers? Die vraag is niet makkelijk te beantwoorden, stelt pershistoricus Paul
Koedijk. Toch lijkt het waarschijnlijk dat zowel de verdieping als de verlevendiging die bij
de kranten zichtbaar werd mede een gevolg was van de concurrentie van televisie. Het
nieuwe medium speelde zodoende een rol in het veranderingsproces dat de pers vanaf de
late jaren vijftig begon door te maken. Door de opkomst van televisie moest de schrijvende pers zich bezinnen op haar functie en werden kranten wel gedwongen zich te ontwikkelen. “In ieder geval werd de noodzaak versterkt om kritisch en afstandelijk naar het
eigen functioneren te kijken”, aldus Koedijk.143
De aandacht richtte zich vooral op de mogelijke aantrekkingskracht die televisie als
nieuws- en informatiebron op het publiek zou hebben, ten koste van de kranten. Ging het
nieuwe medium het oude verdringen? Vanaf 1958 voerden Nederlandse journalisten daar
steeds vaker bezorgde discussies over, leidend tot diverse rapporten en congressen over de
vraag hoe de krant zich moest opstellen.144
Er waren een paar positieve geluiden. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
Nederlandse Journalisten Kring (NJK) in 1959, wees de voorzitter van de NJK in zijn
jubileumspeech op de stimulans tot openbaarheid die was uitgegaan van de televisie.145 Dit
had echter ook een keerzijde. De hoofdredacteur van Het Vrije Volk, die vanaf begin jaren
zestig het abonneetal van zijn krant sterk zag teruglopen, constateerde in 1964 dat media
als televisie de keus voor een krant uit de eigen zuil ondermijnden.
“Vooral de televisie doorbreekt het isolement. Dat werkt wat meer gevoel voor de
betrekkelijkheid van vele overtuigingen in de hand. Men wordt zoal niet kritischer,
dan toch zelfstandiger in oordeel.”146
Daarnaast leek de televisie de pers steeds vaker in aanzien te overtroeven. In een van de
vele rapporten over het onderwerp concludeerde Friese Koerier-hoofdredacteur Laurens ten
Cate midden jaren zestig dat kranten steeds meer overvleugeld werden door televisie.
“Vooral de actualiteitenrubrieken in de televisie fungeren als ‘nieuwsmakers’”, stelde Ten
Cate.147 Belegen zaken, die al eerder waren aangekaart in de pers, kregen weer actuele
waarde als de televisierubrieken er aandacht aan gingen besteden. Vervolgens werden die
onderwerpen door het publiek gebruikt als criterium om te beoordelen of hun kranten wel
actueel genoeg waren.
Dit fenomeen, waarbij wat er bij de televisie gebeurde als urgenter en zwaarwegender
werd beoordeeld dan wat de pers presteerde, viel ook anderen op. Naar aanleiding van een
commentaar van Brandpunt-redacteur Frits van der Poel over de bekering van prinses
Irene naar het katholieke geloof, schreef televisierecensent Scheepmaker begin 1964:
“Waarom denken we: Tjonge, tjonge, die Frits van der Poel durft het toch maar
even te zeggen!, terwijl nagenoeg alle kranten van allerlei richtingen erop gewezen
hebben? Deze onmiskenbare blijde verbazing over een reële en onbevangen kijk op
148
de dingen in Brandpunt, is ook een vorm van discriminatie.”
Deze gang van zaken leidde tot afgunst onder krantenjournalisten, maar veel konden ze er
niet aan doen: televisie was tegen het midden van de jaren zestig het medium met de
grootste impact geworden. De veranderingen in de houding van de journalisten werden
daar ook het meest zichtbaar. Als een politicus bij een interview met een dagbladjournalist
hard werd aangepakt, merkten lezers dat niet direct. Televisie had alleen daarom al een
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groter effect, aangezien het de confronterende aanpak en de interrupties van de journalist
rechtstreeks toonde. Dit versterkte de indruk dat de televisiejournalisten grensverleggend
bezig waren.
Het is tekenend voor de verschuivende verhoudingen dat tijdens een symposium in
maart 1966 over de relatie tussen pers en televisie Achter het nieuws-hoofdredacteur Wigbold iets ongebruikelijks deed: hij bekritiseerde de inhoud van kranten en hekelde het
gebrek aan zelfreflectie op de krantenredacties. Dat was ongebruikelijk omdat tot dan toe
bij dergelijke symposia meestal de kwaliteit van de televisieprogramma’s ter discussie had
gestaan. Maar Wigbold legde de Volkskrant langs de meetlat en vroeg zich onder meer af
wat de lange verhalen van Godfried Bomans op de voorpagina deden. Televisie had een
nieuwe dimensie aan de nieuwsvoorziening toegevoegd, stelde hij verder. Zij had de wereld in de huiskamer gebracht, de openheid bevorderd, taboes doorbroken en een meer
indringende vraagstelling geïntroduceerd. Vergeleken met de kranten, zo constateerde
149
Wigbold, trok de televisiejournalistiek harder aan de teugels.
Slechts weinigen spraken hem tegen, al was het slechts ten dele waar. En zoals ook
bleek uit Hoflands mislukte aanval op de televisiejournalistiek in 1968 die in het vorige
hoofdstuk aan bod kwam, was het lastig om daar tegenin te gaan. In de discussie over de
hantering van professionele normen leken de televisiejournalisten in de tweede helft van
de jaren zestig het voortouw te hebben genomen.
Wederzijdse beïnvloeding

Welke invloed hebben de veranderingen in de Nederlandse pers in de eerste helft van die
jaren zestig gehad op de vernieuwing van de televisiejournalistiek – en meer specifiek, de
vernieuwing van Achter het nieuws? Wat betreft de journalistieke stellingname en de houding ten opzichte van ‘verwante’ organisaties, zijn er diverse invloeden te ontwaren.
De meeste redacteuren van Achter het nieuws waren, voor zover ze bij een dagblad gewerkt hadden, afkomstig van de twee landelijke kranten met een sociaal-democratische
signatuur: Het Vrije Volk (Wigbold, Kool, Jacobs en Bouman) en Het Parool (Van Os,
Roodnat en Van der Smagt). Van deze kranten was Het Parool duidelijk het meest ongebonden en onafhankelijk, wat de houding van iedereen die daar op de redactie had gewerkt beïnvloedde. Ook redactie-assistente Bep Vochteloo kwam bij Het Parool vandaan.
Vochteloo:
“Die krant heeft mij ontzettend gevormd tot een andere manier van denken.
150
Vooral: is het wel zo, klopt het wel, waarom moet je achter de meute aanlopen?”
Het is typerend voor de onafhankelijke stellingname van Het Parool dat de krant in 1961
opriep tot het aftreden van Jaap Burger als fractievoorzitter van de PvdA. Zoiets was bij
het partijgebonden Vrije Volk ondenkbaar geweest. Pas in 1967 maakte deze krant zich los
van de PvdA.
Tegelijkertijd was het niet zo dat de Achter het nieuws-redacteuren die van Het Parool
afkomstig waren, ook het meest kritisch stonden ten opzichte van de PvdA en andere
leden van de Rode Familie. Zo was Van Os gelijktijdig hoofd voorlichting van de PvdA en
Roodnat eigenlijk niet geïnteresseerd in politieke onderwerpen. De in dit opzicht meest
kritische redacteuren – Wigbold, Jacobs en Kool – kwamen juist bij Het Vrije Volk vandaan. Het was interessant genoeg mede die ervaring die hen aan het denken had gezet.
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Zo had Leo Kool op de Haagse redactie van Het Vrije Volk gewerkt, waar men in de
verslaggeving steeds liet blijken dat de PvdA de partij was die het grote gelijk bezat. Kool:
“Het was een impliciete afspraak dat je over partijgenoten niet met die distantie
schreef als over andere politici. En als je je wat negatief uitliet over die PvdApolitici, kon dat je wel eens verteld worden. Ik ben in die periode, door de wijze
waarop de krant de PvdA bejegende, wel gaan twijfelen.”151
Ook Wigbold en Jacobs hadden soms moeite met de nogal dogmatische wijze waarop Het
Vrije Volk zich achter de partij schaarde. Jacobs:
“We hadden als generatie erg lang onder de gezagsgetrouwe sociaal-democratie geleden. Van de vroegere Sdap werd dat geheel overgenomen door de PvdA, alsof er
geen Tweede Wereldoorlog was geweest. Die frustratie, die er ook bij Wigbold
152
was, heeft bij onze generatie erg grievend gewerkt.”
Vandaar dat deze redacteuren bij Achter het nieuws gericht waren op het doorbreken van
de nogal statische omgangsvormen binnen de Rode Familie en oppositiebewegingen als
Nieuw Links met enig enthousiasme onthaalden.
In dat opzicht heeft hun tijd bij Het Vrije Volk een radicaliserende werking gehad, al
was het maar omdat ze in Het Parool konden lezen hoe het ook anders kon. Dat neemt
niet weg dat Achter het nieuws, zoals ook uit hoofdstuk 7 is gebleken, uiteindelijk wel
loyaal bleef aan de PvdA en dat van een volkomen onafhankelijke positie geen sprake was.
Al is dat een kwestie van perspectief: vergeleken met Het Parool was men redelijk gebonden, vergeleken met Het Vrije Volk was men redelijk vrij.
Waar de meer kritische houding van Nederlandse journalisten ten opzichte van autoriteiten ontstond, laat zich lastig op één medium vastpinnen. “Die ontwikkeling vond ge153
lijktijdig bij de kranten en televisie plaats”, meende Te Nuyl achteraf. “Het ging dakpansgewijs”, stelde Stappershoef in een terugblik. Wel vond hij dat de Nederlandse krantenjournalistiek vrij lang aan de voeten van de macht was blijven zitten.154 Dit standpunt
werd eveneens luidkeels door Wigbold verkondigd bij zijn komst bij de televisie. “In
Nederland heerst ook bij de journalisten een regentenmentaliteit”, constateerde Wigbold
in de zomer van 1961.155 De Nederlandse journalisten legden volgens hem zowel op de
televisie als bij de krant de autoriteiten veel te veel in de watten bij vraaggesprekken.
Twee jaar later was hij nog steeds die mening toegedaan. “Ook de pers in Nederland is
het tegendeel van hard, er heerst een diep ontzag voor autoriteit”, verklaarde Wigbold in
een interview naar aanleiding van de start van Zo is het.
“Wat in de huiskamer en aan de bittertafel gezegd wordt, in ronde, duidelijke
woorden, krijg je in het openbaar nooit te horen. Ook in het parlement is het een
156
en al diplomatieke voorzichtigheid en verbloemend jargon wat je hoort.”
En in 1964 deed hij in Vrij Nederland zijn kritiek nog eens dunnetjes over: Nederlandse
journalisten waren niet kritisch genoeg en deden te veel aan gezagsbescherming, meende
Wigbold. De pers was in zijn ogen niet veel verder dan in de jaren vijftig, toen men toestond dat de naam Greet Hofmans slechts fluisterend op de krantenredacties mocht worden uitgesproken. Wigbold was onder meer kritisch over de berichtgeving over het Nieuw
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Guinea-beleid en de bekering van prinses Irene, waarbij de journalisten de zaken in zijn
ogen onvoldoende aan de kaak hadden gesteld en informatie achterhielden. Hij hekelde
de tendens “om het gezag te beschermen in plaats van te beoordelen”.157
Wigbold wilde dat nadrukkelijk doorbreken en legde dat ook zijn redacteuren bij Achter
het nieuws op. “Hij schafte onderdanigheden af”, herinnerde Roodnat zich. “Ik weet niet
beter dan dat ik interviews nooit slaafs mocht doen.”158 Wigbolds directe en soms ook confronterende stijl van interviewen viel al op bij zijn documentaires uit 1961 en 1962, dus in
dat opzicht lijkt hij een voorloper, ook in vergelijking met krantenjournalisten.
Qua onderwerpskeuze lag dat anders: daarbij waren de kranten meestal wel de aanjagers en dat bleef zo gedurende de jaren zestig. Redactie-assistente Vochteloo benadrukte
achteraf dat Achter het nieuws nooit echt vooruitliep op de geschreven pers. Zelden werd
een onderwerp zelf verzonnen, het meeste nieuws werd uit kranten gehaald. Vochteloo:
“De eerste homo’s op televisie werd gezien als iets unieks, terwijl de kranten dat allang
159
gedaan hadden.” In zijn eerste jaar bij Achter het nieuws maakte Roodnat allemaal reportages over maatschappelijke onderwerpen die hij eerder bij Het Parool had behandeld.160
De verbreding en verdieping van de nieuwsagenda van kranten die zichtbaar werd in de
jaren zestig, weerspiegelde zich aldus in de onderwerpskeuze van de actualiteitenrubriek.
Ook het voorbeeld van Hueting laat zien dat Achter het nieuws de facto herhaalde wat een
krant, in dit geval de Volkskrant, deed. Dat de impact van het televisie-interview vele malen groter was dan het kranteninterview lag aan het veel grotere bereik van televisie en het
strategische moment van uitzending, niet perse aan de aparte aanpak.
Tot slot de invloed van de kranten op de vorm en stijl van Achter het nieuws. Omdat
het verschillende media betreft met andere uiterlijke en instrinsieke kenmerken, is het
lastig rechtstreekse invloeden aan te wijzen. Toch valt op dat de restyling van verschillende
Nederlandse kranten in het begin van de jaren zestig net wat vooruit liep op de vernieuwing van de actualiteitenrubriek. Geïnspireerd door de Angelsaksische aanpak werd de
opmaak van kranten onder handen genomen, waarbij vooral Britse tabloids als Daily Mail
en Daily Express met hun markante visuele presentatie als voorbeeld golden. Het resultaat
was een strakkere, heldere vormgeving die aansloot bij de meer puntige wijze van schrijven
die was doorgevoerd. Vandaar dat een Nederlandse auteur in 1962 repte over “de strakke
161
journalistiek uit onze dagen”.
Die stijlverandering werd ook zichtbaar bij het vernieuwde Achter het nieuws, waar de
leader niet meer was dan het beeld van een telexapparaat dat de tekst “achter het nieuws”
produceerde, gevolgd door het onderschrift “feiten, meningen”. Geen toeters, geen bellen,
zelfs geen begeleidend trompetgeschal. Er klonk enkel het geluid van een ratelende telex
om de kijker een gevoel van urgentie te geven. De rest van de vormgeving van het programma was wat minder strak dan deze leader, maar ook daar werd zoveel mogelijk gestreefd naar een uitgeklede aanpak. Of zoals regisseur Bosboom het achteraf samenvatte:
162
“clean, journalistiek, helder”. Hij noemde het de Engelse stijl, geïnspireerd door wat
men bij de Britse televisie deed. Maar de aanpak was evenzeer beïnvloed door de stijl van
de Britse tabloids die weer door Nederlandse kranten als Het Parool en De Telegraaf was
overgenomen. In dat opzicht was de Angelsaksische invloed veelzijdig en getrapt.
Gelaagde invloed

De vraag in welke mate Nederlandse actualiteitenrubrieken als Achter het nieuws imitaties
waren van buitenlandse voorbeelden is een voor de hand liggende vraag, al was het maar
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omdat een oppervlakkige blik op de geschiedenis van de Nederlandse televisiejournalistiek
de indruk kan wekken dat men hier niets anders deed dan het voorbeeld van het Britse
Panorama na-apen. Uit dit hoofdstuk blijkt dat de werkelijkheid gecompliceerder is en de
invloeden gelaagder waren. Niet alleen buitenlandse programma’s, maar ook ontwikkelingen elders in het Nederlandse medialandschap waren van invloed op de wijze waarop de
televisiejournalistiek zich in Nederland vernieuwde. Het is daarbij van belang twee zaken
te onderscheiden: de inhoudelijke invloeden op zichzelf en het moment waarop die werden overgenomen.
De Angelsaksische journalistiek speelde in inhoudelijk opzicht een opvallende rol. Die
invloed kwam niet alleen binnen via televisieformats die deels werden overgenomen, maar
ook via de U-bocht van Nederlandse kranten die zich lieten inspireren door de Britse
aanpak en opmaak en vervolgens weer een inspiratiebron vormden voor de Nederlandse
televisiejournalisten.
Daarnaast kregen journalisten alhier veel voorbeelden voorgeschoteld van een meer
kritische aanpak door de buitenlandse reportages en interviews die op de Nederlandse
televisie werden uitgezonden. Deze rechtstreekse confrontatie met de Britse en ook Amerikaanse televisie is van groot belang. Ze had een veel sterkere impact dan de Britse kranten konden hebben, aangezien die kranten door slechts een kleine groep Nederlanders
werden gelezen, terwijl televisie een veel groter bereik had. Juist door te zien dat het ook
anders kon, versterkten deze voorbeelden het gevoel onder programmamakers dat de
Nederlandse televisiejournalistiek zich moest vernieuwen.
Wat opvalt aan de buitenlandse actualiteitenprogramma’s is dat vanaf begin jaren zestig allerlei pogingen werden ondernomen om aan de rigiditeit van de objectieve verteltrant
te ontsnappen. In sommige gevallen gebeurde dat door het innemen van een duidelijk
standpunt, maar nog vaker door het verkennen van betrokken verteltechnieken met een
meer intense en subjectieve stijl van cameravoering en montage, gecombineerd met authentieke geluiden. Deze verschuiving van een wat afstandelijke wijze van filmen naar een
betrokken manier van in beeld brengen, kwam voort uit de behoefte aan een meer waarachtige manier van televisiemaken. Het concept van ‘onmiddellijkheid’, waarbij het live
aanwezig zijn van het grootste belang werd geacht, verschoof naar het idee van ‘directheid’, waarbij het er meer om ging de werkelijkheid van dichtbij vast te leggen terwijl deze
zich ontrolde. De aandacht werd daarbij verlegd van deskundigen en autoriteiten naar
163
gewone mensen.
Omdat de internationale contacten en uitwisselingen bij televisie intensief waren, werden dit soort veranderingen in aanpak en journalistieke werkwijze ook sneller overgenomen. Daarvoor moesten er wel Nederlandse programma’s zijn waarin die buitenlandse
reportages een plek konden krijgen. Zo herbergt de vraag die ten grondslag ligt aan dit
hoofdstuk het gevaar in zich van een kip-ei-redenering, zeker wat betreft de invloed van
buitenlandse programma’s. Want wat was er eerst: de behoefte om te vernieuwen, waardoor er ruimte kwam voor inspirerende buitenlandse voorbeelden, of de buitenlandse
voorbeelden die de aanleiding vormden voor de vernieuwingen?
Het antwoord zit deels in het moment waarop die buitenlandse invloeden zich aandienden. Wat betreft de Amerikaanse televisiejournalistiek, zette See It Now al in 1953 de
toon. Aansluitend ging in 1959 CBS Reports van start, gevolgd door NBC White Paper en
ABC’s Close-Up-series een jaar later. In Groot-Brittannië was Panorama vanaf 1955 gezichtsbepalend, gevolgd door Tonight in 1957. En in de rest van West-Europa bleek 1959
een vruchtbaar jaar, toen een trits van serieuze actualiteitenmagazines op diverse Europese
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zenders van start ging.
Daarmee vergeleken vond de vernieuwing van de Nederlandse televisiejournalistiek relatief laat plaats. Televisie brak in Nederland door in de jaren 1959-1962, de vernieuwing
bij Achter het nieuws en Brandpunt voltrok zich pas in het seizoen 1962-1963. De buitenlandse voorbeelden waren bekend in Nederland, maar toch duurde het enkele jaren voordat hier iets vergelijkbaars van de grond kwam: tien jaar na de Verenigde Staten, acht jaar
na Groot-Brittannië en vier jaar na Frankrijk. Bovendien voltrok die vernieuwing zich
aanvankelijk alleen bij de KRO en de Vara, niet bij de andere omroepen.
In dat opzicht kan niet gesteld worden dat de vernieuwing en professionalisering van
de Nederlandse televisiejournalistiek in het begin van de jaren zestig simpelweg tot stand
kwam doordat er iets vergelijkbaars in het buitenland gebeurde. Kennelijk speelden andere
factoren evenzeer een rol.
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12
DE TECHNIEK

De reportage die Achter het nieuws in 1969 van het PvdA-partijcongres uitzond was mede
dankzij de techniek zowel ontluisterend als onthullend. De zoomlens bracht genadeloos
de vertwijfelde gelaatsuitdrukkingen van de deelnemers in beeld, de richtmicrofoons pikten haarzuiver allerlei privé-gesprekken op en de beweeglijke cameravoering verhoogde de
dynamiek en voegde extra spanning toe aan het geagiteerde gedrag vóór de camera. Dit
alles was mogelijk dankzij technische verbeteringen van de camera- en geluidsapparatuur.
Omdat televisie een technisch medium is, lijkt het er vaak op dat de ontwikkeling van
televisie vooral en uitsluitend bepaald wordt door technische innovaties. Zonder technologie
zou er geen televisie-uitzending mogelijk zijn, net zomin als er zonder camera’s geen opnames gemaakt kunnen worden om uit te zenden. De techniek moet voorhanden zijn, wil men
deze kunnen gebruiken. Inhoudelijke veranderingen zijn daarmee sterk afhankelijk van de
technische mogelijkheden. Maar is techniek ook de aanjager van de veranderingen?
Deze vraag staat centraal in de discussie rond het technologisch determinisme. Volgens
technologisch deterministen zou techniek zich autonoom ontwikkelen volgens een eigen
wetmatigheid, onafhankelijk van de vraag of er behoefte aan is of niet. Technologie stuurt
volgens deze zienswijze de maatschappij, niet omgekeerd. Sociale en culturele veranderingen
worden primair in gang gezet en gevormd door technologische innovaties, waarbij het gebruik van de nieuwe techniek vooral bepaald wordt door haar eigenschappen. Of zoals de
164
Amerikaanse mediatheoreticus Neil Postman stelt: “functions follows from its form”.
Er is veel kritiek geweest op dergelijke deterministische en reductionistische theorieën
omdat ze te simplistisch zouden zijn en geen oog zouden hebben voor de sociale en economische context waarbinnen technologie opereert.165 Toch is de vraag die technologisch deterministen oproepen in de context van deze studie wel relevant: in hoeverre waren de vernieuwingen in de Nederlandse televisiejournalistiek het gevolg van technische innovaties?
Om daar antwoord op te geven wordt in dit hoofdstuk eerst een korte schets gegeven
van de beschikbare faciliteiten, aangezien die mede de kaders bepaalden waarbinnen
nieuwe technieken werden omarmd en functioneerden. Aansluitend worden enkele belangrijke technologische vernieuwingen belicht en wordt ingegaan op de vraag welke
invloed deze hadden op het werk van de redactie van Achter het nieuws.
De faciliteiten

In hoofdstuk 4 is uiteengezet hoezeer de begintijd van televisie in Nederland werd gekenmerkt door gelimiteerde financiële middelen, matige voorzieningen, slechte studiofaciliteiten en een gebrek aan materiaal. Dat veranderde aanvankelijk slechts langzaam, tot de
periode 1959-1962 die, zoals gezegd, een cruciale fase vormde in de volwassenwording
van de Nederlandse televisie. In deze jaren lag het omslagpunt wat betreft de hoeveelheid
beschikbare zendtijd en het aantal verkochte televisietoestellen. De zendtijd verdubbelde,
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het aantal kijkers verdrievoudigde. Vanaf toen ging het snel, zoals blijkt uit onderstaande
tabel.
Tabel 12.1: Zendtijd en aantal geregistreerde televisietoestellen in Nederland166
jaar
1951
1957
1959
1960
1961
1962
1963
1964*
1965
1966
1967
1968
1969

zendtijd per week
3 uur
12 uur
15 uur
18/22 uur
26 uur
30 uur
32 uur
35 uur
50 uur
57 uur
61 uur
65 uur
68 uur

tv-toestellen
150
100.000
500.000
750.000
1.000.000
1.250.000
1.500.000
1.750.000
2.000.000
2.250.000
2.500.000
2.650.000
2.750.000

* start tweede net

Deze toename van het aantal kijkers had allerlei voordelen. Vanaf 1959, toen er meer dan
een half miljoen toestellen waren verkocht, leverde het kijkgeld – op dat moment 30
gulden per jaar – genoeg inkomsten op om de televisie kostendekkend te maken. De
gezamenlijke uitgaven van de NTS en de omroepen waren dat jaar 10 miljoen gulden, de
inkomsten 15 miljoen gulden. Dit betekende een duidelijke verruiming van de financiële
middelen die programmamakers tot hun beschikking hadden. En zeker vanaf 1961, toen
meer dan een miljoen Nederlanders kijkgeld betaalden en het kijkgeld inmiddels was
167
verhoogd naar 36 gulden per jaar, werd de financiële ruimte steeds groter.
De effecten daarvan deden zich op allerlei terreinen voelen, zoals het gebruik van
filmmateriaal. Veel cameramannen en regisseurs hadden het vak geleerd bij Polygoon en
later, vanaf midden jaren vijftig, bij Telefilm/Cinecentrum in Hilversum. Dat waren
commerciële bedrijven waar men gewend was zuinig te werken. Bij Polygoon mochten de
zelfregisserende cameramannen niet teveel kostbaar 35mm filmmateriaal verspillen en
moesten ze elke filmrol verantwoorden. Men werd geacht niet meer dan 1 op 3 te draaien
– een hele zuinige verhouding tussen de hoeveelheid gedraaide shots en wat men daar
uiteindelijk in de reportages van gebruikte. Bij Telefilm/Cinecentrum, die het camerawerk
deed voor het NTS Journaal en daarnaast per opdracht cameramensen leverde aan de
omroepen, werd die verhouding al wat losser gelaten aangezien men vooral met goedkoper
16mm-filmmateriaal werkte. De scherpte van 16mm film was weliswaar slechter dan bij
35mm, maar omdat de beeldkwaliteit van televisie zo matig was, voldeed 16mm prima.
168
Dit goedkopere filmmateriaal werd daarmee de officiële televisienorm in Nederland.
Omdat de NTS vanaf 1962 filmapparatuur bij alle televisiesecties in bruikleen ging
geven, hoefden de omroepen niet langer uitsluitend van Cinecentrum gebruik te maken
en namen zij hun eigen cameramensen in dienst.169 Deze werden weggekocht bij Cinecentrum: Piet Kaart ging als een van de eersten naar de KRO, gevolgd door Wim Bosboom
(die regisseur werd) en Frans Verhey die bij de Vara gingen werken. De ‘eigen’ cameramannen werden betaald door de omroepen, maar de NTS leverde alle apparatuur.170
Met hetzelfde gemak werd filmmateriaal beschikbaar gesteld. “Bij de Vara was het: pak
maar een paar filmrollen en draaien maar”, herinnerde cameraman Huib de Ru zich. De
Ru kwam in 1964 bij de Vara werken toen daar een tweede camera werd gedetacheerd. In
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zijn begintijd bij Achter het nieuws werd amper gelet op hoeveel materiaal er gebruikt
werd. De Ru: “Er was geen enkele controle.”171 Vergeleken met het Polygoon, waar hij
vandaan kwam, was er in dat opzicht veel meer mogelijk.
Dat bleek ook uit de montagefaciliteiten. De montage van al het filmmateriaal gebeurde in een oude verbouwde Ambachtsschool in het centrum van Bussum, waar montagehokjes waren ingericht. De montage-apparatuur was niet erg luxe, de hokjes waren
klein, maar het was wel afdoende. De montage mocht niet door redacteuren zelf gedaan
worden, ze kregen daartoe assistentie van NTS-filmtechnici die ‘cutters’ werden genoemd.
De Ambachtsschool stond pal naast studio Irene en herbergde aanvankelijk ook de decoren rekwisietenafdeling van de NTS. Doordat de te vullen zendtijd toenam, verdween die
afdeling naar een ander gebouw en breidde het aantal montagehokken zich uit, zodat daar
172
meer programmamakers tegelijkertijd terecht konden.
Wat wel een probleem vormde waren de studio’s, waar de NTS ook voor verantwoordelijk was. Live-programma’s werden vanuit studio Vitus of studio Irene gepresenteerd en
de studiofaciliteiten waren gelijk voor alle actualiteitenprogramma’s. Begin jaren zestig
betekende dit dat er in de studio doorgaans drie televisiecamera’s beschikbaar waren, plus
een ploeg NTS-technici voor het bedienen van de apparatuur. Toch waren deze locaties
niet ideaal. Terwijl de redacties van de actualiteitenrubrieken in Hilversum zetelden, stonden de studio’s in het centrum van Bussum. Deze ‘dislocatie’ werkte vooral belemmerend
bij plotselinge nieuwsgebeurtenissen, zoals bleek bij de moord op president Kennedy in
173
november 1963.
Bovendien waren deze voormalige kerk- en verenigingsgebouwen niet echt geschikt
voor hun nieuwe functie. Zo was Irene met een vloeroppervlakte van 100 m² buitengewoon klein en ook Vitus was niet erg ruim. Wegens haar toenemende ongeschiktheid ging
Irene in oktober 1967 dicht, zodat iedereen overgeleverd was aan Vitus. Er werd veel over
de ruimte aldaar geklaagd, vooral als de redacties van twee actualiteitenrubrieken er beiden
min of meer gelijktijdig gebruik van moesten maken omdat ze aanpalende uitzendingen
hadden. Met klem drongen de redacties aan op een volwaardige locatie. Die zou er komen, aangezien al in 1961 was begonnen met de bouw van een ruim, luxueus studiocomplex in Hilversum. Maar de oplevering daarvan liep vertraging op en pas in 1970 was de
174
bouw van het gehele complex voltooid.
In facilitair opzicht was het beeld dus enigszins gemengd. Het positieve was dat er
vanaf het begin van de jaren zestig steeds meer geld beschikbaar kwam en voorzieningen
als filmcamera’s, montageruimtes en studio’s werden uitgebreid. Maar het tempo waarin
dat gebeurde liep niet altijd synchroon met de behoeften van de programmamakers.
De NTS beheerde de technische faciliteiten en had daardoor het monopolie over de
voorzieningen die de programmamakers tot hun beschikking kregen. Elke uitbreiding
moest door een commissie worden goedgekeurd, wat nogal eens vertraging met zich meebracht. De vertegenwoordigers van de omroepen die daar aanvankelijk inzaten, hadden
weinig zicht op wat men op de werkvloer nodig had. Pas toen na veel klachten cameramensen werden toegelaten tot de technische commissie, konden de lijnen tussen wensen
en uitvoering worden bekort. Zodoende werd tegen het midden van de jaren zestig de
overkoepelende omroepbureaucratie minder star en hinderlijk. Tegelijkertijd was niet alles
wat de programmamakers wilden ook mogelijk: men was daarbij afhankelijk van technische ontwikkelingen en uitvindingen elders in de wereld.
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Verbeterde techniek

