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Dankwoord 
 

Dit onderzoek begon toen ik geen televisie mocht kijken. Ik herinner 

mij nog goed dat ik als kind bij iemand thuis ging spelen en het 

‘boze oog’ verstopt werd onder een wijnrood kleedje van velours. 

Sindsdien heb ik mij afgevraagd wat er toch mis is met 

televisiekijken. Terwijl ik dat toen ook al met erg veel plezier deed.  

Zonder Joke Hermes en Rob Leurs was er nooit een 

onderzoek geweest waarin ik deze vraag kon beantwoorden. 

Strijdvaardig als zij is heeft Joke mij de weg gewezen om tot dit 

eindresultaat te komen. De samenwerking tussen Rob en mij is 

cruciaal geweest om beiden naast ons docentschap een proefschrift 

te kunnen schrijven. Evenzo belangrijk is mijn promotor, Liesbet 

van Zoonen, die vanaf het prille begin mij het vertrouwen heeft 

gegeven dat ik in staat ben om dit onderzoek uit te voeren.  

Als lid van het Centrum voor Populaire Cultuur vond ik in 

Chris Aalberts, Joost de Bruin, Yiufai Chow, Linda Duits, Jeroen 

Jansz, Jeroen de Kloet, Mervi Pantti, Stijn Reijnders, Juul Mulder, 

Floris Müller, Koos Zwaan, Pauline van Romondt Vis en Mirjam 

Vosmeer een kritisch panel en een klankbord dat voor mij van groot 

belang is geweest.  

Ook bij Media en Cultuur aan de Universiteit van 

Amsterdam is een aantal mensen dat mij zeer geholpen hebben bij 

het schrijven van mijn proefschrift. Allereerst Maarten Reesink die 

mij als student voor het eerst liet inzien dat je op een andere manier 

over televisie kunt en mag nadenken. Ook José van Dijck, Frank 

van Vree, Jaap Kooijman en Leenke Ripmeester wil ik bedanken 

voor de adviezen die zij mij hebben gegeven in de eerste fase van 

mijn onderzoek.  

Mijn collega’s bij het Instituut voor Media en Re/Presentatie 

van de Universiteit Utrecht wil ik bedanken voor de goede 

samenwerking. Eggo Müller, Andreas Fickers, Pepita Hesselberth, 

Frank Kessler en Sonja de Leeuw hebben daarmee bijgedragen aan 

de mogelijkheid om naast mijn onderwijstaken te kunnen werken 

aan mijn onderzoek. 
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Als docent bij Media en Cultuur aan de UvA en bij IMR aan 

de UU heb ik veel gehad aan mijn studenten. In verschillende 

cursussen hebben zij niet alleen veel archiefwerk verricht, waar ik 

dankbaar gebruik van heb gemaakt, bij de discussies in de 

werkcolleges hebben ze mij vooral geholpen om mijn ideeën scherper 

en helderder te formuleren.  

In de jaren die achter mij liggen, heb ik vrijwel alles gedeeld 

met Bieneke Bennekers. Mede door haar ben ik geworden wie ik nu 

ben. Ik zal dat nooit vergeten.  

Als het goed ging, maar zeker ook in roerige tijden, ook 

buiten de wetenschap, zijn er een aantal mensen waar ik erg 

gelukkig mee ben dat ze er voor mij zijn. Joris van Nieuwburg, 

Oberon Nauta, Friso Vonder, Coen Hamming, Bas Huiberts, Sandra 

Brumond, Sjoerd Paapst en Loes Bazen zijn daarom voor mij erg 

belangrijk en niet alleen omdat ze mij hebben gesteund in het 

schrijven van een proefschrift. 

Tot slot wil ik mijn ouders, Hans en Tineke, en mijn broer 

Melvin bedanken voor de onvoorwaardelijke steun, geloof en 

vertrouwen. Zij hebben mij de overtuiging meegeven om te 

vertrouwen op mijn eigen kunnen. 
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Introductie 
 

Televisiekijkers zijn kwetsbaar, tenminste als we moeten afgaan op 

het scala aan wetenschappelijk onderzoek. Grote bezorgdheid over 

de kwalijke invloed van televisie heeft geleid tot een groot aantal 

onderzoeken waarin getracht wordt een oorzakelijke relatie te 

bewijzen tussen een onwenselijke situatie en televisie. Zo 

verschenen er in de afgelopen jaren tal van onderzoeken waarin er 

een relatie wordt gelegd tussen televisiekijken en het gebrek aan 

lichaamsbeweging.1 Dit leidt niet alleen tot hartproblemen2, maar 

wordt in tal van studies tevens aangewezen als een oorzaak bij het 

ontwikkelen van ziekelijke zwaarlijvigheid.3 Omdat overgewicht 

                                                
1 Salmon, J., et. al. ‘Association of Family Environment with Children's 

Television Viewing and with Low Level of Physical Activity’. In: Obesity. 13, 

(11), 2005, p. 1939 - 1951. 
2 Kronenberg, F., et al., ‘Influence of leisure time physical activity and 

television watching on atherosclerosis risk factors in the NHLBI Family 

Heart Study’. In: Atherosclerosis. 153 (2), 2000, p. 433 - 443. 
3 Bulck, J. van den. ‘Is television bad for your health? Behavior and body 

image of the adolescent “Couch Potato”’. In: Journal of Youth and 

Adolescence. Vol. 29, No. 3, 2000, p. 273 – 288; Dennison B.A, Erb T.A, 

Jenkins P.L. ‘Television viewing and television in bedroom associated with 

overweight risk among low-income preschool children’. In: Pediatrics. 109 

(6), 2002, 1028 – 1035; Hancox R.J, Poulton R. ‘Watching television is 

associated with childhood obesity: but is it clinically important?’ In: 

International Journal of Obesity. 30 (1), 2006, p. 171-175; Jago R., 

Baranowski T., Baranowski J.C., Thompson D., Greaves K.A. ‘BMI from 3-6 

year of age is predicted by TV viewing and physical activity, not diet’. In: 

International Journal of Obesity. 29 (6), 2005, p. 557 – 564; Lumeng J.C., 

Rahnama S., Appugliese D., Kaciroti N., Bradley R. ‘Television exposure 

and overweight risk in preschoolers’. In: Archives of pediatrics & adolescent 

medicine. 160 (4), 2006, p. 417 – 422; Parsons T.J., Power C., Manor O. 

‘Physical activity, television viewing and body mass index. A cross-sectional 

analysis from childhood to adulthood in the 1958 British cohort’. In: 

International Journal of Obesity. 29 (5), 2005, p. 1212- 1221; Proctor M.H., 

Moore L.L., Gao D., Cupples L.A., Bradlee M.L., Hood M.Y., Ellison R.C. 

‘Television viewing and change in body fat from preschool to early 

adolescence: The Framingham Children’s Study’. In: International Journal 

of Obesity. 27 (7) 2003, p. 827 – 833; Robinson T.N. ‘Reducing Children’s 

Television Viewing to Prevent Obesity’. In: The Journal of the American 

Medical Association. 282, p. 1561 – 1567; Viner R.M, Cole T.J. Television 

viewing in early childhood predicts adult body mass index. In: Journal of 

Pediatric. 147(4), 2005, p. 429 - 435. 
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kan leiden tot suikerziekte, kan er bovendien een relatie worden 

gelegd tussen het aantal uren televisiekijken en de kans om een 

diabeticus te worden.4 Het is echter niet alleen het gebrek aan 

lichaamsbeweging waardoor televisiekijken een slechte gezondheid 

tot gevolg heeft. Door de televisie ontwikkelt de kijker een slecht 

eetpatroon dat zelfs tot eetstoornissen kan leiden.5 Dit wordt 

versterkt door de reclame op televisie voor snacks en junkfood, 

waardoor de televisiekijker verleid wordt om te vet voedsel te eten.6 

Daarbij hebben kinderen die veel televisiekijken, later een grotere 

kans om te gaan roken, met alle gezondheidsrisico’s die dat met zich 

                                                
4 Dunstan, D.W., et al. ‘Physical activity and television viewing in relation 

to risk of undiagnosed abnormal glucose metabolism in adults’. In: Diabetes 

Care. 27, (11), 2004, p. 2603 – 2609; Hu F.B, Manson J.E., Stampfer M.J, 

Colditz G.A, Liu S., Solomon C.G., Willett W.C. ‘Diet and lifestyle and risk 

of type 2 diabetes mellitus in women’. In: The New England Journal of 

Medicine. 345, 2001, p. 790 - 797. 
5 Coon K.A., Goldberg J., Rogers B.L., Tucker K.L. ‘Relationships Between 

Use of Television During Meals and Children’s Food Consumption 

Patterns’. Pediatrics. (1), 2001, p. 107 – 110; Fouts, G., K. Vaughan. ‘Locus 

of control. Television viewing, and eating disorder symptomatology in young 

females. In: Journal of Adolescent Health. 25 (3), 2002, p. 307 – 311; 

Matheson D.M., Killen J.D., Wang Y., Varady A., Robinson T.N. ‘Children's 

food consumption during television viewing’. In: American Journal of 

Clinical Nutrition. 79 (6), 2004, p. 1088 – 1094; Wiecha, J.L., Peterson K.E., 

Ludwig D.S., Kim J., Sobol A., Gortmaker S.L. ‘When children eat what 

they watch. Impact of television viewing on dietary intake in youth. In: 

Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 160 (4), 2006, p. 436 - 442. 
6 Borzekowski D.L., Robinson T.N. ‘The 30-second effect: an experiment 

revealing the impact of television commercials on food preferences of 

preschoolers’. In: Journal of the American Dietetic Association. 101 (1), 

2001, p. 42 – 46; Halford J.C., Gillespie J., Brown V., Pontin E.E., Dovey 

T.M. ‘Effect of television advertisements for foods on food consumption in 

children.’ In: Appetite. 42 (2), 2004. p. 221 – 225; Lobstein T, Dibb S. 

‘Evidence of a possible link between obesogenic food advertising and child 

overweight’. In: Obesity reviews. 6 (3), 2005, p. 203 – 208.  
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meebrengt.7 Televisiekijkers die desondanks een hoge leeftijd 

bereiken, krijgen eerder Alzheimer.8 

 De negatieve effecten van televisiekijken zijn echter niet 

alleen maar fysiek. Op het grensgebied tussen de medische 

wetenschap en de psychologie maakt men zich zorgen over de 

slechte invloed van televisiekijken op de cognitieve ontwikkeling 

van kinderen. Zo is aangetoond dat kinderen die op jonge leeftijd 

veel televisie kijken, later slechtere schoolprestaties leveren.9 Eén 

van de oorzaken voor de slechte schoolprestaties zou gevonden 

kunnen worden in het verstoorde slaappatroon dat door 

televisiekijken wordt veroorzaakt.10 Ook wordt er door televisie 

minder gelezen, waardoor de intellectuele ontwikkeling 

                                                
7 Gutschoven, K., J. Van den Bulck. ‘Television viewing and age at smoking 

initiation: does a relationship exist between higher levels of television 

viewing and earlier onset of smoking?’ In: Nicotine & Tobacco Research. 7 

(3), 2005, p. 381-385. 
8 Lindstrom, H.A., et al., ‘The relationships between television viewing in 

midlife and the development of Alzheimer's disease in a case-control study’. 

In: Brain and cognition. 58 (2), 2005, p. 157 - 165. 
9 Borzekowski, D.L., T.N. Robinson. ‘The remote, the mouse, and the no. 2 

pencil. The household media environment and academic achievement 

among third grade students’. In: Archives of Pediatrics & Adolescent 

Medicine. 159 (7), 2005, p. 607 – 613; Chernin A.R., Linebarger D.L. ‘The 

relationship between children's television viewing and academic 

performance. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 159 (7), 2005, p 

687 – 689; Hancox, R.J., B.J. Milne, and R. Poulton. In: Association of 

television viewing during childhood with poor educational achievement. 

Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 159 (7), 2005, p. 614 – 618; 

Linebarger, D.L. ‘Infants’ and Toddlers’ Television Viewing and Language 

Outcomes’. In: American Behavioral Scientist. 48 (5), 2005, p. 624 – 645; 

Wright J.C., Huston A.C., Murphy K.C., St. Peters M., Pinon M., Scantlin 

R., Kotler J. ‘The relations of early television viewing to school readiness 

and vocabulary of children from low-income families. The early window 

project.’ In: Child Development. 72 (5), 2001, p. 1347 – 1366; Zimmerman, 

F.J., D.A. Christakis. ‘Children's television viewing and cognitive outcomes: 

a longitudinal analysis of national data’. In: Archives of Pediatrics & 

Adolescent Medicine. 159 (7), 2005, p. 619 -625. 
10 Johnson, J.G., et al., ‘Association between television viewing and sleep 

problems during adolescence and early adulthood’. In: Archives of Pediatrics 

& Adolescent Medicine. 158 (6), 2004, p. 562 – 568; Thompson, D.A., D.A. 

Christakis. ‘The association between television viewing and irregular sleep 

schedules among children less than 3 years of age.’ In: Pediatrics. 116 (4). 

2004, p. 851 - 856. 
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achterblijft.11 Voorbij de grens van de medische en cognitieve 

wetenschappen, namelijk in de (media)psychologie, vindt misschien 

wel het meeste onderzoek plaats naar de slechte invloed van 

televisie. Evenals in het geval van bovengenoemde onderzoeken is er 

binnen de (media)psychologie in het bijzonder aandacht voor 

kinderen en jongeren.12 Zo wordt gevreesd voor een relatie tussen 

televisieprogramma’s met een seksueel karakter en de steeds lagere 

leeftijd waarop jongeren seks hebben.13  

Bovendien worden seksueel actieve jongeren ontevreden 

over hun eigen seksleven, als zij kijken naar seksueel getinte 

televisieprogramma’s. Jongeren die nog nooit seks hebben gehad, 

beklagen zich door dergelijk programma’s eerder over het feit dat zij 

nog maagd zijn.14 Dit zou mede komen door een verwilderde 

seksuele moraal waarmee zij op televisie worden geconfronteerd. 

Volgens de onderzoekers leidt deze moraal onherroepelijk tot een 

vrijere opvatting over seksualiteit bij de televisiekijker.15  

                                                
11 Beentjes, J.W.J., T.H.A. van der Voort. ‘Television and Young People's 

Reading Behaviour. A Review of Research’. In: European Journal of 

Communication. 4 (1), 1989, p. 51 – 77; Salomon, G. `Television Is "Easy" 

and Print Is "Tough". The Differential Investment of Mental Effort as a 

Function of Perceptions and Attributions'. In: Journal of Educational 

Psychology. 76, 1984, p. 647 – 658. Neuman geeft een overzicht van deze 

veronderstelling in de wetenschap en wijst op de misvattingen: Neuman, 

S.B. Literacy in the Television Age. The Myth of the TV Effect. Norwood, NJ: 

Ablex, 1991. 
12 Een uitgebreide beschrijving van de mediapsychologische theorieën over 

de relatie tussen kind en media wordt door Valkenburg gegeven in: 

Valkenburg, Patti. Beeldschermkinderen. Theorieën over kind en media. 

Amsterdam: Boom, 2002. 
13 Brown, Jane. D., ‘Sexy Media Matter: Exposure to Sexual Content in 

Music, Movies, Television, and Magazines Predicts Black and White 

Adolescents' Sexual Behavior.’ In: Pediatrics. 117 (4), 2006, p. 1018 – 1027; 

Dit zou volgens de auteurs ook een verklaring kunnen bieden voor het 

groeiend aantal tienerzwangerschappen in de VS. Uit Italiaans onderzoek 

blijkt echter dat stellen met een televisie op de slaapkamer nog maar de 

helft zoveel seks hebben als stellen zonder televisie. Zie: ‘Minder seks door 

tv op slaapkamer’. De Telegraaf: 17-01-2006. 
14 Brown, J.D., S.F. Newcomer. ‘Television viewing and adolescents’ sexual 

behavior. In: Journal of Homosexuality. 21, 1991: p. 77 – 91. 
15 Bryant, J., S.C. Rockwell. ‘Effects of massive exposure to sexually-

oriented prime-time television programming on adolescents moral 

judgment.’ In: Media, children, and the family: Social scientific, 
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In kwantiteit worden al deze onderzoeken overschaduwd 

door het soort onderzoeken die wellicht de meest gestelde vraag 

trachten te beantwoorden: worden (jonge) mensen gewelddadig door 

het kijken naar gewelddadige televisieprogramma’s? De lijst 

onderzoeken die op deze vraag antwoord tracht te geven, is welhaast 

eindeloos.16  

Ondanks de hoeveelheid aan onderzoeken die er zijn 

verricht naar de relatie tussen geweld op televisie en agressief 

gedrag, is er nog steeds geen consensus over de kwalijke invloed van 

televisie. Patti Valkenburg haalt in haar overzichtswerk ‘theorieën 

over kind en media’ Beeldschermkinderen, de meta-analyse van Paik 

en Comstock aan, waarin wordt beweerd dat er sprake is van een, 

weliswaar zeer klein, maar wel aantoonbaar effect.17 Een 

vergelijkbaar genuanceerd standpunt over het daadwerkelijke effect 

van televisie is terug te vinden in twee recent verschenen 

overzichtstudies in Duitsland en Engeland.18 Beide onderzoeken 

komen met een min of meer gelijkluidende en zeer voorzichtig 

geformuleerde conclusie: het is inderdaad zo dat sommige 

                                                                                                       

psychodynamic and clinical perspectives. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 

1994, p. 183 – 195; Chapin, J. R. ‘Adolescent sex and mass media. A 

developmental approach.’ In: Adolescence, 35, p. 799 – 811; Greenberg, B. 

S., & Woods, M. G. ‘The soaps: Their sex, gratifications, and outcomes.’ In: 

The Journal of Sex Research, 36, 1999, p. 250 – 257; Ward, L. M., & 

Rivadeneyra, R. ‘Contributions of entertainment television to adolescents’ 

sexual attitudes and expectations. The role of viewer amount versus viewer 

involvement.’ In: The Journal of Sex Research, 36, 1999, p. 237 - 249. 
16 Zie voor een overzicht van onderzoek naar het effect van televisiegeweld: 

Beckman, J. Television violence. What the research says about its effect on 

young children. Winnetka, IL: Winnetka Alliance for Early Childhood, 1997. 
17 Paik, Haejung., George Comstock. ‘The Effects of Television Violence on 

Antisocial Behavior. A Meta-Analysis 1’. In: Communication Research. 21 

(4), 1994, p. 516 – 546. 
18 Deze overzichtstudies zijn verricht om het bestaande onderzoek kritisch 

door te lichten en te evalueren: Kunczik, Michael., Astrid Zipfel. Medien 

und Gewalt. Befunde der Forschung seit 1998. Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2005; Millwood Hargrave, A. et. al., 

Harm and Offence in Media Content. A review of the evidence. Bristol: 

Intellect. 2006. 
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televisiebeelden, bij sommige mensen, onder bepaalde 

omstandigheden van negatieve invloed kunnen zijn.19 

 

Het cyclische karakter van de betekenis van televisie 

Over de kwalijke invloed van televisie wordt niet alleen in de 

wetenschap gepubliceerd. In kranten en tijdschriften is er 

regelmatig aandacht voor de bedenkelijke rol die televisie speelt in 

de Nederlandse samenleving. Hierbij wordt er gewezen op de 

oorzakelijke relatie die er zou bestaan tussen televisie en een 

zorgwekkende gebeurtenis of ontwikkeling in Nederland.20 Om dit 

standpunt te staven, wordt gesteld dat het wetenschappelijk is 

bewezen dat televisie een kwalijke invloed heeft op de kijker. 

Opvallend is dat in de verwijzing naar de hiervoor besproken 

effectstudies, de uiterst genuanceerde bevindingen niet meer 

herkenbaar zijn en de kwalijke invloed van televisie als een 

voldongen feit wordt gepresenteerd. Een recent voorbeeld: PvdA-

Tweede-Kamerleden Dijsselbloem en Van Dam leggen in De 

Volkskrant een verband tussen vergroving van seks op televisie en 

een reeks groepsverkrachtingen door jongeren in Rotterdam.21 De 

kamerleden roepen op tot een maatschappelijk debat om de tendens 

te doorbreken. Een paar dagen later reageert socioloog Henk de Vos 

in dezelfde rubriek in De Volkskrant. Verwijzend naar het soort 

onderzoek dat ik hier besproken heb, stelt hij: ‘Dat seks en geweld 

op de tv, en televisiekijken in het algemeen, negatieve effecten op 

                                                
19 Het overzicht van hedendaags onderzoek in deze introductie is nog maar 

een selectie en beperkt zich tot de medische, cognitieve en psychologische 

wetenschappen. Als cultuurkritiek is er in de sociale en 

geesteswetenschappen veel gepubliceerd over de manier waarop televisie er 

voor zorgt dat de burger een vertroebelde blik op de werkelijkheid, een 

(vals) bewustzijn en een verzwakt kritisch denkvermogen zou krijgen. In 

hoofdstuk 6 zal ik hier uitgebreid aandacht aan besteden.  
20 ‘Aantal uren voor scherm voorspelt obesitas’. HP/De Tijd: 14-09-2005; 

‘Vroeger aan seks door de media’. Het Parool: 04-04-2006; ‘Verzwegen tv-

geweld. Bewezen effecten op agressie dringt moeilijk door in samenleving’. 

NRC/Handelsblad: 06-04-2002;‘Doodsbang voor de tv’. De Volkskrant: 11-

10-1997; ‘Kind wordt agressief van uur televisie’. Het Parool: 30-03-2002.  
21 Dijsselbloem, J. M. Van Dam. ‘Tv-beelden verzieken jeugd met romantiek 

pimp, slet & gangsta.’ De Volkskrant: 05-11-2005. 
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mensen heeft, is zo langzamerhand overtuigend aangetoond.’22 Een 

maatschappelijk debat zal niet helpen, want de verantwoordelijken 

(televisiemakers en managers van commerciële televisiezenders) 

zijn zelf ook het product van de gewelddadige beeldcultuur. Het 

enige wat helpt, is een hard ingrijpen van de overheid.23 Nog geen 

twee weken later wordt deze mening door de filosoof Boudewijn de 

Bruin onderschreven: ’het keiharde bewijs dat sommige politici 

willen hebben om geweld en seks in de media te verbieden, is net zo 

hard als het bewijs dat ze gebruiken om roken op de werkvloer te 

verbieden.’24  

Zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt, gaat het publieke 

debat over de rol van televisie in de Nederlandse samenleving uit 

van dezelfde veronderstelling en bezorgdheid als de 

effectonderzoeken die ik hiervoor besproken heb: televisie heeft de 

macht om de kijker te corrumperen en de kijker heeft niet het 

vermogen om zich hiertegen te verzetten. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat er veel en vaak naar het effectonderzoek wordt 

verwezen, omdat alleen al de doelstelling van deze studies de 

veronderstelling over televisie en haar kijkers herbevestigt. 