De jaren vijftig en het begin van de jaren zestig lieten een aantal interessante doorbraken
op technisch vlak zien. Vooral in landen als Duitsland en de Verenigde Staten, maar ook
in Nederland zelf, werd driftig gesleuteld aan het verbeteren van de film- en televisietechniek. Dit werd in de eerste plaats zichtbaar in de mogelijkheden om televisiebeelden en programma’s uit te wisselen.
Al vrij vroeg, in 1954, kwam dankzij de European Broadcasting Union (EBU) het Eurovisienet tot stand dat het mogelijk maakte uitzendingen van de voornaamste WestEuropese landen door te geven. Vooral voetbalwedstrijden vormden een belangrijke aanjager van de Eurovisie-uitzendingen, maar ook het Eurovisiesongfestval wist vanaf 1956
miljoenen kijkers te trekken. Aangezien de infrastructuur er lag, werd het Eurovisienetwerk vanaf eind jaren vijftig ook af en toe gebruikt voor nieuws. In 1961 gingen Nederland, België, Italië en Groot-Brittannië samenwerken bij het regelmatig uitwisselen van
nieuwsitems en een jaar later werd daar – mede op instigatie van NTSprogrammacommissaris Wim Rengelink, die een belangrijke rol speelde binnen de EBU –
een dagelijkse nieuwsuitwisseling van gemaakt waar vooral het NTS Journaal van profi175
teerde.
Vanaf juli 1962 konden ook rechtstreekse uitwisselingen tussen de Verenigde Staten
en West-Europa plaatsvinden, dankzij de Amerikaanse communicatiesatelliet Telstar, die
spoedig gezelschap kreeg van diverse nog betere satellieten. Via Telstar konden per omwenteling van de aarde zo’n twintig minuten lang beelden en geluiden de hele wereld
rondgestuurd worden. Die tijd moest tevoren geboekt worden en was erg duur, maar het
was het begin van de snelle verspreiding van nieuws. De wereld was voor de programmamakers plotseling een aanzienlijk kleinere plek geworden die veel beter bereikbaar werd.
Om die satellietbeelden vast te leggen, moest wel de techniek voorhanden zijn. Dat
vastleggen van uitzendingen vormde aanvankelijk een groot probleem. Zoals al is geschetst, waren de meeste televisie-uitzendingen in de beginperiode van de Nederlandse
televisie live. Live-reportages waren in de jaren vijftig omvangrijke operaties. De televisiecamera’s waren groot en log, alles moest uitgelicht worden, er waren vele honderden meters aan kabels nodig en circa dertig televisiemensen, plus een aparte PTT-ploeg voor de
straalverbinding. Dit beperkte duidelijk de mogelijkheden.
Toen het dogma dat alleen live televisie ‘echte’ televisie was werd losgelaten, kozen
programmamakers in toenemende mate voor het van tevoren vastleggen van gebeurtenissen, toneelstukken en shows zodat die op een later tijdstip uitgezonden konden worden.
Daartoe waren twee mogelijkheden: filmrecording en telerecording. Beide methodes
waren echter omslachtig en vol technische hindernissen.
Bij filmrecording werd een gebeurtenis met een filmcamera op film opgenomen en
aansluitend werd die film ontwikkeld en eventueel gemonteerd. Vervolgens werd de resulterende reportage ‘s avonds vanuit de studio via een speciale filmaftaster uitgezonden. Bij
telerecording, een techniek die vanaf 1956 in Nederland werd toegepast, legden televisiecamera’s een gebeurtenis vast en werden deze beelden rechtstreeks naar de studio gezonden, waar ze via een zogenaamde telerecorder op film werden opgenomen. De film werd
ontwikkeld en daarna op het gewenste tijdstip vanuit de studio uitgezonden. De kwaliteit
176
van deze telerecordings liet echter te wensen over: het beeld werd er grijs en korrelig van.
Vanaf de herfst van 1961 kon men in Nederland een derde methode toepassen, waarbij uitzendingen in de studio niet op film maar op magnetische beeldband, het Ameri320
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kaanse Ampex, werden vastgelegd voor latere uitzending. Hiermee werd de tijdrovende en
bewerkelijke fase van het ontwikkelen van film, die minimaal vier uur duurde, overgeslagen. De kwaliteit was bovendien aanzienlijk beter dan telerecording en met Ampex kon
ook gemonteerd worden, wat extra voordeel opleverde. De mogelijkheden van Ampex
werd gedurende de jaren zestig verder geperfectioneerd, zodat beeldband steeds flexibeler
kon worden ingezet.177
Voor het opnemen en vastleggen van gebeurtenissen maakte men gebruik van twee
soorten camera’s: televisiecamera’s en filmcamera’s. Televisiecamera’s hadden tot eind
jaren vijftig lang als handicap dat ze niet beschikten over lenzen waarmee ingezoomd kon
worden. Ze werkten met revolverende voorzetlenzen, waardoor de regisseur van tevoren
moest bepalen wat voor soort beeld en lenzen hij wou.178 De televisiecamera’s waren mede
door Philips ontwikkeld. Het bedrijf zou midden jaren zestig ook naam maken met de
lancering van een nieuw type camera – de Plumbicon – geschikt voor kleuropnames. Het
waren echter vooral de 16mm filmcamera’s die in de jaren vijftig een interessante ontwikkeling doormaakten.
De 16mm camera’s kwamen in de jaren twintig al op de markt maar werden, ondanks
het feit dat ze makkelijker in het gebruik waren dan de zware 35mm camera’s, lange tijd
als amateuristisch en inferieur beschouwd. Daardoor was er weinig vraag naar vanuit
professionele hoek en stagneerde hun ontwikkeling. Dit veranderde na de Tweede Wereldoorlog door de wereldwijde opkomst van televisiejournaals en de wens van documentairemakers om niet gehinderd te worden door té zware en opvallende apparatuur. Diverse
producenten van camera’s speelden op deze behoeften in. Men wist tevens een betere
kwaliteit filmmateriaal te ontwikkelen, waardoor minder lichtapparatuur nodig was en er
makkelijker in verschillende omstandigheden gefilmd kon worden. Hierdoor hoefden de
camera’s niet langer per se op een statief geplaatst te worden en konden de cameramannen
179
vrijer bewegen.
Bij de Nederlandse televisie werd onder meer gebruik gemaakt van Arriflex-camera’s.
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog gelanceerd in Duitsland, was de Arriflex de eerste
spiegelreflex filmcamera waarbij de cameraman direct via de cameralens kon zien wat hij
opnam – dat was voorheen niet mogelijk geweest. De Arriflex was oorspronkelijk bedoeld
voor 35mm-film, maar werd na de oorlog omgebouwd voor 16mm-film en in 1952 met
veel succes op de markt gebracht als de Arriflex 16ST.
“Het was een fantastische camera”, herinnerde cameraman De Ru zich.180 De camera
was relatief licht, klein en handzaam, al had ze één groot nadeel: zij maakte lawaai, wat
haar de bijnaam “de koffiemolen” opleverde. Om de geluidsopnames niet te verstoren,
moest de camera bij interviews tussen de schuifdeuren of op afstand geplaatst worden, of
anders werd er een dikke jas of speciaal gemaakte geluiddempende ‘blimp’ overheen gelegd. Pas in 1965 produceerde Arriflex een camera die geluidsarm was.181
Een tweede nadeel was dat de standaard filmcassette die bovenop de Arriflexcamera
werd geplaatst slechts tweeënhalve minuut kon opnemen. De cameraman kon er steeds
een nieuwe cassette opzetten, maar dat kostte tijd. En hoe meer filmrolletjes werden volgeschoten, des te langer de montage van het geheel ging duren. Vandaar dat veel interviews
in tweeënhalve minuut werden gedraaid. Rond 1963 werden ook grotere filmcassettes van
tien minuten geïntroduceerd, zodat opnames langer konden doorlopen.182
Een ander probleem vormde de geluidsopnames, die met aparte apparatuur moesten
worden vastgelegd aangezien de Arriflex – zoals zoveel camera’s – ‘stom’ was, dus geen
geluid kon opnemen. Hier worstelden zowel televisiejournalisten als documentairemakers
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mee: hoe kon je film- en geluidsopnames integreren en synchroniseren? Dat lukte aanvankelijk alleen als de zware en logge geluidsopname-apparatuur met een kabel vastgekoppeld
werd aan de filmcamera. Het geluid werd dan optisch of magnetisch vastgelegd op een
(aparte) filmrol en bij de montage gelijkgelegd en zodoende gesynchroniseerd.183 Dit was
een onhandig en vooral bewerkelijk proces, vandaar dat het slechts beperkt werd toegepast. Bij reportages werd het al snel té gecompliceerd. Dit verklaart waarom er vrijwel geen
‘natuurlijk’ geluid te horen was in reportages.
Zo werd bij de start van het Britse televisiejournaal ITN in 1955 gewerkt met stom
filmmateriaal waar geluidseffecten aan werden toegevoegd. Geluidsopnames werden eigenlijk alleen gemaakt bij interviews, zoals bij de meeste nieuwsrubrieken. Veranderingen
in deze werkwijze ontstonden deels per toeval. In juli 1956 maakte een team van ITN een
reportage over een staking. Terwijl men interviews aan het voorbereiden was, voer de
bereden politie een charge uit. De cameraman filmde dit terwijl de geluidsman met zijn
microfoon het geluid van de galopperende paarden en het geschreeuw van de politie oppikte. Het gaf niet alleen kleur aan de reportage, het authentieke geluid bleek de reportage
ook geloofwaardiger te maken en verschafte haar autoriteit. Sindsdien probeerden televisiejournalisten steeds vaker natuurlijk geluid op te nemen ter begeleiding van de gefilmde
184
actie.
De introductie van een 16mm-filmcamera die gelijktijdig geluid kon opnemen, de
Amerikaanse Auricon Pro, kreeg in de tweede helft van de jaren vijftig ook een warm
onthaal op de redacties van de televisiejournaals. Ook Telefilm/Cinecenter schafte enkele
van deze camera’s aan, vooral bedoeld voor het NTS Journaal. Het nadeel was dat de
Auricon Pro vanwege alle techniek groot en zwaar was en alleen met een statief gebruikt
kon worden. Vandaar dat men ook een paar kleinere camera’s, de Auricon Cinevoice,
aanschafte. Hierdoor werd het mogelijk om gesynchroniseerd geluid uit te zenden, al was
de geluidskwaliteit niet optimaal en de techniek niet echt geschikt om mee te monteren.
185
Maar voor rechttoe rechtaan verslaggeving vormde dat geen probleem.
Voor de televisiejournalisten en documentairemakers die meer wilden, was de ontwikkeling van de zogenaamde pilot tune van groot belang. De pilot tune was een systeem om
geluidsopname-apparatuur door middel van een (onhoorbare) geluidsgolf zo te sturen dat
het parallel liep met de filmcamera. Hiermee was het niet langer noodzakelijk dat de camera- en geluidsapparatuur aan elkaar verbonden waren, wat de mobiliteit van de cameraen geluidsmannen flink vergrootte. Ook werd dankzij het gebruik van lichtere geluidsopname-apparatuur, zoals de van de radio afkomstige Nagra, de wendbaarheid van de geluidsman veel groter.
Pilot tune was al in 1954 in Duitsland ontwikkeld, maar brak pas internationaal door
toen de techniek werd ingezet bij de Amerikaanse documentaire Primary (1960), een van
de eerste voorbeelden van direct cinema. De makers van Primary werkten daarnaast met
Arriflex-camera’s en een aangepaste Auricon Cinevoice die ze zo lichtgewicht mogelijk
hadden gemaakt. Ook Jean Rouch, de maker van de Franse cinema vérité-documentaire
Chronique d’un éte (1961), had een vernieuwde handcamera, de Éclair, waaraan hij zelf
had gesleuteld. Aldus profiteerden de filmmakers die naam zouden maken met hun cinema vérité-stijl van technische ontwikkelingen waar ze op hun beurt zelf weer aan bijdroe186
gen.
Tot slot was ook de invoering van de zoomlens van belang. Aanvankelijk werkten cameramannen vooral met vaste lenzen, aangezien de zoomlenzen die er waren van een
matige kwaliteit bleken. In 1962 kwam er een zoomlens voor 16mm-camera’s van de
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Franse producent Angénieux op de markt die wel voldeed en vanaf midden jaren zestig
brak de zoomlens ook definitief door in Nederland. De zoomlens maakte het mogelijk een
actie te blijven volgen zonder dat het beeld onscherp werd, wat de bewegingsvrijheid van
de cameraman aanzienlijk vergrootte.187
De Nederlandse werkwijze

Al deze omwentelingen in de techniek – Ampex, wendbaardere camera’s, lichtere geluidsapparatuur, de pilot tune, lichtgevoeliger filmmateriaal en betere lenzen – vonden rond de
periode 1959-1962 plaats, al duurde het soms een paar jaar voordat de technische innovaties Nederland bereikten. Welke invloed heeft dit gehad op de werkwijze van de Nederlandse televisiejournalisten en cameramannen?
Om te beginnen de pilot tune Volgens sommigen was deze techniek nog belangrijker
dan de innovaties bij de 16mm-camera. Want de komst van de pilot tune maakte het
mogelijk om aan daadwerkelijke verslaggeving te doen. De techniek vormde het verschil
tussen werken met ingeblikt geluid, achtergrondmuziek en een allesbepalende voice-over,
en het laten horen van realistisch geluid en authentieke uitspraken. “Een van de manieren
waarop de televisiejournalistiek een beetje emancipeerde kwam door de pilot tune”, stelde
de toenmalige adjunctchef van Vara’s televisiedienst Gijs Stappershoef in een terugblik.
“De pilot tune was voor ons aanleiding om echte journalisten te gaan benoemen, het gaf
188
geweldige mogelijkheden.”
Even cruciaal was het aanstellen van ‘eigen’ cameramensen die met de 16mm camera’s
overweg konden. De twee cameramannen van Achter het nieuws, Frans Verhey en Huib de
Ru, hadden het vak geleerd bij het Polygoonjournaal. In 1956 werd Verhey gevraagd om
naar Telefilm over te stappen waar hij met 16mm camera’s ging werken en zelfstandig
reportages voor het NT S Journaal maakte, zonder geluid. De meeste van zijn collega’s bij
Polygoon weigerden deze overgang te maken. Zij vonden 16mm-film amateuristisch en
wilden alleen met 35mm werken. Dat gold aanvankelijk ook voor De Ru. “Ik vond het
draaien op 16mm eigenlijk een beetje beneden mijn waardigheid. 35mm was échte film,
189
16mm was ‘veterband’.” Het wendde echter snel.
Verhey kwam in 1962 bij Achter het nieuws, De Ru twee jaar later. Het werken met
vaste, eigen cameramensen maakte duidelijk een verschil voor de redactie, herinnerde
toenmalig redactie-assistente Bep Vochteloo zich.
“Als je echt een actualiteitenrubriek maakt, dan moeten die cameramensen heel
goed meedenken. Dan is de redacteur zo bezig met de inhoud, dat de cameraman
de rest moet doen. Als je goed op elkaar ingespeeld bent, gaat dat goed.”190
De cameramannen werkten allebei met Arriflex-camera’s. Onderling verschilden ze niet
veel qua filmstijl; tussen Verhey en De Ru bestond vooral een verschil in karakter. Verhey
klaagde nauwelijks, sprak weinig en stond bekend als een zwijgende filmer met een inuitief gevoel voor gezichtsuitdrukkingen en veelzeggend gedrag. Hij bleef ook rustig doorfilmen als er om hem heen werd geschoten, vandaar dat hij vaak op buitenlandse reportages werd meegenomen. De Ru was veel voorzichtiger, maar zijn inhoudelijke inbreng was
groter. Hij attendeerde redacteuren erop dat ze soms vergeten waren bepaalde vragen te
191
stellen. Daarnaast was De Ru sterk in het maken van sfeerreportages.
Doorgaans fungeerden Verhey en De Ru als zelfregisserende cameramannen, al ging
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vooral in het begin regisseur Bosboom mee met de meer gecompliceerde onderwerpen, deels
ook in het buitenland. Een extra man was prettig omdat de cameraman anders tevens het
geluid moest doen. Maar de meeste buitenlandse reportages werden met slechts twee man
gemaakt: een redacteur en een cameraman. Samen deden ze alles: camera, licht én geluid.
Dat was zwaar, maar wel mogelijk omdat de apparatuur steeds kleiner en lichter werd.192
De hierboven geschetste technische ontwikkelingen zorgden ervoor dat de cameramannen flexibeler konden opereren. De verbeteringen van de apparatuur maakte het
mogelijk om directer en onder moeilijker omstandigheden te filmen, waarmee mensen
dichter op de huid gevolgd konden worden. In de jaren vijftig kwamen gewone mensen
wel voor in reportages, maar doorgaans niet als herkenbare persoonlijkheden met hun
eigen emoties en verlangens. Dat veranderde: cameramannen probeerden steeds dichter bij
hun onderwerpen en de personen die ze filmden te komen. Technische volmaaktheid
werd daarbij minder belangrijk gevonden dan het vastleggen van de dynamiek van een
situatie. Ook interviews konden spontaner worden, omdat de techniek – letterlijk – veel
minder in de weg zat.
Naar aanleiding van de vertoning van Primary op de Nederlandse televisie schreef een
krant in juni 1964:
“De filmmakers en televisiemakers beginnen zich, om de dichter Nijhoff te parafraseren, ‘los te zingen’ van hun apparatuur; niet langer dikteert de onhandelbare
193
kamera de situatie, maar de situatie dikteert de film- of televisiemaker.”
Dat bleek mede bij Achter het nieuws. Doordat de camera’s lichter werden, was een statief
steeds minder noodzakelijk. Als cameraman draaide Verhey veel uit de hand, wat veel
voordelen had: “Je bent wat mobieler met een camera op de schouder, bij interviews kan
je dan bijvoorbeeld een stap opzij maken of er een beetje omheen lopen.”194 En doordat er
minder belichting nodig was, de camera’s minder opvielen en ze bovendien langer konden
opnemen, werden de meer intieme interviews, zoals zichtbaar in de specials, makkelijker
om te filmen.
Ook de komst van de zoomlens had duidelijk invloed op de cameravoering. “We
noemden dat de ‘zoomziekte’”, aldus De Ru in een terugblik, “je maakte er te pas en te
onpas gebruik van.”195 Verhey had een duidelijke voorkeur voor close-ups. Als een geïnterviewde heel nerveus was en met zijn handen zat te friemelen, stond Verhey erom bekend
dat hij zijn camera omlaag bewoog en inzoomde op die handen. “Frans had een goed oog
voor menselijke emoties, hij wist wanneer je iets close in beeld moest brengen”, herinnerde
Bosboom zich.196
Qua filmstijl leek de aanpak van Verhey en De Ru op die van cameraman en oudcollega Piet Kaart van het concurrerende Brandpunt. Kaart noemde hen ook toen hij in
1967 de Nipkovschijf won. Dat de drie cameramannen in aanpak en stijl niet veel verschilden, werd mede veroorzaakt door het feit dat de filmapparatuur en faciliteiten voor
alle cameramannen bij de Nederlandse televisie gelijk was. Bovendien hadden ze door hun
eerdere werk bij Polygoon en Cinecentrum allemaal dezelfde leerschool doorlopen.
De vraag is of de grotere flexibiliteit van de cameramensen zoals hierboven geschetst ook
de inhoud van de reportages beïnvloedde. Dat was slechts deels het geval. Het monteren
van film en geluid bleef, ondanks de verbeterde technieken, een bewerkelijk proces. De
rollen ruw filmmateriaal moesten eerst worden ontwikkeld, daarna beschreven – zodat de
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redacteur en de cutter wisten welk beeldmateriaal voorhanden was – en vervolgens moest
het gelijk gelegd worden met de geluidsopnames. De reportage werd eerst ruw in elkaar
gezet, vervolgens werd het ingekort en werden er overgangen gemaakt. Bij grote reportages
duurde dat dagen. Het kostte verslaggever Leo Kool en cameraman Verhey in 1963 bijvoorbeeld ruim drie dagen om een reportage van viereneenhalve minuut over een legerkamp in Budel te maken. Langere reportages duurden soms weken en de specials wel eens
maanden.197
Als de reportage af was, kwam Wigbold langs in de Ambachtsschool om het materiaal
te bekijken. “Hij was heel goed in het beoordelen van andermans werk”, aldus Bosboom.198 “Gromde hij wat, dan zat je goed”, herinnerde redacteur Hans de Graaf zich.199
Maar meestal had Wigbold kritiek. “Herman was niet mis met zijn beoordelingen”, vertelde De Ru. “Hij riep dan: ‘Veel te lang, gooi dat er maar uit.’ Zijn wil was duidelijk
wet.” Er ontstonden wel eens hooglopende discussies tussen hem en zijn redacteuren
waarbij met deuren werd gesmeten. De Ru: “Maar achteraf zeiden we dat hij toch meestal
wel gelijk had.”200
Het eindresultaat waren reportages waarin de inhoud centraal stond, niet het beeld. Dat
kwam in de eerste plaats door Wigbold, die wars was van teveel ‘mooifilmerij’. Wigbold:
“Dat gezeik van [met de camera] terug gaan naar hoe zijn schoenen eruit zien, daar
heb ik me altijd tegen verzet. [...] Dan gingen ze weer naar een vaasje bloemen dat
op tafel stond. Allemaal onzin natuurlijk, dat leidde alleen maar af. Het gaat om de
man of vrouw die je interviewt. Gewoon, recht in beeld.”201
Daarnaast waren de meeste redacteuren niet gewend om in beeldtaal te denken. “Als je in
de montage ging zitten, koos je de fragmenten op grond van hun inhoudelijke betekenis,
eerder dan om hun visuele kwaliteiten”, herinnerde Kool zich.202 Reportages werden vooral opgebouwd rond de afgenomen interviews. Het beeld was een illustratie en werd heel
weinig gebruikt op grond van zijn eigen werking. Dit tot spijt van de cameramensen. De
Ru:
“Het was een beetje frustrerend als je als cameraman uit het filmbedrijf bij de televisie kwam. Want wij waren gewend in beelden te denken en de verslaggevers die
het eigenlijk voor het zeggen hadden veel minder. Er waren verslaggevers die dach203
ten: als je maar een interview met iemand hebt, dan ben je er wel.”
Uitzonderingen vormden Koos Postema en Pier Tania, die dramatische effecten konden
aanbrengen in hun reportages, en Hans Jacobs, die op dat vlak wel leergierig was. De
overige redacteuren waren in de ogen van de cameramannen gemakzuchtiger.
De nieuwe lichting ervaren krantenjournalisten die onder Wigbold werd aangetrokken, vormde in dat opzicht een hindernis. Het waren “hele eigenwijze journalisten, die
deden of ze het allemaal wel wisten”, meende Verhey achteraf. “Die voelden zich zo be204
langrijk, die dachten dat ze het uitgevonden hadden, maar ze wisten van niets.” Dit
leidde soms tot ruzies met de cameramensen, al trokken de meeste verslaggevers bij wanneer ze doorkregen dat televisie specifieke eisen stelde aan de wijze waarop informatie
overgebracht moest worden. Maar niet iedereen wenste zich te verdiepen in de techniek en
de visuele potentie van het medium. Sommige redacteuren interesseerden zich niet echt
voor stijl en montage. Ze maakten vooral veel lange interviews in plaats van beeldende
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reportages. Naarmate bij Achter het nieuws het aantal uitzendingen, en daarmee de werkdruk, toenam, groeide de neiging om reportages vol te stoppen met interviews, omdat de
montage dan sneller klaar was.
Ook bij studio-interviews werd op visueel vlak niet teveel geëxperimenteerd en was de
regiestijl rechttoe rechtaan. “Het was heel strak van vorm”, aldus Bosboom in een terugblik.
“De vorm was altijd ondergeschikt aan de inhoud. Maar het was uitgekookter dan
je in eerste instantie zou denken”205
De interviewers werden op een verhoging geplaatst, zodat de geïnterviewde omhoog
moest kijken. Daarnaast werden er kleine trucs toegepast door gebruik te maken van de
situatie. De meeste redacteuren voelden zich vertrouwd in de studio-omgeving, terwijl veel
geïnterviewden onder de indruk waren van alle techniek en stress die kwam kijken bij een
live-uitzending. Bovendien waren ze geïntimideerd doordat er een camera op hen gericht
stond. Kool:
“Als de geïnterviewde een antwoord had gegeven waarvan je dacht dat het geen
goed antwoord was, kon je hem aan blijven kijken, niets zeggen en een pauze laten
vallen. Dat wilde nog wel eens werken. Dan ging iemand iets zeggen wat hij abso206
luut niet van plan was te zeggen omdat er een pauze viel.”
Kwam een geïnterviewde in de problemen, dan werd het beeld vastgehouden en op hem
ingezoomd. Die aanpak werd vanaf het begin toegepast, herinnerde Wigbold zich.
“Cameravoering bepaal je één keer. Zo van: moet je luisteren, als hij in nood
komt, moet je hem redelijk close in beeld nemen.”207
Op die manier werd de techniek door de redactie van Achter het nieuws vooral gebruikt
om de overhand te krijgen en de regie – letterlijk – in handen te nemen. Het gebruik van
de zoomlens en de vele close-ups kon spannende televisie opleveren. Dit droeg bij aan het
gevoel van ‘directheid’ waar zo naar verlangd en gestreefd werd, zoals ook bleek uit hoofdstuk 10.
Maar zowel in de reportages als in de studio-uitzendingen werd weinig geëxperimenteerd met de technische mogelijkheden. Dat experimenteren gebeurde in de tweede helft
208
van de jaren zestig vooral bij de Vpro en de documentaire-afdeling van de Avro. In
visueel opzicht was Achter het nieuws zeker geen voorloper. Vanuit dat gezichtspunt vormde de cinéma vérité-reportage over het PvdA-congres in 1969 eerder een uitzondering dan
de regel. “Wij waren slecht in sfeer maken”, concludeerde toenmalig regisseur Bosboom.
“Daar zijn Nederlanders volgens mij niet zo geschikt voor. Maar dat hindert niet:
iedereen krijgt de journalistiek die hij verdient.”209
Invloed technische innovaties

De vraag is of de vernieuwingen in de Nederlandse televisiejournalistiek het gevolg waren
van technische innovaties. Kijkend naar de invloed van de techniek op de werkwijze van
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Achter het nieuws, moet geconcludeerd worden dat technologische vernieuwingen wel een
rol speelden, maar niet de drijvende factor waren achter de veranderingen in aanpak en
formule.
De geschiedenis van het baanbrekende actualiteitenprogramma See It Now liet dat eigenlijk ook al zien. Ondanks de technische beperkingen, streefde de redactie ernaar om
realistische en authentieke reportages te maken. Weliswaar werkte men met logge 35mm
filmcamera’s en zware geluidsapparatuur, maar die werden ingezet met een flexibiliteit die
nieuw was voor televisie. Dat kon omdat men een duidelijk doel voor ogen had en kosten
noch moeite werden gespaard om dat te realiseren. Zo werd de special over kerst in Korea
uit 1952, waarin de harde realiteit werd getoond van het leven van de Amerikaanse militairen aldaar, gemaakt met een team van zes verslaggevers en maar liefst vijftien camera210
mensen.
De technische innovaties op het gebied van de 16mm camera’s en geluidsapparatuur
in de jaren vijftig en begin jaren zestig maakten het mogelijk dat dergelijke realistische
reportages een decennium later ook door teams van slechts twee man geproduceerd konden worden. Zowel binnenlandse als buitenlandse reportages werden veel makkelijker en
goedkoper te maken. Daarmee vergrootten de technische innovaties duidelijk de mogelijkheden en zorgden ze ervoor dat veel meer cameramensen en televisiejournalisten nieuwe, realistischere manieren van verslaggeving konden toepassen. Dit vergde wel een mentaliteitsverandering onder de cameralieden, die 16mm-film als een serieus en professioneel
format moesten leren beschouwen. Niet iedereen was daartoe bereid en net als in veel
andere landen vormden in Nederland opvattingen over wat wel of niet professioneel werd
211
gevonden een hindernis bij de acceptatie van dit soort nieuwe technologie.
Van cruciaal belang was verder dat er bij de omroepen een besef moest zijn van de potentie van de technische innovaties. Net zo belangrijk was dat de redacties van de actualiteitenprogramma’s de beschikking kregen over eigen cameramannen, in plaats van tijdelijk
ingehuurde en wisselende krachten uit Cinecentrum. In dat opzicht is de detachering van
camera’s bij de omroepen door de NTS vanaf 1962 een cruciale stap geweest voor de
Nederlandse televisiejournalistiek.
Tegelijkertijd lijken die technische innovaties niet bepalend te zijn voor de inhoudelijke vernieuwingen die plaatsvonden. De NTS had het monopolie op zowel de technische
faciliteiten als de beschikbare apparatuur. Deze waren gelijk voor alle omroepen, maar het
is duidelijk dat bij de actualiteitenprogramma’s niet alle omroepen daar op dezelfde wijze
gebruik van maakten. Het verklaart in ieder geval niet de inhoudelijke wijzigingen die wel
bij de KRO en Vara zichtbaar werden, maar niet bij de Avro en Ncrv.
Het valt bovendien op dat de belangrijkste vernieuwingen die eind jaren vijftig en begin jaren zestig werden doorgevoerd – de dagelijkse nieuwsuitwisseling, de invoering van
Ampex-apparatuur en de aanschaf van de Auricons waarmee gelijktijdig film en geluid
kon worden opgenomen – vooral innovaties waren die in het voordeel van het NTS Journaal leken. Maar juist het NTS Journaal stagneerde vanaf het begin van de jaren zestig.
Dat er technisch steeds meer mogelijk werd, betekende dus niet automatisch dat dit leidde
tot vernieuwing.
Ook de redacteuren van Achter het nieuws maakten niet maximaal gebruik van alle
nieuwe mogelijkheden die televisie hen als medium bood. Ze zetten de techniek in, maar
zochten niet de grenzen op en hielden vooral vast aan conventies ontleend aan een ander
medium, namelijk de krant. Uiteindelijk moet geconcludeerd worden dat de inhoudelijke
innovaties die Achter het nieuws doorvoerde niet geheel los stonden van de technische
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mogelijkheden, maar dat de techniek eerder faciliterend was dan aanjager van alle vernieuwingen. In dit geval lijkt Neil Postmans uitspraak “function follows form” zeker niet
op te gaan. Om de woorden van Bosboom te parafraseren: de vorm werd bepaald door de
functie.
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DE JOURNALISTEN

Herman Wigbold was chef van een spraakmakende en ogenschijnlijk vrijgevochten actualiteitenrubriek, maar stond tegelijkertijd in 1967 op de kieslijst van de PvdA. En politiek
redacteur Joop van Os ondervroeg wekelijks politici op de televisie, terwijl hij tegelijkertijd
tot 1968 hoofd voorlichting van de PvdA was. Het mag duidelijk zijn dat het begrip ‘onafhankelijkheid’ bij de redactie van Achter het nieuws een typische invulling had. Het was
een invulling die eerder leek te passen bij de beroepsopvatting van journalisten in de jaren
vijftig, toen de verzuiling nog een manifeste invloed had op het Nederlandse medialandschap, dan bij de tweede helft van de jaren zestig.
Deze opvatting over onafhankelijkheid lijkt ook haaks te staan op het beeld dat in diverse studies is geschetst van de vernieuwing van de televisiejournalistiek in het begin van
de jaren zestig. Als voornaamste oorzaak van deze vernieuwing wordt veelal het aantreden
van een nieuw type journalist bij zowel Achter het nieuws als Brandpunt genoemd. Eentje
die zich losmaakte van de eigen achterban, onafhankelijker stond ten opzichte van de
212
politiek en zich ging beroepen op zijn ‘professionele autonomie’.
Dit hoofdstuk gaat over vraag welke rol journalisten individueel en collectief speelden
bij de vernieuwing van de televisiejournalistiek. Het antwoord lijkt voor de hand te liggen:
zij gaven vorm aan de televisiejournalistiek en speelden dus qualitate qua een grote rol.
Maar met die vaststelling is nog niets gezegd over de werkelijke betekenis van de rol van
journalisten bij de vernieuwingen die zich voordeden. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is vooral toegespitst op de omslag die bij de Vara waarneembaar was vanaf eind
1962. Was er sprake van een nieuwe generatie redacteuren met andere opvattingen en een
andere invulling van hun professie? Waren zij de bepalende factor?
De vraag naar veranderende taakopvattingen en werkwijzen is ook een vraag naar hoe
de professionalisering van de televisiejournalistiek verliep. In de Inleiding van deze studie
is ingegaan op de meerdere dimensies die bij het proces van professionalisering te onderscheiden zijn. Daarbij werd geconcludeerd dat vijf aandachtspunten van belang zijn (zie
ook Bijlage 3):
de mate van institutionalisering;
de deskundigheid van de journalisten;
 de beroepsideologie;
 de werkwijze;
 de mate van autonomie.



Aangezien in deze studie de televisiejournalistiek centraal staat, spitsen de vragen zich in
dit hoofdstuk toe op de beroepsmatige context, de achtergronden en de werkwijze van
Nederlandse televisiejournalisten. En meer specifiek: de redactie van Achter het nieuws in
de jaren zestig. Daarbij zullen, voor zover dit van toepassing is, vergelijkingen met de
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redactie van Brandpunt gemaakt worden. En omdat de ontwikkelingen bij twee aanpalende beroepsgroepen – de krantenjournalisten en de programmamakers – eveneens relevant
zijn, worden eerst de professionaliseringstendensen aldaar kort behandeld.
De beroepsmatige context

De Nederlandse journalistiek kent een rijk verleden, al zijn de diverse benamingen voor
journalisten – muskieten, luizen en ratten – niet altijd even flatteus geweest. Over de veranderingen in de Nederlandse journalistieke cultuur vanaf eind jaren vijftig is in deze studie al
veel gezegd, onder andere in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 11, zodat hier volstaan zal worden
met een blik op de beroepsorganisaties en institutionele ondersteuning voor journalisten.
Al sinds de late 19e eeuw hadden Nederlandse journalisten hun eigen belangenorgaan,
de Nederlandse Journalisten Kring. Die ging na de Tweede Wereldoorlog over in de
Federatie van Nederlandse Journalisten (FNJ) waar de grote meerderheid van journalisten
zich bij aansloot. Vrij snel kwam er een cao voor dagbladjournalisten die impliciet tot doel
had de status van het vak te verhogen. Ook aan een vakopleiding werd gewerkt, al zou het
tot ver in de jaren zestig duren voordat de eerste School voor Journalistiek haar deuren
opende. Om toe te zien op het gedrag van journalisten werd daarnaast een Raad van
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Tucht opgericht, die in 1962 werd opgevolgd door de Raad voor de Journalistiek.
Parallel aan de afnemende gezeggelijkheid van de Nederlandse pers vanaf de tweede helft
van de jaren vijftig, gingen journalisten gingen zich steeds nadrukkelijker bezinnen op hun
eigen rol. Zo probeerde men een gedragscode voor journalisten op papier te krijgen die
grotendeels gebaseerd was op de code van Bordeaux. Deze internationale code, vastgelegd in
1954, deed een beroep op de individuele verantwoordelijkheid van elke journalist. De code
bepaalde dat het de primaire plicht van journalisten was om de waarheid na te streven en dat
men eerlijk en fair moest zijn bij de nieuwsgaring. Aan de Nederlandse beroepscode, die in
1960 gereed kwam, werd ook de plicht tot bronbescherming toegevoegd.
De oprichting van diverse leerstoelen in de perswetenschap aan Nederlandse universiteiten droeg bij aan het toenemend zelfbewustzijn. Zo wees Maarten Rooij in 1958 in zijn
inaugurele rede, getiteld De vrijheid van de journalist, op zowel de verantwoordelijkheid als
de zelfstandigheid van journalisten ten opzichte van hun directies, hoofdredacteuren en
214
andere krachten.
Al deze ontwikkelingen gaven de journalistiek een duidelijk herkenbaar professioneel
karakter en waren er op gericht het aanzien van de beroepsgroep te vergroten. Het werkte
in ieder geval naar binnen toe: journalisten gingen zich vanaf het begin van de jaren zestig
steeds zelfverzekerder gedragen. Dat speelde mee bij de veranderende opvattingen over de
relatie tussen journalistiek en politiek. Want hoe wenselijk was het om loyaal te zijn aan
een partij als men tegelijkertijd een zelfstandige positie meende te moeten innemen? Discussies hierover laaiden in de loop van de jaren zestig steeds vaker op binnen de redactionele burelen.
Bij de televisie waren dit soort beroepsideologische debatten aanvankelijk minder
gangbaar, zeker in het eerste decennium van het bestaan van het nieuwe medium in Nederland. Dat had twee oorzaken.
In de eerste plaats werd er bij de leidinggevenden niet getwijfeld aan de vanzelfsprekendheid van de banden tussen omroepen en ideologisch verwante organisaties, noch aan
de ideële taakstelling. Maar wat mogelijk een nog grotere rol speelde, was dat de eerste
generatie programmamakers buitengewoon divers van samenstelling was. Hun interesses
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lagen veel meer bij de cultuur-inhoudelijke en technische problematiek van het programmamaken, dan bij discussies over hun rol of taakstelling als professionele journalist. Programmamakers werden vooral gerecruteerd uit de radio-, toneel-, cabaret- en filmwereld,
en veel minder uit de journalistiek. Gezocht werd naar creatieve duizendpoten die qua
gezindheid pasten bij het gedachtegoed van een omroep. Omdat medewerkers die beschikten over de juiste capaciteiten schaars waren, werd aan die ideologische affiniteit vaak
niet al te zwaar getild. Dat leverde een bont gezelschap op dat gezamenlijk probeerde een
nieuw vak uit te vinden.
In zijn mede op eigen ervaringen gebaseerde boek over de beginjaren van het nieuwe
beroep van programmamaker, constateerde oud-televisiemaker Leo Akkermans dat de
programmamakers het de eerste twee decennia erg moeilijk hadden. Het ontbrak hen aan
geld, kennis en voldoende enthousiasme vanuit de omroepen. Bovendien werkte het verzuilde televisiebestel veelal in hun nadeel. Volgens Akkermans kwam er pas in de jaren
zeventig een einde aan die pioniersjaren. Weliswaar was er in de periode 1951-1971 sprake van een “individuele professionalisering” van programmamakers, maar naar zijn mening werd het beroep van programmamaker pas aan het einde van die periode werkelijk
215
op waarde geschat.
Wie goed kijkt, ziet echter al veel eerder professionaliseringstendensen, zowel wat betreft het programmamaken in het algemeen als de televisiejournalistiek in het bijzonder.
Zo bestond er al sinds eind jaren vijftig een nationale prijs voor programmamakers. In
1958 werd op initiatief van televisiepionier Erik de Vries de Televisieprijs van het Prins
Bernhard Fonds in het leven geroepen. Drie jaar lang werd deze prijs uitgereikt door een
jury van uiteenlopende pluimage, totdat in 1961 de Nipkovschijf werd ingesteld, een prijs
uitgereikt door de verzamelde televisierecensenten als stimulans voor de ‘creatieve’ televisiemedewerkers. In haar rapporten gaf de jury elk jaar een stevig oordeel over het afgelopen televisieseizoen, gericht als zij was op het verhogen van het niveau van de programma’s. De instelling van de Nipkovschijf was zowel een bewijs van een zekere professionalisering onder televisiecritici, als een erkenning dat televisiemaken een apart en serieus te
nemen vak was.
Tabel 13.1: Winnaars Televisieprijs (1958-1961) en Nipkovschijf (1961-1967)
jaar
1958

naam
Ton Lensink

omroep
Avro

functie
regisseur toneel

1959

Annie M.G. Schmidt

Vara

auteur Pension Hommeles (amusementsprogramma)

1960

Milo Anstadt

Vara

regisseur kunstprogramma’s & informatieve televisie

1961

Carel Enkelaar

NTS

eindredacteur NTS Journaal

1961

Pierre Janssen
Leen Timp

Avro
Avro

presentator Kunstgrepen (kunstprogramma)
regisseur kunstprogramma’s

1962

Lou de Jong
Wim Meuldijk
Mies Bouwman (extra)

NTS
Vara
Avro

presentator De Bezetting (informatieve televisie)
auteur Pipo de Clown (kinderprogramma)
presentator Open het dorp

1963

Rudi Carell
Hans Gomperts

Vara
Avro

presentator Rudi Carell Show (amusementsprogramma)
regisseur Literaire Ontmoetingen (kunstprogramma)

1964

Brandpunt
Kees van Langeraad

Kro
Ncrv

redactie actualiteitenrubriek
regisseur televisiedocumentaires

1966

Erik de Vries

Vara/Ikor

regisseur informatieve televisie

1967

Piet Kaart

Kro

camerman Brandpunt
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De eerste paar jaar gingen de prijzen vooral naar de Vara en de Avro, met een zekere
voorkeur voor makers van kunstprogramma’s en amusement. In 1964 won de redactie
van Brandpunt de Nipkovschijf, tegelijk met Kees van Langeraad, regisseur van televisiedocumentaires bij de Ncrv. Vanaf dat jaar verlegde de aandacht zich naar meer journalistieke programma’s.216
Er ontstond dus meer waardering voor het televisiemaken in het algemeen en de televisiejournalistiek in het bijzonder. Die waardering uitte zich aanvankelijk echter niet in de
salarissen. Omroepmedewerkers werden matig betaald. Vanwege het gehanteerde salarispeil was het moeilijk voor openstaande functies op het gebied van actualiteiten geschikte
mensen te vinden, signaleerde het hoofd van KRO’s televisiesectie begin jaren zestig.
Alleen jongeren die blij waren dat ze bij het nieuwe medium mochten werken, namen de
mindere honorering op de koop toe.217
Dat lage salaris kwam deels voort uit de wijze waarop de omroep-cao in elkaar zat: alle
omroepmedewerkers waren gelijkgeschakeld en zeer verschillende functies werden niet
verschillend gehonoreerd. Bovendien geschiedde de inschaling op basis van leeftijd, niet
op basis van ervaring. Daarnaast werden de omroepmedewerkers vertegenwoordigd door
diverse verzuilde bonden die niet specifiek op radio of televisie waren ingesteld. Ten slotte
verliepen de loononderhandelingen moeizaam omdat de regering zich er vanwege de kijken luistergelden rechtstreeks mee bemoeide.
Een loonconflict in de herfst van 1961 bracht veel onvrede aan het licht en werkte als
katalysator voor het zelfbewustzijn van de televisiemedewerkers. Er kwam een eigen blad
voor radio- en televisiepersoneel en de matig betaalde programmamakers gingen zich
roeren. De primitieve omstandigheden waaronder men moest werken, het onervaren
technisch personeel, het gebrek aan middelen, de veel te lage lonen: het was genoeg geweest. “Op deze manier wordt de televisie tegengehouden in haar groei naar volwassenheid en blijven wij onnodig in de kinderschoenen staan”, klaagde een televisieregisseur
218
luidkeels in De Telegraaf.
Een deel van de programmamakers, waaronder Arie Kleijwegt, Gijs Stappershoef en
Milo Anstadt van de Vara, richtte de omroepbrede belangenorganisatie Groep 73 op en
bracht een beginselverklaring naar buiten. Ook werd er een televisiestaking georganiseerd
die veel aandacht trok, aangezien het scherm een avond lang op zwart ging. Het doel van
de acties was niet alleen salarisverbetering, de programmamakers wilden ook dat de omroepbestuurders inzagen dat televisie een ander medium was dan radio, en dus ook op een
andere wijze georganiseerd moest worden. Daarnaast wilde men de status van televisiema219
ker verhogen om de werfkracht van televisie te vergroten.
Dat streven kreeg van diverse zijden bijval. Wat hard nodig was, schreef de auteur van
het Handboek voor kijkers in 1962, was een goede opleiding plus betere voorwaarden voor
televisiemedewerkers: “Wanneer dan ook nog de salariëring verbetert, dan zal het voor
veel talentvolle krachten, die nu in andere, enigszins gelijkgestemde beroepen, bij theater,
film of journalistiek werkzaam zijn, heel wat aantrekkelijker en ook eervoller worden de
televisie te dienen.”220
Aan een opleiding werd voorzichtig gewerkt: vanaf begin 1962 werden er praktijkcursussen voor cameramensen, onderhoudstechnici en regisseurs georganiseerd. Volgens
sommigen ontstond daarmee slechts “een schim van een opleidingsinstituut”, dat bovendien vooral gericht was op de technische aspecten en veel minder op de inhoudelijke kanten van het vak – maar het was een start.221
De salariëring bleef langer een probleem, zeker wat betreft de omroepjournalisten. In
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de herfst van 1961 constateerde televisiecriticus Henk Schaafsma dat vergeleken met de
krantenjournalistiek de collega’s van de televisiejournalistiek véél te laag werden gesalarieerd.222 Dit beperkte de mogelijkheden. En drie jaar later beklaagde Wigbold zich in 1964
nog steeds dat bij het gehanteerde salarispeil het onmogelijk was om eersteklas journalisten
aan te trekken.
“Aan mensen van rond de veertig hoef je eenvoudig niet te denken. Die verdienen
– waar dan ook – meer dan wij kunnen bieden.”223
Nederland zat vanaf 1963 midden in een loonexplosie: de lonen stegen dat jaar met 9
procent, het jaar daarop met 15 procent en in 1965 nog eens met ruim 10 procent. De
omroepsalarissen staken daar schril bij af.224
Maar de erkenning van het belang van televisiejournalistiek nam toe. In januari 1965
begon het vakblad De Journalist, uitgegeven door de FNJ, met een nieuwe rubriek speciaal
voor radio- en televisiejournalisten. Tegelijkertijd richtte de FNJ de sectie Radio en Televisie op. De voorzitter van die sectie riep meteen op tot een drastische wijziging van de cao
voor omroeppersoneel. De omroepjournalisten zouden daarin qua salaris veel lager terecht
zijn gekomen dan waar ze uit hoofde van hun functie en verantwoordelijkheid recht op
hadden.225 Die wijziging kwam er: eind 1965 werd een nieuw loonsysteem bij de omroep
ingevoerd en stegen de lonen in één klap met zo’n 18 procent. Hiermee werd een belangrijk deel van de salarisachterstand ten opzichte van vergelijkbare beroepen ingelopen. De
loonstijging gold natuurlijk niet alleen de televisiejournalisten, maar zij profiteerden er wel
van.226
Tegelijkertijd was er, zoals in de vorige hoofdstukken is geschetst, vanaf het begin van
de jaren zestig sprake van een verruiming van de financiële middelen die de programmamakers tot hun beschikking kregen, plus een forse uitbreiding van de staf. Zo verdrievoudigde de omvang van de televisiesectie van de Vara tussen 1960 en 1962. Met de oprichting van een aparte afdeling Actualiteiten bij de Vara, naast de reeds bestaande afdeling
Documentaires, was er tevens sprake van een steeds verdere specialisatie. Deze ontwikkeling was bij de meeste andere omroepen waarneembaar.
In een poging de programmering beter te stroomlijnen, werd in 1962 de Werkgroep
Actualiteiten opgericht waarin de actualiteitenrubrieken en het NTS Journaal vertegen227
woordigd waren. Wekelijks werd door deze werkgroep vergaderd over zaken als gezamenlijke uitzendingen, de coördinatie van de faciliteiten en het gebruik van de studio’s.
Daar viel aanvankelijk veel aan te verbeteren, aangezien men in facilitair opzicht nog niet
echt was ingesteld op nieuwsverslaggeving. Zo werd er pas na het debacle bij de televisieverslaggeving rond de moord op president Kennedy in 1963 een telexapparaat geïnstalleerd in studio Irene.
Tevens voerde men een claimsysteem in, waarbij de verschillende redacties actuele onderwerpen konden ‘claimen’ om te voorkomen dat ze dubbel zouden worden behan228
deld. Bedoeld om de samenwerking te verbeteren, bleek dit systeem echter veelal averechts te werken. Redacties gebruikten het claimsysteem om elkaar de pas af te snijden en
dit leverde rare en soms ook frustrerende situaties op. Bij zijn vertrek bij Achter het nieuws
eind 1965 becijferde redacteur Leo Kool dat er op dat moment 237 onderwerpen ‘geclaimd’ waren en dus niet door een andere actualiteitenrubriek behandeld konden worden, hoe groot de nieuwswaarde ook was. Een ploeg van Achter het nieuws reisde een keer
af naar Bretagne waar een opstand van Franse boeren dreigde. Onderweg in Frankrijk
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kwamen ze een auto tegen met daarin een team van Attentie van de Ncrv dat eveneens op
weg was naar de boerenopstand. Bij het eerstvolgende café werd met Hilversum gebeld en
bleek de Vara als eerste het onderwerp geclaimd te hebben. Daarop droop de ploeg van
Attentie weer af naar Nederland.
Het kon nog curieuzer: de Vara claimde in 1965 het onderwerp ‘homofilie’, Henk
Neuman van Brandpunt had in de tweede helft van de jaren zestig een claim liggen op 25
bekende personen die niet door een andere omroep geïnterviewd mochten worden en
Hier en nu, vanaf 1967 de opvolger van Attentie, had enige tijd een claim op héél Latijns
Amerika. Omroeppolitieke motieven leken in dit soort kwesties belangrijker dan journalistieke afwegingen. In dat opzicht werkte de inrichting van het omroepbestel eerder belem229
merend dan bevorderend voor de televisiejournalistiek.
Omroeppolitiek hinderde ook het tot bloei komen van een beroepsvereniging. Groep
73 had weliswaar een enthousiast begin, maar kampte daarna met een wat tobberig bestaan. Dat kwam voor een belangrijk deel doordat het beroep van ‘creatieve televisiemedewerker’, waar de beroepsvereniging zich voor inzette, moeilijk af te bakenen viel: wat
behelsde het beroep, wie viel daar eigenlijk onder? Maar ook het feit dat de omroepbestuurders niet genegen waren de zelfstandige positie van programmamakers te bevorderen,
speelde een rol.
Het nieuwe zelfbewustzijn beviel niet iedereen: zo werd binnen het hoofdbestuur van
de Vara geklaagd dat leden van Groep 73 ten onrechte meenden dat de televisie “van hen
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en voor hen” was. De belangengroep kreeg niet de machtspositie die zij wilde, bijvoorbeeld door mee te praten over de cao-onderhandelingen, noch voldoende erkenning vanuit de omroepen en de overheid. Ook het ledental was niet al te overtuigend: in 1966, bij
het vijfjarig bestaan, bleek amper twee vijfde van de televisiemedewerkers bij Groep 73
aangesloten te zijn. Slechts een kleine minderheid daarvan was afkomstig van de Vara.231
De achtergronden van de redacteuren

Waar kwamen de redacteuren die bij de Vara vorm moesten geven aan de televisiejournalistiek vandaan ? De afkomst van de vaste kern van redacteuren die Arie Kleijwegt in de
periode 1960-1962 om zich heen verzamelde – Jan Leijendekker, Wim Bosboom, Hans
de Graaf, Leo Kool, Koos Postema en cameraman Frans Verhey – was gemêleerd. Kleijwegt was afkomstig van de Vara-radio, De Graaf en Kool hadden bij een krant gewerkt,
Leijendekker kwam bij een platenmaatschappij vandaan, Postema was onderwijzer geweest en Bosboom en Verhey kenden elkaar via Cinecentrum en het NTS Journaal. Iedereen voelde wel enige verwantschap met de sociaal-democratische beginselen van de Vara,
maar hun affiniteit was niet altijd even uitgesproken.
Voor Herman Wigbold lag dat anders. Wigbold kwam als katholieke ‘doorbraakman’
voort uit de jeugdorganisatie van de PvdA, was journalist geweest bij Het Vrije Volk en
kende veel PvdA-politici via het partijcircuit. Hij zou begin jaren zestig ook zijn medewerking verlenen aan de politieke uitzendingen van de PvdA op televisie. Daarnaast publiceerde Wigbold veelvuldig over de maatschappelijke en politieke problemen waar Nederland volgens hem mee kampte en bleek zijn maatschappelijke betrokkenheid mede uit de
vijf televisiedocumentaires die hij begin jaren zestig voor de Vara maakte. De positieve
reacties op deze veelal provocerende documentaires zorgden ervoor dat Wigbold werd
232
gepromoveerd tot chef van de nieuwe afdeling Actualiteiten.
Als hoofd van de redactie van Achter het nieuws begon hij vrij snel nieuwe redacteuren
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aan te trekken. Wigbold zocht bij de uitbreiding van zijn team welbewust naar ‘echte’
professionele journalisten. Van de oorspronkelijke redactie onder Kleijwegt hadden slechts
twee een achtergrond in de dagbladjournalistiek, bij de redactie die Wigbold om zich heen
verzamelde waren vrijwel alle nieuwe redacteuren afkomstig uit de krantenwereld.
Wigbold selecteerde voor een belangrijk deel zelf zijn mensen, maar had niet de volledige autonomie bij de benoeming van nieuwe medewerkers. Het dagelijks bestuur moest
elk voorstel goedkeuren. Potentiële kandidaten werden geacht de sociaal-democratische
beginselen te onderschrijven en werden ondervraagd over hun stemgedrag. Lidmaatschap
van de PvdA was niet verplicht, van groter belang was de ‘nestgeur’, zoals Stappershoef het
noemde: de mate waarin de iemand bekend was met de omgangsvormen en opvattingen
233
binnen de Rode Familie omdat hij daarmee was grootgebracht. Vandaar dat alle nieuwe
redacteuren betrokken werden bij verwante kranten als Het Parool en Het Vrije Volk.
Tabel 13.2: Achtergrond van medewerkers van Achter het nieuws (1960-1966)234
jaar

naam

1960

Arie Kleijwegt

1921

redacteur

Vara-radio/Radio Herrijzend Nederland

1960

Netty Rosenfeld

1921

redacteur

Vara-televisie en -radio/Avro/Radio
Herrijzend Nederland

1960

Jan Leijendekker

1928

redacteur

platenmaatschappij/ministerie van Marine

1960

Rennie
Pereira

1926

redactie-assistent

1961

Leo Kool

1933

redacteur

Amerikaanse ambassade/Het Vrije Volk

1961

Wim Bosboom

1928

regisseur

NTS Journaal

1961

Pier Tania

1925

freelance redacteur

NTS Journaal/Avro/Radio Nieuwsdienst

1962

Frans Verhey

1927

cameraman

Cinecentrum/Polygoon

1962

Hans de Graaf

1931

redacteur

Haarlems Dagblad

1962

Koos Postema

1932

redacteur

Vara-radio/onderwijzer

1962

Herman Wigbold

1925

chef afdeling Aktuali- Vara-televisie/freelance journalist/de
teiten
Nieuwe Pers/Het Vrije Volk

1963

Joop van Os

1925

redacteur

Het Parool

1963

Bep Vochteloo

1934

redactie-assistent

Het Parool

1963

Fred van der Vlugt

1930

freelance redacteur

Autovisie (weekblad)

1963

Dick Verkijk

1929

freelance redacteur

freelance journalist en documentairemaker/Vrij Nederland/Het
Vrije Volk

1964

Bas Roodnat

1930

redacteur

Het Parool

1964

Ben Elkerbout

1940

redacteur

student politieke en sociale wetenschappen, UvA

1964

Huib de Ru

1928

cameraman

Polygoon

1965

Hans Jacobs

1926

redacteur

Het Vrije Volk

1966

Wil van der Smagt

1934

redacteur

Het Parool

1966

Anneke Bouman

presentatrice

Het Vrije Volk

1966

Jan Kloek

1931

assistent-cameraman

Cinecentrum

1966

Joke van Bommel

1928

producer

-

Rodrigues

geb. jaar

-

functie

achtergrond

NTS Journaal

De uitbreiding van de redactie vond al plaats voordat eind 1965 de lonen bij de omroep
stegen. Wigbold koos mensen die wel een zekere ervaring in de dagbladjournalistiek hadden, maar jonger waren dan veertig. De geboortejaren van de redacteuren van Achter het
nieuws lagen daarmee globaal tussen 1925-1930.
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Dat betekent dat ze opgroeiden en volwassen werden in een periode dat Nederland
bezet was door de Duitsers. Zonder enige twijfel heeft dit invloed gehad op hun kijk op de
samenleving en hun houding ten opzichte van gezag. Postema vatte hun houding aldus
samen:
“Kind geweest in de oorlog. Familie zien wegvoeren na razzia’s, bombardementen
en andere oorlogshandelingen ondergaan, honger geleden, een van ons verloor zijn
moeder in Auschwitz, een ander zag een joods vriendinnetje uit haar huis sleuren.
Wij lieten ons door niemand iets wijsmaken”.235
Onder deze generatie heerste veel frustratie over het feit dat de vooroorlogse politiek na de
bevrijding gewoon werd voortgezet. Ook was er een duidelijke sympathie voor een nationale omroep in plaats van de terugkeer van het verzuilde bestel. De opluchting was groot
toen begin jaren zestig beweging leek te komen in een politiek stelsel en een samenleving
die volgens deze dertigers – wat ze begin jaren zestig waren – veel te lang had stilgestaan.
Critici klaagden over “die jonge jongens” die grenzen overschreden, herinnerde Roodnat
zich. “Maar we waren al in de dertig, rond de 35, toen we dat deden; zo jong waren we
236
ook niet meer.” De behoefte om heersende conventies te doorbreken bleek niet minder
groot. Dit gemeenschappelijke gevoel versterkte duidelijk de cohesie binnen de redactie.237
Toch waren lang niet alle nieuwe redacteuren die Wigbold selecteerde een succes.
Sterker nog: veel vielen tegen. Zo werd Joop van Os in maart 1963 vol trots binnengehaald als de eerste parlementair redacteur op de Nederlandse televisie, maar hij voldeed
eigenlijk niet aan de gestelde verwachtingen. Binnen een jaar werd al overwogen om hem
te ontslaan. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar hij ging wel in deeltijd als perschef bij de
PvdA werken.238 Ook presentatrice Anneke Bouman viel tegen. In eerste instantie had
Wigbold de spraakmakende Avro-omroepster Ageeth Scherphuis benaderd, maar de duidelijke ‘Avro-kleur’ van Scherphuis maakte haar bij nader inzien ongeschikt voor de
Vara.239 Vrije Volk-journaliste Bouman die aansluitend als presentatrice werd gevraagd,
presteerde op het scherm beneden verwachting. Ze was technisch goed, maar het ontbrak
haar aan uitstraling. Redacteur Wil van der Smagt, afkomstig van Het Parool, bleek evenmin op zijn plek bij de actualiteitenrubriek en hetzelfde gold, zij het in mindere mate,
voor Bas Roodnat. Wigbold:
“Bas was een prima journalist, maar hij had grote problemen met het medium
omdat het toch heel andere eisen stelt dan een krant. Hij had het daar moeilijk
240
mee.”
Dat speelde bij meer redacteuren. Het probleem was dat Roodnat, Bouman en Van der
Smagt zich te weinig voor het medium televisie interesseerden en niet de ambitie hadden
hun werkwijze – zoals ze die op de krant hadden geleerd – wezenlijk aan te passen. Ze
bleven denken als krantenjournalisten, stelden verschillende betrokkenen achteraf. “En dat
levert zelden boeiende televisie op”, constateerde Wigbold.241
Tegelijkertijd was de redactie klein, de werkdruk hoog en was er weinig tijd voor begeleiding. “Het was een kwestie van zwemmen of verzuipen; dus rijp of groen, je moest
meteen aan de bak”, herinnerde Hans Jacobs zich. “Learning by doing”, noemde Postema
het.242 Niet iedereen bleef even goed drijven. Van der Smagt, die in 1966 bij de redactie
kwam, verliet een jaar later het team van Achter het nieuws weer en Bouman deed ook
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slechts twee jaar de presentatie. Van Os hielde het langer vol: in 1968 stapte hij over naar
de NTS, waar hij parlementair redacteur werd.243
Het binnenhalen van redacteuren met een achtergrond in de dagbladjournalistiek was
dus niet over de gehele linie een succes. Die redacteuren ervoeren bovendien een merkwaardige onderhuidse tegenstelling tussen henzelf en de rest. De zittende redacteuren
vonden de krantenjournalisten te weinig in televisietermen en beelden denken, de krantenjournalisten vonden de journalistieke afwegingen van de anderen soms onprofessioneel.
Zo had Roodnat bijvoorbeeld problemen met het feit dat redacteuren van Achter het
nieuws vliegreizen lieten betalen door vliegtuigmaatschappijen en in ruil daarvoor het logo
van de maatschappij in beeld brachten. Bij Het Parool, waar hij vandaan kwam, was zoiets
ondenkbaar. “Die sfeer van 100 procent onkreukbaarheid die bij de grote dagbladen
244
bestond, bestond bij televisie niet”, aldus Roodnat in een terugblik.
Als gevolg van de komst van de krantenjournalisten werd op de redactie doorlopend
discussie gevoerd over vorm versus inhoud, en waar de prioriteit moest liggen. In dat
opzicht ging er wel een positieve stimulans uit van de toevoer van nieuwe redacteuren,
zoals ook toenmalig redactie-assistente Vochteloo signaleerde.
“De komst van de krantenjournalisten gaf toch een hele andere sfeer op de redactie. Toen de krantenmensen erbij kwamen, gingen de andere jongens het ook beter
245
doen.”
De werkwijze van de redactie