Nuanceringen, die in het wetenschappelijk onderzoek wel naar 

voren komen, worden genegeerd en maken plaats voor stelligheid, 

zoals blijkt uit het artikel ‘Mediageweld verpest uw kind’ van José 

van der Sman in Elsevier:  

 

Al die moorden op het scherm maken kinderen agressief, 

ongevoelig en bang. In televisieprogramma's en in films 

                                                
22 Vos, Henk de., ‘Rotzooi op tv vereist regulering overheid’. De Volkskrant: 

10-11-2005. 
23 Op dit moment zijn er twee regelingen die met name kinderen moeten 

beschermen tegen mediageweld. In de Mediawet is er een bepaling die 

ervoor zorgt dat films die voor boven de 12 zijn niet voor acht uur ’s avonds 

worden uitgezonden en films voor boven de 16 niet voor tien uur. Daarnaast 

is er het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media 

(NICAM) dat namens de audiovisuele branche in Nederland vrijwel alle 

audiovisuele producties classificeert aan de hand van de Kijkwijzer.  
24 Bruin, Boudewijn de. ‘Videoclips is niet zomaar meningsuiting’. De 

Volkskrant: 22-11-2005. 
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wordt non-stop geweld getoond. (...) Dat is uitermate 

schadelijk voor hun ontwikkeling.25 

 

Of de kijker kwetsbaar is voor de kwalijke invloed van televisie, is 

geen vraag, maar uitgangspunt van de discussie. Deze 

veronderstelling bepaalt het proces van betekenisgeving waarmee 

televisie haar plaats krijgt in de politiek, cultuur, beleid en het 

dagelijks leven, en beperkt en structureert daarmee de manier 

waarop wij over de rol van televisie in de samenleving denken, 

spreken en schrijven.  

Deze bezorgdheid over televisie is al ver vóór de Tweede 

Wereldoorlog herkenbaar in de wijze waarop er in kranten en 

tijdschriften wordt geschreven over het medium, zelfs toen er nog 

helemaal geen werkende televisie bestond. Er is dus bijzonder 

weinig veranderd in de manier waarop er over de betekenis van 

televisie voor de samenleving wordt geschreven. De discussie is 

cyclisch en lijkt te zijn verworden tot een ritueel waarin telkens 

dezelfde veronderstellingen en meningen terugkeren. 

Met dit proefschrift heb ik mij ten doel gesteld om, in 

verschillende perioden in de Nederlandse televisiegeschiedenis, aan 

te tonen en te verklaren hoe de betekenis van televisie is 

gestructureerd en beperkt door de veronderstellingen over de macht 

van het medium en de kwetsbaarheid van de kijker. Want als de 

discussie over de rol van televisie een ritueel is en er niet op gericht 

lijkt te zijn om tot een beter begrip te komen, zijn er wellicht andere 

redenen waarom televisie deze specifieke betekenis krijgt 

toebedeeld.  

 

 

                                                
25 Sman, José van der. ‘Mediageweld verpest uw kind’. Elsevier: 12-03-2005. 
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Hoofdstuk 1  

 

Theoretisch kader 
 

In de sociale wetenschappen26, maar ook in de 

geesteswetenschappen wordt televisie zeer regelmatig gekozen als 

onderwerp van studie. Dat heeft geresulteerd in een groot aantal 

onderzoeken, waarin de rol van televisie in de samenleving wordt 

beschreven.27 Ook het publieke debat over televisie is springlevend: 

er verschijnen zoals gezegd vrijwel dagelijks artikelen over de 

betekenis van televisie voor onze samenleving. In deze kritieken en 

in veel wetenschappelijke onderzoeken naar televisie ontbreekt 

echter vaak een notie van de historische wortels van dit debat.28 

Sonja de Leeuw stelt in haar oratie:  

 

Het denken over televisie kent (...) weinig diepgang. Een 

vreemde zichzelf bevestigende paradox tekent zich hier af 

die de vrees voor vervlakking en massificatie uit de jaren 

vijftig in herinnering roept, ook al is die tot op heden niet 

bewaarheid.29  

 

Dit proefschrift kan gelezen worden als een poging om deze ‘zichzelf 

bevestigende paradox’ te benoemen. Niet omdat er dan een 

                                                
26 Zie de besproken voorbeelden uit het (media)psychologisch onderzoek in 

de introductie. 
27 Zie voor een overzicht van televisieonderzoek: Stevenson, N. 

Understanding media cultures. Londen: Sage, 1995; Storey, J. Cultural 

theory and popular culture. An introduction. Harlow: Pearson Prentice Hall, 

2001.  
28 Zowel De Leeuw, Van Zoonen als Van Dijck benoemen in hun oraties over 

televisie de herhaling van het beklag over de kwalijke invloed van televisie. 

Zie: Leeuw, Sonja de. Hoe kom ik in beeld? Cultuurhistorische aspecten van 

de Nederlandse televisie. Oratie. Universiteit Utrecht, 2003: p. 21; Zoonen, 

Liesbet van. Identiteit en burgerschap in populaire cultuur. Oratie. 

Universiteit van Amsterdam, 2003, p. 9; Dijck, José van. Televisie in het 

tijdperk van de digitale manipuleerbaarheid. Oratie. Universiteit van 

Amsterdam, 2002, p. 11. 
29 Leeuw, Sonja de. Hoe kom ik in beeld? Cultuurhistorische aspecten van de 

Nederlandse televisie. Oratie. Universiteit Utrecht, 2003: p. 21. 
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waarlijker en machtsvrij debat kan plaatsvinden, maar het zal een 

begin kunnen maken met de erkenning van macht als bron van de 

productie en ordening van de betekenisgeving aan televisie.  

Om inzicht te krijgen in de betekenissen die er in Nederland 

aan het medium televisie zijn toegekend, moeten er twee vragen 

beantwoord worden. Allereerst de vraag: Hoe is in Nederland het 

medium televisie verbeeld en verwoord? Het antwoord op deze vraag 

zal als basis dienen voor de beantwoording van de tweede vraag: 

Hoe zijn deze verbeeldingen en verwoordingen van het medium 

televisie te verklaren? Hiermee is dit onderzoek een bijdrage aan 

wat Erkki Huhtamo een ‘media-archeologische benadering’ noemt. 

Ik erken deze traditie van onderzoek en onderschrijf de doelstelling 

die Huhtamo heeft bij deze benadering. Het tracht de cyclische aard 

van de betekenisgeving aan televisie te duiden en te laten zien hoe 

het terugkeren van specifieke beelden, bezwaren, verwachtingen en 

angsten de rol en functie van media in de samenleving hebben 

gevormd. Huhtamo stelt: 

 

(...) it seems to me that the media-archaeological approach 

has two main goals: first is the study of the cyclically 

recurring elements and motives underlying and guiding the 

development of media culture. Second is the "excavation" of 

the ways in which these discursive traditions and 

formulations have been "imprinted" on specific media 

machines and systems in different historical contexts, 

contributing to their identity in terms of socially and 

ideologically specific webs of signification. This kind of 

approach emphasizes cyclical rather than chronological 

development and recurrence rather than unique innovation. 

(…) The aim of the media-archaeological approach is not to 

negate the "reality" of technological development, but rather 
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to balance it by placing it within a wider and more 

multifaceted social and cultural frame of reference.30  

 

Huhtamo geeft aan dat er in dit soort onderzoek niet de nadruk ligt 

op het beschrijven van de historische ontwikkeling op 

chronologische wijze en in compleetheid. Het zoekt naar het 

cyclische in de historische realiteit van de technologie: niet de 

uitzondering maar juist de herhaling staat centraal. Op basis van 

deze media-archeologische benadering zal ik trachten te verklaren 

op welke manier er binnen een sociaal en ideologisch netwerk van 

betekenisgeving, terugkerende elementen zijn die de identiteit van 

het medium hebben gevormd.  

 

De inherente betekenis van televisie 

Met een media-archeologische benadering veronderstel ik dat de 

vorm, functie en betekenis van televisie gevormd wordt binnen een 

sociaal en ideologisch netwerk van betekenisgeving. Deze 

veronderstelling is sterk bekritiseerd door onder anderen Marshall 

McLuhan. In Understanding Media haalt McLuhan een uitspraak 

van David Sarnoff aan. Toen deze Chief Executive Officer van de 

Radio Corporation of America (RCA) in 1955 zijn eredoctoraat 

aanvaardde, stelde hij dat wij te snel geneigd zijn om de 

technologische instrumenten tot zondebokken te maken, terwijl 

degenen die ze hanteren de fouten maken. Verbijsterd reageert 

McLuhan met de stelling: ‘Stel dat wij zouden zeggen: “Appeltaart is 

op zichzelf niet goed of slecht; de manier waarop het wordt gebruikt 

bepaalt de waarde ervan.”’31 Volgens McLuhan onderkent Sarnoff 

niet dat de aard van het medium uiteindelijk de betekenis zal 

bepalen. Het gebruik ervan, en daarmee de rol die het vervult in de 

samenleving, volgt direct uit de mediumspecifieke eigenschappen 

die het instrument biedt. Daarom is de vraag of de waarde van 

                                                
30 Huhtamo, Erkki. ‘From Kaleidoscomaniac to cybernerd. Notes toward an 

archaelogy of the media.’ In: Druckrey, Timothy ed., Electronic Culture. 

Technology and Visual Representation. New York: Aperture, 1997, p. 5. 
31 McLuhan, Marshall. Media begrijpen. De extensies van de mens. 

Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2002: p. 30. 
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appeltaart door het gebruik bepaald wordt, even vreemd als de 

bewering dat de rol van televisie in de samenleving bepaald wordt 

door diegenen die het medium beheren en gebruiken. 

  Raymond Williams verzet zich in Television, technology and 

cultural form tegen het technologisch determinisme van McLuhan 

en stelt dat effecten van het medium televisie niet los gezien mogen 

worden van de intenties van diegenen die het medium beheren en 

gebruiken.32 Williams constateert dat vermeende negatieve effecten 

van televisie (zoals een verwilderde seksuele moraal, geweld, 

politieke manipulatie en culturele verloedering) door technologisch 

deterministen als McLuhan in een monocausaal verband worden 

gebracht met televisie als technologie. Televisie en de betekenis die 

zij heeft voor de samenleving, wordt daarbij geïsoleerd van de 

sociale en culturele context waarin zij functioneert. Volgens 

Williams miskent McLuhan daarmee dat televisie ook het product is 

van de belangen van bepaalde sociale groepen in de samenleving. De 

rol en daarmee de betekenis van televisie moet volgens Williams 

daarom ook bezien worden in relatie tot de samenleving, waarbij 

men oog dient te hebben voor de belangen die in de samenleving 

verdedigd en versterkt moeten worden.  

 In het artikel ‘Wijsgerige visies op technologie’ geeft Paul 

van Dijk een historische beschrijving van de verschillende 

filosofische visies op technologie en haar rol in de samenleving.33 

Hierin zijn de standpunten van McLuhan en Williams over 

communicatietechnologie herkenbaar. Van Dijk onderscheidt echter 

nog een derde visie op de relatie tussen technologie en 

maatschappij. In dit perspectief van ‘lineaire ontwikkeling’ is de 

verspreiding en functie van technologie primair bepaald door 

marktmechanismen. Veranderingen in de aard en rol van de 

technologie worden bepaald door de voorkeur van de consument die 

met zijn koopgedrag de technologische ontwikkeling kan 

beïnvloeden.  

                                                
32 Williams, Raymond. Television. Technology and cultural form. London: 

Fontana, 1974. 
33 Dijk, P. van. ‘Wijsgerige visies op technologie’. In: Technologie en 

samenleving. H. Achterhuis, e.a. red. Heerlen: Garant, 1995, p. 125-148. 
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Het eerder beschreven technologisch determinisme heeft 

volgens Van Dijk verschillende verschijningsvormen en gradaties. 

Strikte technologisch deterministen, zoals McLuhan, zien 

technologie als de allesoverheersende kracht in het historisch 

veranderingsproces. Meer gematigde visies wijzen erop dat binnen 

andere economische condities de rol van de technologie in de 

samenleving anders zou kunnen zijn, maar nog wel wordt bepaald 

door de aard van de technologie.  

 De derde visie die Van Dijk beschrijft, sluit aan bij die van 

Raymond Williams. Sociale en politieke krachten spelen een rol in 

zowel het ontwerp als het gebruik van de technologie. Hierdoor 

liggen in het technisch ontwerp al de sociale doeleinden en 

institutionele belangen besloten. Omdat het technisch ontwerp dus 

niet alleen bepaald wordt door de technici of de bespelers van de 

markt, speelt de publieke discussie over de technologie een rol in de 

functie en daarmee de betekenis van de technologie. Deze derde 

visie wordt door Van Dijk ‘contextuele interactie’ genoemd. De 

veronderstelling bij deze visie is dat technologie op zichzelf niet 

inherent goed of kwaad is. Technologie is ‘een ambivalent, 

dubbelzinnig machtsinstrument, waarvan de consequenties variëren 

naar gelang de sociale en culturele inbedding en de politieke 

context’.34  

Om te kunnen begrijpen hoe de betekenis van televisie in 

Nederland is gevormd, zou binnen de benadering van de ‘lineaire 

ontwikkeling’ een analyse van de markt voor televisie in Nederland 

volstaan. Verkoopcijfers zeggen echter niet zoveel over de 

bezorgdheid waarmee het medium is omringd. Vanuit een 

technologisch deterministische visie zou de vraag naar de betekenis 

van het medium beantwoord kunnen worden door alleen te kijken 

naar de mediumspecifieke eigenschappen. De nationale context 

waarbinnen dit onderzoek zich afspeelt, zou daarbij zelfs overbodig 

worden: de technologie is immers wereldwijd hetzelfde.35 Zoals 

                                                
34 Op. cit., p. 141. 
35 Al worden er in de wereld wel verschillende systemen gebruikt. Te weten, 

PAL, NTSC en SECAM. Zie: Fickers, Andreas. ‘''De coloribus disputandum 
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Williams al stelde, wordt televisie in deze technologisch 

deterministische visie geïsoleerd van haar sociale en culturele 

context en heeft het geen oog voor de belangen van bepaalde sociale 

groepen in de Nederlandse samenleving. Daarom neem ik het het 

standpunt in dat de context waarbinnen televisie haar plek krijgt 

toebedeeld, op zijn minst medebepalend is voor de betekenis van 

televisie.  

Kortom, ik zal in dit onderzoek laten zien dat de 

(technologische) aard van het medium bijdraagt aan de betekenis 

van televisie, net zoals het marktmechanisme een rol speelt in de 

manier waarop wij televisie betekenis geven. Het antwoord op de 

vraag op welke manier televisie in Nederland betekenis heeft 

gekregen, is echter complexer. We zullen moeten aanvaarden dat de 

manier waarop wij het medium begrijpen, duiden en beschrijven, 

niet alleen wordt gevormd door de technologie of de markt. Want 

ook de economische, institutionele, culturele en maatschappelijke 

praktijken en ontwikkelingen zijn bepalend voor de manier waarop 

televisie betekenis krijgt.36  

In verschillende en steeds meer televisiehistorische 

onderzoeken wordt deze complexiteit erkend. Eerder haalde ik 

Erkki Huhtamo aan, die stelt dat er een verschuiving in de 

geschiedschrijving van de media heeft plaatsgevonden naar een 

object van studie dat bezien moet worden als een meerlagige 

constructie of een dynamisch systeem van relaties: 

 

From a predominantly chronological and positivistic 

ordering of things centered on the artifact, the emphasis is 

shifting into treating history as a multi-layered construct, a 

                                                                                                       

est”. De mislukte standaardisering van kleurentelevisie in Europa'. In: 

Tijdschrift voor Mediageschiedenis. nr. 1, 2004, p. 90 - 117. 
36 Deze stellingname zal ook van belang zijn in het benoemen van het object 

van studie, zoals ik dat zal bespreken aan de hand van Laclau en Mouffe. 
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dynamic system of relationships. Such a shift can also be 

detected in the field of media studies.37  

 

Een voorbeeld waarin deze complexiteit is te herkennen, is een 

artikel over de komst van televisie in het Nederlandse gezin in de 

jaren vijftig. In ‘”Het was niet bepaald een wereldwonder”’ van 

Liesbet van Zoonen, Jan Wieten en Babette van den Berg wordt 

gesproken over de ‘biografie’ die de betekenis(sen) van 

communicatietechnologie, zoals televisie, in de maatschappij 

construeren.38 Zij stellen dat deze levensbeschrijving niet pas begint 

op het moment dat er een televisie in huis komt: 

 

Voordat zij [communicatietechnologieën, VC] het 

gezinsleven binnenkomen dragen zij al een ‘biografie’ van 

industrieel en technisch ontwerpen, van economische 

inbedding, van wetgeving, van marketing, van media-

aandacht en zo meer met zich mee. Ook deze discoursen 

construeren de betekenis(sen) van communicatietechnologie, 

zowel in de huiselijke sfeer als in de maatschappij als 

geheel.39 

 

Een ander voorbeeld is een onderzoek van Cecilia Tichi. Zij 

omschrijft in Electronic Hearth het object van studie als een ‘TV 

environment’40 waarbinnen de betekenis wordt geconstrueerd. Lynn 

Spigel stelt in Make room for TV de ‘intertekstuele context’ centraal 

                                                
37 Huhtamo, Erkki. ‘From Kaleidoscomaniac to cybernerd. Notes toward an 

archaelogy of the media.’ In: Druckrey, Timothy ed., Electronic Culture. 

Technology and Visual Representation. New York: Aperture, 1997, p. 2. 
38 Zoonen, Liesbet van, e.a. ‘”Het was niet bepaald een wereldwonder”’. De 

komst van de televisie in het Nederlandse gezinsleven’, in: Jaarboek 

mediageschiedenis, vol. 7. Amsterdam: Stichting Mediageschiedenis, 1995: 

118. 
39 Zoonen, Liesbet van, e.a. ‘”Het was niet bepaald een wereldwonder”. De 

komst van de televisie in het Nederlandse gezinsleven’, in: Jaarboek 

mediageschiedenis, vol. 7. Amsterdam: Stichting Mediageschiedenis, 1995, 

p. 118. 
40 Tichi, Cecilia. Electronic Hearth. Creating an American Television 

Culture Oxford: Oxford University Press, 1991, p. 3. 
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op basis waarvan we een uitspraak kunnen doen over de manier 

waarop wij betekenis hebben kunnen geven aan het medium. 

Vergelijkbare benaderingen van mediahistorisch onderzoek zijn te 

vinden in het werk van Douglas, Marvin, Ronell, Boddy en 

Streeter.41 

Vooral het werk van Spigel heeft in de Verenigde Staten 

navolging gekregen in verschillende studies die onder haar redactie 

verschenen in de serie Console-ing Passions van Duke University 

Press. Deze studies trachten in verschillende perioden en contexten 

te duiden hoe televisie, vooral in de Verenigde Staten, haar rol en 

betekenis binnen de samenleving kreeg toebedeeld. Voorbeelden zijn 

Seeing through the Eighties van Jane Feuer42; Saterday morning 

censors van Heather Hendershot43; Haunted screen van Jeffrey 

Sconce44 en Groove Tube van Aniko Bodroghkozy.45 In al deze 

studies wordt de betekenis van televisie niet alleen geduid aan de 

hand van de technologie of de markt, maar ook binnen de 

economische, institutionele, culturele en maatschappelijke 

praktijken en ontwikkelingen waarin televisie een rol speelt. 

In een analyse van het veld van televisiehistorisch 

onderzoek omschreef Liz Jacka deze traditie van onderzoek als ‘the 

                                                
41 Douglas, Susan J. Inventing American Broadcasting 1899-1922. London: 

The Johns Hopkins University Press, 1987; Marvin, Carolyn. When Old 

Technologies Were New. Thinking About Electric Communication in the Late 

Nineteenth Century. Oxford: Oxford University Press, 1988; Ronell, Avital. 

The Telephone Book. Technology, Schizophrenia, Electric Speech. Lincoln, 

NE: University of Nebraska Press, 1989; Boddy, W. Fifties Television. The 

Industry and its Critics. Urbana: University of Illinois Press, 1990; Streeter, 

T. Selling the air. A Critique of the Policy of Commercial Broadcasting in the 

US. Chigago: University of Chigago Press, 1996. 
42 Feuer, J. Seeing through the Eighties. Television and Reaganism. 

Durham: Duke University Press, 1995. 
43 Hendershot, H. Saterday morning censors. Television regulation before 

the V-chip. Durham: Duke University Press, 1998. 
44 Sconce, Jeffrey. Haunted screen. Electronic presence from Telegraphy to 

Television. Durham: Duke University Press, 2000. 
45 Bodroghkozy, A. Groove Tube. Sixties Television and the Youth Rebellion. 

Durham: Duke University Press, 2001. 
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history of television via the history of discourses about television’.46 

Het doel van deze onderzoeken is volgens Jacka ‘tracing how the 

operation of discursive frameworks privileged certain directions and 

outcomes’.47 Met andere woorden, deze ‘culturele geschiedenissen 

van televisie’48 proberen aan te tonen hoe er door de vorming van 

bepaalde discours(en) sommige betekenissen van televisie voorrang 

kregen en dominanter werden dan andere. Ondanks het feit dat er 

niet in alle genoemde studies letterlijk naar wordt verwezen, 

omschrijft Jacka de duiding van discours(en) over televisie als 

uitgangspunt van deze publicaties. Het discours is in deze 

benadering een geheel van uitspraken over televisie en hierbij wordt 

verondersteld dat we de betekenis van televisie als object en als 

gebruiksvoorwerp alleen kunnen begrijpen door deze uitspraken te 

analyseren.  

Een nadere beschouwing van de term discours zal duidelijk 

maken dat er bij het gebruik van discours een theoretisch kader en 

een methode van onderzoek worden verondersteld, de 

discoursanalyse. Deze zal de basis vormen voor de methode van 

onderzoek naar de vraag hoe televisie in Nederland betekenis heeft 

gekregen.  

 

Discours 

De term discours is sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw 

wijdverspreid in zowel de sociale wetenschappen als de 

geesteswetenschappen. Dit heeft er volgens sommigen toe geleid dat 

de term als analyse-instrument verworden is tot ‘discourse babble’.49 

Een van de oorzaken is misschien wel dat het een van de 

                                                
46 Jacka, Liz. ‘Doing the history of television in Australia: Problems and 

Challenges’, in: Continuum Journal of Media & Cultural Studies, vol. 18. 

No. 1, March 2004, p. 32.  
47 Ibid. 
48 Deze beschrijvingen van deze studies wordt gebruikt door Liz Jacka. Zie: 

Jacka, Liz. ‘Doing the history of television in Australia: Problems and 

Challenges’, in: Continuum Journal of Media & Cultural Studies, vol. 18. 

No. 1, March 2004, p. 32. 
49 Henriques, J. e.a. Changing the Subject. Psychology, Social regulation, 

and Subjectivity. New York: Methuen, 1998, p. 105. 
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populairste, maar minst gedefinieerde intellectuele concepten is in 

het vocabulaire van de wetenschapper.50 Ruth Wodak erkent dit 

probleem en stelt: ‘The term discourse integrates a range of 

meanings in its everyday and philosophical uses, which sometimes 

seems to contradict or exclude one another’.51 Het is voor dit 

onderzoek daarom van groot belang om gedetailleerd uiteen te 

zetten hoe ik de term discours in zal zetten om tot een antwoord te 

komen op de vraagstelling. 

In dit onderzoek zal ik de term discours gebruiken om de 

sociale praktijk te duiden die onze werkelijkheid construeert. 

Hiermee sluit ik aan bij de benadering die in het bijzonder bekend is 

geworden door het werk van Michel Foucault. In De archeologie van 

het weten beschrijft Foucault een discours als een geheel van 

uitspraken (articulaties) die behoren tot dezelfde discursieve 

formatie.52 Onder ‘discursieve formatie’ verstaat Foucault een 

‘geheel van uitspraken’ waarbinnen het mogelijk is om een 

overeenkomstig referentiesysteem op te sporen en te beschrijven. 

Uitspraken moeten in deze benadering gezien worden als 

discursieve praktijken die volgens Foucault 

 

(...) verzamelingen zijn van anonieme en historische regels, 

altijd specifiek bepaald naar tijd en plaats, en die, in een 

bepaalde periode en binnen een sociaal, economisch, 

geografisch of linguïstisch gebied, het raamwerk definiëren 

binnen welk de enuntiatieve functies worden uitgeoefend.53  

 

Mede op basis van het theoretisch inzicht van Foucault presenteren 

Ernesto Laclau en Chantal Mouffe in Hegemony and socialist 

strategy: towards a radical democratic politics een breed 

                                                

50 Sawyer, Keith. ‘A Discourse on Discourse. An Archeological History of an 
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SUN, 1982: p. 33. 
53 Geciteerd in: Merquior, J.G. De filosofie van Michel Foucault. Utrecht: 

Het Spectrum, 1988, p. 80. 
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instrumentarium voor de analyse van discoursen en een 

uitgewerkte duiding hoe discoursen functioneren binnen de 

machtsverhoudingen van een samenleving.54 Deze wijze van 

discoursanalyse zal ik in dit onderzoek gebruiken om tot een 

antwoord te komen op de onderzoeksvraag. In de definitie die 

Laclau en Mouffe gebruiken voor discours zijn duidelijk de sporen 

van Foucault te herkennen. Zij benoemen een discours als een 

gestructureerde totaliteit, die het resultaat is van articulatie, ofwel 

uitspraken.55 Laclau en Mouffe gaan er hierbij van uit dat een 

discours een structuur is, waarin er continu over betekenissen wordt 

onderhandeld en betekenissen telkens opnieuw worden 

geconstrueerd.56  

 Er is echter wel een verschil tussen enerzijds Foucault en 

anderzijds Laclou en Mouffe. Dit verschil is van belang voor dit 

onderzoek en ik zal verklaren waarom juist de benadering van 

Laclou en Mouffe bij uitstek inzicht biedt in de manier waarop 

televisie betekenis heeft gekregen. In hun benadering draait het om 

de vraag of de gehele werkelijkheid op een discursieve wijze te 

duiden is. Het standpunt van Foucault wordt duidelijk in Discipline, 

toezicht en straf.57 In deze studie geeft Foucault het menselijk 

lichaam een aparte positie ten opzichte van wat discursief is. Het 

zijn namelijk verschillende discoursen, of liever gezegd discursieve 

praktijken, die inwerken op het lichaam en daar hun sporen 

nalaten. Het lichaam kan echter niet los gedacht worden van deze 

discursieve praktijken, maar het lichaam ‘an sich’ is non-

discursief.58 Laclau en Mouffe verwerpen deze benadering niet. Zij 

erkennen dat een discours een materieel karakter in zich kan 

                                                

54 Laclau, Ernesto, & Chantal Mouffe. Hegemony and socialist strategy: 

towards a radical democratic politics. London: Verso, 1985.  
55 Op. cit., p. 105. 
56 Laclau, Ernesto. 'Metaphor and social antagonisms'. In: Nelson, C & L. 

Grossberg (ed.) Marxism and the interpretation of culture. Urbana: 

University of Illinois, 1988, p. 254. 
57 Foucault. Michel. Discipline, toezicht en straf. De geboorte van de 

gevangenis. Vert. Vertalerscollectief Utrecht. Groningen: Historische 

Uitgeverij, 1989. 
58 Kendall, Gavin & Gary Wickham. Using Foucault’s Methods. London: 

Sage, 1999, p. 40. 



 22

dragen. In hun analyse leggen ze echter juist de nadruk op het 

discursieve aspect van ook de materiële werkelijkheid.59 Howarth 

omschrijft de stellingname van Laclau en Mouffe als volgt:  

 

[Laclau & Mouffe, VC] affirm the discursive character of all 

social practices and objects, and reject the idea that 

ideological practices simply constitute one area or 'region' of 

social relations.60  

 

Deze benadering van het discursieve aspect van objecten en 

praktijken heeft ook consequenties voor dit onderzoek naar de 

betekenis van televisie. Want staat ‘televisie’, zoals het ‘lichaam’ in 

het werk van Foucault, op zichzelf en zijn het de verschillende 

discoursen die het apparaat tekenen? In de benadering van Laclau 

en Mouffe zou het discursieve aspect van het medium centraal staan 

in de analyse, en is aandacht voor de materiële realiteit die buiten 

het discursieve staat, overbodig. Verhelderend voor deze 

positionering is het voorbeeld dat Laclau en Mouffe geven bij een 

aardbeving of het vallen van een baksteen:  

 

An earthquake or the falling of a brick is an event that 

certainly exists, in the sense that it occurs here and now, 

independently of my will. But whether their specificity as 

objects is constructed in terms of 'natural phenomena' or  

'expressions of the wrath of God' depends upon the 

structuring of a discursive field. What is denied is not that 

such objects exist externally to thought, but the rather 

different assertions that they could constitute themselves as 

objects outside any discursive condition of emergence.61 

 

                                                

59 Laclau, Ernesto. 'Metaphor and social antagonisms'. In: C. Nelson, 

Grossberg, L. (ed.) Marxism and the interpretation of culture. Urbana: 

University of Illinois, 1988, p. 108. 
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Voor dit onderzoek biedt deze benadering een nieuw argument om 

de technologisch deterministische benadering van de functie van 

televisie terzijde te schuiven en de constructie van de betekenis van 

televisie te benaderen als een contextuele interactie. Televisie is 

discursief geconstrueerd en moet dan ook binnen een bredere 

context bezien worden dan slechts haar mediumspecifieke 

eigenschappen. De materiële conditie van het medium is weliswaar 

van belang, maar zoals Laclau en Mouffe stellen, de manier waarop 

deze mediumspecifieke eigenschappen worden gearticuleerd, is 

bepalend voor de betekenis van televisie. Daarom kunnen we de 

betekenis van televisie als object en als gebruiksvoorwerp alleen 

begrijpen door de uitspraken die erover zijn gedaan.  

Discoursanalyse gaat ervan uit dat betekenissen 

contextafhankelijk zijn. De veronderstelling is, dat de werkelijkheid 

niet iets is dat je kunt ontdekken, maar dat ze iets is dat wordt 

gefabriceerd. Daarbij heeft deze werkelijkheid geen vaststaande 

kaders of eigenschappen op basis waarvan wij haar kunnen 

verklaren. Deze theoretische uitgangspunten zijn verwerkt in de 

‘gereedschappen’ die Laclau en Mouffe aanbieden voor de analyse 

van de ‘gefabriceerde werkelijkheid’.  

 Een beginpunt van de discoursanalyse wordt door Laclau en 

Mouffe gevonden in het concept articulatie. In de beschrijving die zij 

hiervan geven, komt een aantal centrale begrippen voor die ik 

hierna verder zal duiden: 

 

We will call articulation any practice establishing a relation 

among elements such that their identity is modified as 

result of the articulatory practice. The structured reality 

resulting from their articulatory practice, we wil call 

discourse. The differential positions, insofar as they appear 

articulated within a discourse, we will call moments. By 

contrast, we will call elements any difference that is not 

discursively articulated.62 

 

                                                

62 Op. cit., p. 105. 
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Alle tekens binnen het discours zijn ‘moments’. Deze krijgen alleen 

betekenis omdat zij zich van elkaar onderscheiden. Hierin volgen 

Laclau en Mouffe het semiologisch beginsel van De Saussure dat 

stelt dat tekens alleen betekenis krijgen door de relatie die zij 

hebben ten opzichte van andere tekens.63 Hiermee moet een 

discours bezien worden als een geheel van zogenaamde ‘differentiële 

posities’. De werking van het discours, als mogelijkmaker en 

grenzensteller, zorgt ervoor dat bepaalde betekenissen, ofwel 

relaties tussen verschillende ‘moments’, bevestigd dan wel 

uitgesloten worden. Met andere woorden, een discours vormt, 

structureert, maar beperkt vooral de mogelijk differentiële posities 

en daarmee de betekenissen. Alle mogelijkheden die uitgesloten 

worden om een eenheid van betekenis te creëren, noemen zij 

‘elements’. Deze ‘elements’ zijn dan ook (nog) niet getransformeerd 

tot ‘moments’ en dus per definitie polysemisch. Binnen deze 

terminologie is de werking van het discours te begrijpen als het 

transformeren van ‘elements’ in ‘moments’ door de inperking van de 

polysemie door een vastgestelde betekenis. Deze ‘closure’ van 

mogelijke betekenissen zal nooit volledig slagen en altijd inzet zijn 

van strijd.  

Zoals in dit onderzoek zal blijken, is in de 19e en vroeg 20e 

eeuw het woord ‘televisie’, als het verwijst naar het verlangen van 

‘ver-zien’, nog amper ingeperkt. Haar identiteit wordt bepaald door 

de relatie met andere concepten in een bepaalde articulatie: 

‘televisie’ in relatie tot ‘reizen’ of ‘Nipkow-schijf’ heeft een andere 

betekenis dan dat het in relatie tot ‘kinderen’ heeft. Hiermee is 

‘televisie’ een ‘nodal point’: dit is een geprivilegieerd teken waar 

omheen een bepaald discours gevormd kan worden. In relatie tot 

deze tijdelijk gefixeerde betekenis kunnen andere ‘moments’ hier 

hun betekenis aan ontlenen.‘Televisie’ is hierin echter ook een 

‘element’. Want ondanks het feit dat het discours gevormd is 

rondom ‘televisie’, zou het zonder deze relaties betekenisloos zijn en 
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zal het haar betekenis ontlenen aan de relaties die het aangaat 

binnen de articulatie(s).  

Deze speciale positie binnen een discours noemen Laclau en 

Mouffe ‘floating signifiers’. Dit zijn tekens waarover verschillende 

discoursen een strijd voeren om deze te voorzien van betekenis. Met 

andere woorden, ‘nodal points’ zijn ‘floating signifiers’, met dat 

verschil dat de term ‘nodal point’ verwijst naar de tijdelijke 

gefixeerde betekenis van bijvoorbeeld ‘televisie’ en dat een ‘floating 

signifier’ laat zien hoe er over deze veranderende betekenis een 

strijd wordt gevoerd. 

 Een manier waarop een discours de betekenis van een 

‘element’ vormt, structureert, maar vooral beperkt, is hoe er in de 

articulatie een antagonistische relatie gevormd kan worden. Dit 

wordt duidelijk door wat Laclau en Mouffe de ‘logica van de 

equivalentie’ noemen, die een ‘equivalentieketen’ creëert. Onder de 

dreiging van een negatieve identiteit worden verschillende 

‘elements’ in één discours gebracht. Hierbij verliezen deze ‘elements’ 

hun specifieke karakter en bestaan ze dus bij de gratie van een 

bedreigende oppositie: Zowel ‘democratie’, ‘seksuele moraal’ als 

‘vreedzaamheid’ komen in een ‘equivalentieketen’ te staan, als ze in 

een antagonistische relatie geplaatst worden ten op zichte van 

‘televisie’. Door een ‘logica van de differentie’ kan deze keten echter 

worden doorbroken, vooral door de specificiteit van de onderdelen 

van de keten te (her)articuleren, waardoor deze antagonistische 

relaties worden doorbroken en een destabilisering van het discours 

plaatsvindt: Als ‘kinderen’ en ‘kwetsbaarheid’ niet meer 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zal de manier waarop 

televisie betekenis krijgt, op dat punt ook veranderen en zal de 

hegemonie worden aangetast. 

 Dit proces van destabilisering noemen Laclau en Mouffe 

‘dislocatie’. Dislocatie kan zich voordoen, omdat een betekenis nooit 

volledig gefixeerd is door de hegemonische krachten, maar er een 

continue strijd gaande is waarin deze ogenschijnlijk vastgelegde 

betekenis steeds opnieuw moet worden gearticuleerd.  
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Binnen deze strijd om de articulatie van discursieve 

elementen zijn er personen of groepen die gepositioneerd worden 

binnen een discursieve structuur, zoals ‘televisiekijkers’, 

‘omroepbestuurders’, maar ook ‘ouders’ en ‘wetenschappers’. Deze 

‘subjecten’ kunnen dan ook alleen geïdentificeerd worden in de 

positie die zij hebben in het discours, daarom spreken Laclou en 

Mouffe over subjectposities. In relatie tot ‘televisie’ kunnen 

bijvoorbeeld ‘ouders’, ‘omroepbestuurders’ en ‘politici’ in een 

equivalentieketen komen te staan en zo een gedeelde positie 

innemen ten opzichte van het ‘nodal point’ televisie. Hiermee wordt 

de hegemonie versterkt of ondermijnd. 

Om de verschillende subjectposities in het discours over 

televisie in Nederland te herkennen, zal ik gebruik maken van de 

allegorie die Tichi heeft gebruikt in Electronic Hearth. De rollen die 

Tichi hierin onderscheidt, zal ik gebruiken als ‘sensitizing concepts’ 

om de positie van ‘televisie’ als ‘nodal point’ te duiden en vooral de 

verschillende subjectposities te herkennen die in relatie hiermee 

worden gearticuleerd.64  

 

Subjectposities 

In de allegorie die Tichi beschrijft om de betekenisgeving aan 

televisie te begrijpen, ligt de nadruk op kinderen. Deze beschrijft zij 

als The Innocents, de ouders van deze kinderen zijn The Guardians 

en The Experts zijn de wetenschappers, voorlichters of andere 

deskundigen. Het probleem zit hem in de dubbele aard van televisie, 

het medium is als een januskop en kan zowel The Illuminator als 

The Corruptor zijn.  

The Innocents, zo stelt Tichi, zijn op een pelgrimstocht 

waarbij The Guardians hen begeleiden. Het is voor de begeleiding 

noodzakelijk om te weten wat de ware identiteit is van de televisie. 

Want deze kan van het ene op het andere moment veranderen van 

een Illuminator in een Corruptor. The Guardians staan er echter 
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niet alleen voor. Om onderscheid te maken tussen de televisie als 

The Illuminator of The Corruptor worden ze geholpen door The 

Experts die door kennis en ervaring kunnen vertellen wanneer de 

televisie welke identiteit heeft. Deze allegorie vindt plaats in The 

Home, de plek waarvan wordt aangenomen dat het in het pre-

televisietijdperk een vredige plek was waar ouders en kinderen nog 

harmonieus en liefdevol met elkaar omgingen. De aanwezigheid van 

het televisietoestel in het gezin dwingt The Guardian echter tot een 

driehoeksverhouding, waarin de ouder moet concurreren met de 

televisie om aandacht en gezag. De ouder komt tussen de televisie 

en het kind in te staan om ervoor te zorgen dat het kind door de 

televisie wordt ‘verlicht’, maar niet gecorrumpeerd. The Expert helpt 

hierbij door aan te geven hoe je bijvoorbeeld onderscheid kan maken 

tussen goede en slechte televisieprogramma’s. De strijd die ontstaat 

omschrijft Tichi als volgt:  

 

The struggle inscribed here is a contest between the peaceful 

home and the violent TV, under whose influence the 

children, The Innocents, become potential insurrectionists, 

at some point to turn against their peaceful families, their 

society, their friends, themselves, to expose the monumental 

failure of the Guardians and repudiate the American ideal of 

the well-rounded child.65 

 

Uit bovenstaand citaat blijkt dat de inzet hoog is en de discussie 

allerminst vrijblijvend. Tragisch is echter dat The Guardian 

weliswaar verantwoordelijk is, maar, zoals uit de allegorie blijkt, 

geen controle heeft. De adviezen die The Experts geven, lijken aldus 

net zo goed ook over The Guardians te gaan als over The Innocents. 

Het kind is noodzakelijk in de discussie, maar de rol van de ouder 

wordt daarbij centraal gesteld. Tichi merkt op dat The Innocent als 

onderwerp van discussie slechts een surrogaat is voor het 

daadwerkelijke onderwerp van de discussie, namelijk de ouder zelf 
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en de onzekerheid over de manier waarop hij of zij het medium een 

plek moet geven in het dagelijks leven.66 Vanuit dit oogpunt is de 

betekenis van de allegorie van Tichi breder dan alleen voor het 

kwetsbare kind; alle televisiekijkers worden verondersteld 

kwetsbaar te zijn voor de macht van het medium. Want hoewel het 

onderwerp ‘kinderen’ in de discussie een dominante positie inneemt, 

gaat de betekenisgeving aan het medium televisie over meer dan 

alleen kinderen. Ook volwassenen zijn kwetsbaar, niet alleen in de 

rol van ouder, maar ook als deelnemers aan een samenleving waarin 

televisie een belangrijke rol speelt. De uitspraken van The Experts 

zijn ook voor deze kinderloze volwassenen een leidraad voor de 

manier waarop zij moeten omgaan met het medium televisie in hun 

dagelijks leven. 

Op basis van de allegorie van Tichi heb ik een aantal 

subjectposities geformuleerd dat ik zal gebruiken in dit onderzoek.67 

Zoals hierboven beargumenteerd, ligt de nadruk daarbij niet alleen 

op het kind, maar op alle deelnemers aan de samenleving waarin 

televisie aanwezig is. Ook de positie van The Guardian als de 

beschermer van het kind heb ik getracht breder te formuleren, 

omdat de discussie groter is dan alleen de ouder-kindrelatie. Vanuit 

dit standpunt zal ik in de analyse nagaan hoe televisie als machtig 

en magisch instrument betekenis krijgt als de Verlichter of de 

Corruptor. Ofwel, zal televisie de belangrijke waarden in onze 

samenleving versterken of ondermijnen? ‘Televisie’ is hiermee het 

‘nodal point’ in het discours waardoor alle andere subjectposities 

worden geproduceerd en gedefinieerd. Want wie bepaalt of televisie 

tot het goede of het kwade leidt? De verantwoordelijkheid om dit 

onderscheid te kunnen maken, ligt bij de Beschermers, zij hebben of 

nemen de taak op zich om te bepalen wanneer televisie welke rol 

vervult. Zij staan hier echter niet alleen in. Om deze 
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verantwoordelijke beslissing te nemen, laten zij zich adviseren door 

de Deskundigen die, op basis van kennis of ervaring, dit onderscheid 

menen te kunnen maken. Binnen dit netwerk is er één partij die een 

centrale rol blijkt te vervullen, maar die vrijwel niet spreekt. Voor 

die partij wòrdt vooral gesproken. Dit is de Kwetsbare Kijker.  

In de allegorie die Tichi beschrijft, vindt de discussie plaats 

in The Home, zoals gezegd de plek waarvan wordt aangenomen dat 

het in het pre-televisietijdperk een vredige plek was, waar ouders en 

kinderen nog harmonieus en liefdevol met elkaar omgingen. Ook 

deze locatie speelt een discursieve rol in mijn analyse van de 

betekenis van televisie in Nederland. Want zoals de ouder-

kindrelatie weerspiegeld wordt in de relatie van de 

vertegenwoordigers van de zuilen ten opzichte van de leden van de 

zuil68, is The Home niet alleen het gezin of thuis, maar staat dat in 

de bredere maatschappelijke discussie voor Nederland. De keuze 

voor deze nationale context van dit onderzoek is dan ook niet alleen 

gebaseerd op een noodzakelijke beperking van de doelstelling en 

samenstelling van het corpus. De nationale context speelt als plek 

van de articulatie een actieve rol in de betekenis die televisie krijgt 

toebedeeld.69 

 

Een verzameling heterogene teksten  

Een discours over televisie in Nederland kan in de terminologie van 

Laclau en Mouffe omschreven worden als een gestructureerde 

totaliteit die het resultaat is van articulatie. Deze gestructureerde 

totaliteit zou Foucault benoemen als een discursieve formatie 

waarbinnen het mogelijk is om een overeenkomstig 

referentiesysteem op te sporen en te beschrijven.70  

Voor dit proefschrift is het overeenkomstig 

referentiesysteem ‘televisie’, wat als ‘nodal point’ een geprivilegieerd 
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teken is en waar omheen een bepaald discours is gevormd.71 In de 

aangehaalde onderzoeken van bijvoorbeeld Spigel, Tichi en Sconce 

leidt dit criterium tot een wijdlopend corpus. Het bestaat op het 

eerste gezicht uit een verzameling heterogene teksten. De waarde 

van juist zo’n soort verzameling teksten, voor onderzoek naar de 

betekenis van televisie, is dat ze de primaire bronnen zijn op basis 

waarvan deelnemers aan de samenleving zich een idee vormen over 

het medium televisie. Spigel omschrijft het belang van zo’n 

verzameling teksten als volgt: 

 

By looking at these media and the representation they 

distributed, we can see how the idea of television and its 

place in the home was circulated to the public on ways to use 

it. While the media discourses do not directly reflect how 

people respond to television, they do reveal an intertextual 

context – a group of interconnected texts – through which 

people might have made sense of television and its place in 

everyday life.72  

 

In deze verantwoording ligt de veronderstelling besloten dat de 

betekenis van televisie in relatie staat tot de ervaring van de kijker. 

Daarbij wordt niet alleen de daadwerkelijke handeling van het 

televisiekijken onderzocht, maar ook de manier waarop wij ons een 

idee vormen over de rol, functie en betekenis die televisie heeft in 

economische, institutionele, culturele en maatschappelijke zin. De 

moeilijkheid is om deze kijkervaring zelf te duiden, zeker als deze 

vele jaren geleden heeft plaatsgevonden.73 Er zijn echter 

contemporaine bronnen beschikbaar, op basis waarvan kijkers zich 

                                                
71 Voor de vroegste periode, de 18e en 19e eeuw, werd het woord ‘televisie’ 
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een beeld konden vormen van het medium. Deze zijn onveranderlijk 

en bieden een bron van informatie die een poging om de 

oorspronkelijke kijkervaring zelf te beschrijven, nooit kan bieden. 

Het zijn de puzzelstukken die gezamenlijk de mogelijkheid bieden 

voor een reconstructie. De verantwoording voor deze manier van 

onderzoek wordt door Jacka als volgt omschreven: 

 

If the essence of television is the experience of viewers in 

watching it, then it is notoriously difficult to chronicle even 

in the present, let alone in the deep past. This is one reason 

why social/cultural histories of television are histories of 

discourses about television – just because the documentary 

sources for the discovery of the discourses are available in a 

way that the viewing experience never can be.74  

 

Om te kunnen duiden welke rol we televisie geven in de 

samenleving en in ons eigen leven, maken we gebruik van teksten 

waarin uitspraken staan over hoe we dit moeten doen. Ondanks het 

feit dat de analyse van dit soort teksten niet de mogelijkheid biedt 

om op een directe manier de culturele praktijk van televisiekijken te 

duiden, geeft deze wel de kaders aan waarbinnen televisie is 

begrepen en er uitspraken zijn gedaan. Hiermee onderschrijven 

deze ‘culturele geschiedenissen van televisie’ dan ook de 

veronderstelling van de discoursanalytici dat het discours over 

televisie fungeert als mogelijkmaker en grenzensteller. Om recht te 

doen aan de afstand tussen de individuele beleving en het 

maatschappelijke kader waarbinnen de betekenis van televisie 

wordt gevormd, zal ik mij moeten beperken en spreken over het 

‘publieke’ discours over televisie.  