Bij Kleijwegt stonden de lol en de gezelligheid centraal, onder Wigbold veranderde dat.
Dat werd hem aanvankelijk niet in dank afgenomen. Toen Wigbold in december 1962
chef van de afdeling Aktualiteiten werd, was de ontvangst niet erg hartelijk. Niet alleen
was men van slag door het vertrek van Kleijwegt, de redactie had ook moeite met Wigbolds afkomst, herinnerde Bosboom zich:
“In de eerste plaats was het een échte socialist en in de tweede plaats was het een
246
katholiek. Wij vonden dat een beetje een rare combinatie.”
Dat iemand die hechtte aan onafhankelijkheid en het scheppen van eigen condities tegelijkertijd gelovig was, werd merkwaardig gevonden. Daarnaast had men moeite met Wigbolds neiging onderwerpen erdoor te drukken. Bovendien snapte hij de humor en speelse
omgang op de redactie niet goed, waardoor Wigbold werd buitengesloten. Na twee
maanden zei hij tegen de directie: “Het moet nu snel veranderen, anders ga ik weer
weg.”247 Maar plots sloeg de sfeer om. Wigbold: “Misschien omdat ze doorkregen dat ik
een journalistieke aanpak voorstond en de bazen niet naar de ogen wilde kijken.”248
Inderdaad kreeg de redactie snel respect voor zijn journalistieke kwaliteiten. “Hij was
een goede journalist”, aldus Kool in een terugblik.249 In journalistieke zin hield Wigbold
van aanpakken, herinnerde Postema zich.250“Hij had een uitstekende neus voor nieuws en
kon voorspellen wanneer er iets ging gebeuren”, meende ook De Graaf achteraf.251 De
redactie zag dat Wigbold bereid was te stunten met de rubriek om daarmee de concurrentie met Brandpunt aan te gaan. Niet alleen had hij een goed gevoel voor onderwerpen die
de aandacht trokken, hij wist ook hoe hij daar televisie van moest maken. En hij bleek een
veel beter zicht te hebben op wat er met een actualiteitenrubriek mogelijk was dan Kleij337
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wegt.
Onder Wigbold veranderde zodoende de sfeer. De jolige, kameraadschappelijke en
wat anarchistische stemming die de redactie onder Kleijwegt kenmerkte, werd met de
komst van Wigbold veel strikter en professioneler. “Hij legde de zweep er over”, vond De
Graaf.252 Wigbold stond bekend als een onbehouwen beer die harde grappen niet schuwde. Hoewel hij zeker sympathiek kon zijn, was hij niet altijd aardig, ging hij soms slordig
met mensen om en kon hij kortaf, onbeleefd en horkerig zijn in de communicatie. Niet
iedereen vond dat prettig: Jacobs had er lang moeite mee, Kool verliet in 1965 mede om
die reden de redactie en hetzelfde gold voor Bosboom, die begin 1969 zou overstappen
naar Koning Klant.253
Maar de redacteuren wisten wel wat ze aan hem hadden. Bovendien zorgde Wigbold
voor discipline en een meer gestructureerde werkwijze. Hij bleek een vrij goede manager
en had in tegenstelling tot zijn voorganger geen moeite om knopen door te hakken. Wigbold kon hard zijn en durfde onaangename beslissingen te nemen. Hij bezat tevens het
vermogen te incasseren wat hij met zijn karakter opriep. Daarnaast was Wigbold fanatiek;
“de topsporter onder de journalisten”, noemde Postema hem.254 Zo stond hij erom bekend
dat hij in slaap viel met de kranten nog om zich heen. Cameraman Verhey:
“Daar trek je toch de hele rubriek mee, als de chef een keiharde werker is. Er moet
iemand zijn die de leiding heeft en tegen de mensen bij de vergadering zegt: ‘Nou
jongens, we gaan er weer tegen aan.’”255
Al snel werd Wigbold de stuwende kracht van de redactie en was hij de primus inter pares,
verklaarden alle betrokken redacteuren. “Hij was de baas en had altijd gelijk, ook als hij
geen gelijk had”, aldus De Graaf.256 Dat kwam door zijn persoonlijke en journalistieke
overwicht, stelde Jacobs in een terugblik.
“Herman had de leiding en dat wist je. En daar werd met alle gemopper en gemeul
en geklets en gerommel en gelach en gedoe en gepest in de praktijk gewoon rekening mee gehouden.”257
Als Wigbold iets niet wilde, gebeurde het niet, al wees hij in de praktijk niet al te vaak
onderwerpen af. En hij stond open voor argumenten als hij het gevoel had dat de redacteur serieus over een onderwerp had nagedacht. Ondanks zijn hoekigheid, legde Wigbold
dus wel enige souplesse aan de dag. Maar uiteindelijk bepaalde hij wat er in de uitzending
kwam en drukte hij een duidelijke stempel op de studioteksten en de eindmontage. Wigbold: “Ik heb altijd gezegd: jongens, de democratie neemt af naarmate het uitzenduur
258
dichterbij komt.”
Zo verbood hij de uitzending van een reportage die Roodnat had gemaakt over de
spraakmakende burgemeester van Gorinchem, Louis ridder van Rappard. Deze ‘Ridder
van Rappard’, zoals hij in de volksmond werd genoemd, had een autoritaire stijl van leidinggeven en stond bekend als een zedenmeester en ‘socialistenvreter’. In de portretterende reportage deed hij ook tal van autoritaire uitspraken. Volgens Roodnat werd daarmee
een goed beeld gegeven van de opvattingen van Van Rappard. Maar Wigbold was het daar
niet mee eens. Roodnat: “Herman vond dat wij, als Vara, die man moesten aanpakken en
259
bespottelijk moesten maken, waar alle aanleiding voor was.” Roodnat wenste dat niet te
doen, waarop de reportage op het laatste moment werd geschrapt.
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Ondanks dit soort ingrepen, die vaak vergezeld gingen met hooglopende discussies,
was de sfeer op de redactie goed. Door de hoge uitzendfrequentie van Achter het nieuws
vanaf 1963, met een uitzending van circa een half uur op élke dag dat de Vara uitzond,
was de werkdruk hoog – soms had men tien keer per maand een uitzending. Gekoppeld
aan de concurrentiestrijd met Brandpunt, droeg dit bij aan het saamhorigheidsgevoel.
Natuurlijk waren er ook wel eens spanningen, als gevolg van meningsverschillen met
Wigbold of onderlinge fricties. De redacteuren waren fanatiek en probeerden elkaar te
overtroeven door betere reportages dan de anderen te maken. “Er was een behoorlijke
onderlinge concurrentie”, herinnerde Jacobs zich.260 Tegelijkertijd werkten redacteuren
vaak ook intensief samen. “Dat is de kracht geweest van Achter het nieuws”, aldus Tania
achteraf. “Zo’n programma leeft van de lol van mensen om samen dingen te doen.”261
De redactie zat in een aparte villa in Hilversum waar ook de afdeling Amusement
huisde en bezette daar drie kamers: een kleine voor Wigbold, twee voor de redactie, met
de redactie-assistentes in de serre. Bij zijn komst stelde Wigbold vaste werktijden in, eiste
dat er landelijke kranten op de redactie aanwezig zouden zijn en bedong de aanschaf van
een telex. Dat was onder meer van belang omdat de redactie via de telex op de hoogte kon
worden gehouden van wat andere actualiteitenrubrieken in Europa deden. Wigbold zocht,
zoals eerder is besproken, al snel actief samenwerking met buitenlandse actualiteitenrubrieken en sloot aparte contracten met Tonight en Panorama.
Met zijn komst werd de werkwijze dus gestructureerder en het netwerk waarvan de redactie zich bediende groter. Toch wil dat niet zeggen dat men over de hele linie professioneler opereerde. Van echt uitgebreide redactievergaderingen was bijvoorbeeld aanvankelijk
amper sprake; permanent informeel overleg paste beter bij Wigbolds stijl. Bij het kiezen
van onderwerpen was een zekere hiërarchie merkbaar. “Je had de wat sterkere en de wat
262
zwakkere broeders”, herinnerde Vochteloo zich. Wigbold stond duidelijk bovenaan. Na
hem hadden Bosboom, Postema en Kool de meeste inhoudelijke inbreng.
Omdat gestructureerde redactievergaderingen weinig voorkwamen, droegen de redacteuren items aan die meestal wel enigszins verband hielden met de actualiteit, maar ook iets
willekeurigs hadden. Een duidelijk stelsel van maatstaven ontbrak, waardoor onderwerpen
zonder veel diepgaande discussie werden gekozen. De criteria waren of het relevant was, of
het een smakelijk onderwerp was en of het zich leende voor televisie. De Graaf:
“Je las ‘s ochtends de kranten, je hoorde wat op de radio, je zag wat op de telex
263
staan. En dan werd er een onderwerp van gemaakt.”
Vanaf het midden van de jaren zestig, toen er meer mensen bijkwamen, ontstond er ook
meer specialisatie bij Achter het nieuws. Maar de werkwijze was onvergelijkbaar met de
gang van zaken op een krantenredactie. Iedereen werd geacht alles te kunnen.
Aanvankelijk deed Wigbold vaak zelf de presentatie van het programma, wat een televisiecriticus “een ernstige vergissing” noemde, aangezien hij de habitus van een vakbondsleider had.264 Wigbolds presentatiestijl was opmerkelijk, beaamde Postema:
“Hij deed zijn best, maar alles klonk rauw, Zuid-Hollands, Vlaardings zelfs. Zijn
blik was en bleef stuurs. Hij bracht de tekst niet naar de huiskamer, hij sloeg de
kijker ermee om de oren.”265
De boodschap kwam over, maar wekte ook irritatie. De Telegraaf omschreef hem als een
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“grimmige tv-smid”, televisierecensent Scheepmaker constateerde dat de “immer opruiend
kijkende en altijd provocerend sprekende” Wigbold Achter het nieuws het odium gaf steeds
controversieel bezig te zijn en de recensent van de Volkskrant meldde dat Wigbold hem
geen vertrouwen inboezemde.
“Als wij hem in onze huiskamer op het glas ontmoeten, trekken we onze tenen bij
elkaar en denken: waarom nou toch? Had dat nou toch een ander laten zeggen.
Iemand, die voor het glas gebouwd is!”266
Al snel werd besloten dat Wigbold alleen in beeld zou verschijnen bij echt belangrijke
uitzendingen en interviews. En in de loop van de jaren zestig zou Postema steeds vaker de
presentatie op zich nemen, aangezien hij wel goed overkwam op camera en een sympathieke uitstraling had. Op die manier conformeerde men zich aan de wetten van het televisiescherm.
Toch gingen er nog vaak genoeg dingen mis: redacteuren werden in de studio voor de
camera gezet terwijl ze niet uit hun woorden kwamen, onervaren regisseurs moesten in
hun eentje live programma’s regisseren, uitzendingen begonnen te laat omdat reportages
nog niet afgemonteerd waren, films werden niet op tijd ingestart zodat de presentator
glazig in de camera bleef kijken tot het beeld op zwart ging en uitzendingen werden abrupt afgebroken omdat ze te lang doorliepen. “Als iets mislukte, dacht je: ach, over twee
dagen weer een uitzending”, herinnerde redactie-assistente en inval-regisseuse Vochteloo
267
zich. De lat lag wat dat betreft niet altijd even hoog.
De mate van autonomie

De vraag is hoe autonoom de redactie was. In vergelijking met sommige andere media
hadden de programmamakers relatief veel vrijheid. Dat bemerkte bijvoorbeeld cameraman
Huib de Ru toen hij de overgang maakte van het brave en gezagsgetrouwe Polygoon naar
de veel vrijzinnigere Vara.268 Ook Wigbold constateerde in een terugblik dat het klimaat
bij de Vara veel opener was dan op de redactie van Het Vrije Volk.269 Tegelijkertijd was er
een doorlopende discussie over de vraag wie verantwoordelijk was voor de uitzendingen:
de programmamakers of het bestuur? En wie besliste hoe ver je mocht gaan?
In tegenstelling tot de krant, waar een duidelijke scheiding bestond tussen de redactie
en de directie, en redactionele inmenging op principiële gronden ongepast werd geacht,
ontbrak bij de omroep deze scheiding van bevoegdheden. Omdat de Vara een ideële omroeporganisatie was, lag de eindverantwoordelijkheid om principiële redenen bij het
hoofdbestuur. Zo was het binnen het Nederlandse omroepbestel ook wettelijk en statutair
vastgesteld. Vandaar dat steeds getracht werd de zucht van redacteuren naar een grotere
onafhankelijkheid en eigen verantwoordelijkheid in te perken. Omroepbestuurders moesten een veel stevigere greep hebben op de inhoud dan een uitgever van een krant, aldus
270
Piet te Nuyl, destijds hoofd van de televisiesectie. Dat bevestigde Vara’s televisiesecretaris Wim Rengelink in een terugblik:
“De positie van een hoofdredacteur van het landelijk dagblad is een andere dan die
van eindredacteur van een actualiteitenprogramma. Wigbold was natuurlijk formeel gezien geen hoofdredacteur, al had hij wel veel vrijheid.”271

340

DEEL III

—

DE FACTOREN

Binnen het bestuur van de Vara lag de verantwoordelijkheid voor de programma’s in de
praktijk bij de televisiesecretaris, in casu Rengelink. Voorzitter Jaap Burger, die slechts
wekelijks aanwezig was, bemoeide zich alleen op afstand met de programma’s, hij liet de
controle graag aan Rengelink over. Op zijn beurt delegeerde Rengelink, die zijn handen
vaak vol had aan zijn werk als programmacommissaris bij de NTS en andere bestuurlijke
functies272, de uitvoering van het programmabeleid aan zijn directeur, Te Nuyl. De afspraak was dat Te Nuyl en zijn adjunct Stappershoef de vrije hand hadden, behalve als ze
dachten dat overleg met hun superieuren noodzakelijk was.
In retrospect vond televisiedirecteur Te Nuyl de politieke taakstelling van de Vara en
de invloed van het bestuur beperkender dan hem lief was. Hij voelde zich soms beknot
omdat onderwerpen niet alleen vanuit vakmatige oogpunt, maar ook op hun politieke
implicaties beoordeeld werden. Want bij gevoelige zaken moest Rengelink weer met Burger kunnen overleggen, zeker als iets strijdig met de standpunten van de PvdA zou kunnen
273
zijn, of een bedreiging vormde voor de partij.
Jan Broeksz, als omroepsecretaris dagelijks bij de Vara te vinden en vanaf 1966 de opvolger van Burger, was meer betrokken bij de programmering. Veel programmamakers
ervoeren hem als een strenge vader. Hij was strikt, rechtlijnig en soms autoritair. “Iedereen
deed het in zijn broek voor Broeksz”, herinnerde Stappershoef zich.274 Maar de aandacht
en affiniteit van Broeksz lagen veel meer bij de radio dan bij televisie. Over het programmabeleid bij de televisie bestond bovendien weinig verschil van inzicht tussen hem en
Rengelink. In de praktijk bleef de televisiesecretaris de grenzen bepalen en fungeerde hij de
facto als hoofdredacteur.275 Slechts een heel enkele keer had de redactie van Achter het
nieuws rechtstreeks contact met hun voorzitter. Wigbold had vooral met te Rengelink
maken. Wigbold:
“Ik wist wel dat het bestuur op de achtergrond een rol speelde en dat dat ook
doorwerkte in bepaalde dingen, maar ik kon dat zelf niet altijd traceren. Ik denk
dat Rengelink ons redelijk afschermde.”276
Wel had Rengelink soms vreemde uitschieters, aldus Wigbold, “alsof hij opeens zijn autoriteit moest laten voelen”.277 Televisiecriticus Scheepmaker noemde Rengelink in 1965
niet voor niets gekscherend “de moeder-overste van de Vara” die was belast met de bediening van de handrem.278
Zoals al eerder is aangehaald, laat het klimaat bij de Vara in de jaren vijftig en zestig
zich, in de woorden van Vara-biograaf Huub Wijfjes, het beste als “repressief stimulerend”
typeren.279 De leiding stond soms krachtig op de rem en hield met name bij de radio via
een rigide systeem van tekstcontrole de touwtjes strak in handen, maar er was er ook enige
ruimte voor experimenten en kritische geluiden. Daarbij leek het dagelijks bestuur een
goed ontwikkeld aanpassingsvermogen te hebben. Met een combinatie van veerkracht en
vasthoudendheid reageerde men op de ontwikkelingen. Wijfjes signaleert dat het een
beproefde tactiek van Rengelink en Broeksz was om binnen de omroep vrijplaatsen te
creëren waar creatieve mensen hun gang konden gaan, in de gaten gehouden door betrouwbare krachten als Te Nuyl. En als die er niet uitkwamen, was er altijd nog het bestuur om de grenzen aan te geven. Wijfjes: “Doorgaans deed het dit met die paradoxale
mengeling van mildheid en repressie die de meeste programmamakers het idee gaf dat ze
280
uiteindelijk toch voldoende ruimte kregen.”
Formeel had het bestuur alles te vertellen, meende Achter het nieuws-redacteur Bos341
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boom achteraf, maar omdat zij Wigbold vertrouwden maakten de bestuursleden schaars
gebruik van hun macht om iets te verbieden. Wigbold stond bekend als een trouwe medewerker die bovendien ook nog eens “een goed lid” van de PvdA was.281 De bestaande
hiërarchie werd ondergraven door de bereidheid om de bestuurders op de hoogte te houden. Wigbold was naar boven toe redelijk loyaal, waardoor hij het vertrouwen van de
leiding had. “Hij wist hoe hij tijdig dingen aan mij en Piet te Nuyl door moest geven”,
stelde Stappershoef in een terugblik.282 En Wigbold wist min of meer hoe ver hij kon gaan.
Bij Achter het nieuws waren de marges relatief groot, maar de redactie werd wel geacht
binnen die marges te blijven. “Er was geen censuur zolang je deed wat [de bestuurders]
ongeveer wilden”, stelde Bosboom.283 Juist daardoor kon de redactie behoorlijk autonoom
werken.
Van even groot belang was dat het programma onder Wigbolds leiding snel de gewenste uitstraling kreeg en goed lag bij het publiek en de televisiecritici. “Ze waren ontzettend succesvol”, herinnerde Te Nuyl zich.284 De actualiteitenrubriek was het paradepaardje
van de Vara en een Vara-televisieavond was voor de kijker niet compleet als hij niet Achter
het nieuws had gezien. Dit verschafte de redactie een machtspositie. Te Nuyl: “Succes in
deze bedrijfstak staat bijna gelijk aan meer ruimte op alle mogelijke terreinen: zowel financieel en qua zendtijd, als qua programma-inhoudelijke ruimte.”285
Omdat het programma spraakmakend was en goed scoorde, kon de redactie een eilandje vormen binnen de Vara. Wigbold schermde de redactie af en had daar ook de
kracht en uitstraling voor, zeggen meerdere redacteuren. Mede daardoor was het ook
moeilijk voor iemand als Te Nuyl om binnen te komen. In de ogen van de redactie had
de sectieleiding, met uitzondering van Stappershoef, die zelf journalist was geweest, weinig
verstand van journalistiek. “Er hing een gevoel van: bemoei je er niet mee, als er wat is kan
je het na afloop zeggen”, herinnerde Vochteloo zich.286 “We waren een staat in een staat”,
stelde De Graaf achteraf met enige bravoure. “Niemand durfde bij ons in de villa te komen, ze liepen met een boog om ons heen.”287
Ook Rengelink kwam weinig op de redactie. En omdat de frequentie van de uitzendingen hoog was, met soms wel drie uitzendingen per week, wist hij tevoren meestal niet
wat er in de uitzendingen zat en Te Nuyl doorgaans alleen op hoofdlijnen. Op de wekelijkse vergaderingen van de televisiesectie stelde Wigbold wel potentieel gevoelige kwesties
aan de orde. Wigbold:
“Ik pleegde overleg als ik dacht: dat kan gesodemieter op gaan leveren. Maar dat
overleg kwam maar weinig voor en ik deed het heel summier. Van het echt wezenlijk doorspreken van onderwerpen was weinig sprake. Daar ontbrak ook wel eens
288
de tijd voor.”
Alleen bij onderwerpen waar een gevoelig kantje aan kon zitten werd Rengelink apart
geraadpleegd. De criteria voor raadpleging waren: “Daar kan gedonder van komen”, “Ligt
het wel in de lijn van Achter het nieuws om dat te doen?” of “Wat moet de Vara met zoiets?”. Zo werden controversiële onderwerpen als homoseksualiteit, abortus en zelfmoord
van tevoren besproken. Dat kwam niet zo heel vaak voor. Rengelink: “Wigbold was niet
een man die snel aan kwam kloppen.”289
Te Nuyls adjunct Stappershoef (en vanaf begin 1965 zijn opvolger Otto Montagne)
onderhield doorgaans het dagelijkse contact met de redactie. Dat verliep soepel. “Uiteraard liet je Wigbold zijn gang gaan”, aldus Stappershoef in een terugblik.290 Dat nam niet
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weg dat ze elkaar bijna elke dag spraken, aangezien Stappershoef verantwoordelijk was
voor de amusementsprogramma’s en in dezelfde villa werkte. Stappershoef schoof ook met
enige regelmaat aan bij de nabespreking van uitzendingen en ging de redactie dan uitleggen wat ze fout hadden gedaan. “De redacteuren vonden dat prachtig”, herinnerde Vochteloo zich.291 Even belangrijk was dat Stappershoef de meer onafhankelijke aanpak die de
redactie voorstond stimuleerde en steunde, ook als dat ruzie met het bestuur opleverde.
Want zoals in eerdere hoofdstukken is beschreven, gingen Wigbolds komst en de inhoudelijke aanpassing van Achter het nieuws gepaard met diverse conflicten over bijvoorbeeld
de keuze voor de telegenieke NVV-bestuurder Kloos, de reportage over homoseksuelen en
de aandacht voor politici die niet van PvdA-huize waren.292 In de meeste van dit soort
conflicten bleef Wigbold bij zijn standpunt en ging hij zijn eigen gang. “Het was een hele
koppige man”, zei Roodnat achteraf. “Hij zal daar meer gelazer mee gehad hebben dan wij
weten, maar ik geloof wel dat hij zijn poot stijf hield.”293 Af en toe dreigde Wigbold zelfs
met opstappen om zijn zin te krijgen.
De redactie-assistentes moesten na een voorval een tijdlang in opdracht van de sectieleiding van tevoren doorgeven wat er die avond in de uitzending zat, maar dat werd na
een tijdje gestaakt omdat Wigbold het bespottelijk vond. Vochteloo: “Hij was niet makkelijk voor de leiding en de leiding vond het moeilijk omdat hij werd gedekt door de hele
afdeling.”294 Adjunctchef Stappershoef nam het ook vaak voor Wigbold op:
“Als Wigbold zei: ik wens de vrijheid te hebben om Kloos te nemen, of die bestuurder wel en die bestuurder niet, dan was dat in het begin sacrilége. Maar dan
ging ik fors achter hem staan en dan nam men daar kennis van.”295
Dat lukte omdat Stappershoefs succesvolle amusementsprogramma’s destijds bijdroegen
aan de populariteit van de Vara, terwijl Achter het nieuws regelmatig scoorde met haar
uitzendingen. “Vergeet niet”, aldus Stappershoef, “wij hadden gouden handjes. Die reputatie was er.”296
Het gevolg was dat er door Achter het nieuws af en toe items en programma’s zijn uitgezonden waarvan Rengelink en Te Nuyl achteraf dachten dat zij dat nooit zo gedaan
zouden hebben. “De programmaleiding is niet altijd in staat zich volledig te stellen achter
wat wordt uitgezonden”, liet Te Nuyl in 1964 aan de Programma Adviesraad weten.297
Dat dit kon gebeuren, was het gevolg van het feit dat de televisieleiding een deel van haar
verantwoordelijkheid delegeerde aan de chefs. Daardoor had ze niet steeds even goed zicht
op wat er aan zat te komen of wat de impact van uitzendingen zou zijn. Daarnaast was het
soms lastig om grenzen aan te geven. “Het leggen van normen was ontzettend moeilijk”,
stelde Rengelink achteraf.298 Al was het maar omdat smaakafwegingen daarbij net zo’n
belangrijke rol speelden als ideologische normen.
Toch werden er ook uitzendingen verboden, waarvan de Van Imhoff-affaire het meest
in het oog springende voorbeeld is. Ook werd er druk uitgeoefend, met name wat betreft
de politieke onderwerpen, met gemengd resultaat. Wigbold stond erom bekend dat hij
toezegde rekening te houden met bepaalde verzoeken, maar daar vervolgens vaak geen
actie op ondernam. In dat opzicht was er sprake van lijdelijk verzet en trok de redactie
grotendeels haar eigen plan. Dat het verzet tegen druk van boven niet altijd openlijk werd
geuit, bleek uit Wigbolds aanval op de Vara-top in een anoniem artikel in Vrij Nederland
in maart 1965. Goed beschouwd was het een merkwaardige, wat schizofrene actie die
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tekenend is voor zijn positie: hij mocht kritisch zijn, maar kon in het openbaar noch de
Vara, noch de PvdA afvallen.299
Toen het Vara-bestuur tussen eind 1964 en midden 1966 herhaaldelijk ingreep bij potentieel controversiële programma’s ontstond er wel onrust op de redactie. Dat het Varabestuur in maart 1966 besloot het verzoek van de Amsterdamse burgemeester Van Hall
om een afkoelingsperiode in de media te honoreren, leidde tot protest van de redacteuren.
Zeker toen aansluitend Zo is het werd stopgezet. Het bestuur vond dat Van Hall niet zo
door programmamakers mocht worden aanvallen. “Zoiets doe je een partijgenoot niet
aan”, luidde het argument van een bestuurslid.300 Maar de redactie van Achter het nieuws
vond dat zij zelf moest bepalen wat nieuwswaardig was. Het bestuur diende in de ogen
van de redactie alleen maar voorwaarden te scheppen en geen verboden af te kondigen.
De redacteuren vroegen daarom een gesprek aan. “Wij wilden duidelijkheid”, aldus
Bosboom. “Wij wilden van het Vara-bestuur de marges horen waarbinnen wij konden
opereren.”301 Maar dergelijke discussies over de programmaverantwoordelijkheid waren bij
voorbaat zinloos, stelde Te Nuyl achteraf, aangezien de leiding niet wilde tornen aan haar
positie in deze. Het gesprek leverde dan ook niets op.302 Het hoofdbestuur bleef van mening dat het bestuur de principes voor de actualiteitenvoorziening bepaalde en ter uitvoering opdroeg aan de medewerkers. “[Programmmakers] dienen er geen eigen beleid op na
te houden”, zo luidde het algemene oordeel.303
Tegelijkertijd hamerde Rengelink er binnenkamers vaak op dat de makers “binnen
bepaalde grenzen” een grote mate van zelfstandigheid moesten hebben. Deze houding
weerspiegelt de spagaat waarin met name Rengelink zich bevond. Zijn voorkeur voor een
meer spraakmakende en geprofileerde actualiteitenrubriek was niet zonder consequenties.
Dit betekende dat een groep jongere programmamakers een zekere vrijheid moest krijgen.
Zonder die vrijheid was er immers geen vernieuwing mogelijk. Maar dat bracht wel risico’s met zich mee, zeker omdat Wigbold cum suis er deels andere gedachten op nahield
dan veel van de oudere bestuursleden.
Tegenover de Verenigingsraad vertelde Rengelink in de herfst van 1966 dat hij Achter
het nieuws een bijzonder belangrijk, maar niet altijd gemakkelijk programma vond.
“Krachtens zijn aard zoekt het aansluiting bij de actualiteit, de tijdsverschijnselen, die zich
als een geestelijke stroomversnelling ontwikkelen, en weerspiegelt daardoor de onrust van
304
deze tijd.” Rengelink bekende er soms ‘s nachts van wakker te liggen, aangezien dit
“grote controversiële problemen” schiep. In een passievolle toespraak maakte hij de raadsleden deelgenoot van zijn dilemma’s.
“De geestelijke stroomversnelling, de afwijzing van dogma’s, de radicalisering van
een groot deel van de jeugd en de politieke aardschokken, dat geheel van verschuivende geestelijke, zedelijke en politieke normen, maakt in een programmabeleid
het trekken van vastegedetailleerde lijnen bijzonder moeilijk. Er zijn oude zekerheden weggevallen, aan de schijnbaar voor eeuwig vaststaande waarheden wordt getwijfeld en wat vroeger in de duisternis verborgen taboes waren, komt nu in het
volle licht. Men spreekt vrij, men denkt vrij, men werpt vensters open en dat heeft
305
bijzonder goede kanten.”
Maar de snelheid waarmee dat allemaal gebeurde leidde tot gevoelens van ontluistering en
verwarring, waardoor er volgens Rengelink een kloof dreigde te ontstaan tussen de generaties. De zichtbare openheid verheugde hem, maar de bijbehorende verschijnselen van
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negativisme en nihilisme wees hij af.
Welke functie hadden de programma’s hierbij? Ze moesten goede ontwikkelingen
stimuleren en het waardevolle in het nieuwe uitdragen, aldus Rengelink. Maar ze dienden
tegelijkertijd uitwassen te bestrijden en het negativisme tegen te gaan. “Wat huiselijker
geformuleerd: de vensters van het vaak nog duffe Hollandse binnenhuisje mogen best wijd
open, maar we moeten er wel voor zorgen, dat we de mensen niet in de kou laten
staan.”306 Je mocht wel vooruitlopen, stelde Rengelink achteraf, maar diende af en toe om
te kijken of er nog iemand achter je aankwam. Televisie was immers een massamedium.
Rengelink: “De kijker moest je geleidelijk aan veranderingen laten wennen.”307
Voor Rengelink was het zaak ervoor te zorgen dat Achter het nieuws niet té ver voor de
oudere achterban uitliep, aangezien dit het vertrouwen in de redactie (en daarmee in hem)
zou kunnen ondermijnen. Tegelijkertijd kon hij de redacteuren niet teveel onder curatele
plaatsen, omdat dit contraproductief werkte. Hij moest aan de ene kant de redactie verdedigen en haar aan de andere kant afremmen. Via gesprekken probeerde Rengelink de
programmamakers te sturen. Als dat niet hielp, volgde een reprimande of soms, zoals bij
de Van Imhoff-affaire, een ingreep.308
Het resultaat was een relatieve autonomie die direct verbonden was aan de belangenafwegingen binnen het bestuur. Midden jaren zestig constateerde de Haagse Post dat Wigbolds aanpak bij Achter het nieuws een enkele keer tot conflicten met het Vara-bestuur had
geleid, maar dat hij voor het overige veel vrijheid genoot. “Ik zou niet willen zeggen, dat
de Vara-bestuurders meegeëvolueerd zijn met de journalistieke methoden die wij aanhangen, maar ze laten ons onze gang gaan”, verklaarde Wigbold in dat artikel. “Onze aanpak
vindt in eigen kring genoeg bijval.”309
De meeste redacteuren voelden zich ook niet al te zeer beknot in hun vrijheid. “Die
eindverantwoordelijkheid van het bestuur liet nog zoveel ruimte voor ons”, meende Jacobs
achteraf.310 De nadruk lag op aanmerkingen achteraf, niet op het verbieden vooraf, al
kwam dat laatste wel af en toe voor. Jacobs: “Het feit dat er af en toe ergens gedoe over
was – ook intern – wilde nog niet zeggen dat je daarmee niet kon werken.”311
De schommelingen in de mate van autonomie die bij de Vara zichtbaar waren, deden zich
overigens ook bij Brandpunt voor. Ook bij de KRO worstelde het bestuur aan de ene kant
met de mate van vrijheid die men de redacteuren meende te kunnen toestaan en probeerde de redactie aan de andere kant ruimte voor zichzelf te creëren.
Gewaarschuwd door de hoofdredacteur van de Volkskrant, de krant waar hij vandaan
kwam, zorgde Richard Schoonhoven ervoor dat hij bij zijn aanstreden bij Brandpunt de
functie van hoofdredacteur kreeg en niet die van eindredacteur of chef. Gelet op de statutaire verantwoordelijkheid van het bestuur zou hij anders bij conflicten geen been hebben
om op te staan. In dat opzicht was zijn positie beter gewaarborgd dan die van Wigbold bij
de Vara.Tegelijkertijd probeerde KRO-voorzitter Harry van Doorn veel meer zicht te
houden op de inhoud van de uitzendingen dan zijn collega’s bij de Vara. In de regel werden de onderwerpen en de teksten van de meeste commentaren en uitsmijters voorafgaand
aan de uitzending van Brandpunt aan hem voorgelegd. Schoonhoven raadpleegde zijn
voorzitter daarnaast bij riskante reportages en uitzendingen of als er omroepzaken en
312
andere aangelegenheden ter sprake kwamen die raakten aan het KRO-beleid.
De Bidault-affaire in maart 1963 liet duidelijk zien dat niet de redactie maar de voorzitter het laatste woord had. Maar na de strubbelingen rond de Bidault-affaire waren er volgens
Schoonhoven geen ernstige meningsverschillen tussen hem en Van Doorn meer, al was de
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voorzitter het lang niet altijd eens met de inhoud van uitzendingen. Schoonhoven:
“Soms knorde hij dat ikzelf de rotzooi die ervan kon komen maar moest opruimen. Op hem hoefde ik niet te rekenen, dreigde hij dan.”313
Als interviews in zijn ogen niet goed gingen of te aanvallend en “schopperig” waren,
dreigde Van Doorn ook met ingrijpen. Hij stond erom bekend programmamakers te
kapittelen als ze de geboden ruimte overschreden, zelfs als het vooraanstaande medewerkers betrof, zoals bleek toen Van Doorn de uitzending van het forum over geboortebeperking van psychiater Kees Trimbos verbood.314
Bij Brandpunt werd vooral Frits van der Poel regelmatig door Van Doorn ter verantwoording geroepen. Het liep meestal met een sisser af, maar deze gang van zaken gaf wel
aan in welke mate de redactie op haar vingers werd gekeken. Redacteur Han Mulder
toonde zich begin 1964 in een interview nog zeer opgetogen over de vrijheid die hij bij de
KRO kreeg – een vrijheid die volgens hem groter was dan bij de Volkskrant waar hij vandaan kwam. Maar toen hij ruim een maand later meedeed aan een ludieke 1 april-grap
waarbij het populaire piratenschip Veronica dat illegaal radio-uitzendingen verzorgde
werd ‘gekaapt’ en de uitzendingen werden overgenomen, ontstak Van Doorn in woede en
315
moest Mulder stante pede de KRO verlaten. De redactie legde zich hierbij neer.
Ondanks deze ingrepen verdedigde Van Doorn doorgaans de aanpak van Brandpunt,
zowel tegenover de buitenwereld als tegenover zijn mede-bestuursleden. Steeds op de rem
gaan staan bij de redactie zou een saaie actualiteitenrubriek tot gevolg kunnen hebben,
waarschuwde hij. “Enige ruimte laten aan de medewerkers betekent uiteraard risico lopen”, stelde Van Doorn. Maar volgens hem was elke werkelijk betekenisvolle actualiteitenrubriek omstreden.316 Het winnen van de Nipkov-schijf in 1964 was daarnaast een
belangrijke steun in de rug voor de redactie. Het maakte de rubriek minder kwetsbaar
voor kritiek uit eigen huis.317
Kritiek van buiten was er ondertussen genoeg. Met name de KVP toonde zich onaangenaam verrast door de steeds kritischer wordende bejegening door Brandpunt, die men
typeerde het als “normloos, liefdeloos en gezagondermijnend”.318 In een overleg met een
KVP-delegatie in het voorjaar van 1966 liet het KRO-bestuur weten een klein deel van de
ruimte die aan de programmamakers was gegeven terug te hebben genomen, omdat er
naar de mening van het bestuur te grote risico’s waren genomen. Er werden ook uitvoerige
gesprekken gevoerd met de redacteuren. “Deze indoctrinatie”, zo beloofde het bestuur,
“zal veelvuldig worden herhaald.”319
Natuurlijk waren deze woorden vooral bedoeld om de KVP te pacificeren; intern
klonken er meer genuanceerde geluiden. En toen de KVP en andere katholieke organisaties vielen over de verslaggeving rond de Nacht van Schmelzer, ging de programmatop van
de KRO vierkant achter de redactie van Brandpunt staan.320 Van Doorns positie hierin was
precair. Zelf had hij als lid van de KVP-fractie tegen de motie van Schmelzer – die de val
van het kabinet Cals veroorzaakte – gestemd. Van Doorn zou zich gaandeweg ook steeds
meer profileren als een KVP-dissident met zijn pleidooi voor een radicale hervormingspolitiek. Dat bemoeilijkte zijn positie binnen de KVP, net zoals de opstelling van ‘zijn’
Brandpunt.321
De ophef over de Nacht van Schmelzer was aanleiding om de redactie tot grotere
voorzichtigheid te manen. Als in de toekomst in een vergelijkbare situatie niet anders
gehandeld werd, zo waarschuwde Van Doorn, zou hij zich genoodzaakt zien “ernstige
346