De theoretische veronderstellingen die besloten liggen in het 

discours-analytisch ofwel media-archeologisch onderzoek, 

waarbinnen ik mij heb gepositioneerd, hebben directe consequenties 
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voor het samenstellen van het corpus voor dit proefschrift. Evenals 

gebeurd is in de reeds besproken ‘culturele televisiegeschiedenissen’, 

heb ik een corpus samengesteld met contemporaine teksten uit 

verschillende sleutelmomenten in de geschiedenis van het medium. 

Deze bronnen vormen de ‘intertekstuele context’, de gestructureerde 

totaliteit, ofwel het discours waarbinnen de betekenis van televisie 

is mogelijk gemaakt en begrensd.  

Naar mijn mening zijn de zogenaamde ‘culturele 

televisiegeschiedenissen’ van Spigel, Tichi e.a. zeer spaarzaam in 

het geven van een systematische en beredeneerde verklaring voor 

hun corpus. De basis van hun analyse is daardoor onduidelijk. Om 

dit te voorkomen, heb ik de uitgangspunten van dit soort onderzoek 

getoetst aan wat Huhtamo de media-archeologische benadering 

noemt. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van het 

onderzoeksinstrumentarium voor discours-analytisch onderzoek van 

Laclau en Mouffe. Op basis van zowel de ‘culturele 

televisiegeschiedenissen’ als de discoursanalytische theorie ben ik 

met een systematische serie keuzes gekomen tot een verzameling 

heterogene teksten. 

De redenering en systematiek die ten grondslag ligt aan 

deze verzameling teksten voor onderzoek naar de betekenis van 

televisie, is dat ze de primaire bronnen zijn op basis waarvan de 

samenleving zich een idee vormt over het medium televisie (zoals de 

‘culturele geschiedenissen’ voorschrijven). Ten tweede vormen deze 

teksten als verzameling een ‘discursieve formatie’ rondom ‘televisie’, 

waarbinnen de betekenis van televisie mogelijk wordt gemaakt en 

beperkt. Voor deze theoretische uitgangspunten is het van belang 

dat de verzameling teksten toegankelijk is (geweest) voor het 

Nederlandse publiek. Alleen dan kwalificeert het zich als een 

articulatie waarmee elke Nederlander in aanraking kan zijn 

gekomen en is het een onderdeel van die ‘discursieve formatie’ in het 

publieke domein, waartoe ik mijn onderzoek heb beperkt. Het 

resultaat is een corpus dat in de kern is gebaseerd op Nederlandse 

landelijke dagbladen. Van deze verzameling kranten kan niet 

gezegd worden dat het neutrale bemiddelaars zijn, maar zij 
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reconstrueren doorgaans wel het dominante discours.75 Voor de 

verschillende sleutelmomenten heb ik de dagbladartikelen 

aangevuld met tijdschriftartikelen, essays, jeugdromans, radiobodes 

en speciale publicaties die naar aanleiding van een sleutelmoment 

zijn verschenen.  

Om het corpus te analyseren, heb ik aangekondigd dat ik 

gebruik zal maken van een allegorie van Tichi waarin zij een aantal 

discursieve posities beschrijft. Deze in het discours gevormde 

posities, ofwel ‘subjectposities’, fungeren als ‘sensitizing concepts’ 

om de positie van ‘televisie’ als ‘nodal point’ te duiden. Het is van 

belang om op te merken dat dit discursieve posities zijn, die niet 

noodzakelijk direct of op voorhand zijn te herleiden tot een 

maatschappelijke of institutionele groep in Nederland, zoals 

omroepbestuurders, wetenschappers en ouders. Ik wil juist laten 

zien dat er in het discours rondom televisie discursieve posities zijn 

gevormd die verschillende groepen de mogelijkheid geven te 

spreken, en ze ook beperken in wat er gezegd of geschreven kan 

worden over televisie. De veronderstelling hierbij is dat het discours 

de werkelijkheid construeert en de verschillende institutionele en 

maatschappelijke groepen zich positioneren ten opzichte van het 

dominante discours, niet andersom.76  

Op voorhand kan ook al gesteld worden dat de verzuiling 

een essentiële rol speelt. Daarom heb ik in de verzameling teksten 

geprobeerd te voorkomen dat er een eenzijdige ideologische positie 

(of zuil) is oververtegenwoordigd of geheel afwezig is en heb ik voor 

                                                

75 James Curran bespreekt en onderbouwt de veronderstelling dat het 

dominante discours te traceren is in de landelijke nieuwsmedia.  

Zie: Curran, James. Media and power. London: Routledge, 2002, p. 109. 

Belangrijke voorbeelden waarin het dominante discours geanalyseerd is in 

de nieuwsmedia zijn: Glasgow University Media Group. More Bad News. 

London: Henly and Boston, 1980; Glasgow University Media Group. Bad 

News. London: Routlede and Kegan Paul, 1976. Zie ook: Zoonen, Liesbet 

van. ‘Moeten strijdende vrouwen zo grof zijn?' De vrouwenbeweging en de 

media. Amsterdam: SUA, 1991, p. 25. 
76 Het op voorhand gelijkstellen van aan de ene kant de 

institutionele/maatschappelijke groepen en aan de andere kant de 

discursieve positie van diegenen die een bijdrage leveren aan het debat, zou 

voorbij gaan aan het structurerend vermogen van het discours. 
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de naoorlogse periode verschillende confessionele, een 

socialistisch/sociaal-democratisch en een neutraal liberale krant 

geanalyseerd.77 De kranten die ik heb geraadpleegd zijn De 

Volkskrant (katholiek); Trouw (protestants-christelijk); Het Parool 

(sociaal-democratisch); De Telegraaf (neutraal liberaal); Het Vrije 

Volk (socialistisch); Algemeen Dagblad (neutraal); NRC (gematigd 

progressief liberaal). Hierbij moet uiteraard worden opgemerkt dat 

de ideologische positionering, zoals ik die hier heb aangegeven, door 

de tijd heen veranderd kan zijn, zoals ook de rol van de verzuiling in 

Nederland anders is geworden. Door de breedheid van de selectie 

kranten blijft echter de overtuiging overeind dat deze bronnen het 

dominante discours reproduceren.  

Het uitgangspunt voor dit onderzoek is de veronderstelling 

dat de discursieve posities de wijze van spreken bepalen van de 

omroepbestuurders, politici, ouders en kijkers en het niet zo is dat 

deze specifieke groepen de macht of vrijheid hadden om deze 

posities te creëren. Daarom kan ik op basis van een analyse van de 

kranten subjectposities duiden. Zo kan ik nagaan wie op dat 

moment invulling gaf aan de rol van bijvoorbeeld de Beschermer of 

Deskundige. Op basis van een eerste analyse van die bronnen die 

het dominante discours reproduceren (de landelijke dagbladen), heb 

ik, afhankelijk van de periode, gericht gezocht naar die publicaties 

waarin specifieke institutionele of maatschappelijke groepen zich 

publiekelijk uitspreken.78 Deze benadering is vergelijkbaar met wat 

Glaser en Strauss ‘theoretical sampling’ zouden noemen.79 Het doel 

van deze tweede stap in de analyse is om de karakteristieken van de 

articulatie van bijvoorbeeld televisieamateurs, omroepbestuurders, 

                                                

77 De bronnen waarin voor de Tweede Wereldoorlog over televisie wordt 

geschreven, zijn veel spaarzamer waardoor eenzelfde systematiek in het 

samenstellen van het corpus niet mogelijk was.  
78 Dit deel van het corpus heb ik in het schema opgenomen onder 

‘Aanvullende bronnen’. Jaarverslagen van omroepen of andere interne 

publicaties van institutionele of maatschappelijke groepen kwalificeren zich 

niet als primaire bron omdat zij niet op eenzelfde manier publiekelijk 

worden gemaakt als bijvoorbeeld kranten. 
79 Glaser, B., Anselm L. Strauss. The discovery of grounded theory. 

Strategies for qualitative research. New York: Aldine de Gruyter, 1967, p. 45 

e.v. 
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ouders en programmamakers nader te kunnen duiden. Tevens dient 

het als controle op de betrouwbaarheid van de veronderstelling dat 

de verzameling dagbladartikelen het dominante discours 

reproduceren en er in de beschrijving van de verschillende 

subjectposities sprake is van wat Glaser en Strauss ‘theoretical 

saturation’ ofwel ‘verzadiging’ noemen.80 De systematische serie van 

keuzes die ik heb gemaakt, heeft er toe geleid dat ik een corpus heb 

samengesteld dat als volgt kan worden weergegeven:  

 

Schematische weergave bronnen 
H 

2 

Bronnen van voor 1900: 

• Andersen. Sprookjes en vertellingen. 

• Bellamy. In het jaar 2000; Gelijkheid voor Allen. 

• Flammerion. Het vergaan der wereld. 

• Galland. Duysent en Een Arabische Nachtvertellingen.  

• Goethe. Faust 

• Grimm. Sprookjes-boek voor kinderen. 

• Pseudo-Kallisthene. Het Boek van Alexander  

• Robida. Le vingtieme siècle; La guerre au vingtieme siècle; Le 

vingtieme siècle. 

• Samosate, van. Ware verhalen 

• Tiphagne de la Roche. Giphantie. 

 

 Landelijke dagbladen Aanvullende bronnen 

 1924 -1950 

H 

3 

• De Groene 

Amsterdammer 

• De Volkskrant

  

• Trouw 

  

• Het Parool

  

• De Telegraaf

  

 

Tijdschrift: 

• Televisie. Maandblad voor televisie, beeld-

radio, radio-film, sprekende film en alle 

toepassingen der photo-electrische cel. 

Jeugdboeken: 

• Roggeveen. Draadloze-oogen. 

• Berghuis. De Televisiekelder. 

Radiobodes: 

• De Radiogids. Officieel orgaan van de 

VARA. 

• Katholieke Radio Gids. 

 

• Memorie van Toelichting (Handelingen 

Tweede Kamer, Bijlagen 1926-1927, nr. 

353.3. 

                                                
80 Op. cit., p. 61 - 62. 
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 1951 – 1963 

H 

4 

 

• De Volkskrant

  

• Trouw 

  

• Het Parool

  

• Het Vrije Volk 

Tijdschrift: 

• Eva. 

 

• Sierksma. Testbeeld. Essays over mens en 

televisie. 

• Schaafsma. Televisie. 

• Schroevers. Televisie. Van horen, zien en 

zenden. 

 1957 - 1973 

H 

5 

• De Volkskrant

  

• Trouw 

• Het Parool

  

• De Telegraaf

  

• Algemeen 

Dagblad   

• NRC 

 

Tijdschrift: 

• Vrij Nederland 

 

Speciale publicaties n.a.v. schandalen: 

• Daudt, Sijes. Beeldreligie. Een kritische 

beschouwing naar aanleiding van de reacties 

op de derde uitzending van ZO IS HET.... 

• Berg, Lammers, Mulisch. Zo is het. 

• Verhagen. De gekke wereld van Hoepla. 

Opkomst en ondergang van een 

televisieprogramma. 

• Kooyman. Aan die vuile viezeriken van de 

VPRO en andere vrolijke brieven. Brieven 

naar aanleiding van de tweede Barend 

Servet Show. 

 

• Kooyman. De marges van een links 

televisiebeleid; De audiovisuele revolutie.  

• Rooij. Televisie vraagstuk-waagstuk. 

 1963 - 1980 

H 

6 

• Het Parool

  

• De Telegraaf

  

• De Volkskrant 

• NRC 

 

  

Tijdschrift: 

• Kruispunt 

• Haagse Post  

• Peelen. Van verlossing tot vertrossing. De 

ontwikkeling van het massamedium van 

emancipatiemechanisme tot eenheidsworst. 

• Komrij. Horen, zien en zwijgen. 

Vreugdetranen over de treurbuis. 

• Kooyman. De audiovisuele revolutie.  

• Kooyman. De marges van een links 

televisiebeleid. 

 

Een chronologisch overzicht van alle bronnen met de volledige 

bibliografische gegevens die ik heb gebruikt voor dit onderzoek, heb 

ik opgenomen als bijlage onder de titel ‘Geraadpleegde historische 

bronnen’. Daarbij ik heb aangegeven naar welke publicaties ik 

verwezen heb in de hoofdstukken. De vindplaats van alle bronnen 
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staan beschreven in de bijlage ‘Verantwoording voor de vindplaats 

van de bronnen’. 

 

Kritische gebeurtenissen  

Bij het selecteren van tijdsperioden voor mijn bronnen, heb ik mij 

laten leiden door sleutelmomenten, ofwel ‘kritische gebeurtenissen’ 

in de Nederlandse televisiegeschiedenis: het pre-televisie tijdperk, 

de introductie van televisie, de inbedding van televisie in de 

Nederlandse samenleving, televisieschandalen en de ‘Vertrossing’. 

De eerste drie perioden hebben een evidente rol in de 

betekenisgeving aan televisie, want zij behandelen de periode voor, 

tijdens en net na de introductie van het medium in Nederland. De 

keuze voor de twee laatste momenten komt voort uit de overweging 

dat er juist in deze perioden belangrijke maatschappelijke 

bewegingen waren die zich vertaalden in discussies over televisie.  

Miles en Huberman omschrijven ‘kritische gebeurtenissen’ 

als volgt: ‘Those events sees as critical, influential, or decisive in the 

course of some process’.81 Het proces waarnaar Miles en Huberman 

verwijzen, wordt in dit onderzoek gevormd door de constructie van 

de betekenis van televisie in Nederland. Dit proces begint bij het 

ontstaan van wat ik het discours van de Kwetsbare Kijker noem, en 

eindigt op het moment waarin dit discours haar alleenrecht in de 

manier van betekenisgeving verloor en er, in de terminologie van 

Laclau en Mouffe, sprake is van ‘dislocatie’.  

 

Aankondiging hoofdstukken 

De verklaring om al ver voor de introductie van televisie in 

Nederland bronnen te verzamelen en te analyseren, ligt besloten in 

de omschrijving van het onderzoeksobject dat breder is dan alleen 

de technologische realisatie van het medium. Hierdoor begint de 

constructie van de betekenis van televisie al met de 

gedachtevorming over een nieuw medium. In overeenstemming met 

deze overweging schrijft Jurgen Müller:  

                                                

81 Miles and Huberman. Qualitative data analysis: a sourcebook of new 

methods. Beverly Hills: Sage Publications, 1984, p. 128. 
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If a network history of television deals with the interactions 

and interdependencies between technology, culture, 

historical mentalities and society, then the history of the 

dispostif does not start with its first appearance, but with its 

utopian and technological visions. Visions and pre-existing 

apparatuses have been integrated into the dispositif 

“television” and therefore have to be considered as genuine 

factors of the histories of television.82 

 

De eerste kritische gebeurtenis die bepalend is geweest voor de 

betekenis van televisie in Nederland, ligt, zoals Müller stelt, ver 

voor de daadwerkelijke introductie of de technologische realisatie 

van televisie in Nederland.  

Allereerst zal ik in hoofdstuk 2 een definitie geven van wat 

we moeten verstaan onder ‘televisie’. Op basis van een bespreking 

van bestaand onderzoek over vroege televisie, zal ik beweren dat 

‘televisie’ begint bij het verlangen naar het ‘ver-zien’. Op basis van 

deze definitie zal ik kijken naar publicaties die een onderdeel 

uitmaken van het westerse cultuurgoed en waarvan het 

aantoonbaar is of waarvan mag worden aangenomen dat ze ook in 

Nederland bekend waren. De meeste van deze voorbeelden komen 

uit de 18e en 19e eeuw en komen vooral uit Duitsland, Frankrijk en 

de Verenigde Staten. De kern van deze teksten wordt gevormd door 

toekomstromans, utopische schetsen en fantastische vertellingen. 

Het belang van de bespreking van deze bronnen beschrijf ik in 

hoofdstuk 3, waarin de karakteristieken van deze articulaties van 

het ‘ver-zien’ hun weerklank vinden in de eerste publicaties over 

televisie uit Nederland. Want alleen al het feit dat in 

toekomstromans een werkende televisie werd voorgesteld, bracht de 

vertegenwoordigers van de zuilen, in de politiek en de radio-

omroepen ertoe televisie al in 1927 te duiden als ‘omroep’ en als 

                                                

82 Müller, Jurgen. ‘Visions of a New History of Television – or Perspectives 

of a Network History of Television and of Audiovisual Media ‘. In: Quaderns 

de Filologia. Estudis de Comunicació. Vol. 1, 2002, p. 202.  
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zodanig te beschrijven in de Nederlandse wet. Voorts zal ik in 

hoofdstuk 3 op basis van een duiding van de term ‘omroep’ de 

consequenties van deze keuze bespreken en laten zien dat in deze 

definitie een sterke notie besloten lag over de beteugeling van de 

macht van televisie.  

De spaarzame bronnen die voor de Tweede Wereldoorlog in 

Nederland schreven over televisie, laten zien dat naast deze 

bezorgdheid ook het enthousiasme en de diepe bewondering voor het 

magische en het romantische van het vermogen om te kunnen ‘ver-

zien’, herkenbaar is. Deze romantische verbeelding blijkt uit de 

verhalen in de jongensboeken De Televisiekelder en Draadloze ogen, 

beiden uit 1928, en het tijdschrift voor televisieamateurs Televisie 

uit de jaren 1930 tot en met 1932. De artikelen uit De Groene 

Amsterdammer die tussen 1924 en 1940 verschenen, bevestigen de 

bezorgdheid van de vertegenwoordigers van de zuilen. Zij tonen 

echter vooral het enthousiasme van de amateurs voor het grote 

avontuur dat ons te wachten staat als het ‘televisie-vraagstuk’ is 

opgelost. 

Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwam de 

berichtgeving over televisie tot een abrupt einde. Aan de hand van 

krantenartikelen uit De Volkskrant, De Telegraaf, Het Parool, 

Trouw en publicaties uit verschillende na-oorlogse radiobodes zal ik 

laten zien dat naarmate de introductie van televisie steeds 

dichterbij kwam, televisie door de vertegenwoordigers van de zuilen 

steeds sterker als ontwrichtende macht wordt beschreven en die 

alleen door de omroepen kon worden beteugeld, als de Beschermers 

van de Kwetsbare Kijker,. Dit blijkt niet alleen uit de bestuurlijke 

keuzes, maar in het bijzonder uit een meer publiek discours waarin 

het Nederlands publiek moest worden overtuigd van het potentiële 

gevaar en de belangrijke rol die de Beschermers moesten vervullen. 

De kritische gebeurtenis die ik in hoofdstuk 3 beschrijf, is de 

ontwikkeling waarin het verlangen naar het ver-zien en de 

technologie officieel bevestigd werd als ‘omroep’. Daarmee kon 

televisie beteugeld worden en werd het de spreekbuis van de 

vertegenwoordigers van de Nederlandse zuilen. Zo werd de 
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betekenis van televisie officieel geplaatst binnen een discours 

waarin impliciete en expliciete noties over de kwetsbaarheid van de 

kijker centraal kwamen te staan. 

In hoofdstuk 4 zal ik de reacties uit verschillende landelijke 

kranten bespreken die in de eerste oktoberdagen van 1951 

verschenen naar aanleiding van de eerste uitzendingen. Ik zal 

illustreren dat de specifieke manier waarop televisie betekenis 

kreeg vóór de officiële introductie, werd doorgezet.83  

Televisie was na haar introductie een maatschappelijke 

realiteit en moest een plek krijgen in het dagelijks leven. Om uit te 

leggen hoe in deze prille periode televisie betekenis kreeg in het 

gezin, zal ik gebruik maken van de ingezonden brieven in het 

vrouwentijdschrift Eva.  

Als derde grote verandering in de articulatie van televisie 

sinds haar introductie geldt de programmering. Met de 

programma’s konden de omroepen hun rol als Beschermer 

herbevestigen en het medium inzetten als Verlichter. Het belang 

van programmering in deze beginjaren van televisie zal ik toetsen 

aan de hand van het programma dat als boegbeeld moest dienen 

voor de legitimatie van de publieke omroep: het NTS-JOURNAAL. De 

analyse van de reacties op dit programma in verschillende 

landelijke dagbladen en enkele essays zal het vooroorlogse discours 

herkenbaar maken en beschrijft hoe de omroepen gezamenlijk ook 

in de programmering trachtten de televisie als Verlichter te laten 

functioneren.84 

                                                

83 Deze analyse heb ik gepresenteerd op het Etmaal van de 

Communicatiewetenschappen en is geselecteerd voor een review voor het 

Tijdschrift voor Communicatiewetenschap. Zie: Crone, Vincent C.A. ‘“Mits 

in de juiste handen.” Het discours rondom televisie voor de officiële 

introductie in Nederland.’ Paper gepresenteerd op het Etmaal voor de 

Communicatiewetenschap. Universiteit Antwerpen. Antwerpen, februari, 

2007. 
84 Eerder is deze analyse verschenen als artikel in het Tijdschrift voor 

Mediageschiedenis. Zie: Crone, Vincent C.A. ‘Het journaal als tegengif. Over 

de rol van het NTS-JOURNAAL in de discussie over de betekenis van 

televisie voor Nederland’. In: Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 8-1, 2005, 

p. 43 - 60. 
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In hoofdstuk 5 zal ik beschrijven hoe televisie vanaf de late 

jaren vijftig niet meer alleen ter bevestiging van de 

gezagsverhoudingen functioneerde. Dit was het geval omdat de 

hegemonie van de vertegenwoordigers van de zuilen aangevochten 

werd en daardoor de gezagsverhoudingen in de Nederlandse 

samenleving veranderden. De ‘tucht en ascese’ voor de economische 

en sociale wederopbouw van herrijzend Nederland werd afgelegd, en 

de gezagsgetrouwheid maakte plaats voor een emancipatiestrijd van 

een nieuwe generatie. Deze generatie onderwierp zich niet meer 

klakkeloos aan de autoriteiten en wilde zelf als nieuwe Beschermers 

het onderscheid maken tussen televisie als Corruptor en Verlichter. 

Omdat de betekenis van televisie in relatie staat tot de sociaal-

maatschappelijke verhoudingen in een samenleving, vertaalde ook 

deze strijd zich in de articulatie van het medium. Op welke manier 

deze strijd om de herijking van de machtsverhoudingen 

gearticuleerd werd in het discours rondom televisie, zal ik 

inzichtelijk maken door de reacties op vier grote televisieschandalen 

te analyseren, zoals deze zijn verschenen in Algemeen Handelsblad, 

Het Parool, De Telegraaf en De Volkskrant en enkele publicaties die 

verschenen naar aanleiding van de schandalen. Het gaat om 

reacties op de volgende televisie-uitzendingen: DAG, 

KONINGINNEDAG (1957); het item ‘Beeldreligie’ uit ZO IS HET 

TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER (1964); HOEPLA (1967) en de 

BAREND SERVET SHOW (1972). Op basis van de reacties op deze 

uitzendingen zal ik aantonen hoe dat, gelijk oplopend met de strijd 

om de herijking van de gezagsverhoudingen in Nederland, de 

betekenis van televisie veranderde. Tevens zal ik in dit hoofdstuk 

beschrijven hoe in de wetenschap een nieuw soort deskundigheid 

werd gevormd, dat als richtlijn diende voor de beteugeling van het 

medium. In deze periode van de herijking van de 

machtsverhoudingen in de samenleving, waarin er een sterke 

politisering van de maatschappij plaatsvond, waren er nieuwe 

Deskundigen die vanuit het actuele machtsbegrip de rol van 

televisie omschreven. Deze deskundigheid werd gevonden in enkele 

internationaal vermaarde wetenschappelijke publicaties over 
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televisie in de samenleving. Ik laat zien hoe deze studies en 

beschouwingen van onder anderen Adorno, Marcuse, Mander, 

Postman en Boorstin het soort deskundigheid boden waarmee ook 

de nieuwe Beschermers zich konden legitimeren in hun 

verantwoordelijke taak, maar vooral tegen een maatschappelijke 

ontwikkeling die naar analogie van het veranderde omroepbestel 

‘vertrossing’ werd genoemd en duidde op de vervlakking, 

verloedering en nivellering van de samenleving.  

Deze nieuwe bedreiging, die met de opkomst van de TROS 

was onderkend, zal ik bespreken in hoofdstuk 6. Het succes bij een 

‘nieuwe massa’ van particuliere initiatieven zoals het REM-eiland 

en de toelating van de TROS tot de publieke omroep, leidde niet 

alleen bestuurlijk tot het openbreken van het gesloten bestel. Ik zal 

aantonen dat dit tot gevolg had dat de afgebakende kaders, 

waarbinnen televisie bezien werd als Verlichter of Corruptor, hun 

algemene geldigheid verloren. Op basis van krantenberichten en 

opiniestukken stel ik dat deze ‘nieuwe massa’ dat niet deed door 

zich in de discussie te mengen over de rol van televisie in de 

samenleving, maar door de notie van kwetsbaarheid te verwerpen 

en met plezier naar de TROS te kijken.85 De felheid waarmee de 

‘vertrossing’ werd bestreden, zal duidelijk maken dat het bestaande 

discours onder druk stond en via alle ter beschikking staande 

discursieve middelen moest worden herbevestigd. Aan de hand van 

het onderscheid dat Ien Ang maakt tussen de ideologie van 

massacultuur en de populaire cultuur, zal ik verklaren hoe deze 

twee articulaties zich tot elkaar verhouden en hoe zij naast elkaar 

kunnen bestaan.  

In hoofdstuk 7 zal ik een resumé geven en beschrijven op 

welke manier de betekenis van televisie binnen het discours van de 

                                                

85 Het zal blijken dat er in de aangehaalde artikelen met name óver deze 

nieuwe massa wordt gesproken en dat een enkele opmerking van 

bijvoorbeeld een TROS-voorzitter juist als voorbeeld wordt genomen om de 

verloedering van de samenleving te bewijzen. De overtuigingskracht van de 

nieuwe massa ligt besloten in het handelen; massaal kijken naar de TROS 

en de andere omroepen links laten liggen. Dat dit gebeurt zal blijken uit 

enkele kwantitatieve publieksonderzoeken. 
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Kwetsbare Kijker is gestructureerd en beperkt. Op basis van eerder 

gegeven duidingen over de betekenis van televisie en vanuit het 

theoretisch kader dat ik eerder heb gepresenteerd, zal ik in dit 

laatste hoofdstuk een verklaring bieden voor de manier waarop 

televisie in Nederland betekenis heeft gekregen. Hierbij zal ik 

nagaan vanuit welke veronderstellingen de duidingen voor de 

articulatie van televisie zijn gegeven en deze toetsen aan de 

bevindingen van de analyse in dit onderzoek. Op basis daarvan zal 

ik een verklaring geven voor het discours en de vraag stellen vanuit 

welk belang deze specifieke betekenisgeving heeft gefunctioneerd en 

waarom deze zo lang heeft kunnen standhouden. Tot slot zal ik het 

belang van deze bevindingen schetsen in het licht van de 

hedendaagse discussie over de rol van de media in de samenleving. 
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Hoofdstuk 2 

 

Het verlangen naar het ‘ver-zien’ 
 

Het menselijke gezichtsvermogen is niet toegerust om verder te 

kunnen kijken dan zijn eigen horizon. Deze beperking is welhaast zo 

inherent aan het mens-zijn, dat het onmogelijk is een beginpunt in 

de geschiedenis aan te wijzen wanneer de mens zich daarvan 

bewust werd of een verlangen ontwikkelde om deze beperking te 

overwinnen.Er zijn echter veelvuldig toekomstvoorspellingen 

gedaan of verhalen opgetekend waarin de mens in staat was om te 

kunnen ‘ver-zien’. Zo benoemt de Duitse historicus Leonhard Fürst 

in zijn boek Zweitausend Jahre Fernsehen de grottekeningen uit de 

prehistorie als eerste uiting van het verlangen tot ‘ver-zien’86 en 

sommige fanatieke Christenen lezen in de bijbel al de aankondiging 

dat er ooit televisie zou zijn. Want toen de laatste apostel Johannes 

was verbannen naar het eiland Patmos, ontving hij visioenen die in 

het laatste bijbelboek zijn opgetekend als ‘De Openbaring van 

Johannes’. In deze toekomstvisies worden twee predikanten gedood 

in Jeruzalem. Hun lijken liggen op het plein van ‘de grote stad’ en 

‘mensen uit alle volken en stammen en talen en naties zien hun 

lijken liggen, drie en een halve dag lang (...).’87 Deze passage in de 

bijbel kan volgens sommige Christenen niet anders begrepen 

worden dan als een toekomstvoorspelling over televisies, satellieten 

en live nieuwszenders, die de beelden van de lijken van de twee 

predikanten zouden uitzenden.88  

Deze duidingen van het begin van televisie roepen de vraag 

op wanneer we nu eigenlijk kunnen spreken van ‘televisie’. In de 

                                                

86 Fürst, Leonhard. Zweitausend Jahre Fernsehen, Enteckungen und 

Erfindungen. Hamburg: Rororo, 1984. 
87 Openbaring van Johannes, Hoofdstuk 11, vers 8. (Willibrord-vertaling). 

In de nieuwe bijbelvertaling wordt hetzelfde vers vertaald met: ‘komen er 

mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal, om hun lijken te 

zien (...)’. Dit zou de voorspelling enigszins teniet doen.  
88 Zie: ‘Did the Bible Predict The Invention of Television?’ 

http://www.fbbc.com/messages/BibleTV.htm en www.creationist.org. Versie 

september 2005. 
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inleiding van deze studie haalde ik Müller aan om aan te geven dat 

de geschiedenis van televisie eerder begint dan het moment dat er 

een werkend exemplaar voorhanden was. Maar hoe ver terug in de 

tijd kunnen we gaan? En kunnen we het dan nog wel hebben over 

zoiets als ‘televisie’?  

In Audiovisions. Cinema and television as entr’actes in 

history benoemt Siegfried Zielinsky vier verschillende ‘contexts of 

origination and application’.89 Dit zijn de belangrijkste technische en 

socio-culturele oriëntaties op basis waarvan de daadwerkelijke 

realisatie van televisie mogelijk werd, te weten de telegraaf, 

telefonie, radio en cinema.90 Dat deze uitvindingen vanuit 

technologisch oogpunt noodzakelijk waren om een werkend 

televisieapparaat te vervaardigen, is zeer goed verdedigbaar. Maar 

waren deze apparaten ook noodzakelijk om televisie als idee 

voorstelbaar te maken? In zijn artikel Het Kijkglas. Negentiende-

eeuwse fantasieën over televisie91 haalt Anton Duisters de auteur 

Jonathan Crary aan. Crary neemt in zijn boek Techniques of the 

Observer het standpunt in dat door de introductie van allerlei 

optische apparaten zoals de stereoscoop en de fantasmagorie, het 

oog zich heeft losgemaakt van het lichaam.92 Ofwel, door deze 

apparaten waant de kijker zich een moment in een andere 

werkelijkheid, niet gebonden aan het eigen lichaam. Dit idee zou in 

de jaren tussen 1810 en 1840 hebben ontwikkeld en markeert een 

kentering in de manier waarop de waarnemende mens verandert, op 

basis waarvan het idee van ‘ver-zien’ voorstelbaar werd. Ook Crary 

verwijst in zijn datering naar een technologische realiteit die 

fantasie mogelijk maakte, al dateert hij deze eerder dan Zielinsky. 

                                                

89 Zielinsky, Siegfried. Audiovisions. Cinema and television as entr’actes in 

history. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999, p. 136 - 138. 
90 Carolyn Marvin wijst er in haar studie When old technologies were new op 

dat ook de introductie van het electrische licht een onderdeel is van de 

geschiedenis van electrische media. Zie Marvin, Carolyn. When old 

technologies are were new. Oxford: Oxford University Press, 1988. 
91 Duisters, Anton . ‘Het kijkglas. Negentiende-eeuwse fantasieën over 

televisie’. In: Tijdschrift voor Mediageschiedenis, nr. 1, 2005.  
92 Crary, Jonathan. Techniques of the observer. On vision and modernity in 

the nineteenth century. Cambridge: MIT Press, 1990. 
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Duisters bestrijdt echter de lezing van Crary en situeert, evenals 

Zielinsky, het begin van een daadwerkelijke televisiefantasie eind 

19e eeuw. Zijn stelling luidt: 

 

(...) dat binnen de populaire cultuur het idee van het 

gelijktijdig over afstand zien zonder dat de kijker lijfelijk ter 

plaatse aanwezig is, pas eind negentiende eeuw onderdeel 

begint uit te maken van de fictionele literatuur; het 

televisieconcept maakt vóór de introductie van de telefoon in 

1876 en de innovaties die daarop volgen geen serieus 

onderdeel uit van de collectieve fantasie.93  

 

Voorafgaand aan de telefoon was het voor fictieschrijvers 

eenvoudigweg niet voorstelbaar en dus ondenkbaar wat de 

mogelijkheden waren van het ‘onbelichaamd waarnemen’, zo stelt 

Duisters. Deze strikte datering van Duisters ligt vooral in de 

gebruikte definitie van wat ‘televisie’ is. Op basis van 

omschrijvingen van John Fiske en Lev Manovich definieert Duisters 

televisie als volgt:  

 

(...) een concept dat het mogelijk maakt via een plat 

beeldscherm rechtstreeks getuige te zijn van een 

gebeurtenis die gelijktijdig plaats heeft op een andere plaats 

zonder dat de toeschouwer daar zelf aanwezig is.94  

 

De nadruk op ‘gelijktijdigheid’ is ontleend aan het door veel auteurs 

onderschreven inzicht van William Uricchio, die stelt dat in de 19e 

eeuw de verwachtingshorizon gericht was op een medium dat 

rechtstreekse communicatie mogelijk maakte. Cinema was in die zin 

dus slechts een technologisch compromis, een omweg, in de 

                                                

93 Duisters, Anton . ‘Het kijkglas. Negentiende-eeuwse fantasieën over 

televisie’. In: Tijdschrift voor Mediageschiedenis, nr. 1, 2005: p. 63. 
94 Op. cit., p. 72. 



 47

ontwikkeling naar televisie.95 Telefonie voorzag op auditief niveau 

in dit verlangen naar simultaniteit en prikkelde pas toen de fantasie 

over simultane beeldtransmissie, iets wat later uitmondde in de 

eerste culturele verbeeldingen van televisie.  

Hoewel er verschillende dateringen bestaan van wanneer we 

nu over ‘televisie’ mogen spreken, is de consensus dat er een 

kentering in de culturele verbeelding heeft plaatsgevonden in de 

loop van de 19e eeuw. Toen werden er verschillende uitvindingen 

gepresenteerd die het verbeeldingsvermogen vergrootten en die het 

mogelijk maakten om het concept van ‘televisie’ te kunnen 

(be)denken. Zoals aangegeven zijn deze dateringen echter gebonden 

aan definities die meestal gekoppeld zijn aan een fysieke, 

technologische duiding van een daadwerkelijk apparaat of in ieder 

geval een platte glazen schijf waarop ‘live’ beelden verschijnen van 

een plaats elders. De culturele verbeelding van het verlangen om te 

kunnen ‘ver-zien’ wordt met deze definitie ingeperkt tot alleen die 

voorbeelden waarin de werking van het apparaat op een 

technologische manier wordt verklaard. Verklaringen voor het 

vermogen om te kunnen ‘ver-zien’ die magisch zijn of onverklaard 

blijven, worden hiermee op voorhand gediskwalificeerd.  

 In een bespreking van voorbeelden waarin ‘het vermogen tot 

ver-zien’ wordt verbeeld, beschrijf ik hoe de verklaring van de 

werking is veranderd met de introductie van nieuwe vindingen, 

zoals telefonie. Tevens beschrijf ik dat, ondanks deze kentering, er 

een sterke continuïteit te vinden is in het verlangen om te kunnen 

‘ver-zien’96 voor en na deze uitvindingen. De technologische 

beschrijvingen sinds de introductie van bijvoorbeeld telefonie 

hebben weliswaar de taal waarmee we ons verlangen uitdrukken om 

te kunnen ‘ver-zien’ veranderd, maar zijn daarmee nog steeds 

onderdeel van een lange traditie waarin er gespeculeerd wordt over 

                                                

95 Uricchio, William. ‘Cinema als omweg? Een nieuwe kijk op de 

geschiedenis van het bewegende beeld’. Skrien, nr. 199 (1994-1995), p. 54-

56. 
96 Een vergelijkbaar standpunt kan gevonden worden in het werk van 

Baudry over cinema. Zie: Baudry, Jean-Louis. L’Effet cinéma. Paris: 

Albatros, 1978. 
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het ‘onbelichaamd ver-zien’. Definities die de technologie als 

voorwaarde stellen, gaan voorbij aan het oorspronkelijke doel of 

verlangen niet een apparaat te vervaardigen, alswel verder te 

kunnen kijken dan de eigen horizon. De culturele verbeelding van 

dit ‘onbelichaamd ver-zien’ gaat dan, naar mijn mening, verder 

terug dan de negentiende eeuw. De verklaringen die we daarin 

tegenkomen verwijzen naar de macht van het ‘ver-zien’. Deze macht 

is weliswaar eerder magisch dan technologisch, maar de continuïteit 

ligt juist in het onverklaarbare en vooral in de macht van het ‘ver-

zien’ besloten, ook na de uitvinding van de telefonie.97  

De vaststelling van wat we onder televisie moeten verstaan 

en de suggestie dat dit beginpunt gevonden moet worden in de 

magische verbeelding van een ‘onbelichaamd ver-zien’, is van groot 

belang voor dit onderzoek. Hiermee wordt namelijk het ‘nodal point’ 

als centrale plek binnen het discours, in een verder verleden 

geplaatst dan wordt aangenomen bij definities waarin de 

technologische voorstelbaarheid als voorwaarde wordt genoemd. 

Hoewel de taal waarmee het ‘onbelichaamd ver-zien’ voor 1876 

anders is, doe ik de bewering dat de wijze waarop ‘televisie’ in deze 

periode wordt gearticuleerd, bijgedragen heeft aan de betekenis van 

televisie ná 1876. Daarmee heeft het tevens bijgedragen aan de 

differentiële posities die er rondom dit ‘nodal point’ zijn 

geproduceerd. Al in deze fase wordt de polysemie van het 

‘onbelichaamd ver-zien’ ingeperkt. Dit is niet alleen medebepalend 

geweest voor de manier waarop deze articulaties een vertaling 

kregen in de technologische beschrijvingen van na 1876. Het is ook 

herkenbaar in de manier waarop televisie voor het eerst werd 

verbeeld in Nederland. Anders gezegd, het ontstaan van de 

discoursen over televisie in Nederland wordt mogelijk gemaakt en 

begrensd door de geselecteerde articulaties van het ‘onbelichaamd 

ver-zien’ van zowel vóór de 19e eeuw als daarna. Alleen door de 

uitleg van deze pre-televisiediscoursen zal in hoofdstuk 2 duidelijk 

                                                

97 Zoals ik zal beweren aan de hand van de studie van Jeffrey Sconce. Zie: 

Sconce, Jeffrey. Haunted screen. Electronic presence from Telegraphy to 

Television. Durham: Duke University Press, 2000.  
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kunnen worden waarom ‘televisie’ in Nederland bestuurlijk 

onmiddellijk geduid werd als ‘omroep’.  

 

Magische spiegels, ivoren pijpen en bronzen waterbekkens 

In een vertelling over Alexander de Grote van Pseudo-Kallisthene, 

zo rond 125 vóór Christus, wordt het verhaal beschreven van de 

laatste Egyptische farao, Nektanebo. Als zijn land werd 

aangevallen, maakte hij poppetjes en scheepjes uit was en plaatste 

deze in een bronzen schaal met regenwater. Na een toverspreuk 

gedroeg de miniatuurweergave zich zoals in de echte zeeslag, met 

dat verschil dat Nektanebo kon ingrijpen door de poppetjes en 

scheepjes tot zinken te brengen.98 Deze toverkunst wordt 

lekanomantie genoemd en wil zeggenL het vermogen om door 

middel van een waterbak te kunnen ‘ver-zien’. Het kent vele 

varianten, zoals cristallomantie (‘ver-zien’ met een kristallen bol), 

idolomantie (met behulp van beelden of poppen, vergelijk voodoo) en 

chiromantie (met behulp van handlezen). Het magisch vermogen 

van het ‘ver-zien’ is vaak een onderdeel van beschrijvingen van 

hekserij, magiërs en orakelvertellingen en komt voor in tal van 

verhalen, sprookjes en andere volksvertellingen. Zo is het magisch 

vermogen tot ‘ver-zien’ beschreven in de bekende verhalencyclus 

Duizend en één nacht. De Franse oriëntalist Antonie Galland 

vertaalde in de vroeg 18e eeuw deze Arabische vertellingen en 

introduceerde hiermee deze verhalen in Europa. Veel van deze 

verhalen zijn nu nog steeds bekend, zoals ‘Aladin en de 

wonderlamp’, ‘Sinbad de zeeman’ en ‘Ali Baba en de veertig 

                                                

98 Vertaling van ‘Het Boek van Alexander’ van Pseudo-Kallisthene. Zoals 

opgenomen in: Tiemersma, Enno Willem. ‘De geboorte van Alexander de 

Grote de astrologisch-magische capita 1,2,3,4,12 van het eerste boek van de 

Griekse Alexanderroman recensio á’. Diss. Rijksuniversiteit Groningen, 

1995, p. 55. 
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rovers’.99 Al in 1709 verschenen deze sprookjes in Nederland onder 

de titel Duysent en Een Arabische Nachtvertellingen.100  

 Deze uitgave bevat ook het verhaal van ‘Prins Ahmed en de 

fee Paribanou’. In dit verhaal zijn de broers Houssain, Ali en Ahmed 

verliefd op de nicht van de sultan. Om te bepalen wie met haar mag 

trouwen, geeft de sultan hen de opdracht om haar het mooiste 

cadeau te brengen dat ze kunnen vinden. Houssain vindt een 

vliegend tapijt, Ahmed een appel waarmee je alle ziekten kan 

genezen en Ali koopt voor haar een ivoren pijp. Als je door deze pijp 

heen kijkt, kun je ‘ver-zien’. Als de broers bijeenkomen om hun 

geschenken te vergelijken, zien ze door de ivoren pijp dat de nicht 

van de sultan stervende is. Maar gelukkig hebben ze een vliegend 

tapijt tot hun beschikking om snel naar haar toe te gaan om haar 

vervolgens de appel te geven, waardoor zij van haar ziekte geneest. 

De sultan kan niet besluiten wiens cadeau het mooiste was, omdat 

zij allen hadden bijgedragen aan de genezing van zijn nichtje.101 

Maar ook in de westerse cultuur circuleerden verhalen over hoe een 

magisch instrument ons het vermogen gaf om ver te zien. Eén van 

de bekendste voorbeelden is misschien wel Faust van Johannes 

Wolfgang von Goethe102. In dit verhaal wordt de hoofdpersoon 

willoos door de verbeelding van een vrouw in een toverspiegel en 

laat hij zich verleiden tot ‘Het Kwaad’ wanneer de duivel hem 

belooft dat zij ooit zijn vrouw wordt.  

Ook in de bekende sprookjes van de gebroeders Grimm en 

Andersen is het magisch vermogen tot ‘ver-zien’ aan te wijzen. In 

het sprookje van de boze schoonmoeder in ‘Sneeuwwitje’ is er geen 

sprake van ‘ver-zien’ in haar ‘spiegeltje aan de wand’. Zij kon 

                                                

99 Duizend en één nacht. Vert. Gerard Keller. Nijmegen: Gebr. E. en M. 

Cohen, 1889. 
100 Meder, Theo. Sprookjes in Nederland. Meertens Instituut, Amsterdam. 

http://www.meertens.knaw.nl/medewerkers/theo.meder/sn/SprookNed.html, 

Versie juli 2006. 
101 Uiteindelijk zou Ali met haar trouwen omdat hij verder kon schieten met 

zijn pijl en boog. 
102 Goethe, Johann Wolfgang. Faust [deel 1 en 2]. Vert. Scheltma, Carel 

Steven Adama van. en Nico van Suchtelen. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 

2004. 



 51

immers niet in haar spiegel ‘ver-zien’, maar werd toegesproken door 

een orakel. In een ander sprookje van de gebroeders Grimm echter, 

‘Roland’, heeft een heks een echte dochter en een stiefdochter. Als de 

vrouw jammerlijk mislukt in een moordaanslag op haar gehate 

stiefdochter en per ongeluk haar eigen dochter vermoordt, kijkt ze 

door het venster naar buiten en kan ze haar stiefdochter met haar 

minnaar zien lopen. Niet omdat ze achter het raam liepen, maar 

omdat de stiefmoeder een magisch vermogen had om te kunnen ‘ver-

zien’.103 Een vergelijkbaar vermogen wordt door Andersen 

toegeschreven aan een grootmoeder in het gedicht ‘Grootmoeders 

bril’ uit 1845.104 Zij kan door deze bril gebeurtenissen zien die 

ergens anders plaatsvinden en daarbij kan ze ermee in de toekomst 

kijken.  

 Weliswaar niet zozeer magisch maar wel volledig 

onverklaard, zijn de toekomstverhalen en fantastische vertellingen 

over (ruimte)reizen. Zo beschreef de Griek Lucianus van Samosate 

al rond 125 na Christus in Ware verhalen over hoe een schip in zo’n 

heftige storm raakt, dat het terstond op de maan terechtkomt.105 Op 

de maan treffen de schepelingen een wonderlijk verschijnsel. Want 

in een spiegel, boven een put, kunnen zij zien en horen wat er op 

aarde gebeurt. Ondanks dat het bijna 1600 jaar na de vertelling van 

Lucianus is verschenen, vertoont de fantastische vertelling 

Giphantie uit 1760 van Tiphagne de la Roche grote overeenkomsten. 

Want ook in deze roman wordt een reis beschreven waarin de 

hoofdpersoon wordt meegenomen naar een ver en vreemd land. In 

dit geval is het het eiland Giphantie waar de hoofdpersoon wordt 

rondgeleid en de meest fantastische dingen krijgt te zien, waaronder 

een vorm van fotografie.106 Ook in dit verhaal wordt er melding 

                                                

103 De sprookjes van Grimm werden in 1820 voor het eerst in het 

Nederlands uitgegeven onder de titel Sprookjes-boek voor kinderen. Uit de 

nalatenschap van moeder de gans. 
104 Andersen, H.C. Sprookjes en vertellingen. Vert. Marie W. Vos. 

Amsterdam: Contact, 1967. 
105 Samosate, Lucianus van. Ware verhalen. Vert. Boukje Verheij en Tijn 

Cuypers. Amsterdam: Atheneum-Polak & Van Gennep, 1999. 
106 Hiervoor wordt er een stuk stof ingesmeerd met een bepaalde materie. 