DEEL III

—

DE FACTOREN

maatregelen te nemen”.322 Een volkomen onafhankelijke opstelling was niet gewenst.
Voorkomen moest worden dat de KRO haar draagvlak onder het katholieke volksdeel
kwijtraakte.
De controle op de actualiteitenuitzendingen werd vergroot, onder andere door vooraf
meer ruggenspraak met de programmaleiding te houden en achteraf uitvoeriger te evalueren. Van Doorn reageerde meestal ook gepikeerd als redacteuren zich in kranteninterviews
beriepen op hun journalistieke principes of de ‘regels van het vak’ en de eindverantwoordelijkheid plus politieke overwegingen van het bestuur terzijde leken te schuiven.323
Hoezeer Van Doorn hechtte aan het respecteren van die eindverantwoordelijkheid,
bleek uit het ontslag van Van der Poel in oktober 1968. Van der Poel zou voor het eerst
met een eigen praatprogramma komen. Hierin wilde hij als stunt een geklede Phil Bloom,
die net beroemd was geworden met haar naakte optreden in het Vpro-programma Hoepla,
interviewen met op de achtergrond een tribune gevuld met naakt publiek. Ook wilde Van
der Poel een grappig bedoelde opmerking over prinses Christina en het koningshuis plaatsen. Beide zaken had hij verzuimd aan Van Doorn voor te leggen, die daar achter kwam
via een tip. Daarop werd Van der Poel, nog voordat het programma kon worden opge324
nomen, op staande voet ontslagen. De maatregel sloeg in als een bom. Zelfs de redactie
van Achter het nieuws, die zich solidair voelde met Van der Poel, was aangeslagen. De
affaire leidde ook tot veel discussie over de positie van de programmamakers, niet alleen
binnen de KRO, maar ook daarbuiten.
Zowel de redactie van Brandpunt als de programmaleiding van de KRO namen publiekelijk afstand van het besluit van Van Doorn en wezen op het gevaar dat programmamakers in de toekomst op onverantwoorde wijze geremd konden worden.325 Ook Groep
73 en het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de opvolger
van de FNJ, tekenden protest aan omdat volgens hen het incident liet zien dat de rechtspositie van journalisten bij de omroep volstrekt onvoldoende was en zij te weinig bewegingsvrijheid hadden. De vrijheid van meningsuiting hoorde volgens de NVJ gelijkelijk te
gelden voor journalisten bij de schrijvende pers als bij de audiovisuele media. Voorgesteld
werd onder meer om de cao te wijzigen en een arbitragecommissie in te stellen die journalistieke omroepmedewerkers in het geval van conflicten rechtszekerheid bood.326
Hans Keller, die als regisseur bij de KRO werkte, diende naar aanleiding van de affaire-Van der Poel zijn ontslag in. Hij hekelde de wat passieve reactie van Groep 73 op de
gebeurtenissen. Het ging in de zaak Van der Poel niet enkel om een arbeidsgeschil, aldus
Keller, de ethiek van het vak was in het geding.
“Het gaat principieel om het maken van televisie en alle gebruiken en goede gewoonten, die er in de journalistiek tot op zekere hoogte bestaan, maar die bij de televisie nog niet te bespeuren zijn. [...] Wat de televisie aan glamour te veel heeft
mist diezelfde televisie aan besef van alle consequenties, die nodig zijn voor het be327
oefenen van het vak, hoe ‘zwaar’ het woord vak ook mag klinken.”
De meningen over de ingreep waren binnen de top van de omroep verdeeld, zo bleek
tijdens een ingelaste extra vergadering van het algemeen bestuur van de KRO. Een aantal
bestuursleden voelde wel wat voor het standpunt van Van der Poel dat hij alleen over de
grote lijn van een programma verantwoording hoefde af te leggen, niet over elk onderdeel.
Als creatieve programmamaker zou hij recht hebben om zijn uitzendingen naar eigen
inzicht te maken.
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Deze kwestie hing samen met de professionalisering van programmamakers, signaleerde de Nijmeegse socioloog en KRO-bestuurslid Jan Thurlings:
“Naarmate een programmamaker zich meer professioneel voelt, zal hij meer naar
eigen inzicht en verantwoordelijkheid handelen. Programmamakers zijn mensen,
die juist door hun specialisme een eigen code ontwikkelen. Vele programmamakers zijn van mening, dat de verantwoordelijkheid die een voorzitter voor het programma draagt eigenlijk verantwoordelijkheden zijn, die zij zelf willen dragen.”328
Omdat het KRO-bestuur de structuur niet had aangepast of anderszins had ingespeeld op
deze ontwikkeling, was het naar de mening van Thurlings zelf schuldig aan het ontstane
conflict. En alhoewel het algemene bestuur zich uiteindelijk wel schaarde achter Van
Doorns besluit, leidde zijn omstreden optreden tot een wijziging in de verantwoordelijkheidsstructuur.
De bevoegdheden van de voorzitter werden ingeperkt en de programmaleiding kreeg
een plaats in de KRO-directie. Bovendien werd erkend dat de professionaliteit van de
programmamakers hen vaak beter in staat stelde te beoordelen hoe een item over zou
komen dan hun hogergeplaatste chefs of voorzitter. Zij moesten daarom een “ruime vrijheid en ruim vertrouwen” krijgen, in de verwachting dat dit vertrouwen niet zou worden
geschonden en er wel zo nodig overleg werd gepleegd. Aldus zorgde de affaire Van der
Poel voor een doorbraak in het vastleggen van een relatieve autonomie voor de program329
mamakers bij de KRO.
Deze ontwikkelingen rond het ontslag van Van der Poel illustreren de veranderde opvattingen over de mate waarin redacteuren zelfstandig mochten optreden. Waar in 1964
het wegsturen van Han Mulder weinig rumoer veroorzaakte, had vier jaar later het ontslag
van Van der Poel grote impact. En het publieke debat dat naar aanleiding van de affaire
ontstond bevestigde de communis opinio dat programmamakers in het algemeen en televisiejournalisten in het bijzonder recht hadden op bewegingsvrijheid. Juist bij kritische,
onthullende en verfrissende uitzendingen waarin taboes werden doorbroken en verouderde opvattingen aan de kaak werden gesteld, was het nodig de makers een grote mate van
initiatief en vrijheid te geven, schreef hoofdredacteur Ger Bakker van de VARA Gids in de
herfst van 1968. Alleen deze “onvermijdelijke zelfstandigheid”, plus de bereidheid om
risico’s te nemen en ruimte te laten voor vergissingen, maakte werkelijk moderne uitzen330
dingen mogelijk.
Professionalisering

Kijkend naar de rol die de journalisten speelden in de vernieuwing van de televisiejournalistiek, vormt de professionalisering van de televisiejournalistiek een belangrijke indicatie
voor hun bijdrage. Zoals gememoreerd, zijn bij het onderzoek naar professionalisering de
volgende vijf aandachtspunten van belang: de mate van institutionalisering, de deskundigheid van de redacteuren, hun beroepsideologie, hun werkwijze en de mate van autonomie.
Bij elk aandachtspunt laten zich ter conclusie een aantal duidelijke ontwikkelingen signaleren.
Om met het eerste punt te beginnen: de organisatiegraad was aanvankelijk matig,
maar de redacteuren genoten wel enige bescherming, ook al bestond er geen beroepsorganisatie die zich exclusief op televisiejournalisten richtte. De belangenorganisatie Groep 73
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kwam nooit goed van de grond en ging aan het eind van het decennium als een nachtkaars uit.331 De inzet van de FNJ had meer succes, zoals bleek uit de verbeterde financiële
positie van redacteuren vanaf 1965. Getalsmatig vormden de omroepjournalisten binnen
de Federatie een kleine minderheid, maar de functie van radio- en televisiejournalisten was
volgens de FNJ gelijkwaardig aan die van dagbladjournalisten.332 Steeds meer dagbladjournalisten maakten bovendien de overstap naar televisie. Vandaar dat de Federatie het
bij incidenten, zoals de affaire-Van der Poel, opnam voor de rechten van omroepjournalisten.333
Wat de deskundigheid en achtergrond van de redactie betreft, is het duidelijk dat vanaf 1962 het aandeel ‘echte’ journalisten bij de redactie van Achter het nieuws toenam. Toch
zijn twee kanttekeningen op zijn plaats. Ten eerste vielen, zoals is geschetst, veel van deze
nieuwe aanwinsten tegen. En ten tweede waren zij slechts in beperkte mate verantwoordelijk voor de vernieuwingen.
Het beeld bestaat dat Wigbold degene was die de redacteuren binnenhaalde die in de
jaren zestig bij Achter het nieuws toonaangevend zouden blijken – mensen als Postema,
Bosboom en Tania. Maar dat klopt niet: juist deze redacteuren werkten al bij Achter het
nieuws voordat Wigbold aantrad als chef. Hieruit kan worden afgeleid dat eerder zijn
benoeming dan de journalisten die hij in dienst nam het verschil maakte. Ook bij Brandpunt was dit het geval: het team dat de kern zou vormen van het vernieuwde Brandpunt
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werkte al voor de rubriek voordat Schoonhoven als hoofdredacteur aantrad. De vernieuwing die zichtbaar werd vanaf eind 1962 kwam dus niet primair voort uit het aanstellen van een ander type journalist, eerder uit het aantrekken van een ander type eind- of
hoofdredacteur.335
Wat opvalt als beide redacties vergeleken worden, is dat vrijwel iedereen bij Brandpunt
een achtergrond in de dagbladjournalistiek had, terwijl degenen die zich onderscheidden
bij Achter het nieuws lang niet allemaal bij een krant hadden gewerkt.336 Hun journalistieke
basis lag elders: bij het NTS Journaal (Bosboom, Tania) of bij de radio (Postema). Kennelijk maakte dat niet veel verschil, wat niet hoeft te verbazen. Voor televisiejournalistiek
bestond geen echte opleiding, het learning by doing-model was dominant. Daarin verschilde de televisiejournalistiek niet wezenlijk van de dagbladjournalistiek, waarvoor tot 1966
ook geen officiële opleiding bestond. Journalistiek werd lang beschouwd als een vak dat
men het beste in de praktijk kon leren aan de hand van ervaren rotten die het klappen van
de zweep kenden.337 Bij de televisie bestudeerden chefs en eindredacteuren het vak bij de
BBC en redacteuren leerden het van de meest ervarene binnen de groep. Een achtergrond
in de dagbladjournalistiek was daarbij niet per se een voordeel, zoals bleek. In dat opzichte
is het juist een teken van professionalisering dat de krantenjournalisten die zich het medium niet eigen konden maken, weer moesten vertrekken.
De samenstelling van de redactie van Achter het nieuws in het geheel overziend, valt op
dat er sprake lijkt te zijn van een tegengestelde beweging. Bij de start, in de periode 19601962, bestond de redactie uit een gemêleerd gezelschap waarbij de affiniteit met de sociaal-democratische beginselen niet erg manifest was en het ambitieniveau niet al te hoog
leek, terwijl het programma inhoudelijk weinig geprofileerd oogde. Met het aantreden van
Wigbold veranderde dat en werd de werkwijze zienderogen professioneler. Tegelijkertijd
had Wigbold, in tegenstelling tot zijn voorganger, vanuit zijn politieke betrokkenheid een
veel duidelijkere affiniteit met de ideologische koers van de Vara. Dat weerspiegelde zich
ook in de achtergrond van de nieuwe redacteuren die hij aantrok.
Dus waar de redactie aan de ene kant professioneler en autonomer te werk ging, leek
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de (politieke) onafhankelijkheid aan de andere kant af te nemen. Maar het interessante is
dat Wigbolds ideologische gelijkgezindheid er mede voor zorgde dat de top van de Vara
hem vertrouwde. En dit vertrouwen vertaalde zich in de ruimte die hij kreeg om met zijn
redactie een nieuwe koers in te slaan. Gekoppeld aan Wigbolds vermogen om ogenschijnlijk binnen de geboden ruimte te blijven, gaf dat zijn redactie veel bewegingsvrijheid. Het
betekende ook dat Wigbold vaak strategisch opereerde, veel strategischer dan zijn stugge
voorkomen deed vermoeden.
Over de beroepsideologie is in de conclusie van Deel II al veel gezegd, zodat hier kan
worden volstaan met een paar opmerkingen. Afgemeten aan de hedendaagse journalistieke
normen van onafhankelijkheid, objectiviteit, onpartijdigheid, evenwichtigheid en de
scheiding van feiten en meningen, werd Achter het nieuws vanaf 1963 vooral een zeer
geëngageerde actualiteitenrubriek waarbij de redactie zich verschillende rollen aanmat: die
van onderzoeker, openbaar aanklager en moralist, maar ook die van activist die het debat
rond specifieke taboes op gang probeerde te brengen. Het was deels een politieke invulling
van hun taak. Politieke onafhankelijkheid, in de zin van het ontbreken van rechtstreekse
banden tussen de redacteuren en politieke partijen, werd daarbij niet als een cruciaal punt
beschouwd. Wat telde was de journalistieke onafhankelijkheid om zaken ter discussie te
kunnen stellen.
Daarbij valt op dat des te gevoeliger het taboe was dat de redactie onder het voetlicht
wilde brengen, des te meer men een duidelijke scheiding van feiten en meningen hanteerde en objectiever te werk ging. De breedheid van het publiek dat door Achter het nieuws
werd bediend, speelde bij dat laatste punt een rol. De toenemende populariteit van televisie dwong de programmamakers rekening te houden met veel diversere publieksgroepen
dan de meeste kranten traditioneel hadden gedaan. “Televisie moet objectiever zijn dan de
338
krant”, verkondigde Wigbold midden jaren zestig. Tegelijkertijd, zo signaleerde
Schoonhoven, merkte een actualiteitenrubriek als Brandpunt dat deze objectiviteit als een
“vijandige houding” ten opzichte van verwante groeperingen werd gevoeld.339
Bij de KRO was er in vergelijking met de Vara meer ruimte voor een objectieve en kritische bejegening van de ‘verwante’ partij, maar waren er juist weer grenzen aan de thema’s die Brandpunt aan kon snijden, waardoor onderwerpen als seksualiteit amper aan
bod kwamen. Onafhankelijkheid kreeg daarmee een uiteenlopende invulling in de jaren
zestig. Bij Brandpunt betekende het vooral politieke onafhankelijkheid, bij Achter het
nieuws draaide het om de mogelijkheid zelf te kiezen wat nieuwswaardige onderwerpen
waren.Was er daarmee ook sprake van toenemende professionele autonomie? Gelet op de
uitspraak uit 1968 in de VARA Gids over de “onvermijdelijke zelfstandigheid” die televisiejournalisten geboden moest worden, lijkt het zeker in de publieke perceptie zo te zijn.
Uit de schets van de discussies over autonomie blijkt ook dat het groeiend zelfbewustzijn
en de relatieve autonomie die vanaf 1960 opkwam bij de dagbladen, zich ook bij de actualiteitenrubrieken van de Vara en de KRO voordeden. Mogelijk liepen de televisiejournalisten daar zelfs wat in voor, gelet op het feit dat Wigbold en Mulder bij respectievelijk de
Vara en de KRO meer vrijheid ervoeren dan op de krantenredacties waar ze vandaan
kwamen.
Die toename van autonomie hing niet alleen samen met een groeiend zelfbewustzijn.
Ook de snelle groei van de televisiesecties en de oprichting van eigen afdelingen, die ook
nog eens in eigen gebouwen huisden, was van belang. Het ontstaan van aparte afdelingen
en specialisaties vergrootte de professionele autonomie ten opzichte van de leiding, verge340
lijkbaar met wat er bij de kranten gebeurde met de oprichting van deelredacties. Tevens
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verschafte de populariteit van Achter het nieuws de redactie meer gezag en macht. Tot slot
kan Wigbolds karakter niet onvermeld blijven. Hij wist met zijn vierkante optreden vaak
weerstand te bieden aan druk van boven en buiten. Daarmee schermde hij zijn redactie af
en creëerde hij ruimte voor een nieuwe aanpak.
Tegelijkertijd bleef het wel een begrensde en daarmee relatieve autonomie. Want als
het erop aankwam, had het bestuur het laatste woord, zoals is gebleken uit de diverse
aangehaalde voorbeelden. Al werd wel in toenemende mate erkend dat televisiejournalisten in staat gesteld moesten worden eigen keuzes te maken.
In deze ontwikkeling was de rol van omroepbestuurders als Rengelink en Van Doorn
net zo belangrijk, zo niet essentieel. Want zij waren degenen die begin jaren zestig bewust
op zoek gingen naar journalisten die blijk hadden gegeven kritisch met hun omgeving om
te kunnen gaan. Het was ook Rengelink die bij de Vara stelde dat de redacteuren een
grote mate van zelfstandigheid moesten hebben en Van Doorn die bij de KRO bepleitte
dat de medewerkers enige ruimte geboden werd. Ze werden door de redacties soms be341
schouwd als ‘regenten’, maar zowel Wigbold als Schoonhoven wisten wel beter. Zonder
hun inzet en steun zou er veel minder bewegingsvrijheid zijn geweest.
De vraag is wat hen daarbij dreef en aan welke invloeden zij zelf blootstonden. In het
afsluitende hoofdstuk van dit deel zal worden ingegaan op de rol van de omroepbestuurders en de institutionele en politieke context waarbinnen zowel zij als hun redacties moesten opereren.
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14
DE INSTITUTIONELE CONTEXT

De bestuurders van de Vara vertoonden soms opmerkelijk gedrag. Neem bijvoorbeeld een
opmerking van voorzitter Burger tijdens een toespraak in 1963 waarin hij betoogde dat
vooral de tegenstanders van de Vara het belang van de socialistische microfoon inzagen –
kennelijk deden de voorstanders dat in onvoldoende mate.342 Of neem de uitspraak van
Broeksz in 1966 dat de Vara het propaganda-instituut van de PvdA was, of de wijze waarop Rengelink als ‘moeder-overste’ van de Vara gedurende de jaren zestig soms onverwachts hard aan de handrem kon trekken. Al deze acties waren bij nadere beschouwing
min of meer rechtstreeks verbonden met de politieke omstandigheden van dat moment.
In Nederland hebben zowel de politieke verhoudingen als de institutionele inrichting
van het publieke omroepbestel indirect invloed op de programmapraktijk. Dat was zeker
het geval in de rumoerige jaren zestig, toen snelle maatschappelijke en politieke omwentelingen de achtergrond vormden van een heftige strijd om het ‘omroepvraagstuk’. Er is veel
geschreven over die omroepstrijd, maar de gevolgen daarvan voor de programma’s is weinig onderzocht. In dit hoofdstuk richt de aandacht zich specifiek op de institutionele en
politieke context waarbinnen de actualiteitenprogramma’s in de jaren zestig tot stand
kwamen.
Bij de Vara speelden drie specifieke omstandigheden een rol: de interne verhoudingen
bij de omroep, de soms moeizame relatie met de PvdA en de strijd om het omroepbestel.
De vraag is wat voor effect deze omstandigheden op de bestuurders hadden. En welke
gevolgen hadden ze voor de ruimte die de programmamakers, en met name de redacteuren van Achter het nieuws, kregen?
De interne verhoudingen

De Vara was een omroepbedrijf en tegelijkertijd een vereniging, wat betekende dat de
leden op papier veel inspraak hadden. Net zoals bij de andere omroepen kon deze organisatiestructuur leiden tot een behoudzuchtige en trage besluitvorming. Dat liet zich ondervangen door een daadkrachtig ingesteld dagelijks bestuur, en daarover beschikte de Vara
in de jaren vijftig en zestig. Met het trio Burger, Broeksz en Rengelink had de omroep een
vruchtbare combinatie van politieke ervaring en bestuurlijk vermogen in huis.
Vooral Rengelink werd met zijn dubbelrol als programmacommissaris bij de NTS en
televisiesecretaris bij de Vara beschouwd als een invloedrijk man. Hij viel op door de
handige manier waarop hij in bestuurlijk opricht opereerde. Zijn manoeuvreertalent bleek
onder meer uit de wijze waarop hij als NTS-programmacommissaris te werk ging. Rengelink schroomde daarbij niet om zich naar twee kanten toe ferm op te stellen.
Aan de ene kant zette hij zich nadrukkelijk in voor meer samenwerking bij de televisie.
In Rengelinks optiek was het voortbestaan van het verzuilde omroepbestel het best gediend met een gezamenlijke aanpak van nieuws en sport. Het was Rengelink die zich als
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programmacommissaris onder meer beijverde voor de komst van het NTS Journaal
(1956), de invoering van Sport in beeld (1959), het ontstaan van De Bezetting (1960) en de
start van dagelijkse Eurovisie-nieuwsuitwisselingen (1962). Allemaal initiatieven die de
aantrekkelijkheid en kwaliteit van de NTS-programma’s en de Nederlandse televisie vergrootten. Rengelink bepleitte tevens de vorming van een echte programmastaf bij de
NTS, maar de omroepen verzetten zich hiertegen. Met de nodige ophef legde hij daarop
in augustus 1964 zijn functie als programmacommissaris neer. Zijn actie had succes: de
NTS kreeg een eigen staf en Rengelink keerde een jaar later terug als programmacommissaris, wat hij – met een kleine onderbreking – tot begin jaren zeventig bleef.343
Aan de andere kant was hij erop gespitst dat de rol van de NTS niet ten koste zou
gaan van die van de omroepen. Die moesten de ruimte hebben om actualiteitenprogramma’s te maken zodat zij hun ideologie en identiteit uit konden dragen. Vandaar dat het
NTS Journaal niet teveel op het terrein van de actualiteitenrubrieken mocht komen en
Rengelink als programmacommissaris het journaal beperkingen oplegde die de uitvoering
van de taak van het NTS Journaal bemoeilijkten. Rengelink erkende achteraf dat hij in dat
opzicht een permanente strijd met de journaalredactie leverde; een strijd die hij in zijn
344
ogen wel altijd wist te winnen.
Die opstelling verklaart ook de felle wijze waarop Rengelink in 1968 in het geweer
kwam tegen een poging van de NTS om met een eigen achtergrondrubriek te komen. In
dit programma, dat Scala heette, kwamen volgens hem onderwerpen aan bod die toebehoorden aan de actualiteitenrubrieken van de omroepen. Rengelink wist de formule van
Scala flink in te perken en het programma uiteindelijk van het scherm te krijgen. De
positie van Achter het nieuws mocht immers niet in gevaar komen.345
Het dagelijks bestuur van de Vara was verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur.
Dat hoofdbestuur dijde steeds meer uit: in 1955 had men veertien leden, in de jaren zestig
waren dat er achttien. Dit bestuur stond op grotere afstand van de programmamakers en
had minder begrip voor de noden van de werkvloer en de behoefte van medewerkers om
grenzen te verkennen. Vooral de oudere leden had moeite met een toenemende onafhankelijke opstelling van programmamakers tegenover de partij en vakbeweging.
In het bestuur zaten onder meer vertegenwoordigers van de PvdA, de NVV en de Wi346
ardi Beckman stichting. Deze zogenaamde kwaliteitszetels vormden een probleem, stelde
Piet te Nuyl in een terugblik, aangezien op die plekken voor een deel mensen werden
benoemd die eigenlijk al binnen hun eigen organisatie uitgerangeerd waren en als troostprijs een functie in het hoofdbestuur van de Vara kregen.347 Daarnaast kwamen sommige
bestuursleden voort uit de oude Sdap-kern binnen de Vara. Zij vonden dat het ‘eigen’,
idealistische geluid van de omroep helder en krachtig in de programma’s moest blijven
doorklinken om de achterban te verenigen. Vooral in hoofdbestuurslid Meyer Sluyser, een
programmamaker van de oude stempel en propagandist en geschiedschrijver van de Vara,
had deze groep een vertolker van formaat. Hij waarschuwde voor crypto-communistische
infiltratie in de Vara en stopte zijn afschuw over bewegingen als Provo niet onder stoelen
of banken. “Het zijn allemaal Nieuw Linksers!”, luidde vrijwel standaard Sluysers kritiek
348
op programmamakers die in zijn ogen niet loyaal genoeg waren.
Vergelijkbare geluiden kwamen er uit de Verenigingsraad van de Vara, formeel het
hoogste orgaan binnen de omroep. Tweemaal per jaar kwam de raad bij elkaar. Tijdens
die vergaderingen legde het bestuur verantwoording af en presenteerde het nieuwe plannen. De circa zestig raadsleden werden afgevaardigd door hun districten en afdelingen en
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waren in meerderheid leden die zich al jaren op lokaal niveau voor de Vara inzetten. De
kern van de raad bestond uit voormalige Sdap-ers die de Vara voor de oorlog hadden
helpen opbouwen, waardoor de gemiddelde leeftijd binnen de Verenigingsraad aan de
hoge kant lag. Over het algemeen toonde men zich geen voorstander van ingrijpende
veranderingen of al te vooruitstrevende programmering. Veel leden waren bovendien van
mening dat de programmamakers dan wel creatieve vrijheid mochten krijgen, maar dat dit
iets anders was dan politieke vrijheid.349
De raad vertegenwoordigde de achterban van de Vara. Wigbold, die wel eens bij zijn
vergaderingen aanwezig was, bezag het gezelschap met enige verwondering. “Ik dacht
altijd: wat een treurige achterban.”350 Erg veel verstand van de programma’s hadden ze
niet, herinnerde Rengelink zich. “Het waren vrij gewone mensen, die wel een zeker
klankbord vormden, maar uit het oogpunt van programmabeleid niet zo verschrikkelijk
veel betekenden.”351 Maar de Verenigingsraad moest wel het programmaschema goedkeuren en besliste onder andere over voortzetting van programma’s als Zo is het. Daarom
moest het bestuur op zijn minst de indruk wekken hun commentaar en kritiek serieus te
nemen. “Je belazerde ze een beetje, om ze het idee te geven dat ze meer invloed hadden
dan ze in werkelijkheid hadden”, aldus Stappershoef in een terugblik.352
De oprichting van de Programma Adviesraad begin jaren zestig was bedoeld als een
tegenwicht. Op die manier hoopte het bestuur het hoofd te bieden aan de meer conservatieve geluiden binnen de omroep én tegemoet te komen aan de klacht dat de Vara te
weinig werk maakte van de doorbraakgedachte. Het oprichten van een adviesraad was al
eerder geprobeerd, in 1954, op initiatief van de PvdA, vooral om ook katholieke socialisten te betrekken bij de Vara. De timing was echter ongelukkig, want juist in dat jaar verscheen het Bisschoppelijk Mandement waarin de socialistische omroep werd veroordeeld.
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Het plan verdween weer in de la.
Een van de directe aanleidingen tot het hernieuwde initiatief was de instelling, begin
1962, van een Programma Adviesraad bij de KRO met daarin veel progressieve katholieken. Dat initiatief kreeg een positief onthaal. Verwacht werd dat de raad de KRO zou
helpen om een moderne en vrijere omroep te worden.354 Ook de ontstane commotie rond
Zo is het en ‘Beeldreligie’ deed het Vara-bestuur beseffen dat er haast geboden was bij het
in leven roepen van een klankbordgroep. Zodoende kreeg de Vara in de herfst van 1964,
na enig voorbereidend commissiewerk, eveneens haar eigen Programma Adviesraad. De
raad was mede bedoeld om confessionele groepen binnen de PvdA meer bij de programmering te betrekken, als illustratie van het feit dat de Vara werkelijk ‘open’ was. Op die
manier, zo erkende Burger, hoopte men te ontkomen aan het “etiket van verzuiling” dat
steeds op de Vara werd geplakt.355
Het adviesorgaan vormde een eclectisch gezelschap van vijftien mensen uit het culturele, maatschappelijke en politieke leven, voornamelijk van gebruikelijke sociaaldemocratische snit, zoals vertegenwoordigers van de PvdA en de NVV. Maar er zaten ook
wat meer ongebonden jongere leden in, zoals Vrij Nederland-columniste Renate Rubinstein, de econoom Hans van den Doel en de progressieve theoloog Fokke Sierksma, die
allen voorstander waren van een vrijgevochten programmapraktijk. Dat weerspiegelde zich
in de toonzetting van veel van de rapporten die de raad uitbracht. Die riepen meestal op
tot een onafhankelijke en kritische stellingname, zowel ten aanzien van maatschappelijke
356
ontwikkelingen als ten opzichte van verwante sociaal-democratische organisaties.
De Programma Adviesraad was in dat opzicht waardevol. Zijn adviezen hadden niet
veel invloed op de programmamakers, maar konden wel strategisch ingezet worden. “Voor
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ons als bestuur waren de rapporten belangrijk”, herinnerde Rengelink zich.357 “We hadden
ze in de strijd met de Meyer Sluysers ontzettend hard nodig”, zei ook Te Nuyl achteraf.358
Vandaar dat in bijeenkomsten met het hoofdbestuur en de Verenigingsraad met de adviezen werd geschermd. Ook Wigbold gebruikte de rapporten op die manier. “Als de Programma Adviesraad het met mij eens was, riep ik: zie je wel, zij zeggen het ook!”359 Maar
erg serieus werden de rapporten op de werkvloer niet genomen. Ze hadden verder weinig
gevolgen voor de werkwijze van de redactie van Achter het nieuws en andere programma’s.
Hoogstens dwong het de sectiehoofden en chefs van afdelingen in schriftelijke reacties te
beargumenteren waarom zij deden wat zij deden.
Het was aan het dagelijks bestuur om behendig te manoeuvreren tussen de soms tegengestelde opvattingen binnen en tussen hoofdbestuur, Verenigingsraad en Programma
Adviesraad. Van deze drie organen had de Programma Adviesraad de minste impact,
terwijl het hoofdbestuur vanwege zijn bestuurlijke macht het belangrijkste was. En hoewel
de Verenigingsraad niet door alle partijen even serieus werd genomen, had de raad wel
invloed, aangezien het bestuur er steeds rekening mee hield dat men twee keer per jaar
publiekelijk verantwoording moest afleggen. Teveel ophef kon de Vara-top zich daarbij
360
niet veroorloven.
De verhouding met de PvdA

Over de moeizame verhouding tussen de PvdA en de Vara in de jaren vijftig en zestig is in
hoofdstuk 7 al veel gezegd. De partij gedroeg zich in de ogen van de omroep steeds als een
onwillige minnaar die weigerde met liefdesbetuigingen over de boeg te komen en zelfs af
en toe dreigde een einde te maken aan de relatie. Dit creëerde vooral voor de Vara, die de
politieke steun van de PvdA nodig had, een lastige situatie.
Deze moeizame verhouding werd grotendeels veroorzaakt door meningsverschillen
binnen de PvdA over de inrichting van het omroepbestel, alsmede door de weerzin
binnen delen van de partij tegen de wijze waarop de Vara vorm gaf aan haar sociaaldemocratische taakstelling. Dat zou zich slecht verhouden met het doorbraakideaal en de
gewenste moderne uitstraling van de PvdA. Op de achtergrond speelden ook verschillende
cultuurpolitieke aspiraties een rol. De Vara zag zich van oudsher als een populair
socialistisch medium dat tegemoetkwam aan de verlangens van haar achterban naar
politieke emancipatie en ontspanning, de PvdA streefde veel meer naar culturele vorming
en verbreding van de aanhang, gekoppeld aan een hervorming van de sociaal361
democratische beweging.
In de jaren vijftig, toen de discussie over een nationale omroep op haar hoogtepunt
was, klonk uit doorbraakkringen het verwijt dat het omroepbestel dat de Vara voorstond
niet leidde tot de meest hoogwaardige programma’s. Door zich te richten op
amusementsprogramma’s en andere publiekstrekkers, zou het aanbod van onvoldoende
niveau zijn. Daarnaast luidde de klacht dat het de verdedigers van het verzuilde
omroepbestel allang niet meer ging om het verschaffen van een uitingsmogelijkheid aan de
verschillende maatschappelijke stromingen. “Het is ook het bezit van het
machtsinstrument in handen der managers dat men niet prijs wenst te geven”, meende
PvdA-oprichter en oud minister-president Wim Schermerhorn. Omroepsecretaris Broeksz
vertegenwoordigde in Schermerhorns ogen dit verwerpelijke “managers-type”. Hij achtte
het daarom ook uitgesloten dat de Vara in de bestaande constellatie tot vernieuwingen in
362
staat was.
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Vanuit de Vara reageerden de bestuurders steeds gepassioneerd op dit soort aanvallen;
soms fel, soms zalvend, maar altijd verwijzend naar de strategische implicaties van het
bestaan van hun omroep. Zo benadrukte Rengelink midden jaren vijftig hoe belangrijk
het was dat de Vara zich als zelfstandige omroep richtte op een zo breed mogelijk publiek.
Juist dát zou volgens hem de doorbraak bevorderen. Want waar de socialistische krant
vaak werd geweerd en tegenstanders met alle middelen trachtten propaganda voor het
democratisch socialisme te beletten, kon de Vara, aldus Rengelink, “de muren doorbreken
en doordringen in de gezinnen zelf”. Zodoende kon de omroep begrip wekken voor de
sociaal-democratische doeleinden en tonen “dat wij toch niet die baarlijke duivels zijn,
363
waarvoor wij maar al te vaak afgeschilderd worden.”
Het bleef niet bij woorden alleen. De benoeming van PvdA-politicus Burger tot voorzitter van de Vara was een strategische zet geweest – ze had mede als doel de toegang tot
de partij te vergemakkelijken. Het bestuur hoopte een einde te maken aan de gespannen
verhoudingen door de band te verstevigen. Hetzelfde gold mutatis mutandis voor de uitbreiding van het hoofdbestuur en de oprichting van de Programma Adviesraad. Door
PvdA-politici aan zich te binden in de diverse organen, wilde het bestuur voorkomen dat
de partij zich teveel van de omroep zou verwijderen; een tactiek die overigens ook bij de
364
andere omroepen werd toegepast.
Bij de Vara had het creëren van organisatorische verbintenissen tot op zekere hoogte
het gewenste resultaat. In ieder geval zorgde het ervoor dat de onderlinge verhouding,
vooral door behendig bemiddelend werk van Burger, vanaf het midden van de jaren vijftig
verbeterde. Maar het was een noodverband dat slechts tijdelijk werkte en steeds meer
begon te knellen naarmate de verzuiling erodeerde en de ontzuiling doorzette.
De PvdA begon zich rond het begin van de jaren zestig intern te bezinnen op haar
beginselen. De partijtop vermoedde dat het doorbraakideaal gaandeweg haar aantrekkingskracht aan het verliezen was. Het zoeken was naar een nieuwe ideologie die een
wenkend perspectief kon bieden voor de nieuwe tijden. Dit leidde tot een heroriëntatie op
de kernwaarden van de partij, mede gevoed door het gevoel dat die waarden in de jaren
vijftig ondergesneeuwd waren geraakt door de welvaartsgroei en de snelle technocratische
modernisering van Nederland.
De noodzaak tot herideologisering kwam ook doordat de emancipatorische taak van
de PvdA in zekere zin als voltooid kon worden beschouwd. Dankzij de gestegen welvaart
vanaf het eind van de jaren vijftig, waren de positie en sociale status van arbeiders sterk
verbeterd. Bovendien deed de opkomende verzorgingsstaat de traditionele politieke strijdpunten van de PvdA deels vervliegen, waardoor een profilering als strijdbare subcultuur
minder aansloeg. En het werd steeds duidelijker dat delen van het publiek zich begonnen
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af te keren van bewegingen die zich teveel als zuil gedroegen.
Dit ontzuilingsproces manifesteerde zich op verschillende manieren. Zo begonnen de
meeste omroepen al in de eerste helft van de jaren zestig leden te verliezen; de enige uitzondering vormde de Ncrv. Tussen 1962 en 1965 verloren de drie andere grote omroepen
samen ruim 130.000 leden.
De populariteit van het sinds 1960 verschijnende weekblad Televizier illustreerde hoezeer het publiek zich afkeerde van de verzuilde omroepen. Het blad bracht de programmagegevens van alle omroepen, verkregen via vrije nieuwsgaring, in de vorm van een
geïllustreerd tijdschrift zonder ideologische boodschap. Dat sloeg aan, vooral bij het publiek dat radio en televisie als een consumptieartikel zag. De Vara had begin 1963 nog
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ruim 540.000 leden. Twee jaar later waren dat er 50.000 minder; vooral in 1964 stapten
de leden massaal op.366 Televizier groeide in 1964 juist met 225.000 en kwam uit op
480.000 abonnees, waarmee het abonnebestand qua omvang maar nipt achterbleef op het
ledental van de Vara.367 Ook de Tros, die in 1966 werd toegelaten als aspirant-omroep (zie
verderop in dit hoofdstuk) en zich profileerde met een niet-ideologische en op amusement
gerichte programmering, trok leden weg bij de Vara.
Eenzelfde verschijnsel deed zich voor in de politiek. Gedurende de jaren vijftig hielden
de KVP en de PvdA elkaar in evenwicht als grootste partijen die samen minstens 60
procent van de stemmen trokken. Maar vanaf het eind van de jaren vijftig kwam daarin
een geleidelijke kentering. Na vier jaar eerder al twee zetels te hebben verspeeld bij de
Tweede Kamerverkiezingen, verloor de PvdA in 1963 maar liefst vijf zetels en kwam uit
op 43 zetels. De KVP wist haar traditionele aanhang nog te behouden en zelfs licht uit te
bouwen, en behaalde 50 zetels. Maar vier jaar later ging het hard: in 1967 verloren de
PvdA en de KVP respectievelijk zes en acht zetels. Winnaars waren relatieve nieuwkomers
als de conservatieve Boerenpartij en het progressieve D’66.
Tabel 14.1: Uitslag landelijke en gemeentelijke verkiezingen PvdA (1956-1967)368
jaar

verkiezing

1956

Tweede Kamer

zetels (netto resultaat)
50 zetels (+4)

percentage van de stemmen* (netto resultaat)
32.5 procent (+3.5 procent)

1958

Provinciale Staten

178 zetels (-2)

28.5 procent (-1 procent)

1958

Gemeenteraad

-

26 procent (-2 procent)

1959

Tweede Kamer

48 zetels (-2)

30.5 procent (-2 procent)

1962

Provinciale Staten

207 zetels (+29)

30 procent (+1.5 procent)

1962

Gemeenteraad

-

28 procent (+2 procent)

1963

Tweede Kamer

43 zetels (-5)

28 procent (-2.5 procent)

1966

Provinciale Staten

170 zetels (-37)

23.5 procent (-6.5 procent)

1966

Gemeenteraad

-

22 procent (-6 procent)

1967

Tweede Kamer

37 zetels (-6)

23.5 procent (-4.5 procent)

* percentages zijn afgerond

Het stelselmatige stembusverlies van de PvdA, ook bij de verkiezingen voor de gemeenteraad en de Provinciale Staten, hield vanaf 1963 intern de gemoederen flink bezig. Door
zich te profileren als een partij van de doorbraak had de partijtop gehoopt de electorale
aanhang te vergroten. Maar dat bleek niet te lukken: de kiezers trokken juist weg. En de in
gang gezette herideologisering van de partij bleek vooralsnog niet aan te slaan. Steeds
nadrukkelijker werd de band met de Vara als mogelijke oorzaak van het stembusverlies
genoemd. Het gaf de partij het odium van een zuil en zou een negatieve invloed hebben
op het imago van de PvdA.
Deze ontwikkelingen beïnvloedden de standpunten binnen de partij over de sociaaldemocratische omroep. Dat Burger in 1962 na interne kritiek opstapte als fractievoorzitter
van de PvdA, vormde een opluchting voor degenen – vooral afkomstig uit
doorbraakkringen – die van oordeel waren dat zijn dubbelfunctie bij omroep en partij
ongewenst was. Maar sommige partijleden bleven kritiek houden op de al te nauwe
banden tussen de PvdA en de Vara. Daarmee verleende de partij in hun ogen indirecte
steun aan de verzuiling, zeker daar de omroep aan haar arbeidersimago leek vast te
houden. De Vara moest juist een “instrument van openheid” worden, stelde begin 1963
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het katholieke PvdA-kamerlid Sjeng Tans tijdens een interne discussie bij de Vara.369 Na
de verkiezingsnederlaag van mei 1963 ontstond tevens een discussie over de wijze van
propagandavoeren. De aanpak diende minder gelijkhebberig en eenzijdig te zijn, het
moest allemaal objectiever, zakelijker en bovenal subtieler worden.370
De ideeën over de inrichting van de omroep werden lang gezien als toetssteen voor de
doorbraakgezindheid van de partij. De werkgroep radio- en televisiebestel van de PvdA,
ingesteld om een einde te maken aan de voortslepende interne discussie daarover,
bevestigde in de zomer van 1964 dat de Vara fungeerde als omroeporganisatie van de
PvdA. Dat kon een gevaar opleveren omdat “door de Vara een beeld van de PvdA kan
worden opgeroepen dat niet beantwoordt aan wat deze partij als doorbraak- en
antiverzuilingspartij bedoelt.”371 Naarmate de omroep zich nadrukkelijker voorstander
toonde van een meer open bestel, zou – zo hoopte men – dit gevaar afnemen. Zelf
bepleitte de werkgroep in haar rapport de komst van een open bestel waarin ook nieuwe
gegadigden een plek konden krijgen. Daarnaast wilde men dat er, naast de omroepen, een
apart samenwerkingsorgaan met een eigen programmastaf zou komen dat een derde van
de zendtijd zou gaan vullen.372
Dit compromis tussen de voorstanders van een nationale omroep en de hoeders van
een bestel waarbij de omroepen nog een duidelijke stem kregen, werd goed ontvangen
binnen de partij. Maar het maakte geen einde aan de periodiek klinkende roep binnen de
PvdA om de banden met de Vara te verbreken. Sterker nog, zoals geschetst in hoofdstuk
7, laaide de discussie over de ontkoppeling van de band tussen de partij en de traditionele
leden van de Rode Familie in de tweede helft van de jaren zestig steeds vaker op.
Begin 1965 circuleerden tal van geruchten dat een groep prominenten binnen de
PvdA de banden met de Vara wilde verbreken. Het leidde nog niet tot concrete actie,
maar in 1967, toen de Pvda een einde maakte aan de formele band met Het Vrije Volk,
werd ook de relatie met de Vara opnieuw tegen het licht gehouden. Mede in reactie
hierop besloot de Vara haar statuten te verruimen, zodat zij ook kon samenwerken met
andere vooruitstrevende partijen als de PSP, D’66 en de PPR. Met de goedkeuring van de
statutenwijziging in het voorjaar van 1969 kwam er na ruim veertig jaar een einde aan de
exclusieve verhouding tussen de PvdA en de Vara.
Het mag duidelijk zijn dat de relatie tussen partij en omroep in de jaren vijftig en zestig onstuimiger is geweest dan zij aan de buitenkant leek. Het initiatief voor het in stand
houden van deze relatie lag vrijwel steeds bij de Vara. De omroep had geen keus. Het
motief voor het onderhouden van een sterke band met de PvdA was niet alleen ideologisch, maar zeker ook strategisch van aard: de eigen positie moest worden beschermd.
“We zijn onderling van elkaar afhankelijk”, betoogde Meyer Sluyser in 1965 bij het veertigjarige jubileum van de Vara, en het was hypocriet om dat te verbloemen.
“Omdat men de toekomst van de Vara niet los kan zien van de toekomst van het
democratisch-socialisme in Nederland (d.w.z. de parlementaire positie van de
PvdA) ligt het voor de hand, dat de oude les nog altijd geldt: wie de socialistische
microfoon veilig wil stellen, zal er een beschuttende wal van organisatie [sic] om373
heen moeten bouwen.”
De strijd om het bestel

Die beschuttende wal was nodig omdat het omroepbestel en de plek die de Vara daarin
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innam doorlopend onder vuur lagen. Zoals in hoofdstuk 4 is geschetst, vormde de omroep een onderwerp dat de gemoederen gedurende de jaren veertig, vijftig en zestig flink
bezighield. De invoering van het Televisiebesluit van 1956 had een einde gemaakt aan het
spookbeeld van een nationale omroep waarin er voor de omroepen geen plaats meer zou
zijn. Maar de strijd om de basis van het televisiebestel was amper beslecht, of de volgende
dreiging had zich alweer aangediend: commerciële televisie.374 Dit leidde tot een hernieuwde discussie en de politiek was een groot deel van de jaren zestig in de ban van het
omroepdebat, waarvan het zwaartepunt in 1963-1966 lag.
Het waren zeer enerverende jaren. Volgens sommigen dreigde het fundament van de
Nederlandse samenleving ondermijnd te worden indien het bestaande bestel zou verdwijnen. Volgens anderen werd de modernisering van Nederland tegengehouden indien het
bestel werd gehandhaafd. De strijd resulteerde in een opeenstapeling van initiatieven,
gelegenheidscoalities, interne politieke verdeeldheid en opportunistische acties. Het voert
te ver om die allemaal in deze studie te behandelen, maar het is wel van belang om de rol
375
van de PvdA in de omroepstrijd kort te belichten.
Hoewel de PvdA streefde naar een meer open bestel, kwam de partij in de regel op
voor de belangen van de Vara en werd de stem van de omroep in de Tweede Kamer verwoord door fractie- én omroepvoorzitter Burger. Na diens vertrek uit de Kamer in 1962
was het vooral Cors Kleijwegt, woordvoerder omroepzaken voor de PvdA, die het voor de
omroep opnam. Kleijwegt – een oom van Arie Kleijwegt – had nauwe banden met de
Vara: hij zat in het hoofdbestuur en was vaste deelnemer aan het populaire Vararadioprogramma Radio Olympus. Hij zag het nadrukkelijk als zijn taak om te voorkomen
dat de verhouding tussen de Vara en de PvdA-bestuurders verslechterde. “Dat is van levensbelang voor Vara en Partij en fractie”, meldde Kleijwegt in 1964 aan fractievoorzitter
376
Anne Vondeling. Hij werd bovendien voortdurend gesouffleerd door Broeksz en Rengelink, herinnerde Stappershoef zich. “Er hoefde maar dít te gebeuren, een vage bedreiging
van het bestel, en daar gingen ze weer.”377
Zoals eerder geschetst, werd de poging van de VVD om commerciële televisie toe te
laten in 1963 door een meerderheid van de Kamer verworpen. Toch zat de omroepdiscussie niet muurvast. Kleijwegt kwam met een voorstel om het bestaande bestel te vernieuwen door meer samen te werken, nieuwe zendgemachtigden toe te laten en reclame op het
tweede net toe te staan. Het mag, gelet op de zo publiekelijk beleden afkeer van reclame
door de Vara, opmerkelijk lijken dat juist de PvdA met een dergelijk voorstel kwam. Maar
in de jaren vijftig hadden de omroepbestuurders binnenkamers al erkend dat reclame
onvermijdelijk zou zijn om de uitbreiding van televisie te financieren. Van het idee van
nieuwe zendgemachtigden was men evenmin afkerig, mits daarmee het draagvlak voor het
omroepbestel vergroot zou worden. Vara-historicus Huub Wijfjes noemt het “een typisch
staaltje Hilversums omroepbeleid”, waarbij flexibel met principes werd omgegaan zolang
378
met pragmatische oplossingen de eigen positie kon worden beschermd.
Het wachten was op een regeringsvoorstel dat een meerderheid in de Tweede Kamer
zou krijgen. De confessionele partijen namen echter op het gebied van omroeppolitiek
grotendeels een ander standpunt in dan de VVD, terwijl ze wel samen in een regering
zaten. Dit liberaal-confessionele kabinet, geleid door de KVP-er Victor Marijnen, gunde
het tweede televisienet aan de NTS en de omroepverenigingen terwijl het zich nog bezon
op de gewenste exploitatievorm. Ondertussen verhoogde de Tweede Kamer de druk door
in december 1964 via een motie te eisen dat er spoedig een nieuw voorstel voor een omroepwet zou komen. Marijnen zegde toe vóór 1 maart 1965 een oplossing voor het om360
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roepvraagstuk te presenteren.
Deze druk werd nog verder opgevoerd met de komst van TV Noordzee, de commerciële radio- en televisiezender op een kunstmatig eiland in de Noordzee, geëxploiteerd
door de Reclame-televisie Exploitatie Maatschappij (REM). TV Noordzee was een groot
succes: in november 1964 waren er al 350.000 speciale REM-antennes geplaatst en een
veelvoud aan Nederlanders kon de uitzendingen ontvangen. Uit een Nipo-enquête bleek
dat ruim 60 procent van de bevolking vóór invoering van commerciële televisie was, terwijl maar liefst 83 procent van de Nederlanders tegen een regeringsverbod op de uitzendingen van TV Noordzee was.
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De Vara sloeg alarm en beet fel van zich af. Ook een meerderheid van de politieke
partijen vond dat er opgetreden moest worden. Met de hulp van een spoedwetje en de
inzet van de marine kwam er in december 1964 een einde aan het REM-avontuur. Het
was echter niet het einde van de initiatiefnemers. Samen met enkele andere partijen richtten ze de omroeporganisatie Tros op die in december meteen een zendmachtiging aanvroeg. Binnen een mum van tijd had de Tros 230.000 sympathisanten.
Al deze gebeurtenissen zorgden voor flinke consternatie en discussie. En het hoogtepunt moest nog komen: eind februari 1965 kwam het kabinet Marijnen ten val over het
omroepbeleid. Hoewel voor velen onverwachts, was de val wel verklaarbaar. Het omroepvraagstuk was door de over elkaar heen buitelende initiatieven buitengewoon complex
geworden, de regeringspartijen lagen qua standpunt teveel uit elkaar en de tijdbom die
Marijnen zelf in werking had gezet door in te stemmen met een harde deadline bemoeilijkte de besluitvorming nog meer.
De noodzaak om snel tot een oplossing van het omroepvraagstuk te komen om alle
politieke en maatschappelijke onrust te bezweren, maakte de weg vrij voor deelname van
de PvdA aan een nieuw kabinet. De confessionelen hadden het op omroeppolitiek gebied
altijd beter kunnen vinden met de sociaal-democraten dan met de liberalen. Het resultaat
was het kabinet-Cals, bestaande uit KVP, ARP en PvdA.
In zeer korte tijd kwam een conceptontwerp voor een nieuwe omroepinrichting tot
stand dat in grote lijnen gebaseerd was op de motie-Kleijwegt van twee jaar eerder. In
hoog tempo werd aansluitend met steun van de drie regeringspartijen in de zomer van
1965 een overgangsbestel goedgekeurd en een nieuwe Omroepwet aangenomen. Dat
laatste gebeurde in januari 1967, nadat het kabinet-Cals al ten val was gekomen. Omdat
geen van de betrokken partijen wilde dat de brisante omroepkwestie een rol zou spelen bij
de verkiezingen een maand later, wist een overgangskabinet op de valreep de wet met
grote meerderheid aangenomen te krijgen. Daarmee kwam voorlopig een einde aan een
zeer bewogen omroepstrijd.
Het nieuwe omroepbestel week op een aantal fundamentele punten af van het oude
bestel, terwijl tegelijkertijd de positie van de traditionele omroeporganisaties grotendeels
werd behouden. Reclame werd mondjesmaat en gereguleerd toegestaan, de samenwerking
en coördinatie binnen de omroep werden verstevigd en nieuwe zendgemachtigden mochten toetreden mits ze aan specifieke voorwaarden voldeden. Enerzijds waren dat inhoudelijke voorwaarden, samengevat in het zogenaamde ‘stromingsartikel’ dat dicteerde dat
omroepen culturele, godsdienstige of geestelijke behoeften moesten bevredigen, anderzijds
werd een getalscriterium ingevoerd dat mede bepaalde hoeveel zendtijd een omroep kreeg.
De A-status kregen omroepen met meer dan 400.000 leden, de B-status was voor omroepen met minstens 250.000 leden en de C-status gold voor omroepen met ten minste
100.000 leden.
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De Omroepwet leek de positie van de bestaande omroepen verder te versterken door
het lidmaatschap te koppelen aan een abonnement op een omroepblad. Omdat het auteursrecht op de programmagegevens bij de omroepen werd gelegd, verzekerde dit de
omroepen van abonnees, en daarmee van leden. Dit vormde een probleem voor Televizier,
begin 1967 uitgegroeid naar 600.000 abonnees, die met haar publicatie van programmagegevens nu strafbaar dreigde te worden. De oplossing werd gevonden in een ingenieuze
actie: Televizier fuseerde met de Avro. Daarmee werd de wat wegkwijnende Avro in één
klap de grootste omroep met ruim 800.000 leden.
De verontwaardiging bij de andere omroepen was groot, maar er viel niets aan te
doen. Ook de snelle groei van de Tros, die in oktober 1966 als aspirant-omroep zendtijd
toegewezen had gekregen, bleek niet te stuiten. In dat opzicht was het nieuwe omroepbestel een “Phyrrus-overwinning” voor de traditionele omroepen, zoals Wigbold in een
380
artikel in Vrij Nederland betoogde. Ze dachten hun positie te hebben veiliggesteld, maar
hadden de uitwerking van het getalscriterium onderschat.
Evenwichtsoefening