Hierdoor werkt het stuk stof als een spiegel, maar als je dan dat stuk stof 
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gemaakt van een enorme toverspiegel waarop in vijftien minuten de 

gebeurtenissen van de wereld de revue passeren.107 

 

“Het is voor het gezicht wat de telefoon voor het gehoor is” 

Alle voorgaande voorbeelden hebben als overeenkomst dat ze een 

idee van ‘ver-zien’ presenteren waarin de daadwerkelijke werking 

van spiegel, waterbekken of ivoren pijp onverklaard of magisch is. 

Er is inderdaad, zoals Duisters stelt, geen technologische verklaring 

voor, hoe het mogelijk is dat je iets kan zien dat zich elders afspeelt. 

In de loop van de negentiende eeuw verandert de aard van de 

culturele verbeelding van het ‘ver-zien’. Ondanks dat het nog tot 

1925 zou duren voordat John Logie Baird een werkende televisie 

zou presenteren108, worden vanaf dat moment technologische 

verklaringen meegegeven in de fictie over het ‘ver-zien’. Deze 

verklaringen namen, zoals gesteld, vooral na de introductie van de 

telefoon in 1876 een grote vlucht. Zo ging er in 1878 het gerucht dat 

de beroemde Thomas Edison een zogenaamde ‘telephonoscope’ had 

uitgevonden. Dit voedde de wildste speculaties over de 

mogelijkheden van een dergelijk apparaat. Edison had een 

eenvoudige schets gemaakt van twee lange toeters die door flexibele 

slangen aan beide oren bevestigd konden worden. Een soort 

telescoop voor je oren. Hierdoor zou je geluid op enkele kilometers 

nog kunnen horen.  

De voorstelbaarheid van een werkend apparaat betekent 

een verandering in de taal waarmee het verlangen om verder te 

kunnen kijken dan de horizon, werd gearticuleerd. Televisie als 

‘nodal point’ ontleent haar betekenis niet alleen meer aan 

sprookjesachtige of fantastische vertellingen, maar wordt in de 

voortschrijdende technologisering van de samenleving ook geduid 

                                                                                                       

een uur lang in het donker te drogen legt, heb je een afbeelding die de 

werkelijk zo goed nabootst, dat geen kunstwerk dat kan evenaren. 
107 Marx, Jacques. Tiphaigne de la Roche: Modéles de I'imaginaire au 

XVIIIe siècle. Brussels: Editions de l'Université de Bruxelles, 1981. 
108 Abramson, Albert. ‘The Invention of Television’. In: Smith, Anthony, red. 

Television, An International History. Oxford: Oxford University Press, 1998, 

p. 14. 
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met technologische beschrijvingen. Het fantastische blijft wel 

aanwezig in de articulatie, maar wordt nu uitgedrukt in 

vertellingen waarin de technologie ook een grote rol speelt.  

De verwachtingen van de door Edison aangekondigde 

‘telephonoscope’ waren hooggespannen, zoals blijkt uit de beroemde 

tekening van George de Maurier in het tijdschrift Punch. Op deze 

tekening is te zien wat De Maurier dacht dat de ‘telephonoscope’ zou 

zijn. 

 Comfortabel in de eigen huiskamer, verwarmd door een 

knapperende open haard, voeren ouders een gesprek vanuit Londen 

met hun dochter in Ceylon (het huidige Sri Lanka). In een soort 

combinatie van wat werd omschreven als een elektrische camera 

obscura en een telefoon, terwijl haar vrienden een potje tennis aan 

het spelen zijn, spreekt Beatrice via de ‘telephonoscope’ met haar 

vader.109  

 Duidelijk is dat de ‘telephonoscope’ een communicatiemiddel 

is als een telefoon, maar dan aangevuld met beeld. Helaas waren 

Edison en de technologie nog lang niet zover om deze vorm van 

communicatie te realiseren, maar ze vormde wel de inspiratie voor 

één van de belangrijkste visionairen van de 19e eeuw, Albert Robida. 

Hij was vooral bekend als illustrator van andermans werk, maar 

tussen 1883 en 1890 publiceerde hij zelf ook een reeks sci-fi-boeken 

met zijn toekomstideeën over de twintigste eeuw. Het verhaal is 

ondergeschikt aan het beeld dat Robida wil schetsen van de jaren 

vijftig van de twintigste eeuw. Het weesmeisje Helene Colobry komt 

in 1952 naar Parijs om het te gaan maken. Onder begeleiding van 

haar oom leert zij de stad kennen in de delen Le vingtieme siècle 

(1883), La guerre au vingtieme siècle (1887) en Le vingtieme siècle; 

La vie electrique (1890). 

                                                

109 Onderaan de tekening staat beschreven wat vader en dochter met elkaar 

bespreken: 

Paterfamilias: “Beatrice, come closer, I want to whisper. Beatrice: “Yes, 

Papa dear”. Paterfamilias: “Who’s that charming young lady playing on 

Charlie’s’ side?” Beatrice: “She just came over from England, Papa. I’ll 

introduce you to her as the game’s over.” 
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In tegenstelling tot andere sci-fi-schrijvers als Jules Verne 

was Robida in het bijzonder geïnteresseerd in de sociaal-

maatschappelijke gevolgen van de technologische ontwikkelingen 

die hij voorzag. Zo beschrijft hij niet alleen de meest fantastische 

technologische ontwikkelingen, maar heeft hij het ook over een 

actieve vrouwenbeweging en beschrijft hij zelfs al een 

studentenopstand in Parijs. Vooral waardevol zijn de beschreven en 

getekende ideeën van Robida over wat hij verstond onder de 

‘telephonoscope’. 

Op zijn tekeningen is bijvoorbeeld te zien hoe op een enorm 

scherm de Parijzenaars in ontsteltenis de plunderingen zien die 

plaatsvinden tijdens de grote burgeroorlog van 1951 in China.110 

Maar ook in de huiselijke kring wordt er als avondvermaak gekeken 

naar hoe in een woestijn rivaliserende partijen op hun kameel met 

hun karabijnen elkaar te lijf gaan.111 De ‘telephonoscope’ werd niet 

alleen ingezet voor sensatiezucht. Ook enige mate van voyeurisme 

werd gevoed met het nieuwe medium, bijvoorbeeld als een ballerina 

haar kousen optrekt voor het oog van enkele wellustige heren.112 

Robida voorspelde met de komst van de ‘telephonoscope’ de 

vervolmaking van een technologie. Haar prilste vorm was de 

telegraaf en via de telefoon, die immers slechts geluid kon 

weergeven, was het volwassen geworden in de ‘telephonoscope’.113 

Ondanks de technologische volmaaktheid zou het in het gebruik 

echter tot ontwrichting leiden.  

De vooruitziende geest van Robida blijkt niet alleen uit zijn 

tekeningen, waarin duidelijk hedendaagse televisieprogramma’s 

zoals het journaal te herkennen zijn. Ook in de organisatie rondom 

                                                

110 In de heruitgave staat de begeleidende tekst: Erregt verfolgen die 

Pariser die Plündering Pekings im Grossen Bürgerkrieg von 1951 am 

Fernsehschirm.’ Zie: Robida, Albert. Luftschösser der Belle Epoque. Die 

besten utopischen Bilder aus “Le vingtième Siècle” [herausgegeben von 

Winfried Petri]. Dortmund: Harenberg Kommunikation, 1979, [afb. 185] p. 

184. 
111 Op. cit., [afb. 84] p. 85. Begeleidende tekst: ‘Die Tagesschau als 

abendliche Familienunterhaltung’. 
112 Op. cit., [afb. 89] p. 888. Begeleidende tekst: ‘Ein indiskreter Irrtum des 

Bildfernsprechers’. 
113 Zie: Histoire de la television’, http://histtv2.free.tv, Versie, Juni 2004. 
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het medium zijn de beschrijvingen van Robida verrassend accuraat. 

Zo beschrijft hij dat je voor een kleine vergoeding met je 

‘telephonoscope’ concerten kan bekijken en beluisteren in de eigen 

huiskamer. Dat dit ook een economisch succes zou zijn, voorzag 

Robida ook al, want hij beschreef dat het bedrijf dat deze dienst 

aanbood tussen 1945 en 1951 al zeshonderdduizend betalende leden 

van over de hele wereld had.114 Hiermee was de ‘telephonoscope’ dus 

niet alleen een veredelde telefoon, zoals wij die nu kennen, maar 

beschreef Robida het ook als een onderdeel van een omroepsysteem, 

waarbij er een centrale instantie is die veel mensen tegelijkertijd 

een bepaald programma kon aanbieden.  

 In navolging van Robida verschenen er meerdere romans 

waarin vergelijkbare ‘televisionaire apparaten’ een rol speelden. Zo 

werd in Nederland in 1894 de roman Het vergaan der wereld 

gepubliceerd van Camille Flammarion.115 Deze roman speelt zich af 

in de 30ste eeuw en dan is de ‘telephonoscope’ inmiddels ontwikkeld 

tot een apparaat dat het mogelijk maakt om met behulp van een 

knoppensysteem te ‘zappen’ naar alle plekken op aarde. Evenals bij 

Robida is er sprake van een soort omroepsysteem waarbij er een 

centrale organisatie is die uitzendingen mogelijk maakt waarnaar 

veel mensen eventueel tegen betaling kunnen kijken. Hiermee was 

de ‘telephonoscope’ niet slechts een veredelde telefoon waarmee één-

op-één-communicatie mogelijk was, maar een onderdeel van een 

omroeporganisatie waarin één instantie een groot aantal kijkers kon 

bereiken. Dit idee over ‘broadcasting’ had ongekende mogelijkheden, 

niet alleen voor de individuele kijker, maar vooral voor het collectief 

van kijkers, ofwel de samenleving. 

 Het verlangen naar het ver-zien als een gemeenschappelijke 

ervaring, blijkt ook uit een immens populair boek dat in dezelfde 

periode als de serie van Robida en het boek van Flammerion werd 

gepubliceerd, namelijk Looking backward 2000-1887 van Edward 

Bellamy uit 1888. Alleen van De Negerhut van Oom Tom werden in 

                                                

114 Ibid. 
115 Flammerion, Camille. Het vergaan der wereld. Zutphen: Thieme & Cie, 

1899, p. 258-259. 
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de 19e eeuw wereldwijd meer exemplaren verkocht116 en al in 1891 

verscheen er een Nederlandstalige versie onder de titel In het jaar 

2000.117  

In dit verhaal lijdt de hoofdpersoon Julian West aan 

slapeloosheid. Er is echter een remedie: als hij zich laat 

hypnotiseren, kan hij wel de slaap vatten. De avond voor zijn 

huwelijk laat hij zich dan ook weer hypnotiseren, maar dan slaat 

het noodlot toe. Rustig slapend in de kelder van zijn huis brandt 

boven hem het huis af. Nog volledig onder zeil merkt hij daar niets 

van en men veronderstelt dat hij in de brand is omgekomen. Echter, 

113 jaar later als er op de plek van het huis al lang een nieuwe 

woning is gebouwd, laat de nieuwe bewoner, dokter Leete, een 

laboratorium bouwen in de achtertuin. Bij de graafwerkzaamheden 

stuit hij op een kelder waarin Julian West al die tijd in een 

comateuze toestand heeft gelegen. De dokter vertelt hem dat het 

inmiddels 2000 is en neemt hem op in zijn gezin. Na de 113 jaar dat 

Julian West in de kelder heeft gelegen is de wereld radicaal 

veranderd, want alle problemen die in de 19e eeuw actueel waren, 

zijn inmiddels opgelost. Er is geen armoede meer, geen kloof tussen 

arm en rijk, de vrouw is volledig geëmancipeerd en als het regent 

schuiven er automatisch daken boven het trottoir. Uiteraard is 

Julian West verbijsterd en vraagt hij de dokter honderduit over de 

geschiedenis van dat al.118  

Een van de verworvenheden van het jaar 2000 is dat er een 

omroepsysteem is dat sterke overeenkomsten vertoont met wat 

Robida had beschreven in Le vingtieme siècle. Als de vrouw van 

dokter Leete aan Julian West vraagt van welke muziek hij houdt, 

                                                

116 Zie http://www.bellamy, Versie Oktober 2005. 
117 Bellamy, Edward. In het jaar 2000. Vert. F. van der Goes. Amsterdam: 

Van Looy, 1891. 
118 Een opvallende vergelijking is te maken met de roman When the Sleeper 

Wakes van H.G. Wells, waarin de hoofdpersoon weliswaar nog eens honderd 

jaar extra slaapt en pas na 200 jaar wakker wordt, maar ook dan in 

aanraking komt met fantastische nieuwe uitvindingen waaronder een 

kleurentelevisietoestel dat ‘live’ beelden toont van een revolutie. Zie voor 

een online versie: http://www.online-literature.com/wellshg/sleeperwakes/, 

Versie februari 2006.  
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antwoordt Julian: “orgelmuziek”. Verrukt door zijn excellente keuze 

draait zij aan een schroef op een apparaat en ‘onmiddellijk werd de 

kamer gevuld door het geluid van een groot orgelconcert’. Julian is 

diep onder de indruk: ‘“Grootsch!” riep ik uit, toen de laatste 

heerlijke golf brak en zacht vervloeide. “Bach zelf moet dat orgel 

bespelen. Maar waar staat het orgel?”. Vervolgens legt juffrouw 

Leete uit hoe de vork in de steel zit: 

 

Zij wordt niet gemaakt door feeën of geesten, maar door 

eerlijke en verbazend knappe menschelijke handen. Wij 

hebben eenvoudig het denkbeeld van arbeidsbesparing door 

samenwerking ook in de muziek toegepast. Er zijn een 

menigte concertzalen in de stad die met groote volmaaktheid 

voor alle soorten van muziek zijn ingericht. Deze zalen zijn 

door telefoons verbonden met al de huizen van de menschen, 

die een klein abonnement willen betalen en haast niemand, 

die dat niet wil.119  

 

Uit deze beschrijving blijkt hoe ondanks de verandering in de taal er 

nog steeds een besef is van de magie van de technologie. Ook de 

veronderstelde macht die de technologie met zich meebrengt, wordt 

onderkend, want dit omroepsysteem dient niet alleen het gemak en 

het vermaak. Dit blijkt als juffrouw Leete met veel mededogen 

spreekt over de erbarmelijke situatie in de 19e eeuw: 

 

Muziek, die de moeite waard was, moet geheel buiten het 

bereik van de groote menigte gebleven zijn en alleen 

toegankelijk voor de uitverkorenen, en dan nog kort, met 

groote moeite en kosten, door iemand anders gekozen en 

verbonden met allerlei ongewenschte omstandigheden.120  

 

                                                

119 Zie http://www.bellamy.nl, Versie Oktober, 2005. In het jaar 2000. 

Hoofdstuk XI, p. 63 – 70. 
120 Ibid. 
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De beschrijvingen en alle antwoorden op de vele vragen van de 19e 

eeuwer Julian West vormden het uitgangspunt van de vele Bellamy-

clubs. Daarin kwamen de zogenaamde Bellamisten bijeen om zich in 

te zetten voor de realisatie van de ideeën van Bellamy, zoals die in 

de roman naar voren kwamen. Allereerst uiteraard in Boston, waar 

het verhaal zich afspeelt, maar later ook op andere plekken in de 

Verenigde Staten. In Nederland werd er in 1932 de ‘Internationale 

Vereeniging Bellamy’ opgericht.121 Met circa 30.000 leden en nog 

veel meer sympathisanten, verspreid over circa 87 plaatselijke 

afdelingen, met een eigen blad, lezingen, werkclubs en landdagen, 

was het een beweging van betekenis in Nederland.122  

Ter aanvulling op Looking backward 2000-1887 schreef 

Bellamy een vervolg onder de titel Equality. Ook dit boek verscheen 

al snel in Nederlandse vertaling onder de titel Gelijkheid voor 

Allen.123 De strekking van het verhaal blijft precies hetzelfde, Julian 

West is nog steeds de nieuwsgierige 19e eeuwer die alles wil weten 

over hoe het kan dat in het jaar 2000, na de grote omwenteling, alles 

zo goed geregeld is. Doktor Leete is meer dan bereid om hem dat 

allemaal uit te leggen. In dit vervolg is er een belangrijke rol 

weggelegd voor de televisie, of zoals Bellamy het noemt, een 

‘electroscoop’. Uiteraard is Julian West onwetend en nieuwsgierig 

                                                

121 Het centrale uitgangspunt van de Bellamisten was de bevrijding van het 

kapitalisme, door volstrekte economische gelijkheid. Iedereen tussen de 21 

en 45 maakt deel uit van het arbeidsleger en krijgt geen loon maar de 

beschikking over een soort creditcard waarmee levensmiddelen kunnen 

worden aangeschaft in het ‘gemeentemagazijn’; waarbij er slechts een 

exemplaar in een vitrine staat en je niet wordt verleid iets te kopen wat je 

niet nodig hebt. Binnen dit zeer linkse, marxistische ideaal speelt 

technologie een speciale rol. Want omdat machines een zeer belangrijk 

middel tot productie zijn, behoren zij toe aan de gemeenschap, net als de 

spoorwegen, de telegraaf, de telefoon en een centrale omroep. 
122 Met het begin van de Tweede Wereldoorlog kwam hier radicaal een einde 

aan. In 1946 deed er nog wel een Bellamy-partij mee aan de Tweede-

Kamerverkiezingen maar deze haalde geen zetel. Sinds 1989 is de 

vereniging weer actief en geeft vier keer per jaar het tijdschrift ‘Welvaart 

voor allen’ uit. Zie: Bellamy Stichting, http://www.bellamy.nl, Versie 

Oktober, 2005. 
123 Bellamy, Edward. Gelijkheid voor Allen. Vert. A. Nolles-Heuff. Den 

Haag, 1897. 
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als hij de kamer binnenkomt en Dr. Leete aantreft bij de 

‘electroscoop’: 

 

“Wat is dat?" vroeg ik. “Het is voor het gezicht wat de 

telefoon voor het gehoor is", antwoordde de dokter.  

 

Dokter Leete demonstreert de electroscoop en toont een ‘live’ 

verbinding met een klaslokaal waar een examen wordt afgenomen. 

 

“Lieve hemel," fluisterde ik, want niettegenstaande zijn 

verzekering kon ik maar niet beseffen, dat zij mij niet 

konden horen. “Zijn wij hier of daar?”. “Wij zijn hier, dat is 

zeker, maar met onze oren en ogen zijn we dáár. Dit is een 

combinatie van telefoon en electroscoop.  

Zo werkte dus de zinsbegoocheling, alsof ik de zitting 

in het schoollokaal werkelijk had bijgewoond. (...). Nadat de 

dokter mij het toestel had verklaard, dat als het ware mijn 

optische zenuw verlengde, toonde hij mij de mogelijkheden 

ervan en maakte ik gedurende het volgende uur, zonder 

mijn stoel te verlaten, een reis om de wereld. (...) Ik hoefde 

slechts een grote stad te noemen of een bekende plaats in 

een of ander land, om er onmiddellijk te zijn met mijn ogen 

en oren. (...) 

 Ondertussen vertelde de dokter mij, dat niet alleen 

de telefoon en electroscoop voortdurend met een groot aantal 

stations verbonden waren en alle bezienswaardigheden van 

enig belang lieten zien, maar dat ook als er ergens in de 

wereld een voorval of een of ander groot ongeluk plaats had, 

in een ogenblik verbindingen tot stand kwamen, zodat de 

hele mensheid onmiddellijk met eigen ogen kon waarnemen, 

hoe het er mee stond.124 

 

                                                

124 Zie http://www.bellamy, Versie Oktober, 2005. Economische gelijkheid. 

Hoofdstuk 22-24.  



 60

Deze toekomstvisie komt al dicht in de buurt van het 

omroepsysteem dat pas ruim zestig jaar later in Nederland van 

start zou gaan.  

 

‘Electronic elsewhere’ 

De negentiende-eeuwse verbeeldingen van technologisch ‘ver-zien’, 

maar vooral het magische ‘ver-zien’ in de periode daarvoor, tonen 

aan dat de verbeelding van het ‘onbelichaamd ver-zien’ al ver voor 

de daadwerkelijke introductie van het apparaat televisie aanwezig 

was in de westerse cultuur. Sinds het einde van de 19e eeuw is de 

manier waarop er over het ‘onbelichaamd ver-zien’ werd geschreven, 

veranderd. Duisters stelde dat het televisieconcept vóór de 

introductie van de telefoon in 1876 en de innovaties die daarop 

volgden geen serieus onderdeel uitmaakte van de collectieve 

fantasie. Maar op basis van de hiervoor besproken voorbeelden wil 

ik stellen dat slechts de taal is veranderd waarmee het verlangen 

wordt geuit. Met andere woorden, als ‘televisie’ gedefinieerd wordt 

als de uiting van het verlangen om verder te kunnen kijken dan de 

eigen horizon of als de uitleg van een ‘onbelichaamd ver-zien’,dan 

gaat deze geschiedenis veel verder terug dan het jaar 1876, het jaar 

dat Duisters aanwijst als begin van de verbeelding van televisie of 

de ‘contexts of origination and application’ van Zielinsky. Vanuit dit 

standpunt zijn er vóór en na 1876 juist duidelijke overeenkomstige 

karakteristieken herkenbaar in de manier waarop het ‘ver-zien’ 

betekenis krijgt. Daarom zou het een misvatting zijn om te stellen 

dat in de late 19e eeuw het discours pas gevormd werd. Want vanaf 

de eerste beschrijvingen over het ‘ver-zien’ is er een sterk begrip van 

zowel het magische karakter van het instrument dat de 

mogelijkheid tot ‘ver-zien’ biedt, als de macht die het verschaft aan 

diegene die dit instrument beheert. Sinds de 19e eeuw bieden de 

beschrijvingen technologische verklaringen voor de werking en 

organisatie van het nieuwe medium. Desondanks blijven zowel dit 

sterke begrip van het mogelijk magische of mystieke karakter van 

het ‘ver-zien’ aanwezig in de verbeelding, als de grote macht die met 

het ‘ver-zien’ gepaard ging.  



 61

 Het magische karakter blijkt onder meer uit de 

terugkerende beschrijvingen na 1876, waarin de nieuwe technologie 

de mogelijkheid zou bieden om contact te maken met 

buitenzintuiglijke of buitenaardse werelden en wezens. Jeffrey 

Sconce beschrijft dit terugkerend patroon in Haunted Screen 

,waarin de kijker wordt getransporteerd naar wat hij een ‘electronic 

elsewhere’ noemt.125 Dit onverklaarbare en magische karakter van 

het ‘ver-zien’ is bijvoorbeeld herkenbaar bij Julian West in Bellamys 

Economische gelijkheid, nadat hij voor het eerst televisie had gezien: 

 

Daar al mijn begrippen van tijd en afstand tot een chaos 

teruggebracht waren en ik half dronken van verbazing was, 

riep ik uit: “Ik houd het niet langer meer uit en begin te 

twijfelen of ik in of buiten mijn lichaam ben.”126  

 

De macht van het ‘ver-zien’ blijkt uit de manier waarop, zowel vóór 

als na 1976, televisie omschreven werd als een instrument waarmee 

de wereld en de werkelijkheid fundamenteel konden worden 

veranderd. Zoals bij de Egyptische farao Nektanebo, die een 

volledige vloot laat zinken of de broers Houssain, Ali en Ahmed, die 

hun nichtje kunnen redden van een wisse dood. Later in de 19e eeuw 

lag de macht het ‘ver-zien’ vooral in de manier waarop het werd 

georganiseerd. Hiermee blijft de veronderstelde macht van het ‘ver-

zien’ aanwezig in de verbeelding. Daarbij gaat het niet alleen meer 

over de kijkervaring van het individu, maar over de manier waarop 

de verzameling van alle kijkervaringen in de samenleving de 

maatschappij kan veranderen.  