De hierboven geschetste omstandigheden hadden vanzelfsprekend invloed op de bestuurders en het beleid van de Vara, hoe tegengesteld sommige krachten ook waren.381 Het
streven de positie van de Vara zo goed mogelijk te beschermen, dwong de bestuurders tot
een evenwichtsoefening. Want enerzijds wilde het bestuur dat de Vara zich nadrukkelijk
profileerde, anderzijds wilde men niet teveel provoceren. Dit plaatste de bestuurders – en
in het verlengde daarvan de programmamakers – soms in een lastige spagaat.
Door de zeer algemene programmering van de meeste omroepen in het eerste televisiedecennium, werd het bestaansrecht van het verzuilde omroepbestel de facto ondermijnd. De dreiging van commerciële televisie vanaf eind jaren vijftig maakte de noodzaak
om zich met iets anders te profileren dan amusementsprogramma’s groter. Alleen zo kon
de Vara bewijzen wat de meerwaarde van het bestaande omroepbestel was. Bovendien zat
de PvdA sinds 1958 in de oppositie, waardoor er een grotere behoefte was zich te onderscheiden van andere politieke partijen en de confrontatie aan te gaan. Ook de regelmatig
geuite klacht van Verenigingsraadsleden dat in de Vara-programma’s een “te weinig socia382
listisch beeld” werd gegeven had invloed.
Deze externe en interne druk dwong de Vara-bestuurders het eigen profiel sterker te
benadrukken in de programmering. Vandaar dat Rengelink eind 1959 in een interview
liet weten dat men meer aandacht wilde besteden aan programma’s gericht op de actualiteit. Het zou de Vara in staat stellen “ook in de televisie meer Vara [te] zijn”.383
Tegelijkertijd probeerde het bestuur tegemoet te komen aan de kritiek van de PvdA op
de programmering. Zoals geschetst, bepleitten PvdA-leden uit doorbraakkringen dat de
Vara een instrument van openheid moest zijn, zowel op politiek als cultureel gebied. De
KRO leek begin jaren zestig onder leiding van haar nieuwe voorzitter Van Doorn de Vara
links in te halen met een relatief vooruitstrevende aanpak en onderwerpskeuze, zichtbaar
in Brandpunt en de programma’s van Kees Trimbos. Intern werd begin 1963 geklaagd dat
de Vara overschaduwd dreigde te worden in haar rol van progressieve omroep.384 Dit was
niet alleen nadelig voor de Vara, maar kon ook zijn weerslag hebben op het binnenhalen
van stemmen voor de PvdA. Wilde de Vara haar streven waarmaken om de meest moderne en progressieve omroep te zijn, dan was actie geboden.
Dit verklaart mede de ambitie van Rengelink om van Achter het nieuws de meest toon362
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aangevende actualiteitenrubriek van Nederland te maken. En het verklaart ook zijn frustratie dat dit onder Kleijwegt niet lukte. Vandaar dat Wigbold als kritische doorbraaksocialist met een katholieke achtergrond en een ruim PvdA-netwerk de ideale opvolger leek.
Het is in dit licht ook begrijpelijk dat iedereen enthousiast reageerde toen hij bij de afdeling Actualiteiten solliciteerde. En het was daarom geen wonder dat Wigbold veel ruimte
kreeg om zijn redactie uit te breiden en de formule van Achter het nieuws aan te passen.
Diezelfde ambitie om de Vara nadrukkelijker op de kaart te zetten, verklaart ook het
enthousiasme waarmee de leiding programma’s als Zo is het binnenhaalde. Maatschappijkritische satire was bij uitstek een manier om zich te profileren. Het had snel het gewenste
effect. Al in 1964 constateerde een lid van de Programma Adviesraad dat niet langer de
ouderwetse strijdliederen, als wel de programma’s van Wigbold het symbool van de Vara
385
waren geworden. In Achter het nieuws en Zo is het kwam het eigen gezicht van de Vara
duidelijk naar voren.
Daarbij was wel voorzichtigheid geboden, waarschuwden de bestuurders steeds, omdat
via de televisie onderwerpen indringender overkwamen. Dit kon grote weerstanden opwekken. Aangezien televisietoestellen duur waren en er weinig zendtijd was, keek het
publiek naar vrijwel alles. De programmamakers moesten daarom rekening te houden met
de gevoelens van een zo groot mogelijk publiek. Daarnaast moesten ze voorkomen dat de
traditionele achterban van de Vara niet teveel vervreemd raakte.
Zeker na het grote ledenverlies in 1964, toen de Vara in één jaar ruim 42.000 leden
kwijtraakte, werden de bestuurders daar steeds alerter op. Het ledenbestand was relatief
oud en het bestuur was bang dat nog meer leden zich van de omroep af zouden keren.
“Men dacht: als wij kijkers voor de kop stoten, zou dat wel eens gevaarlijk kunnen wor386
den”, vertelde Stappershoef achteraf. “Dan riepen ze: ‘We moeten warmte uitstralen!’”
Het getalscriterium in de nieuwe Omroepwet wierp in dat opzicht al vanaf 1965 zijn
schaduw vooruit.
Een grote zorg bleek het risico dat kijkers met een confessionele achtergrond de Varauitzendingen te schokkend zouden vinden en zich als gevolg daarvan ook van de PvdA
zouden afkeren. Zo is het was in dat opzicht een bron van constante ongerustheid. Na een
persiflage op bisschop Bekkers schreef Sjeng Tans, die inmiddels PvdA-partijvoorzitter was
geworden, boos aan Burger dat de naam van de partij in de katholieke wereld beschadigd
raakte. Niet dat Tans het programma wilde verbieden, “maar het kan natuurlijk niet, dat
wij voortdurend de adem moeten inhouden van angst, dat er weer een uitglijder komt, die
387
schadelijke zoniet funeste gevolgen kan hebben”.
De Vara-programma’s kostten de PvdA inderdaad kiezers en leden, al is het lastig in te
schatten hoeveel. Kiezers die van oudsher op de PvdA hadden gestemd maar vanaf 1963
hun heil elders zochten, deden dat om zeer uiteenlopende redenen die vooral samenhingen met de ontzuiling. Bij een deel van de PvdA-stemmers wekten de meer propagandistische Vara-uitzendingen met hun gelijkhebberige toon weerstanden op, terwijl bij een
ander deel de satirische programma’s waarin God noch gebod werd gespaard de druppel
vormden. Sommige PvdA-leden met een confessionele achtergrond zeiden vanwege Zo is
het hun lidmaatschap op. “De partij verloochent haar doorbraakkarakter en laat ons christenleden van de partij in de kou staan als ze hier geen stelling tegen neemt”, schreef een lid
388
boos bij zijn vertrek uit de PvdA.
Bij de Vara probeerde men de mogelijk negatieve invloed van haar uitzendingen op de
verkiezingsuitslagen steeds te bagatelliseren. Er werd zelfs afgesproken dat bestuursleden
niet zouden reageren op uitspraken daarover. Maar men maakte zich begrijpelijkerwijs
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zorgen over de vele speculaties hieromtrent die in de media verschenen. De beeldvorming
was niet gunstig. Wat betekende dit voor de band met de PvdA? Die zorg nam toe naarmate de besluitvorming over een nieuw omroepbestel dichterbij kwam.
Even zorgwekkend was de grote populariteit van TV Noordzee. De komst van de
commerciële zender leidde tot een sfeer van “onrust, demoralisatie en defaïtisme” bij de
omroepen, onthulde Stappershoef in augustus 1964 in een kranteninterview. De Vara zag
met lede ogen aan hoe een niet onbelangrijk deel van haar achterban enthousiast reageerde
op de komst van commerciële televisie. Stappershoef beklaagde zich in het interview tegelijkertijd over het feit dat bij de omroepen bepaalde “personen en prestigegroepen” teveel
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invloed hadden op de programma’s. De REM maakte handig gebruik van deze uitspraak in haar campagne tegen het verzuilde omroepbestel en de Vara vaardigde onmiddellijk een perscontactverbod uit voor al haar medewerkers.390
Het was duidelijk een zeer gespannen tijd. En dit had gevolgen voor de uitzendingen.
Vanaf augustus 1964, toen TV Noordzee begon met uitzenden en de regering aansluitend
toezegde binnen een paar maanden met een oplossing voor het omroepvraagstuk te komen, tot en met januari 1967, toen de Tweede Kamer instemde met de nieuwe Omroepwet, was het voor de Vara politiek gezien niet opportuun programma’s uit te zenden die
tot enorme ophef aanleiding konden geven. De ervaringen met de ‘Beeldreligie’-affaire
hadden het Vara-bestuur geleerd hoe snel en heftig de stemming zich tegen de omroep
kon keren.
Daarnaast moest de Vara rekening houden met de gevoeligheden binnen de PvdA,
waar vanaf het voorjaar van 1965 weer allerlei geluiden opklonken om de banden met de
omroep te verbreken. Qua timing was dat zeer ongelukkig, aangezien de Vara in deze
spannende tijden de steun en inzet van de PvdA hard nodig had. De Vara wilde voorkomen dat de relatie verslechterde. “De visie van Burger was: ‘Als de Vara zich maar hield
aan dat gene wat de PvdA van haar wenste’”, herinnerde voormalig televisiedirecteur Te
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Nuyl zich. “De harde kantjes moeten er af, we moeten de puntjes bijvijlen”, kreeg zijn
adjunct Stappershoef van Rengelink te horen.392
Deze motieven vormen een verklaring voor het grote aantal reeds gememoreerde ingrepen in deze periode. In oktober 1964 werd het televisiespel De dood van de zilvervossen
geschrapt; in december 1964 probeerde Rengelink de Achter het nieuws-reportage over
homoseksualiteit tegen te houden; in januari 1965 werd de Van Imhoff-documentaire
verboden (en in maart 1966 weer); in maart 1965 ging een uitzending van de cabaretgroep Lurelei niet door vanwege passages over homoseksualiteit; in december 1965 werd
uitzending van het controversiële televisiestuk Als er geen zwarten bestonden, moesten ze
393
worden uitgevonden verhinderd ; en eind maart 1966 kwam er een luidruchtig einde aan
Zo is het. En dit waren nog maar de belangrijkste ingrepen (zie verder Bijlage 4).
De Van Imhoff-affaire – beschreven in hoofdstuk 9 – waarbij een confronterende documentaire over het Nederlandse oorlogsverleden werd verboden, biedt een interessante
inkijk in de gang van zaken. Volgens Te Nuyl bemoeide de PvdA zich “om redenen van
opportuniteit in de toenmalige politieke situatie” rechtstreeks met de kwestie.394 De eerste
ingreep in de Van Imhoff-uitzending in januari 1965 viel juist in de spannende weken dat
het kabinet-Marijnen een beslissing moest nemen over een nieuw omroepbestel. De PvdA
had een maand daarvoor nadrukkelijk aangedrongen op een snel besluit omdat men beducht
was voor de electorale gevolgen van de omroepdiscussie. Er lag ook een conceptplan van het
kabinet dat aanvankelijk redelijk goed ontvangen werd; “niemand [heeft] op dit moment
behoefte aan het opvoeren van politieke spanningen”, schreef De Tijd De Maasbode.395
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De uitzending van een omstreden programma dat antipathieën jegens de Vara (en
daarmee ook de PvdA) verder zou aanwakkeren was om twee redenen niet wenselijk:
omdat het liberaal-confessionele kabinet-Marijnen dat mogelijk zou laten meewegen in
een omroepakkoord én omdat – als dat akkoord er niet kwam – de PvdA de meest voor de
hand liggende partij was om een oplossing voor het omroepvraagstuk te bedenken. In
beide gevallen wilde de PvdA niet geassocieerd worden met een nationale rel rond een
televisie-uitzending.
De tweede ingreep in de Van Imhoff-uitzending speelde zich af begin maart 1966,
twee weken vóór de Provinciale Staten-verkiezingen waarbij de Pvda er niet al te best voor
stond. Verder stemmenverlies moest vermeden worden. Om diezelfde reden werd Zo is het
in de aanloop naar die verkiezingen zes weken stopgezet. Het omroepbestuur vond het
programma té gevaarlijk omdat in de publieke perceptie de binding tussen de PvdA en
Vara hecht was, aldus Te Nuyl in een terugblik:
“Voor het publiek was het zo: wat de Vara zei, dat zei de PvdA. Dat onderkenden
wij als een groot probleem; een probleem voor ons en een probleem voor de PvdA.
[...] Wij wilden niet in een situatie terechtkomen waarbij wij, als het slecht ging,
396
de hete kolen op ons hoofd zouden krijgen.”
Eenzelfde afweging zal bij het tweede verbod op de Van Imhoff-documentaire een rol
hebben gespeeld.
Zodoende vormde een combinatie van externe druk en politiek-strategische motieven,
gekoppeld aan de in hoofdstuk 9 aan bod gekomen inhoudelijke bezwaren van het bestuur tegen de Van Imhoff-documentaire, de verklaringsgrond voor de twee ingrepen. Die
politieke dimensie speelde bij heel veel besluiten een rol: bij Broeksz die verklaarde dat de
Vara fungeerde als ‘propaganda instituut’ van de PvdA, bij de afspraak om in maart 1966
geen aandacht meer te besteden aan de rellen in Amsterdam en zelfs bij het aantrekken
van nieuwe medewerkers. Zo overlegde het Vara-bestuur in 1967 met de partijtop van de
PvdA of men Frits van der Poel van de KRO wel kon vragen als presentator van een
397
nieuw satirisch programma, beducht als men was voor de politieke consequenties.
Dat een aantal ingrepen in de periode 1964-1966 vooral samenhing met politiekpragmatische afwegingen en niet zozeer principieel van aard was, bleek ook uit het feit dat
sommige aanvankelijk verboden uitzendingen vrij snel wel op televisie mochten. Zo werden de cabaretteksten over homoseksualiteit bij Lurelei driekwart jaar later wel gewoon
uitgezonden. En ook het omstreden toneelstuk Als er geen zwarten bestonden mocht twee
maanden later gewoon op de buis. Aldus zorgde de Vara voor een betere spreiding van
controversiële programma’s en vermeed men teveel ophef.398
Het alsnog uitzenden van deze programma’s kon niet voorkomen dat Stappershoef, de
verantwoordelijke adjunct-directeur van de televisiedienst, in maart 1966 de Vara verliet.
Hij kon het niet langer verkroppen dat het bestuur achter zijn rug om ingreep en dat
politieke motieven en de angst om het publiek te schofferen belangrijker werden geacht
dan programmatische afwegingen. Het “diepgaand verschil van inzicht” tussen hem en het
Vara-bestuur hierover bleek niet overbrugbaar, meldden diverse kranten.399 Wat Stappershoef niet voorzag was dat vrij kort na zijn vertrek, nadat de ontwerp-Omroepwet was
gepubliceerd en de grootste politieke onrust over dat onderwerp voorbij was, het aantal
ingrepen zienderogen afnam. De politieke druk was van de ketel en de rust leek weer
redelijk bij de Vara wedergekeerd.400
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De komst van de nieuwe Omroepwet zorgde wel voor nieuwe problemen, aangezien
de toelating van nieuwe omroepen een nieuwe machtsverhouding creëerde. Het stromingsartikel dicteerde dat omroepen een maatschappelijke of geestelijke stroming moesten vertegenwoordigen, maar dat bleek de opkomst van een ‘commerciële’ omroep als de
Tros niet te hinderen. De Vara had onderschat met wat voor de snelheid deze omroep
zich vanaf oktober 1966 tot een grote omroeporganisatie wist om te vormen.401
Het bestuur maakte zich als gevolg hiervan in de tweede helft van de jaren zestig
voortdurend zorgen over de vraag of de Vara zich wel voldoende onderscheidde van de
andere omroepen. Gevreesd werd dat het open bestel de positie van rechts-conservatieve
krachten versterkte. De Vara-bestuurders verwachtten ook dat omroepen als de Tros en de
Avro steeds meer tegenwicht zouden bieden aan de actualiteitenrubrieken van de Vara en
de KRO. Tegen deze “ruk naar rechts” diende men in het geweer te komen. Het werd tijd
dat de Vara-haan weer eens flink ging kraaien, betoogde Rengelink.402
Indien de Vara de stem wilde zijn van allen die modern dachten, moest de omroep dat
inhoudelijk beter waarmaken, constateerde het dagelijks bestuur in 1967. “Wat ons onderscheidt van de anderen, zal in de programma’s en in al onze uitzendingen nog duidelijker naar voren moeten komen.”403 Het verklaart mede de grote aandacht én ruimte voor
taboedoorbrekende onderwerpen als abortus, seks en zelfmoord bij Achter het nieuws in
1967.
Maar de noodzaak tot profilering binnen het nieuwe omroepbestel zorgde op het vlak
van de politieke verslaggeving tegelijkertijd voor problemen. Op dat gebied bleef de geboden ruimte aan beperkingen onderhevig. Dat Achter het nieuws niet meer exclusief aandacht besteedde aan de eigen achterban en tevens politici van andere gezindten aan het
woord liet, leidde ook in de tweede helft van de jaren zestig nog tot discussie. Niet meer
zozeer omdat het bestuur vreesde voor de band met de PvdA, maar vooral omdat het de
basis van het bestel zou aantastten. “Ik heb daar nogal wat moeite mee gehad”, verklaarde
Rengelink achteraf.
“Ik heb ook een tijd geroepen: wees daar toch voorzichtig mee! Als we allemaal
hetzelfde gaan doen, komt natuurlijk de vraag aan de orde waarom we er allemaal
404
nog moeten zijn.”
Ook Te Nuyl toonde zich, onder druk gezet door het bestuur, soms ontstemd als woordvoerders van andere partijen aan het woord kwamen en niet die van de PvdA. Zo leidde
een interview met een defensiespecialist van de VVD-fractie eind 1968 nog tot een aanvaring met Wigbold. De eindredacteur kreeg op zijn donder. Te Nuyl waarschuwde voor
een teveel aan ‘fair play’ in Achter het nieuws omdat daardoor het specifieke Vara-etiket
dreigde te vervagen en de rubriek steeds meer op een NTS-programma ging lijken. Te
Nuyl: “Ik zei: jongens, als we niet stevig dat rode balletje in de mast laten hangen, dan
405
hebben we op een gegeven ogenblik geen legitimatie meer voor ons bestaan.”
De andere omroepen zaten ondertussen niet stil. Noch qua politieke verslaggeving,
noch qua taboe-onderwerpen, noch qua aandacht voor ‘linkse’ thema’s. Aan het eind van
de jaren zestig constateerde de staf bezorgd dat een groot aantal zaken op het politieke en
controversiële vlak die in het verleden het Vara-profiel bepaalden, inmiddels min of meer
gemeengoed was geworden. De andere omroepen behandelden steeds meer onderwerpen
die lange tijd alleen door de sociaal-democratische omroep werden gebracht. Toonde de
Vara nog wel voldoende haar eigen gezicht?
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In januari 1969 belegde de Televisiedienst een hele dag om met programmamakers
over dit vraagstuk van gedachten te wisselen. “Onze omroep is een linkse en radicale omroep”, betoogde Rengelink.406 Wilde de omroep zich onderscheiden, dan moesten de
programma’s nog progressiever en vooruitstrevender worden. Hoe kon men dat het beste
waarmaken?
Het antwoord kwam bijzonder snel. Achter het nieuws zond de dag na deze bijeenkomst het interview met Hueting over de oorlogsmisdaden in Indonesië uit. Het werd de
meest controversiële en gezichtsbepalende uitzending van de actualiteitenrubriek in de
jaren zestig.
Politiek-strategische afwegingen

Dat de omstandigheden waaronder televisiejournalisten werken van invloed zijn op hun
programma’s, is een open deur. Het vaststellen van die invloed is echter minder simpel
dan het lijkt. Het effect van omstandigheden als de wijze waarop een televisie-afdeling is
georganiseerd, of de hoeveelheid zendtijd of geld die men ter beschikking heeft, laat zich
nog relatief makkelijk traceren. Maar bij zaken als de politieke context wordt het al een
stuk lastiger. Slechts zelden is er sprake van eendimensionale beïnvloeding of zijn er rechtstreekse verbanden te leggen tussen die omstandigheden en wat er op televisie werd uitgezonden. En als televisiejournalisten zich steeds autonomer gaan gedragen, wordt het leggen van dat soort relaties ook steeds moeilijker.
Toch kan op basis van hetgeen in dit hoofdstuk aan bod is gekomen, geconcludeerd
worden dat de ruimte die de redactie van Achter het nieuws in de jaren zestig kreeg duidelijk verband hield met de institutionele en politieke context waarbinnen de redactie opereerde. Aanvankelijk was er veel vrijheid, rond het midden van de jaren zestig werd die
ruimte ingeperkt en vanaf 1967 was er juist weer veel ruimte om taboes te doorbreken en
controversiële zaken te belichten. In dat opzicht kan men, waar het gaat om de programmavrijheid, spreken van een golfbeweging die direct gekoppeld was aan de politieke context, of meer specifiek: de omroeppolitieke context.
Die omroeppolitieke context en de daarmee samenvallende ontzuiling dwongen de
Vara aan de ene kant tot een sterkere politieke en daarmee verzuilde profilering, en aan de
andere kant tot een meer kritische, confronterende en daarmee ontzuilde positiebepaling.
Deze ogenschijnlijk tegengestelde bewegingen kwamen bij elkaar in Achter het nieuws. Het
programma was bedoeld om het politieke profiel van de Vara nadrukkelijker tot uiting te
laten komen, terwijl het tegelijkertijd symbool moest staan voor een moderne en onafhankelijke benadering van eigentijdse kwesties.
De redactie van de actualiteitenrubriek wist redelijk soepel tussen beide doelstellingen
te laveren. Bij het vertrek van Wigbold als eindredacteur van Achter het nieuws in 1970
verklaarde Rengelink dat Wigbold in al de tijd dat hij de rubriek had geleid slechts twee
407
keer een conflict met de Vara-leiding had gehad dat onoverbrugbaar bleek. Dat klopt
408
niet helemaal – er zijn wel meer grote en kleine conflicten geweest – maar de uitspraak
illustreert wel hoezeer de vernieuwende lijn die Wigbold samen met zijn redactie inzette
synchroon liep met de ambities van de Vara.
De ruimte die Wigbold hiervoor kreeg hing niet uitsluitend samen met de politiekstrategische afwegingen van het bestuur. Maar de conflicten die er waren, ontstonden wel
grotendeels doordat politiek-strategische motieven belangrijker werden geacht dan programma-inhoudelijke afwegingen.
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Pas vanaf eind 1964 ontstonden de echt grote botsingen en begonnen de discussies
over de vraag in welke mate de redacteuren de PvdA en het NVV kritiekloos moesten
volgen, daarvòòr vonden die botsingen amper plaats. Deels heeft dat met een ontluikend
zelfbewustzijn van Wigbold en zijn redactie te maken, waardoor Achter het nieuws een
meer autonome koers ging varen. Maar de botsingen hingen zeker ook samen met het feit
dat de Vara-leiding in deze periode om strategische redenen de druk opvoerde om controverses te vermijden en zich achter de partij te scharen. Zo moest de politieke verslaggeving
over de PvdA liever niet al te confronterend zijn en was de uitzending van de Van Imhoffdocumentaire niet opportuun. Tegelijkertijd kwamen de taboedoorbrekende onderwerpen
en de uitzendingen over de oorlogsmisdaden in Indonesië de Vara wel gunstig uit omdat
ze bijdroegen aan de op dat moment gewenste profilering.
Een belangrijk motief van de Vara-leiding om afwisselend vernieuwingen te stimuleren of juist af te remmen was machtsbehoud. In dat opzicht had oud-minister-president
Schermerhorn ook niet geheel ongelijk toen hij de Vara-bestuurders al in de jaren vijftig
verweet dat zij er alles aan deden om hun machtsinstrument te beschermen. Maar hij had
wel ongelijk met zijn stelling dat de Vara hierdoor niet tot vernieuwing in staat zou zijn.
Het tegenovergestelde bleek het geval: het toestaan van vernieuwing was juist dé manier
om de machtspositie te behouden.
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reportages, bij de Avro maakte Roelof Kiers in datzelfde jaar onder meer een impressionistisch portret van
scheepsbouwer Cees Verolme. Voeten, ‘Direct en nieuwsgierig’.
209 Interview Wim Bosboom, 20 februari 1990.
210 Zie hoofdstuk 2.
211 Zie hierover Winston, Technologies of Seeing, 58-87.
212 Zie onder andere: Bank, ‘Televisie in de jaren zestig’; Vos, ‘Van propagandist naar makelaar’; Wijfjes,
Journalistiek in Nederland, 315-329.
213 De katholieke journalisten waren verenigd in hun eigen Katholieke Nederlandse Journalisten Kring. Pas aan
het eind van de jaren zestig voegden zij zich bij de FNJ en werd in 1968 de Nederlandse Vereniging van
Journalisten (NVJ) opgericht. Bij de start in 1946 had de FNJ 925 leden, in 1960 ruim tweeduizend en in
1970 (als NVJ) ruim drieduizend. Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 269-310, 352-355, 369-374, 556.
214 Ibidem; Van Vree, ‘De vuile was’; Van Vree, ‘Beroep: journalist’.
215 Akkermans, Televisie, 191-198.
216 De Prins Bernhard Fonds-televisieprijs ging jaarlijks naar een maker achter de schermen, de Nipkov-schijf
werd aanvankelijk (tot 1964) jaarlijks aan twee personen uitgereikt: een vanwege prestaties op het scherm en een
vanwege prestaties achter het scherm. Zie de juryrapporten van de Prins Bernhard Fonds-televisieprijs in: Prins,
Bij de T.V., 265-297.
217 Memorandum van J. Castelijns over de organisatie van de KRO-televisie, augustus 1961, AK, 2.422.
218 De Telegraaf, 30 oktober 1961.
219 Het maandblad voor radio- en televisiepersoneel Intercom verscheen voor het eerst in november 1961. Groep
73 heette zo omdat het aanvankelijk ging om 73 televisiemedewerkers die zich hadden verenigd. De diverse
omroepbesturen keurden de staking af en namen disciplinaire maatregelen tegen de stakers. Akkermans,
Televisie, 151-164, 199-203; notulen HB-Vara, 1 december 1961, AV.
220 Valkenier, ‘Hierbij heb ik de eer’, 258.
221 Ibidem, 257; Akkermans, Televisie, 96-101.
222 Schaafsma, ‘Tien jaar tv-omroep’.
223 Het Arnhems Dagblad, 11 juli 1964.
224 Schuyt en Taverne, 1950, 274
225 Tot 1965 kende de FNJ alleen de sectie radiojournalisten, opgericht in 1951. Deze sectie beijverde zich
overigens ook voor betere salarissen voor televisiejournalisten. In 1957 stonden 56 omroepjournalisten
geregistreerd bij de FNJ; in 1969 was dat aantal gestegen naar 216. De Tijd, 10 maart 1951; De Journalist, 23
januari, 30 maart, 14 april en 15 juni 1965; Intercom, maart 1965, 13; Akkermans, Televisie, 165-166; Wijfjes,
Journalistiek in Nederland, 556.
226 Deze nieuwe cao werd in december 1965 goedgekeurd en ging met terugwerkende kracht in, zodat de
omroepmedewerkers in één keer het achterstallig salaris van een jaar kregen uitgekeerd. In 1969 kwam er nog
eens 6 procent bij. De Telegraaf, 9 december 1965; De Tijd De Maasbode, 9 december 1965; De Tijd, 1 augustus
1968.
227 Het heette formeel de Werkgroep Actualiteiten van de samenwerkende omroepen in NTS-verband en
vormde in zeker zin de opvolger van de Journaalcommissie, die met ingang van 1 januari 1962 was opgegeven.
Tot 1964 werd de werkgroep voorgezeten door Ger Lugtenburg (Avro), van 1964-1968 door Peter van Campen
(Ncrv) en vanaf 1969 door Herman Wigbold.
228 De claims moesten worden ingediend bij het Centraal Bureau Omroepverenigingen. Het betrof niet alleen
claims met betrekking tot de actualiteiten, maar ook bijvoorbeeld buitenlandse programma’s die de omroepen
wilden uitzenden. Een claim was drie maanden geldig.
229 De Journalist, december 1965; De Groene Amsterdammer, 8 januari 1966; De Telegraaf, 25 september 1968;
interview Hans de Graaf, 31 januari 1990; interview Huib de Ru, 4 mei 1990.
230 Notulen HB-Vara, 1 december 1961, AV.
231 Akkermans, Televisie, 157-173.
232 Als chef Actualiteiten verdiende Wigbold in 1962 14.000 gulden per jaar.
233 Stappershoef zelf was lid van de Vpro (niet van de Vara) en weigerde lid van de PvdA te worden. Dat werd
geaccepteerd omdat zijn vader Verenigingsraad-lid van de Vara was geweest en men zijn afkomst kende.
Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
234 Sommige geboortejaren zijn bij benadering; ze kunnen er één jaartal naast zitten.

376

DEEL III

—

DE FACTOREN

235 Postema, ‘Mijn reportersjaren’, 174.
236 Interview Bas Roodnat, 4 april 1990.
237 De invloed van de oorlog gold ook voor de redactie van Brandpunt, stelt Schoonhoven in zijn memoires. De
redacteuren hadden gezien hoe er in de oorlog met afwijkende opvattingen werd omgegaan, hadden het gevaar
gevoeld dat een eerdere generatie collega’s had doorstaan met hun werk voor de illegale pers en kregen daardoor
veel waardering voor het vrije woord. Schoonhoven, Brandpunt, 32.
238 Wigbold vond Van Os geschikt als presentator, maar tegenvallen als politiek redacteur. Andere redacteuren
waren minder lovend over Van Os. Van Os werd in november 1964 perschef bij de PvdA. Notulen DB-Vara,
20 en 25 mei 1964, AV; Het Vrije Volk, 5 augustus 1963.
239 Het Vrije Volk, 3 juni 1966.
240 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990; interview Hans de Graaf, 31 januari 1990 .
241 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
242 Postema, ‘Mijn reportersjaren’, 171.
243 Van der Smagt stapte in oktober 1967 over naar de redactie van het Vara-consumentenprogramma Koning
Klant en keerde in 1968 terug naar Het Parool. Van Os ging in 1968 bij de NTS de redactie leiden die de
uitzendingen van belangrijke Kamerdebatten van commentaar voorzag. Bouman bleef voor Het Vrije Volk
werken, werd vanaf 1974 docent bij de School voor Journalistiek en volgde in 1980 Koos Postema tijdelijk op
als presentator van Een Groot uur U (dat Een Ander uur U werd gedoopt). Interview Hans de Graaf, 31 januari
1990; interview Wim Bosboom, 20 februari 1990; interview Bep Vochteloo, 18 april 1990; interview Herman
Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
244 Interview Bas Roodnat, 4 april 1990.
245 De krantenjournalisten die zich wel vrij snel de vereiste werkwijze eigen maakten, zoals Hans Jacobs, hadden
het ook niet automatisch makkelijk. Jacobs bezat geen eigen televisie en wist weinig van het medium af toen hij
in 1965 bij de redactie kwam. Hij werd lang als een vreemde eend in de bijt beschouwd, terwijl hij als
verslaggever beter bleek dan een deel van de zittende redactie. Maar juist dat veroorzaakte frictie, aangezien
sommige redacteuren zich gepasseerd voelden. Interview Bep Vochteloo, 18 april 1990; interview Frans Verhey,
31 januari 1990; interview Hans Jacobs, 24 januari 1990; interview Bas Roodnat, 4 april 1990.
246 Interview Wim Bosboom, 20 februari 1990.
247 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990; interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
248 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
249 Interview Leo Kool, 14 maart 1990.
250 Interview Koos Postema, 23 april 2014.
251 Interview Hans de Graaf, 31 januari 1990.
252 Ibidem.
253 Bosboom, die problemen had met de omgangsvormen van Wigbold, overwoog zelfs de Vara te verlaten. Hij
ging in 1968 praten met Arie Kleywegt bij de Vpro, die hem een baan aanbood als documentairemaker. Maar
bij de Vara boden ze hem vervolgens aan om met ingang van 1969 de presentatie van Koning Klant te gaan
doen. Daarop besloot Bosboom te blijven. Interview Wim Bosboom, 20 februari 1990; interview Leo Kool, 14
maart 1990; Vara Gids, 25 juli 1970.
254 Postema, ‘Mijn reportersjaren’, 171.
255 Interview Frans Verhey, 31 januari 1990.
256 Interview Hans de Graaf, 31 januari 1990.
257 Interview Hans Jacobs, 24 januari 1990.
258 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990; interview met Hans Jacobs, De Tijd, 1 september
1970.
259 Interview Bas Roodnat, 4 april 1990.
260 Interview Hans Jacobs, 24 januari 1990.
261 Interview Pier Tania, 3 maart 1990.
262 Interview Bep Vochteloo, 18 april 1990.
263 Interview Hans de Graaf, 31 januari 1990; interview Leo Kool, 14 maart 1990.
264 Recensent van Vrij Nederland (Nico Scheepmaker), geciteerd in de Friese koerier, 1 mei 1965.
265 Postema, ‘Mijn reportersjaren’, 171; interview Koos Postema, 23 april 2014.
266 De recensent van de Volkskrant was oud-NTS Journaal-hoofdredacteur Carel Enkelaar die onder het
pseudoniem ‘Monitor’ televisierecensies schreef. Utrechtsch Nieuwsblad, 15 maart 1963; de Volkskrant, geciteerd
in de Friese koerier, 26 januari 1965; De Telegraaf, 10 september 1968.

377

ACHTER HET NIEUWS EN DE GEBOORTE VAN DE ACTUALITEITENRUBRIEK

267 Interview Bep Vochteloo, 18 april 1990.
268 Interview Huib de Ru, 4 mei 1990.
269 Interview van Ischa Meijer met Herman Wigbold, de Volkskrant, 8 oktober 1983.
270 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990.
271 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
272 Rengelink was NTS-programmacommissaris van 1951 tot begin 1968, met een korte onderbreking tussen
oktober 1964 en december 1965. In 1969 keerde Rengelink weer op de positie terug en bleef
programmacommissaris tot 1973. Daarnaast was hij in de jaren zestig lid van het bureau voor de
programmacommissie van de European Broadcasting Union (EBU), voorzitter van de commissie voor de
uitwisseling van nieuws van de EBU, lid van de Raad van Beheer van de zendermaatschappij, lid van de
Centrale Filmkeuring en lid van de gemeenteraad van Hilversum.
273 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990; interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
274 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990. Zie ook H. Wijfjes, ‘Broeksz, Johannes Bartolomeus’, in:
Biografisch
Woordenboek
van
het
Socialisme
en
de
Arbeidersbeweging
in
Nederland,
http://socialhistory.org/bwsa/biografie/broeksz.
275 Zo definieerde het hoofdbestuur ook de positie van Rengelink: de uiteindelijke verantwoordelijkheid, dus het
hoofdredacteurschap, lag bij de televisiesecretaris. Notulen HB-Vara, 3 februari 1967, AV.
276 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
277 Ibidem.
278 Leeuwarder Courant, 10 december 1965.
279 Wijfjes, VARA, 178, 241.
280 Ibidem, 237, 240.
281 Notulen HB-Vara, 6 december 1963, AV; interview Wim Bosboom, 20 februari 1990.
282 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
283 Interview Wim Bosboom, 20 februari 1990.
284 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990.
285 Ibidem.
286 Interview Bep Vochteloo, 18 april 1990.
287 De Graaf voegde daar aan toe: “Wigbold beschouwde de sectieleiding als nitwits – wat ze ook waren. De
leiding bij de televisie – ook bij de andere omroepen – waren allemaal mannen die begin jaren twintig met een
goede stem geboren waren. Allemaal omroepers die overbodig werden bij de radio en dan bij dat nieuwemedium-dat-toch-nooit-wat-zou-worden terechtkwamen.” Dit was inderdaad de achtergrond van Piet te Nuyl
bij de Vara en Ger Lugtenburg en Siebe van der Zee bij de Avro. Interview Hans de Graaf, 31 januari 1990 .
288 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
289 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
290 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
291 Interview Bep Vochteloo, 18 april 1990.
292 Het conflict begin 1963 over een interview met Kloos in plaats van met Roemers leidde ertoe dat er geen
interview met een NVV-topman kwam, omdat Wigbold weigerde concessies te doen. In oktober 1963 kwam
Kloos alsnog met een uitgebreid interview in Achter het nieuws, evenals in mei 1964. Roemers werd alleen nog
bij zijn vertrek als NVV-voorzitter in februari 1965 geïnterviewd.
293 Interview Bas Roodnat, 4 april 1990.
294 Interview Bep Vochteloo, 18 april 1990.
295 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
296 Ibidem.
297 Notulen PAR-Vara, 7 november 1964, AV.
298 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
299 Wigbold wilde voorkomen dat hij intern ruzie kreeg bij de Vara, mede omdat hij in het artikel kritiek uitte
op de PvdA. Wigbold: “Dus mijn naam stond er niet onder en Vrij Nederland heeft dat prima geheim
gehouden.” Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
300 Interview Bas Roodnat, 4 april 1990.
301 Interview Wim Bosboom, 20 februari 1990
302 Wigbold was zelf niet bij het gesprek aanwezig omdat hij die dag ziek was. Interview Piet te Nuyl, 20 april
1990; interview Wim Bosboom, 20 februari 1990.