                                                

125 Sconce, Jeffrey. Haunted screen. Electronic presence from Telegraphy to 

Television. Durham: Duke University Press, 2000, p. 10. Hierbij constateert 

Sconce een verschil tussen radio en televisie. Radio zou eerder contact 

kunnen leggen met een al bestaande geestenwereld; televisie zou een eigen 

occulte, virtuele wereld creëren.  
126 Zie http://www.bellamy, Versie Oktober, 2005. Economische gelijkheid. 

Hoofdstuk 22-24.  
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Televisie als het ‘onbelichaamd ver-zien’ 

Televisie als ‘nodal point’ in het prille discours is herkenbaar door 

haar te benoemen als de verzameling articulaties over 

‘onbelichaamd ver-zien’. In dit proces, waarin het ‘element’ 

‘onbelichaamd ver-zien’ tot ‘moment’ is gemaakt, is er in de 

articulaties een terugkerende betekenis die aan dit ‘ver-zien’ wordt 

toegekend. Want zoals gesteld krijgt ‘televisie’, zowel vóór als naá 

1876, betekenis in relatie tot magie en macht. Hierdoor ontstaat er 

een inperking van de polysemie van het ‘onbelichaamd ver-zien’ en 

worden er betekenissen juist mogelijk gemaakt. Zo is vóór 1876 het 

‘onbelichaamd ver-zien’ als magisch vermogen vooral de macht van 

een individu. Alleen diegene die kan beschikken over het 

waterbekken, de ivoren pijp of de toverspiegel, is in staat om 

oorlogen te winnen of verder te kijken dan de eigen horizon. Het 

beeld van een toverspiegel kan de kijker echter ook transporteren 

naar een ‘electronic elsewhere’, zoals Sconce opmerkte. Deze 

magische macht van het ‘onbelichaamd ver-zien’ krijgt een andere 

betekenis als het ‘ver-zien’ niet meer alleen omschreven wordt als 

een individuele ervaring maar ook als een organisatie met een 

maatschappelijk doel. De beschrijving door bijvoorbeeld Bellamy 

van een dergelijke organisatie laat zien dat het verlangen naar het 

‘ver-zien’ de individuele ervaring overstijgt en een duiding is van 

een collectief ‘ver-zien’. Het beheer van het medium en daarmee het 

collectief ‘ver-zien’ gaf macht en verantwoordelijkheid aan diegene 

die het ‘ver-zien’ zou beheren. Daardoor werd in het discours 

televisie gearticuleerd als een medium dat de samenleving beter of 

slechter kon maken, oftewel televisie als Verlichter of Corruptor. 

Want macht veronderstelt een mogelijke verandering die positief of 

negatief kan zijn, al naar gelang de voorspelling van bijvoorbeeld 

Bellamy of Robida zou uitkomen. Het was immers volgens Bellamy 

de ‘electroscoop’ die eraan had bijgedragen dat alle problemen uit de 

19e eeuw waren opgelost. Robida schetste een minder rooskleurige 

toekomstvoorspelling waarin televisie figureert als Corruptor, een 
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ondermijner van de deugden van de mens, verbeeld in voyeurisme 

en sensatiezucht.  

De macht die toegekend wordt aan het ‘ver-zien’, lag na de 

technologisering van de taal, waarmee het verlangen naar ‘ver-zien’ 

werd geuit, niet meer bij het individu met het (magisch) vermogen 

tot verzien. De macht lag daarentegen bij diegenen die de 

verantwoordelijkheid droegen voor de inrichting van de 

samenleving. Dit blijkt uit het werk van zowel Flammerion, Robida 

als Bellamy. Zij schrijven over hoe televisie ingezet kon worden als 

sociaal-maatschappelijk instrument. Met deze beschrijvingen 

positioneerden Robida, Bellamy en Flammerion zichzelf als de 

eerste Deskundigen. Want deze toekomstverwachtingen vormden 

een leidraad voor de manier waarop het medium begrepen moest 

worden en ondersteunden daarmee de rol van de Beschermers die 

later de verantwoordelijkheid voor televisie op zich zouden nemen. 

Met name bij Bellamy bleek dat televisie hiermee onderdeel werd 

van een ideologie en zelfs een volksbeweging. Televisie zou in de 

juiste handen kunnen leiden tot de emancipatie van de zwakkeren 

in de samenleving. Hoge cultuur en goed onderwijs zou immers voor 

iedereen beschikbaar worden.  

Zo werd televisie, nog ver voordat het daadwerkelijk kon 

functioneren, een instrument dat een positie innam binnen een 

netwerk van betekenissen die in relatie stonden tot noties van 

opvoeding, verheffing en vooral vorm- en kwetsbaarheid van de 

mens en de samenleving. Anders gezegd, de aanvankelijke 

polysemie was ingeperkt, waardoor televisie gearticuleerd werd in 

relatie tot het welzijn van de samenleving. Daardoor werd het een 

verantwoordelijkheid voor diegenen die zich hiervoor aansprakelijk 

achtten. In hoofdstuk 3 zal ik bespreken hoe in het verzuilde 

Nederland deze rol werd vertolkt door de vertegenwoordigers van de 

zuilen. Deze Beschermers werden als subjectpositie binnen het 

netwerk van differentiële posities geproduceerd en gepositioneerd 

ten opzichte van de veronderstelde maatschappelijke rol of macht 

van televisie. Zij stonden daarin niet alleen en konden zich laten 

adviseren door de Deskundigen, zoals Robida en Bellamy, om het 

onderscheid te maken tussen televisie als Verlichter en Corruptor. 

Dit netwerk van wederzijds afhankelijke subjectposities wordt 

gecompleteerd door de veronderstelling dat de kijker kwetsbaar was 

en dus beschermd diende te worden. Daarom is het ook allerminst 
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verwonderlijk dat door deze articulatie het in Nederland 

noodzakelijk werd geacht om al op voorhand het medium in 

bestuurlijke zin te beteugelen, terwijl er van een werkend apparaat 

nog lang geen sprake was.  
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Hoofdstuk 3 

 

Mits in de juiste handen. Televisie als 

omroep 
 

Het was in Nederland niet onopgemerkt gebleven dat er wellicht wel 

eens zoiets zou kunnen komen als ‘televisie’. Niet alleen de 

aanhangers van Edward Bellamy hadden gelezen over de 

wonderbaarlijke mogelijkheden van de ‘electroscoop’, ook de 

Nederlandse politiek bereidde zich voor op de komst van het nieuwe 

medium.  

Voor het eerst kwam het nieuwe medium ter sprake in een 

voorstel tot wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet uit juni 

1927. In dit voorstel werd onder omroep ook ‘de reeds hier en daar 

zich aanmeldende toepassing der zoogenaamde televisie' 

geschaard127 en in het Radioreglement uit 1930 werd gesproken over 

'mededeelingen van woord-, toon- of beeldinhoud'. Daarmee viel dus 

ook televisie onder dit reglement.128 Ondanks het feit dat er amper 

een werkende televisie was gedemonstreerd de beleidsmakers 

waarschijnlijk alleen nog maar van televisie hadden gehoord, 

werden er dus al op voorhand maatregelen genomen, opdat televisie 

‘omroep’ zou worden.  

De bestuurlijke keuze van de Nederlandse overheid om 

televisie toen al te duiden als ‘omroep’, heeft grote consequenties 

gehad voor de rol en betekenis van televisie in de Nederlandse 

samenleving. Jostein Gripsrud bespreekt in zijn artikel Television, 

Broadcasting, Flow: Key metaphors in TV Theory129, de implicaties 

van de keuze voor deze organisatievorm van televisie. Hiervoor 

grijpt hij terug op de etymologische oorsprong van ‘broadcasting’, 

                                                

127 Memorie van Toelichting (Handelingen Tweede Kamer, Bijlagen 1926-

1927, nr. 353.3. Geciteerd in: Wieten, Jan. Televisie is omroep. Informatie & 

Informatiebeleid, http://www.cram.nl/ieni/940310.htm. Versie juni 2004. 
128 Ibid. 
129 Gripsrud, Jostein, Television, broadcasting, flow: key metaphors in TV 

theory. In: The television studies book. (red.) Geraghty, Christine; Lusted, 

David. London: Arnold, 1997, p. 28. 
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aangezien deze term niet alleen etymologisch is terug te voeren op 

een agrarische term die wijst op het zo breed mogelijk uitwerpen 

van zaden. ‘Broadcasting’ gaat over ‘planned growth in the widest 

possible circles, the production if the conditions are right, of a rich 

harvest’.130 Hoewel ‘omroep’ in het Nederlands niet terug te voeren 

is op een gelijksoortige agrarische term, is in de organisatievorm 

duidelijk de overeenkomst met ‘broadcasting’ te herkennen. De 

vraag die Gripsrud zich stelt, is waarom er bij een technologie als 

televisie gekozen is voor zo’n metafoor.131  

Deze vraag is ook relevant voor de Nederlandse situatie. 

Want waarom werd er toen al gekozen voor een ‘broadcasting’-

systeem, terwijl er nog helemaal geen technologie voorhanden was 

en er ook toen al alternatieven mogelijk waren voor de organisatie 

van het medium televisie?132 Immers, de eerste fantasieën over een 

medium als televisie leken meer op een telefoon met beeld133 en in 

Duitsland werd er in eerste instantie gekozen voor televisies in 

publieke ruimtes, eerder te vergelijken met een soort bioscoop.134  

Uitgaande van de kennis die op dat moment aanwezig was 

in Nederland over televisie, zijn er verschillende argumenten aan te 

voeren waarom televisie toen al benoemd werd als ‘omroep’. 

Allereerst waren er de voorbeelden die ik in hoofdstuk 1 heb 

beschreven. Schrijvers als Flammerion, Robida en Bellamy hadden 

als Deskundigen televisie beschreven als een sociaal-

maatschappelijk instrument dat in de organisatievorm overeen 

kwam met een ‘omroep’. Deze articulaties beperkten in de 

verbeelding de toepassingsmogelijkheden van de technologie, 

waardoor voorstelbaar is dat het ook in bestuurlijke zin als ‘omroep’ 

                                                

130 Op. cit., p. 20. 
131 Ibid. 
132 Want dat er eventueel wel andere mogelijkheden waren, maar dat in 

Nederland televisie altijd synoniem is geweest aan omroep, beschrijft Jan 

Wieten in: Wieten, Jan. Televisie is omroep. Informatie & Informatiebeleid, 

http://www.cram.nl/ieni/940310.htm. Versie juni 2004.  
133 Robida, A. Le vingtième siècle. La vie électrique. Paris, 1890. 
134 Uricchio, William. Envisioning the Audience: perceptions of early German 

television's audiences, 1935-1944. Aura Filmvetenskaplig Tidskrift, 1996, p. 

2-4. 
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werd ingekaderd. Televisie was in deze verbeeldingen vooral een 

machtig medium. Als een verbeterde vorm van radio zou het tot 

verbetering of ontwrichting van de samenleving kunnen leiden. Met 

een groeiend besef van de komst van televisie is het te verklaren dat 

dat nieuwe, wellicht nog machtiger medium dan radio, al bij 

voorbaat geplaatst werd onder de verantwoordelijkheid van de 

overheid. Dit kon door het bestuurlijk te benoemen als ‘omroep’. 

Daardoor kwam het beheer van het ‘ver-zien’ immers in handen van 

de vertegenwoordigers van de zuilen die met hun politieke partijen 

de bestuurlijke macht in Nederlandse vormden: het centrum van 

waaruit de periferie bereikt kon worden. De overheid had hiermee, 

in de gezamenlijkheid van alle zuilen, de rol op zich genomen van 

Beschermer. Dat het potentiële gevaar van televisie een concreet 

gegeven was en de Beschermers in gezamenlijkheid hun bestuurlijke 

macht daadwerkelijk inzetten om dat te beteugelen, blijkt uit de 

oprichting van de Radio-omroep controlecommissie (ROCC) in 1930. 

Onder het gezag van het Radio-controle-reglement was het de taak 

van deze commissie om erop toe te zien dat 'mededeelingen van 

woord-, toon- of beeldinhoud' geen gevaar zouden opleveren voor de 

veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede zeden.135 Om te 

voorkomen dat radio en televisie een bedreiging vormden, werden 

programma’s gecontroleerd op de volgende inhoud:  

 

(...) een rechtstreekse dan wel zijdelingsche of bedekte 

ondermijning van godsdienst, zedelijkheid, gezag en 

volkskracht, noch kennelijk bestemd zijn voor het 

buitenland, indien bekend is, dat zij in een bevrienden staat 

niet zijn toegelaten. Mededelingen van politieken aard 

mogen bovendien niet anders inhouden dan een stellige 

                                                

135 Zie voor meer over radio en overheidscensuur: Wijfjes, Huub. Radio 

onder restrictie. Overheidsbemoeiing met radioprogramma’s 1919-1941. 

Amsterdam: IISG, 1988; Goede, Peter de. Omroepbeleid met en tegen de tijd. 

Amsterdam: Otto Cramwinckel, 1999: p. 58. 
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uiteenzetting of toelichting van politieke beginselen (artikel 

2, lid 2).136  

 

Deze regelgeving zou er niet zijn gekomen zonder de stellige 

overtuiging dat bij overtreding van de regels de veiligheid van de 

staat in het geding was of de openbare orde en goede zeden bedreigd 

werden. Typerend voor de veronderstelde macht van televisie is dat 

het medium, ruim 20 jaar voordat het geïntroduceerd zou worden, al 

werd opgenomen in deze wet.137  

In de overtuiging dat de technologie binnen niet al te lange 

tijd de mogelijkheid zou bieden om ook daadwerkelijk te beginnen 

met televisie, was het noodzakelijk om te bepalen welke partij er 

dan televisie zou gaan maken. In de verwachting dat televisie een 

verbeterde vorm van radio zou worden, werd het besluit voor de 

zendtijd voor radio dan ook bepalend voor de verdeling van zendtijd 

voor televisie.  

Door de veronderstelde macht van radio en in het bijzonder 

televisie, kon dit besluit niet anders uitvallen dan een bekrachtiging 

van de toenmalige machtsverhoudingen in de Nederlandse 

samenleving.138 De vanzelfsprekendheid waarmee dit gebeurde, is 

tekenend voor de machtsverhoudingen in Nederland in deze periode. 

Nederland had zijn neutraliteit behouden in de Eerste Wereldoorlog 

en was in vergelijking met veel andere Europese landen politiek 

zeer stabiel en zelfs statisch. De verschillende zuilen zorgden ervoor 

dat iedereen wist tot welke politieke partij, vakbond, 

woningbouwvereniging, verzekeringskas, jeugdvereniging, 

sportvereniging, krant en school men behoorde.139 Een bepalende 

                                                

136 Goede, Peter de. Omroepbeleid met en tegen de tijd. Amsterdam: Otto 

Cramwinckel, 1999: p. 58. 
137 Eijk, N.A.N.M. van. Omroepvrijheid en overheidsbemoeienis. Een 

vergelijkende studie naar de Nederlandse, Franse en Europese regels met 

betrekking tot toegangscriteria en programmavoorschriften voor de omroep. 

Amsterdam: Cramwinckel 1992. 
138 Boer, J. de. Omroep en publiek in Nederland tot 1940. Deel 1. De plaats 

van de omroep in het openbare leven tot 1940. Leiden: Sijthoff 1946. 
139 Lijphart, Arend. Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse 

politiek. Amsterdam: De Bussy, 1982. 
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stap in dit proces van verzuiling was de grondwetswijziging van 

1917 waardoor er algemeen kiesrecht kwam en het bijzonder 

onderwijs evenveel geld kreeg als het openbaar onderwijs. Deze 

wijziging beslechtte de zogenaamde ‘schoolstrijd’, waarin de leiders 

van de confessionele zuilen deze financiële gelijkstelling hadden 

bepleit. De uitkomst past in de zogenaamde ‘pacificatiepolitiek’ 

tussen de verschillende zuilen. De leiders van de zuilen wilden hun 

eigen groep sterk en zelfbewust maken, het was daarom 

noodzakelijk om je zelfstandig te ontwikkelen.Dit mocht echter niet 

leiden tot overheersing van een van de zuilen aangezien dit de 

harmonie en stabiliteit in Nederland zou verstoren. Daarom was het 

voor elke zuil van belang dat ook de andere zuilen zich 

ontwikkelden. De leiders van elke zuil waren erbij gebaat dat elk 

instrument waarmee de leden van de zuil sterker en zelfbewuster 

konden worden gemaakt (zoals scholen, politieke partijen en 

kranten), beschikbaar was voor alle zuilen. In lijn met de 

‘schoolstrijd’ is het verklaarbaar dat de veronderstelde macht en 

bedreiging van televisie, al bestond het apparaat nog niet, 

bestuurlijk al gelijk zo ingeperkt werd, dat alle zuilen hierover 

zouden kunnen gaan beschikken.140 Tezamen zouden de leiders van 

de zuilen als Beschermers kunnen waken over de macht en het 

gevaar van het medium, om zo te voorkomen dat de vrede werd 

verstoord. Het was weliswaar een voorschot op wat nog komen 

moest, maar het paste in de ‘pacificatiepolitiek’ die op dat moment 

dominant was in Nederland. 

Kortom, radio en in een later stadium televisie, zouden te 

belangrijk zijn als sociaal-maatschappelijk instrument, om over te 

laten aan bijvoorbeeld een algemene, nationale omroep. In het 

Zendtijdbesluit van 15 mei 1930141 werd dan ook gesteld dat 

Nederland een verzuild omroepbestel zou krijgen en niet zou kiezen 

                                                

140 Heuvel, H. van den. Nationaal of verzuild. De strijd om het Nederlandse 

omroepbestel in de periode 1923-1947. Baarn: Ambo 1976. 
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voor een algemene omroep onder leiding van de AVRO.142 Want 

ondanks de ideologische tegenstellingen tussen de verschillende 

zuilen in Nederland was de potentiële sociaal-maatschappelijke 

ontwrichting van televisie belangrijk genoeg om de rijen te sluiten. 

Geredeneerd vanuit de ‘pacificatiepolitiek’ was het de enige juiste 

keuze om de vrede en de hegemonie van de zuilen te bevestigen. 

Deze beslissing is tot op de dag van vandaag bepalend 

geweest voor de Nederlandse publieke omroep. Het heeft niet alleen 

de betekenis van televisie op een zodanige manier gearticuleerd dat 

het begrepen moest worden als een sociaal-maatschappelijk 

instrument. Het heeft ook de subjectposities die ten opzichte van het 

‘nodal point’ televisie werden geproduceerd, krachtig bevestigd. 

Televisie als Corruptor/Verlichter werd de verantwoordelijkheid van 

de omroepen. Zij waren, als vertegenwoordigers van de zuilen, de 

Beschermers van de leden van de zuil en in gezamenlijkheid de 

Beschermers van alle Nederlanders. In dit uitgangspunt is te 

herkennen wat Laclau en Mouffe omschreven als een 

‘equivalentieketen’. Onder de dreiging van televisie worden deze 

verschillende zuilen in één discours gebracht. Hierbij verliezen zij 

hun specifieke ideologische karakter en nemen ze één subjectpositie 

in, namelijk die van de Beschermer. Dit kan alleen bij de gratie van 

een bedreigende oppositie: de televisie. Oftewel, televisie werd 

gepositioneerd in een antagonistische relatie tot het welzijn van de 

samenleving, waardoor het onderscheid tussen de 

vertegenwoordigers van de zuilen grotendeels wegviel ten faveure 

van de belangrijke rol die zij samen deelden als Beschermers.  

 In dit hoofdstuk stel ik dat er naast deze bestuurlijke 

articulaties ook andere betekenissen waren die er aan het medium 

werden toegekend. Televisie was bovendien nog niet volledig 

ingeperkt binnen het discours van de Kwetsbare Kijker. Dit blijkt uit 

de bespreking van de eerste Nederlandstalige publicaties over 

televisie die buiten dit bestuurlijke discours vallen. Niet bevreesd 

zoals de bestuurders, maar juist met een diepe bewondering voor 
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het magische van het vermogen om te kunnen ‘ver-zien’, verschenen 

in 1929 twee jongensboeken, De Televisiekelder en Draadloze ogen. 

In de bespreking van deze publicaties komt naar voren dat de 

betekenis van televisie in deze jongensboeken nog allerminst haar 

magische en utopische kwaliteiten, die zo herkenbaar waren in de 

19e eeuw, is kwijtgeraakt. Dit blijkt ook uit het tijdschrift voor 

televisieamateurs Televisie dat in de jaren 1931 en 1932 verscheen. 

Herkenbaar in zowel het tijdschrift als de jongensboeken is dat de 

technologie de taal faciliteerde waarmee het romantische verlangen 

naar magie en avontuur werd uitgedrukt. De technologie was de 

brug naar het ware avontuur, want zodra het ‘televisie-vraagstuk’ 

was opgelost, waren de mogelijkheden eindeloos en fantastisch. 

 Dat het discours rondom televisie zowel de bestuurlijke 

bezorgdheid als het romantische en magische avontuur in zich 

droeg, blijkt uit de bespreking van de artikelen uit De Groene 

Amsterdammer, die tussen 1924 en 1940 verschenen. Deze 

articulaties van het medium televisie bevestigen voor het algemene 

publiek zowel de bezorgdheid van de zuilen-vertegenwoordigers, als 

het enthousiasme van de amateurs voor de technologie.  

Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwam de 

berichtgeving over televisie tot een abrupt einde. Aan de hand van 

artikelen uit De Volkskrant,De Telegraaf, Het Parool en Trouw laat 

ik zien hoe televisie na de Tweede Wereldoorlog door het publiek 

steeds vaker in verband werd gebracht met ondermijning, 

ontwrichting en corrumpering van de belangrijke waarden in het 

gezin. Bovendien ondermijnde televisie het welzijn van Nederland. 

Naarmate de technologie voortschreed, en met name Philips 

aandrong op de introductie van televisie, werd het discours steeds 

meer bepaald door de vertegenwoordigers van de zuilen en dus 

beperkt tot televisie als Corruptor en, mits in de juiste handen, 

Verlichter. Onder druk van het potentiële gevaar was er in het 

discours amper nog ruimte voor het romantische verlangen naar 

magie en avontuur en diende de polysemie van het ‘nodal point’ 

televisie ingekaderd en ingeperkt te worden. In een bespreking van 

enkele artikelen uit verschillende radiobodes toon ik hoe de 
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omroepen, als vertegenwoordigers van de zuilen, hun bestuurlijke 

rol als Beschermers herarticuleerden. Dit deden zij door te wijzen op 

de ontwrichting van de Nederlandse samenleving door het 

corrumperend vermogen van het medium, als het niet in handen zou 

blijven van de omroepen.  