378

DEEL III

—

DE FACTOREN

303 Er werd actief over deze kwestie gediscussieerd toen er in juli 1968 binnen de Vara ophef over een actie van
Wigbold ontstond. Hij had met een smoes voorkomen dat er een uitzending werd gemaakt over Israël waar
bestuurslid Meyer Sluyser op had aangedrongen, maar waar hij zelf geen zin in had. Wigbold loog dat hij
daarover met Lou de Jong had overlegd. Toen het hoofdbestuur er achter kwam dat dat niet zo was, toonden de
bestuursleden zich ernstig ontstemd. Het “vraagstuk van de gezagsverhouding” werd ter discussie gesteld en
Wigbold kreeg een reprimande. Het incident leidde tot het opstellen van regels ten aanzien van de
programmaverantwoordelijkheid. Notulen HB-Vara, 5 juli, 23 augustus en 6 december 1968, AV; interview
Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
304 Notulen VR-Vara, 3 september 1966, AV.
305 Ibidem.
306 Ibidem.
307 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990; Rengelink, Dat was het dan - Deel 2, 101-102.
308 Het effect daarvan varieerde. Zo ontstonden bijvoorbeeld in augustus 1969 problemen over de tekst ter
inleiding van een uitzending over de vraag of de drie van Breda moesten worden vrijgelaten. De zeer goede
verstaander kon daaruit opmaken dat de redactie voor vrijlating was, waarop Wigbold te kennen werd gegeven
dat hij die zinsnede moest schrappen.Wigbold: “Toen zei ik: dan maak ik wel een andere inleiding, maar dan
moet gelijk mijn naam van het scherm af.” Daarop schrok de televisieleiding. Wigbold paste een paar woorden
aan, maar wist zijn tekst overeind te houden. Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990; interview Herman
Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
309 Haagse Post, datum onbekend [circa juli 1966].
310 Interview Hans Jacobs, 24 januari 1990.
311 Ibidem.
312 Bespreking met Programmatop over de nieuwe opzet van Brandpunt, 11 september 1964, AK, 2.513; memo
van het hoofd televisiedienst aan de voorzitter, 3 januari 1966, AK, 2.513; notulen DB-KRO, 26 januari 1968,
AK, 15.26; Schoonhoven, Brandpunt, 15, 46-47; interview Richard Schoonhoven, 28 april 2014.
313 Schoonhoven, Brandpunt, 47; interview Richard Schoonhoven, 28 april 2014.
314 Zie hierover hoofdstuk 8. Het onderwerp geboorteregeling bleef een heikel thema bij de KRO. Regisseur
Manus van de Kamp, die betrokken was bij de voorbereiding van het forum, werkte in 1966 negen maanden
aan een documentaire over het onderwerp. In het voorjaar van 1967 bleek de KRO de documentaire alleen te
willen uitzenden als er fragmenten uit geschrapt werden. Daarop nam Van de Kamp ontslag. De documentaire
werd vervolgens onder de titel “Geboorteregeling en de Katholieke Kerk” in aangepaste vorm uitgezonden in
mei 1967. Manning, Zestig jaar KRO, 258; Limburgsch Dagblad, 2 en 24 mei 1967; Leeuwarder Courant, 24
mei 1967.
315 De 1 april-grap werd uitgevoerd door een keur aan omroepmedewerkers, journalisten en artiesten. Meerdere
omroepmedewerkers, o.a. bij de Vpro en Avro, werden berispt wegens hun deelname. Han Mulder werd niet
formeel ontslagen, maar diende zelf – waarschijnlijk onder druk – het verzoek in om “op staande voet” ontslag
te krijgen. Nieuwsblad van het Noorden, 27 februari 1964; Leeuwarder Courant, 2 april 1964; Friese Koerier, 11
april 1964; Het Vrije Volk, 11 april 1964; notulen DB-KRO, 25 maart 1966, AK, 15.26; memo van de
voorzitter aan het Hoofd Televisie, 5 april 1967, AK, 2.513; Schoonhoven, Brandpunt, 50, 65.
316 Notulen DB-KRO, 25 maart 1966, AK, 15.26; kanttekeningen van Van Doorn bij de brief van de KNBTB
en de notitie van de NKWV, 20 november 1966, AK, 2.513; Manning, Zestig jaar KRO, 280-281;
Schoonhoven, Brandpunt, 70.
317 Schoonhoven, Brandpunt, 61-63.
318 Notulen DB-KRO, 25 april 1966, AK, 15.26.
319 Ibidem.
320 Notulen DB-KRO, 24 oktober en 7 november 1966, AK, 15.26; Manning, Zestig jaar KRO, 281-283;
Schoonhoven, Brandpunt, 67-70.
321 In het voorjaar van 1968 zou Van Doorn ook de KVP verlaten en zich aansluiten bij de net opgerichte
Politieke Partij Radicalen (PPR). J. Bosmans, ‘Doorn, Henri Willem van (1915-1992)’, Biografisch Woordenboek
van Nederland 6, http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn6/doornh; Manning, Zestig
jaar KRO, 281-285.
322 Kort verslag van de bijeenkomst met Brandpunt/Echo op 14 december 1966, AK, 2.513; notulen
bijeenkomst PAR, 9 december 1966, AK, 2.566; Van Vree, De metamorfose, 95-96.
323 In een artikel in de Haagse Post zei Frits van der Poel in maart 1968: “De interviewer kan alleen maar aan de
regels van het vak gebonden zijn. Aan de journalistieke ethiek, en niet aan de politieke overwegingen van het

379

ACHTER HET NIEUWS EN DE GEBOORTE VAN DE ACTUALITEITENRUBRIEK

bestuur.” Van Doorn schreef in de kantlijn van dit artikel met een rode letters “onzin”. Haagse Post, 16 maart
1968, AK, 2.513; bespreking TV-dienst, 13 januari 1966, AK, 2.513; memo van de voorzitter aan het Hoofd
Televisiedienst, 24 februari 1966, AK, 2.513; overleg over controle op actualiteitenuitzendingen, 29 november
1966, AK, 2.513; punten van kritiek die besproken worden, 4 januari 1967, AK, 2.513.
324 Manning, Zestig jaar KRO, 286-287; Schoonhoven, Brandpunt, 93-103.
325 Brandpunt liet twee dagen na de ingreep een minuut lang een zwart scherm zien en presentator Aad van den
Heuvel verklaarde dat de KRO “een goed collega” was ontvallen. Communiqué van de Brandpunt-redactie, 14
oktober 1968, AK, 2.514; brief van de redactie van Brandpunt aan Van Doorn, 14 oktober 1968, AK, 13.4826;
tekst uitzending Brandpunt, 17 oktober 1968, AK, 2.514; Het Vrije Volk, 10 oktober 1968; Schoonhoven,
Brandpunt, 99-100.
326 Brief van de NVJ aan het KRO-bestuur, 10 oktober 1968, AK, 13.4826; De Tijd, 12 en 15 oktober 1968;
de Volkskrant, 15 oktober 1968; Het Parool, 19 oktober 1968.
327 Het Vrije Volk, 29 oktober 1968.
328 Verslag van de extra vergadering van het bestuur, 14 oktober 1968, AK, 2.514.
329 Frits van der Poel zelf kreeg voor de arbitragerechter genoegdoening toen zijn ontslag op staande voet als
onrechtmatig werd beoordeeld. Vooral omdat men niet kon worden ontslagen voor een onderdeel van een
programma dat niet was uitgezonden. Er werd een schadeloosstelling overeengekomen, maar Van der Poel
keerde niet terug naar KRO; hij werd eind 1968 parlementair redacteur bij Het Vrije Volk. Schoonhoven,
Brandpunt, 100; notitie inzake verantwoordelijkheden van programmamakers, afdelingschefs programmaafdelingen, hoofden programmadiensten, programmatop en de voorzitter, alsmede inzake tussen deze bestaande
verhoudingen en contacten, 17 juni 1969, AK, 2.415.
330 G. Bakker, ‘De zaak Van der Poel’, VARA Gids, 26 oktober 1968; De Tijd, 15 en 19 oktober 1968.
331 Er waren eind 1969 wel allerlei plannen voor een nieuwe Beroepsvereniging Radio en Televisie waarbij deels
dezelfde mensen betrokken waren als bij Groep 73. De Beroepsvereniging zou zich moeten gaan bezighouden
met de behartiging van niet-materiële belangen van de televisiemedewerkers en men wilde meer inspraak in het
omroepbeleid, omroepbenoemingen, nieuwbouwplannen en de opzet van opleidingen. Voor zover bekend, is
een beroepsorganisatie specifiek gericht op omroepjournalisten nooit opgericht in Nederland. Akkermans,
Televisie, 157-173; De Tijd, 26 augustus, 28 november en 9 december 1969.
332 Het aandeel omroepjournalisten binnen de FNJ (en later de NVJ) bedroeg 3 procent in 1957 en steeg tot 7
procent in 1969.
333 Zo protesteerde de FNJ onder andere tegen het optreden van de regering bij de Bidault-affaire in 1963 en
tegen de arrestatie van NTS Journaal-verslaggever Wibo van der Linde bij relletjes in Amsterdam in de zomer
van 1966.
334 Het team dat de kern zou vormen van Brandpunt bestond uit Aad van den Heuvel, Frits van der Poel, Henk
Neuman, Piet Kaart en Han Mulder. De nieuwe aanwinsten van Schoonhoven waren Ed van Westerloo, die in
1964 de vertrokken Mulder verving, en Ad Langebent, in 1965 aangetrokken als politiek redacteur. In het geval
van Langebent was het wel een bewuste keuze om een ander type politiek redacteur aan te trekken, ter
vervanging van Loek Leijendekker die zijn relaties binnen de KVP niet wilde verspelen door conflicten binnen
de partij naar buiten te brengen. Zie hoofdstuk 7. Van Liempt, Het Journaal, 87.
335 “Het niveau wordt in hele sterke mate bepaald door het karakter van de eindredacteur”, constateerde
Rengelink achteraf. Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
336 Zie het volgende overzicht:
Tabel 13.3: Achtergronden vaste en freelance medewerkers van Brandpunt (1960-1965)
jaar

naam

geb.jaar

functie

afkomst

1960

Aad van den Heuvel

1935

regisseur/redacteur

freelance sportjournalist

1960

Herman Fikkert

1919

freelance presentator

KRO-radio

1960

Dick de Vree

1923

freelance presentator

KRO-radio

1960

Henk Neuman

1926

buitenland-commentator

Leeuwarder Courant/ De Maasbode

1960

Bisschop Bekkers

1908

pastoraal commentator

Bisdom Den Bosch

1961

Nic Notten

-

producer

-

1961

Louis Frequin

1914

freelance presentator

De Gelderlander

1961

Jan Goderie

1912

freelance presentator

Regionale Dagblad Pers

1960

Piet Kaart

1929

cameraman

Cinecentrum/Polygoon

1961

Han Mulder

1936

productie-assistent/redacteur

De Volkskrant/Het Binnenhof
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1962

Loek Leijendekker

1924

politiek medewerker

De Stem

1962

Frits van der Poel

1932

redacteur

regionale Brabantse krant

1962

Richard Schoonhoven

1931

hoofdredacteur

De Volkskrant/De Maasbode

1962

Ad Versney

-

regisseur

De Gooi- en Eemlander/Amigoe di Curacao

1963

Wim van Baarle

-

regisseur

NTS Journaal

1963

Hanneke Meijer

1939

redactie-assistente/producer

-

1964

Ed van Westerloo

1938

redacteur

ANP

1964

Willebrord Frequin

1941

regisseur/redacteur

zoon van Louis Frequin

1965

Ad Langebent

1933

politiek redacteur

De Volkskrant/Het Binnenhof

Wat opvalt is dat de vaste kern van Brandpunt in de jaren zestig jonger was dan die van Achter het nieuws. Bij de
KRO waren ze allemaal geboren na 1930 en veelal eind-twintigers in het begin van de jaren zestig; ze zagen
zichzelf als angry young men “die het behang van de muren wilden vreten”, in de woorden van toenmalig redacteur Ed van Westerloo. Teiwes, Brandpunt en de KVP, 54.
337 Het is opvallend dat in Nederland de officiële opleiding voor programmamakers min of meer gelijktijdig van
start ging als de opleiding voor journalisten. De Utrechtse School voor Journalistiek werd in oktober 1966
geopend, het Hilversumse opleidingsinstituut Santbergen startte een maand later met cursussen voor
televisieregisseurs en -producers. Het was een vervolg op de begin jaren zestig aarzelend op gang gekomen
technische cursussen voor programmamakers die tussen 1962 en 1966 werden gegeven op kasteel Groeneveld
in Baarn. Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 291-292; Akkermans, Televisie, 96-101.
338 De Journalist, 31 maart 1966.
339 De Volkskrant, 15 april 1966.
340 Op terreinen waar specifieke kennis of competentie vereist was, kregen de journalisten die daarover
beschikten in de regel meer ruimte. Van Vree, ‘Beroep: journalist’, 162.
341 Zo omschrijft Schoonhoven Van Doorn in zijn memoires als “een regent die de kanteling van de tijd
aanvoelde”. Het was de KRO-voorzitter die sinds zijn aantreden in de zomer van 1961 de verjonging van de staf
entameerde en bewust op zoek ging naar kritische journalisten. “Hij was een verlicht despoot”, oordeelde
Schoonhoven achteraf. Schoonhoven, Brandpunt, 25-26; interview Richard Schoonhoven, 28 april 2014.
342 Burger deed zijn uitspraak in januari 1963, aan de vooravond van een Kamerdebat waarin over een voorstel
om commerciële televisie in te voeren zou worden gestemd. Zie verderop in dit hoofdstuk. Het Vrije Volk, 14
januari 1963.
343 Achter het opstappen van Rengelink als programmacommissaris in augustus 1964 zat ook een politiekstrategisch motief: op die manier kon de Vara niet verweten worden dat het zich niet daadwerkelijk inzette voor
een grotere gezamenlijkheid. In 1968 zou Rengelink ‘definitief ’ opstappen als programmacommissaris. Jan
Castelijns, het hoofd van de KRO-televisie, nam de functie van Rengelink over, maar diende na een jaar al zijn
ontslag in. Daarop werd Rengelink weer programmacommissaris bij de NTS, wat hij tot 1973 bleef. Volgens
Rengelink miste Castelijns de ervaring en het gezag om zich staande te houden in het krachtenveld van de
Hilversumse televisie. De terugkeer – voor de tweede keer – van Rengelink als NTS-programmacommissaris
leverde hem de bijnaam “onze Heintje Davids uit de tv-biz” op. Nieuwsblad van het Noorden, 12 februari 1969;
Akkermans, ‘Jan Castelijns’.
344 Er gingen ook geruchten dat de benoeming van de bij nader gezien niet al te sterk opererende Dick Simons
tot hoofdredacteur een bewuste keus was geweest om de positie van het NTS Journaal aan te tasten. Toen de
journalist B.P. Hofstede dat echter in februari 1970 in een artikel in Het Parool getiteld ‘De eeltige handen van
Rengelink’ beweerde, diende Rengelink een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek en werd hij in het gelijk
gesteld. Hofstede werd “onzorgvuldig handelen” verweten. Zie over de relatie tussen het NTS Journaal en
Rengelink verder: Van Liempt, Het Journaal, 12-139; interview Wim Rengelink, 3 mei 1990; interview Piet te
Nuyl, 20 april 1990.
345 Scala was in oktober 1968 van start gegaan terwijl Jan Castelijns op dat moment programmacommissaris bij
de NTS was. De diverse omroepen tekenden al snel bezwaar aan tegen het programma, dat vier keer per week
voorafgaand aan het NTS Journaal werd uitgezonden, omdat het het gras voor de voeten weggemaaide van de
actualiteitenrubrieken. Het conflict over Scala leidde in januari 1969 mede tot het opstappen van Castelijns als
programmacommissaris. Toen Rengelink weer de functie van hem overnam, legde hij de redactie van Scala
strenge richtlijnen op om te voorkomen dat ze teveel aandacht zouden besteden aan actuele gebeurtenissen. In
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mei 1970 moest het programma van het scherm verdwijnen. Nieuwsblad van het Noorden, 25 januari 1969; De
Tijd, 2 mei 1969.
346 De vertegenwoordiger van de PvdA was in de jaren vijftig Frits Albrecht, in de periode 1959-1967 Eibert
Meester (tevens partijsecretaris van de PvdA en Eerste Kamerlid voor de PvdA) en vanaf 1968 Maarten Vrolijk
(oud-minister en tevens Tweede Kamerlid voor de PvdA). De vertegenwoordiger van de NVV was in de jaren
vijftig Henk Korte jr., van 1960-1963 Paul de Vries, van 1963-1965 Kees van Wingerden (tevens Eerste
Kamerlid voor de PvdA), en vanaf 1965 Barend van Loen. De vertegenwoordigers van de Wiardi Beckman
Stichting waren in de periode 1958-1967 Cors Kleywegt (tevens Tweede Kamerlid voor de PvdA) en Jaap van
Praag (tevens lid Gedeputeerde Staten Zuid-Holland voor de PvdA). Daarnaast hadden onder andere oudTweede kamerlid Gerard Boekhoven en de voormalige chef Propaganda van de PvdA Meyer Sluyser zitting in
het hoofdbestuur. Dit betekende dat in de jaren zestig gemiddeld genomen vijf leden van het Vara-hoofdbestuur
(met daarin het dagelijks bestuur) lid waren van de Eerste of Tweedekamerfractie van de PvdA, terwijl de meeste
andere leden op een lager niveau aan de partij waren verbonden of verbonden waren geweest.
347 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990.
348 Zie onder andere: brief van Meyer Sluyser aan het hoofdbestuur, 17 april 1966, AV; interview Piet te Nuyl,
20 april 1990; Philip van Praag sr., ‘Meijer Sluijser (1901-1973). Trouw aan de Vara’, in: Jaarboek
Mediageschiedenis 6; Rengelink, Dat was het dan - Deel 2, 90-92.
349 Notulen VR-Vara, 6/7 mei 1967, AV; interview Ko van den Braak (Verenigingsraadlid van 1959-1980), 15
januari 1991.
350 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
351 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
352 Dit kwam overigens voor bij de meeste verenigings- en ledenraden van de omroepen. Zie in dit kader:
Prenger & Witte, De sleutel van de VPRO; interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
353 Het initiatief voor een Programma Adviesraad lag bij het partijbestuur van de PvdA. In de adviesraad zouden
alle geestelijke stromingen binnen de PvdA vertegenwoordigd moeten worden. Dit voorstel ondervond
aanvankelijk weinig weerklank bij de omroep, maar daar kwam begin 1953 verandering in. De verkiezingen van
1952 leverde voor de PvdA een grote overwinning op, waarmee de profilering van de PvdA als doorbraakpartij
toch succesvol leek te zijn. Dit verstevigde de positie van de voorstanders van de doorbraak binnen de partij. Bij
de Vara gingen er aansluitend stemmen op om werk te maken van een adviesraad, omdat dat op fraaie wijze zou
symboliseren dat de Vara een omroep was die zich inzette voor de doorbraakgedachte. Bovendien hoopte men
dat het de in PvdA- en NVV-kringen bestaande reserves jegens de Vara zou kunnen verminderen. Notulen
PAR-Vara, 7 november 1964, AV; Eijkelenstam, Een PAR apart, 23-24.
354 Manning, Zestig jaar KRO, 255.
355 Notulen Vara ‘Tijd en Taak’-commissie, 26 november 1962 en 21 januari 1963, AV; notulen PAR-Vara, 7
november 1964, AV.
356 De Programma Adviesraad besprak de zomer- en winterprogrammering en publiceerde daarnaast rapporten
over specifieke programma’s (zoals Zo is het) of over soorten programma’s (zoals voorlichtende uitzendingen).
Wijfjes, VARA, 246-247.
357 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
358 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990.
359 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
360 M. van Dam, ‘Hoe ik de baas werd – en waarom een beetje baas geen kwaad kan’, in: Dijksman, Verheffend,
191-193.
361 Weijers, ‘Van ons’.
362 Ph. J. Idenburg, ‘Bezwaren tegen het ontworpen radio-bestel’, Socialisme en democratie, jrg. 1954, 306-310;
Weijers, ‘Van ons’, 121-122; Straat, ‘We zitten ermee’, 35-37.
363 J.W. Rengelink, ‘Het omroepbestel. Autocratische of democratische cultuurvorming?’, Socialisme en
democratie, jrg. 1954, 311-318.
364 Zo was voor het bestuur van de KRO de relatie met de politiek en in het bijzonder met de KVP van groot
belang, want ook binnen de KVP bevonden zich voorstanders van zowel een nationale omroep als van
commerciële televisie. “Een goede relatie en desnoods een stevige binding konden onder deze omstandigheden
geen kwaad”, stelde Richard Schoonhoven in een terugblik. Vandaar dat in 1962 gekozen werd voor oud-KVPleider Harry van Doorn als nieuwe voorzitter van de katholieke omroep. Schoonhoven: “Van Doorn moest de
belangen van de KVP veiligstellen en de KRO kocht met Van Doorn een zekere garantie voor zijn
voortbestaan.” Schoonhoven, Brandpunt, 24
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365 Deze herideologisering zou onder andere leiden tot publicatie van het rapport Om de kwaliteit van het bestaan
(1963), grotendeels geschreven door Joop den Uyl, waarin gewaarschuwd werd voor de keerzijde van de
welvaartsgroei en gepleit werd voor een uitbreiding van de publieke voorzieningen. B. Mellink, ‘Tweedracht
maakt macht. De PvdA, de doorbraak en de ontluikende polarisatiestrategie (1964-1966)’, BMGN, deel 126,
nr. 2, 2011; D. Bosscher, ‘De jaren 1946-1970’, in: J. Perry e.a., Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland,
1894-1994, Bert Bakker, Amsterdam, 1994.
366 Op 1 januari 1963 had de Vara 543.350 leden, op 1 januari 1964 535.200 leden (een verlies van ruim 8000
leden) en op 1 januari 1965 493.000 leden (een verlies van ruim 42.000 leden binnen één jaar). De Telegraaf, 1
maart 1965; Friese Koerier, 8 maart 1965.
367 Bij die groei werd Televizier geholpen door het feit dat het in 1964 de programmering van TV Noordzee
publiceerde. Het blad profiteerde aldus van de grote populariteit van de zender. Zie verderop in dit hoofdstuk.
368 Http://www.verkiezingingsuitslagen.nl; http://www.nlverkiezingen.com.
369 Notulen Vara ‘Tijd en Taak’-commissie, 21 januari 1963, AV; Straat, ‘We zitten ermee’, 46-48, 64-67.
370 H. de Deugd, Tussen Doorbraak en Reclame: de PvdA verkiezingscampagnes van 1956 tot 1967,
doctoraalscriptie Erasmus Universiteit Rotterdam, 1990, 127.
371 Straat, ‘We zitten ermee’, 57.
372 J.J. de Wit, ‘Nieuwe aanpak van het omroepbestel’, Socialisme en democratie, jaargang 21, 765-771; Straat,
‘We zitten ermee’, 46-48, 56-58, 64-67
373 Sluyser, Een klein mannetje, 139
374 Bij de discussie over commerciële televisie ging het eigenlijk om verschillende discussies: de vraag of reclame
op televisie mocht worden toegestaan, of het de belangrijkste bron van inkomsten moest worden en of televisie
ook commercieel geëxploiteerd mocht worden, waarbij andere partijen dan de omroepen de zendtijd mochten
vullen. In de praktijk liepen de discussies over reclame op televisie, reclametelevisie en commerciële televisie
vaak door elkaar heen.
375 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 Uitgeverij, 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; P. de Goede, Omroepbeleid met en tegen de tijd. Interacties en instituties in het
Nederlandse omroepbestel 1919-1999, Otto Cramwinckel, Amsterdam, 1999, 67-96; Wijfjes, VARA, 262-273.
376 Brief van Cors Kleijwegt aan Anne Vondeling [datum ontbreekt, vermoedelijk voorjaar 1964], AP, 1397.
377 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
378 Wijfjes, VARA, 269.
379 Waar de Otem eind jaren vijftig door de Vara werd neergezet als een poging van grootindustriëlen om de
macht te grijpen, daar werden de voorstanders van de REM in de hoek van het fascisme geplaatst. Een Varabrochure omschreef de kranten die TV Noordzee steunden als bladen die “een uiterst conservatief, antisocialistisch en dikwijls zelfs heel of half-fascistisch karakter hebben”. De Vara dreigde ook met een boycot voor
programmamakers of artiesten die voor de REM zouden optreden. De Tijd De Maasbode, 13 augustus 1964;
Het Vrije Volk, 6 januari 1965.
380 Wigbold schreef dat artikel in reactie op de plannen van minister Vrolijk overigens op anonieme titel,
aangezien de Vara zich wel achter de plannen schaarde. Wigbold: “Ik kon toch moeilijk een standpunt innemen
over het omroepbestel dat diametraal tegenover het Vara-standpunt stond.” Interview Herman Wigbold, 28
maart 1990/11 april 1990.
381 Zelf stelde Rengelink daarover in een terugblik dat de jaren zestig in veel opzichten een verwarrende tijd
vormden: “De een vond ons veel te rechts en de ander die vond ons veel te links. Daar kon je vaak geen touw
meer aan vastknopen. Daar tussendoor speelde nog dat allerlei mensen naar posities en invloed zochten in het
omroepbestel en in de Vara. Dat was een hele moeilijke tijd om beleid te voeren.” Toch was het dankzij die
verdeelde meningen in zekere zin ook juist een makkelijke tijd, meende Rengelink. Door behendig te
manoeuvreren, gebruik te maken van de verdeelde opvattingen en af en toe op het juiste moment
compromissen te sluiten, wist hij steeds voldoende steun voor zijn plannen te krijgen. Interview Wim
Rengelink, 3 mei 1990.
382 Notulen VR-Vara, 25/26 april 1953, AV. Zie ook hoofdstuk 5.
383 Het Vrije Volk, 26 november 1959
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384 Notulen Vara ‘Tijd en Taak’-commissie, 21 januari 1963, AV.
385 Notulen PAR-Vara, 7 november 1964, AV.
386 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
387 De persiflage werd uitgezonden in het programma van Zo is het op 23 maart 1966. Overigens speelden dat
soort discussies zich ook al eerder af. Een typerend voorbeeld was de discussie die in 1963 ontstond over een
cabaretnummer over overbevolking als gevolg van de grote katholieke gezinnen, gemaakt door het
cabaretprogramma K-wartaal van Rinus Ferdinandusse. Te Nuyl wilde liever niet dat het uitgezonden werd om
te voorkomen dat alle katholieken de pest aan de Vara zouden krijgen. K-wartaal, voortgekomen uit
studentencabaret, was in zekere zin een voorloper van Zo is het. Het verscheen sinds eind 1961 vier keer per jaar
op de Vara-televisie. Rinus Ferdinandusse zou later ook betrokken raken bij Zo is het. R. Ferdinandusse, ‘Zo is
het, zo was het’, in: Dijksman, Verheffend, 106; Wijfjes, VARA, 249.
388 In de twee weken na de uitzending van ‘Beeldreligie’ ontving de PvdA 14 boze brieven van PvdA-leden,
waarvan er 6 hun lidmaatschap opzegden. Straat, ‘We zitten ermee’, 61; notulen DB-Pvda, 15 januari 1964, AP,
3.
389 Stapperhoef, geciteerd in: De Telegraaf, 3 september 1964; Het Vrije Volk, 8 september 1964.
390 Notulen DB-Vara, 14 september 1964, AV.
391 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990.
392 Vrij Nederland, 23 november 1968; interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
393 Het toneelstuk Als er geen zwarten bestonden, moesten ze worden uitgevonden, dat handelde over discriminatie,
was geschreven door de omstreden Britse auteur Johnny Speight. In Groot Brittannië was het nog niet op
televisie uitgezonden, omdat men aarzelde over de gedurfde probleemstelling. De Vara gaf de jonge Nederlandse
regisseur John van de Rest de opdracht er een Nederlandse versie van te maken die op 9 december 1965 zou
worden uitgezonden. Op het allerlaatste moment, nadat het toneelstuk al op beeldband was opgenomen,
besloot de Vara-leiding – zonder overleg met de regisseur – af te zien van uitzending met het argument dat het
stuk mogelijk tot misverstanden zou kunnen leiden. Friese Koerier, 8 december 1965; Het Vrije Volk, 9 december
1965; De Waarheid, 10 december 1965; Leeuwarder Courant, 10 december 1965; De Telegraaf, 11 december
1965.
394 Volgens Te Nuyl was het naar zijn weten ook “het laatste voorbeeld van een zodanig direct ingrijpen van de
partij”. Ook Koos Postema herinnerde zich dat Burger om politieke redenen zei: “Dat gaan wij absoluut niet
doen.” Zie ook hoofdstuk 9. Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990; interview Koos Postema, 23 april 2014.
395 Zowel de PvdA als de KVP hadden eind december via een motie (ingediend door de KVP-er Baeten)
aangedrongen op een snel besluit. De eerstvolgende verkiezingen – voor de Provinciale Staten – waren in het
voorjaar van 1966; ruim voor die tijd wilde de PvdA de kwestie opgelost hebben. In diverse kranten werd
gespeculeerd dat de publieke vereenzelviging van de PvdA met de verzuilde omroepen de partij stemmen zou
gaan koste ten faveure van de VVD. De Tijd De Maasbode, 22 december 1964; Leeuwarder Courant, 27 februari
1965; De Goede, Omroepbeleid, 81.
396 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990.
397 Zie over het satirische programma hoofdstuk 7. Het bestuur was huiverig over het aantrekken van een
dermate controversieel figuur die ook nog eens van de KRO afkomstig was en overlegde met de partijvoorzitter
en fractievoorzitter van de PvdA hierover. Uiteindelijk besloot Van der Poel toch bij de KRO te blijven. Notulen
DB-Vara, 21 augustus 1967, AV; notulen HB-Vara, 29 september 1967, AV.
398 De Lurelei-sketch over homoseksualiteit, oorspronkelijk gepland voor maart 1965, zou anders drie maanden
na de Achter het nieuws-reportage over homoseksualiteit zijn uitgezonden. Nu werd hij in december 1965 alsnog
uitgezonden. Het omstreden toneelstuk Als er geen zwarten bestonden werd in december 1965 tegengehouden,
maar verscheen in februari 1966 gewoon op televisie. In beide gevallen viel de ophef mee. Wijfjes, VARA, 248
399 Het vertrek van Stappershoef werd al in januari 1966 bekend gemaakt in de kranten. Het was dus geen
rechtstreeks gevolg van het stopzetten van Zo is het eind maart 1966, zoals in sommige publicaties werd gemeld.
Stappershoef ging na zijn vertrek bij de Vara aan de slag als docent bij de nieuwe televisie-opleiding Santbergen.
Zijn vertrek luidde een kleine uittocht in. Gelijktijdig met Stappershoef stapte ook Trees Lemaire, het hoofd van
de afdeling Documentaires, op vanwege een verschil van inzicht met de Vara-leiding. Men was vooral
ontevreden over het gebrek aan ideeën en kwaliteit bij de afdeling Documentaires. Lemaire was Tweede
Kamerlid voor de PvdA geweest en was door Rengelink, met wie zij bevriend was, in september 1963 aangesteld
als hoofd van die afdeling, maar al snel bleek zij daar niet echt geschikt voor te zijn. Zij werd bij haar vertrek in
1967 opgevolgd door Gabri de Wagt, die echter al na een half jaar deze functie weer neerlegde. En Pier Tania,
formeel in dienst bij de afdeling Documentaires, maar gedetacheerd bij Achter het nieuws, verliet in deze periode
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ook de Vara (hij keerde in 1968 weer terug bij Achter het nieuws). Algemeen Handelsblad, 8 januari 1966; Het
Binnenhof, 10 januari 1966.
400 Zie voor een overzicht van de ingrepen in relatie tot de (omroep)politieke ontwikkelingen Bijlage 4.
401 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
402 Leidsch Dagblad, 20 januari 1967; notulen VR-Vara, 6/7 mei 1967 en 27/28 april 1968, AV.
403 Notulen DB-Vara, 21 september 1967, AV.
404 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
405 In september 1968 had het dagelijks bestuur om die reden ook bezwaren tegen de deelname van de Vara aan
een NTS-programma vanwege “de gezichtsvervaging”. Wigbold had medewerking aan dat programma
toegezegd, maar die werd weer ingetrokken. Notulen DB-Vara, 9 september 1968, AV; notulen TS-Vara, 3
december 1968, AV; interview Piet te Nuyl, 20 april 1990; Kleijwegt & Van Weezel, Op tv, 46-47.
406 Notulen TS-Vara, 16 januari 1969, AV; notulen VR-Vara, 23/24 augustus 1969, AV.
407 De Volkskrant, 29 augustus 1970; De Gooi- en Eemlander, 29 augustus 1970.
408 Om de belangrijkste de noemen: het conflict over het interviewen van NVV-er Kloos in plaats van Roemer,
het conflict over het uitzenden van ‘Beeldreligie’, het conflict over de eerste reportage over homoseksuelen, het
conflict over de Van Imhoff-documentaire (2x), het conflict over de tekst bij de reportage over de vrijlating van
de Drie van Breda, het conflict over het interviewen van een VVD-politicus en het conflict over het niet maken
van uitzending over Israël, ondanks een verzoek daartoe van Meyer Sluyser.
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