Door de articulatie van het ‘onbelichaamd ver-zien’ te 

duiden in de publicaties die aan de eerste Nederlandse publicaties 

voorafgingen, zal duidelijk worden dat de eerste Nederlandse 

publicaties over televise een voortzetting zijn van een al bestaand 

discours. Zowel het magische als het machtige, dat zo dominant 

aanwezig was in de 19e eeuwse beschrijvingen, worden 

geherarticuleerd om daarmee de subjectpositie van Beschermer te 

produceren. Op basis daarvan konden de vertegenwoordigers van de 

zuilen hun machtspositie herbevestigen en bestendigen. Bestuurlijk 

leidde dat tot een beteugeling waarin de televisie 

Corruptor/Verlichter is en er in relatie tot het medium gelijk al 

Beschermers worden werden geproduceerd. Ik zal illustreren dat er 

in de articulaties buiten het bestuurlijke aanvankelijk nog 

alternatieven mogelijk waren, waarin televisie nog romantisch en 

avontuurlijk was. Naarmate de technologie zich echter verder 

ontwikkelde, werd duidelijk dat door de continue herarticulatie door 

de vertegenwoordigers van de zuilen televisie in deze periode een 

deel van haar polysemie verloor. Voor het welzijn van de leden van 

de eigen zuil, en in gezamenlijkheid voor heel Nederland, was het 

van belang televisie als ‘nodal point’ terug te brengen tot haar 

januskopkarakter van Corruptor/Verlichter. Hierdoor was er geen 

ruimte meer voor utopisch verlangen of romantisch avontuur.  

 Met deze analyse zal duidelijk worden binnen welk discours 

televisie in Nederland was ingekaderd op het moment dat in 1951 

het medium officieel van start ging. De analyse zal inzichtelijk 

maken hoe het kon dat televisie toen alleen nog maar gedacht kon 

worden als Corrupor/Verlichter en de omroepen gelijk al als 

Beschermers van de Kwetsbare Kijkers gepositioneerd werden. 
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‘Dat is televisie!! Echte, heuse televisie!!’ 

In de Verenigde Staten waren er in de jaren tien van de vorige eeuw 

al spannende verhalen verschenen, speciaal voor jongens, waarin 

televisie een belangrijke rol speelde. In boeken als Tom Swift and 

his wireless message uit 1911 werd de hoofdrol vertolkt door 

rechtgeaarde knapen, die door zelf een televisie of radio te bouwen 

het gezag konden helpen om misdaden op te lossen.143 Het eerste 

‘moderne jongensboek’ in Nederland met dit thema was De 

Televisiekelder van Jac. Berghuis Jr. uit 1928.144 In dit verhaal 

bouwen drie Amsterdamse HBS-ers in de kelder van een landgoed 

een televisie, met een eigen zendinstallatie. Met deze zelfgebouwde 

televisie kunnen zij de politie helpen een valsmunter op te pakken 

door de televisie in het geheim te plaatsen en zo de schavuit via de 

televisie op heterdaad te betrappen.  

 In dezelfde periode schreef Leonard Roggeveen Draadloze-

oogen.145 Hoofdpersoon is Hans Lippe, een radioamateur die een 

gloednieuwe serie radiolampen aanschaft, waarmee hij een 

radiotoestel bouwt voor ultrakortegolfontvangst. Als hij een ander 

apparaat, dat hij van een onbekende in een zelfbouwpakket heeft 

ontvangen, aan zijn nieuwe ontvanger bevestigt, gebeuren er 

vreemde dingen: 

 

(...) en ogenblikkelijk begon er iets in het rare ding te zoemen, 

(...). “Ha,” lachte Hans, “hij werkt! Hij werkt! Nou de goeie 

golflengte. Die van Hilversum is ’t niet; die van Brussel en 

Frankfort óók niet.” Hij draaide aan de knoppen van z’n 

ontvangtoestel, het zoemen werd sterker, ’t werd brommen, 

bijna drèùnen! (...) Eén seconde duurde de flikkering, toen werd 

’t weer donker. Maar ogenblikkelijk flikkerde ’t wéér. (...) ’t 

                                                

143 Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze jongensboeken: Sconce, 

Jeffrey. Haunted screen. Electronic presence from Telegraphy to Television. 

Durham: Duke University Press, 2000, p. 100. 
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145 Roggeveen, Leonhard. Draadloze-oogen. Gouda: Goor en Zonen, 1928. 
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Werd een snelle opeenvolging van licht en donker, licht en 

donker. ’t Leek, of er een schijf met vele openingen razend vlug 

voor een lampje in ’t rond draaide, zodat ’t ruitje van binnen uit 

met een flitsend licht bestraald werd. Plotseling kwam er 

tekening in de lichtflikkeringen, (...). Een ogenblik bleef hij 

zitten. Toen, als in een droom, stond hij op. “Dat is......,” 

mompelde hij, “dat is televisie!! Echte, heuse televisie!! Ik heb er 

veel over gelezen! (...) Maar niemand heeft ’t, zoals ik, zo 

onverwacht en zo geheimzinnig, in z’n kamer gehad.146  

 

Als bij een volgende televisieontvangst de dief van kostbare 

postzegels in beeld komt, kan Hans de politie inlichten en wordt ook 

deze schavuit in de kraag gevat.147 

 

‘Televisie-vraagstuk’ 

Deze mengeling van fascinatie voor een nieuw medium, een sterke 

pioniersgeest en het verlangen om iets nieuws als ‘ver-zien’ mee te 

maken, getuigt ervan dat televisie nog niet volledig was ingekaderd, 

zoals de bestuurlijke keuzes doen vermoeden. Televisie kon naast 

Verlichter of Corruptor ook nog steeds het magisch instrument zijn, 

vergelijkbaar met de eerder besproken ivoren pijp of het 

waterbekken. De taal is weliswaar sterk technologisch: ‘’t ‘Leek, of 

er een schijf met vele openingen razend vlug voor een lampje in ’t 

rond draaide’, maar wat voorop stond was het avontuur.  

 Een vergelijkbare articulatie van televisie is aan te wijzen in 

de speciale rubrieken die vanaf 1928 verschenen in tijdschriften als 

Radio Wereld en Radio Express. In juli 1931 verscheen het eerste 

échte Nederlandse televisietijdschrift Televisie; ‘maandblad voor 

televisie, beeld-radio, radio-film, sprekende film en alle 

toepassingen der photo-electrische cel. Het eerste Nederlandsche 

geïllustreerde televisie-tijdschrift’.148 In het voorwoord van de eerste 

                                                

146 Op. cit., p. 80-82. 
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editie uit 1931 schrijft de redactie dat de enorme vooruitgang van 

wetenschap en techniek de laatste jaren, de hoop heeft doen leven 

dat nu ook de televisie (‘het vèr-zien’) kon worden verwezenlijkt.  

 

Ofschoon de natuur ons reeds begiftigde met een orgaan, het 

oog, waarmede het mogelijk is, zelfs zéér verwijderde 

voorwerpen waar te nemen, welke direct waarneembaar 

zijn, verlangt de mensch thans ook een inrichting, waardoor 

hij in staat gesteld wordt, zonder zich te verplaatsen alles te 

zien, hetgeen zich op een voor hem niet direct 

waarneembare plaats bevindt.149  

 

Uit deze omschrijving blijkt eens te meer dat ‘televisie’ een 

verlangen is om het beperkte menselijke vermogen om verder te 

kunnen zien dan de eigen horizon, te overstijgen. De technologie die 

dat mogelijk zou maken, was slechts een oplossing voor dit 

probleem. Dat blijkt uit de doelstelling van het tijdschrift om de 

wetenschappelijk en technisch onderlegde amateur op de hoogte te 

houden van ‘de ontwikkeling van de oplossingen van het ‘Televisie-

vraagstuk’.150  

Ook nu weer blijkt dat ondanks de sterke hang naar 

technische feiten, televisie geduid wordt als iets magisch, mystieks 

of zelfs buitenaards. Zo verschijnt er onder de kop ‘Geheimzinnige 

signalen in Amerika. Uit welke wereld komen zij?’ een artikel over 

vreemde kortegolfradiosignalen uit de richting van het sterrenbeeld 

Boogschutter: 

 

                                                

149 Ibid. 
150 De nadruk op de amateurstatus van de lezers heeft niets te maken met 

een gebrek aan professionaliteit, maar het geloof dat het deze eenlingen 

zijn, deze pioniers, die het probleem van het televisievraagstuk zouden 

kunnen oplossen en niet de professionals in de laboratoria. De 

hoofdredacteur stelt dan ook de retorische vraag: ‘“Wie hebben de Radio 

groot gemaakt?” De amateurs!’. Ibid. Zie ook: ‘De amateur en de 

ontwikkeling van televisie'. Televisie. Maandblad voor televisie, beeld-radio, 

radio-film, sprekende film en alle toepassingen der photo-electrische cel, nr. 

7: 1931. 
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Verdere proeven worden thans genomen teneinde te weten 

te komen welk beteekenis deze signalen kunnen hebben en 

of het mogelijk is dat men hier met televisie-signalen te 

doen heeft. Mocht het gelukken hierin inderdaad “licht” te 

brengen, dan opent dit perspectieven, die de stoutste 

fantasieën van Jules Verne nog verre overtreffen!151  

 

Ondanks de voortvarende start vergaat het Televisie niet al te best. 

Eerst omschrijft het concurrerende tijdschrift Radio-Expres het 

maandblad als een ‘volmaakt overbodig blaadje’. Later, al in het 

tweede jaar dat het tijdschrift bestaat, moet de redactie zich 

verontschuldigen voor het feit dat het zo lang heeft geduurd voordat 

er een nieuw nummer verscheen. ‘Een voorname oorzaak is wel, dat 

de Televisie op een dood punt is gekomen’.152 In een wanhopig 

verzoek aan de lezers schrijft de hoofdredacteur: ‘We hebben gebrek 

aan copy. Indien nu al onze lezers eens medewerkten, en ons hun 

vindingen, hun verbeteringen of hun vragen ons toezonden, wat 

zouden we “Televisie” niet veel verder kunnen brengen.’153 Nieuwe 

hoop blijkt uit het artikel ‘De Televisie herleeft’ over enkele 

technische ontwikkelingen154, maar een editie later is ook deze hoop 

vervlogen. Mismoedig schrijft de hoofdredacteur: ‘Het is nu vele 

jaren geleden, dat ons de eerste berichten bereikten, dat het niet 

lang meer zou duren of wij zouden thuis de geheele wereld kunnen 

zien. Hoe zeer is het tegengevallen.’155 Enthousiasme, hoge 

verwachtingen en het verlangen om het ‘televisie-vraagstuk’ op te 

lossen, opdat we de ‘geheele wereld’ konden zien, maakten plaats 

voor desillusie en verlies van vertrouwen dat we in Nederland 

zouden kunnen ‘ver-zien’. 

                                                

151 ‘Geheimzinnige signalen in Amerika. Uit welke wereld komen zij?’ In: 

Televisie,jrg 2, ed. 3, 1932. p. 55 
152 ‘Een belangrijk verzoek aan de lezers.’ In: Televisie, jrg. 2, ed. 2, 1932. p. 

33.  
153 Ibid. 
154 ‘De Televisie herleeft’. In: Televisie, jrg. 2, ed. 3, 1932. p. 49. 
155 ‘Waar A gezegd wordt moet ook B gezegd worden’. In: Televisie, jrg. 2, ed. 

7, 1932. p. 97. 
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In het artikel ‘”Vuistslagen op de peluws”’ beschrijft Jan 

Wieten deze ‘schijn-dageraad’ in de ontwikkeling van televisie.156 

Vanaf 1928 groeide de publieke belangstelling voor televisie in de 

Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland explosief. 

Demonstraties van verschillende televisiesystemen trokken 

duizenden bezoekers, de dagbladpers gaf vanaf 1928 veel meer 

aandacht aan het nieuwe fenomeen en, zoals beschreven, 

verschijnen er zelfs speciale boeken voor jongens waarin televisie 

een belangrijke rol speelt.  

De hooggespannen verwachtingen konden helaas niet 

worden ingelost en nadat het enthousiasme in 1931 op zijn 

hoogtepunt was, verdween het weer net zo snel als het was 

gekomen. Het maandblad Televisie kwam precies op het hoogtepunt 

in 1931 met zijn eerste editie. Het is dan ook goed te verklaren dat 

het tijdschrift het op den duur steeds moeilijker kreeg. 

 Op basis van een kwantitatieve analyse toont Wieten aan 

dat er in de jaren vóór 1931 inderdaad veel meer publicaties zijn 

verschenen over televisie dan in de jaren direct ná 1931.157 Dit geldt 

niet alleen voor de erkende televisielanden zoals Amerika, Engeland 

en Duitsland maar ook voor Nederland, zoals blijkt uit een telling 

van onder meer de artikelen in De Groene Amsterdammer.158 De 

interesse voor technologische ontwikkelingen die zouden moeten 

leiden tot de oplossing van het ‘televisie-vraagstuk’ was dus niet 

alleen voorbehouden aan die lezers die speciaal geïnteresseerd 

waren in televisietechnologie, zoals de lezers van Televisie en de 

‘moderne jongensboeken’. Zoals Wieten aantoont, wordt ook het 

algemene lezerspubliek in De Groene Amsterdammer veelvuldig 

geïnformeerd over televisie. Op basis van deze telling is het 

                                                

156 Wieten, Jan. ‘”Vuistslagen op de peluws”. De valse start van de televisie 

in Nederland’, in: Jaarboek mediageschiedenis, vol. 5. Amsterdam: Stichting 

Mediageschiedenis, 1993. 
157 De verklaring die Wieten biedt voor de afnemende belangstelling ligt in 

de tegenvallende technologische ontwikkeling, de concurrentie van meer 

geperfectioneerde media en de verhevigde economische crisis. 
158 Wieten, Jan. ‘”Vuistslagen op de peluws”. De valse start van de televisie 

in Nederland’, in: Jaarboek mediageschiedenis, vol. 5. Amsterdam: Stichting 

Mediageschiedenis, 1993, p. 172. 
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duidelijk dát er over televisie werd geschreven, maar waarover en 

op welke manier er over dit nieuwe medium werd geschreven, blijft 

onbenoemd. Omdat een breed gelezen krant als De Groene 

Amsterdammer voor Nederlanders als basis kon dienen voor hun 

beeldvorming van de televisie, zal ik nagaan hoe en waarover er 

werd geschreven over televisie tussen 1924 en het begin van de 

Tweede Wereldoorlog.  

 

‘Draadloos ver-zien. Is de practische toepassing in aantocht?’ 

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog wordt tussen de dertig en 

veertig keer melding gemaakt van ‘televisie’ in De Groene 

Amsterdammer.159 Het eerste artikel waarin wordt geschreven over 

televisie, verschijnt in februari 1924 en geeft een technische 

beschrijving van een apparaat dat wij nu als een fax zouden 

omschrijven. In dit artikel, ‘Electronisch ‘ver-zien’ (Tele-visie)’, stelt 

de auteur zich eerst de vraag: ‘Wanneer wij met het oor kunnen 

vernemen wat er op grooten afstand geschiedt, waarom zouden wij 

niet ons oog hetzelfde voordeel kunnen verschaffen?’ Wat volgt is 

een welhaast natuurkundige beschrijving van de gelijkenis tussen 

het overbrengen van klanken door middel van golven in de ether en 

de mogelijkheid om dit ook met ‘licht’ te doen: ‘Gelukt dit tot op 

zekere hoogte, dan is het probleem van het ‘ver-zien’ opgelost’.160  

Het zou na het verschijnen van dit artikel nog ruim vier jaar 

duren voordat er weer wordt geschreven over televisie. In 1928, het 

begin van wat Wieten de ‘valse dageraad van televisie’ noemt, 

schrijft L.J. van Looi zijn eerste stuk over televisie in De Groene 

Amsterdammer.161 In dit artikel zet hij ook de toon voor de manier 

                                                

159 Het precieze aantal is er afhankelijk van of een losse opmerking in 

bijvoorbeeld een column meegerekend moet worden. Zo stond in een van de 

artikelen de opmerking: ‘Doe geen moeite, dat is de moderedactrice van “De 

Televisie” en ze is bovendien getrouwd.’'Kleine perikelen'. De Groene 

Amsterdammer: 13-04-1940.  
160 ‘Het electrisch ver-zien (Tele-visie)’. De Groene Amsterdammer: 23-02-

1924. 
161 Hierna zouden er nog dertien artikelen volgen waarmee hij bijna de helft 

van alles wat er over televisie is geschreven voor zijn rekening heeft 

genomen. 
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waarop televisie zou worden beschreven: een technische 

beschrijving van een apparaat in ontwikkeling met daarbij veel 

aandacht voor de natuurkundige processen die zich in het apparaat 

afspelen. Het zijn verslagen van een expert die aan een leek uitlegt 

welke ontwikkelingen uiteindelijk zouden moeten leiden tot de 

oplossing van het ‘televisie-probleem’. Het eerste artikel handelt 

wederom over het ‘faxapparaat’. Van Looi maakt er een punt van 

dat deze ‘radio-fotografie’ duidelijk onderscheiden moet worden van 

televisie. Op de vraag wat radio-telegrafie is, antwoordt Van Looi: 

‘Het is géén televisie!’ (...) Televisie is het op verren afstand 

zichtbaar maken van een bewegend beeld, waarmede niet gezegd wil 

zijn dat als de getelevisioneerde man even stil staat het geen 

televisie meer zou zijn.’162 Uit meerdere artikelen blijkt dat er enige 

onduidelijkheid was over wat nu precies televisie was en welke 

naam het apparaat zou moeten krijgen. Zelfs in 1930 vraagt een 

auteur zich nog af: ‘Hoe zal men dat apparaat noemen?’. Waarbij hij 

de suggestie doet voor ‘scherpziener’ en het vaker genoemde 

‘verrekijker’.163  

In de technisch–natuurkundige artikelen die blijven 

verschijnen, volgt Van Looi de nieuwste ontwikkelingen in 

Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten. Echter, Nederland en 

met name Philips kan niet achterblijven en daarom organiseert het 

Eindhovense bedrijf vanaf 22 december 1928 een 

televisiedemonstratie in haar toonzalen aan de Herengracht in 

Amsterdam. Philips hield deze demonstratie met een tweeledig doel. 

Enerzijds om te laten zien dat het als bedrijf de ontwikkelingen op 

televisiegebied op de voet volgde; anderzijds om duidelijk te maken 

dat de op dat moment gebruikte mechanische technologie van Baird 

niet de gewenste resultaten zou opleveren.  

Van Looi geeft in een reportage over deze demonstraties een 

lange beschrijving van de werking van ‘de Nipkowsche schijf’ en ‘de 

photo-electrische cel’ en zegt: ‘Op dezen wijzen kregen we te zien een 

                                                

162 Looi, L.J. van. ‘Radio-fotografie’. De Groene Amsterdammer: 03-11-1928. 
163 Jan Wieten noemt in ‘televisie is omroep’ nog de varianten radio-visie, 

beeldradio en tele-kino. 
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portret van prinses Juliana, die door sommigen herkend werd; wist 

men eenmaal wie het was, dan scheen het duidelijk te 

herkennen.’164 Tot slot komt hij tot de conclusie dat de huidige 

ingeslagen weg niet tot de vervolmaking zal leiden van de televisie 

en dat er daarom een geheel nieuwe richting zal moeten worden 

gezocht. In augustus van hetzelfde jaar komt Van Looi hier echter al 

weer op terug als hij in het artikel ‘Draadloos ver-zien. Is de 

practische toepassing in aantocht?’ schrijft: ‘Intussen is die toestand 

eenigszins veranderd – er moet thans wel degelijk aan een soort 

televisie-omroep binnen niet al te langen tijd gedacht worden.’165 Dit 

enthousiasme zet zich voort in 1930 nadat Van Looi een bezoek 

heeft gebracht aan de radiotentoonstelling te Berlijn waar de 

‘Reichpost’ televisie toont, waarbij ‘de pupillen van de dames die 

voor den zender zaten goed konden worden gezien.’166 

 

‘De tocht van de televisie is geen zegetocht’  

Een hoogtepunt voor Nederland in de ontwikkeling van televisie 

hadden de televisiedemonstraties moeten worden die de VARA in 

januari 1931 in samenwerking met de firma Telefunken 

organiseerde. Hiermee wilde de VARA aantonen dat zij een 

voortrekkersrol vervulde in de ontwikkeling van televisie, in 

tegenstelling tot de andere omroepen. Ter voorbereiding op deze 

demonstraties meent Van Looi dat het nodig is om ‘kort uiteen te 

zetten, wat het eigenlijk beteekent.’ Daarop volgt wederom een 

technische beschrijving van de huidige stand van zaken. Van Looi 

waarschuwt echter ook voor al te overspannen verwachtingen: 

 

Degene die er zich niet onmiddellijk voor interesseert en er 

slechts uit de bladen en uit de radio-programma’s kennis 

                                                

164 ‘Televisie-demonstratie'. De Groene Amsterdammer: 05-01-1929; 'Radio 

en Grammofoon. Televisie-demonstraties in Amsterdam'. De Groene 

Amsterdammer: 12-01-1929. 
165 Looi, L.J. van. ‘Draadloos ver-zien. Is de practische toepassing in 

aantocht?’ De Groene Amsterdammer: 03-08-1929. 
166 Looi, L.J. van. ‘De Radiotentoonstelling te Berlijn’. De Groene 

Amsterdammer: 06-09-1930. 
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van krijgt, loopt de kans den indruk te krijgen dat de zege-

tocht van de televisie een aanvang heeft genomen. Zóó is het 

niet! De tocht van de televisie is geen zegetocht, het is een 

zware gang vol hindernissen.167 

 

Helaas, de demonstratie werd een grote mislukking en de 

waarschuwende woorden van Van Looi bleken profetisch. Na dit 

debacle keerde de VARA zich af van de televisie-experimenten en de 

interesse voor het nieuwe medium nam gestaag af.  

Van Looi bleef echter optimistisch en berichtte nog in 1931 

en 1932 vanaf de radiotentoonstelling in Berlijn over de voortgang 

van de technologie. Typerend is dat hij het in 1931 had over ‘Bijna 

volmaakte televisie’ en een jaar later over ‘Bijna volmaakte 

toestellen’. Het zou echter bij ‘bijna’ blijven en de ‘televisie-boom’ 

kwam hiermee tot een einde. 

In januari 1933 komt Van Looi met een laatste artikel dat 

volledig gewijd is aan televisie. Nogmaals legt hij de werking uit van 

televisie, waarin hij nu ook aandacht besteedt aan de elektrische 

variant met de Braunsche buis. Vertwijfeld vraagt hij zich af 

waarom de radiohandel nog geen televisie-ontvangers verkoopt. 

Immers, televisie is nog niet volmaakt, maar in Engeland zijn de 

uitzendingen interessant genoeg om ‘tot navolging te verleiden’. 

Want, zo stelt Van Looi: 

 

(...) dàt is het voornaamste: de televisie is thans zoover dat 

zij voor de huiskamer geschikt is geworden en dat men er 

geen grootte technische kennis voor noodig heeft, noch 

ingewikkelde apparaten, die een voortdurend toezicht 

vereischen.168  

 

Datzelfde jaar nog verschijnt er een artikel van de heer H. Engel in 

De Groene Amsterdammer onder de veelzeggende titel ‘Televisie-

                                                

167 Looi, L.J. van. ‘Televisie-uitzending in Nederland’. De Groene 

Amsterdammer: 24-01-1931. 
168 Looi, L.J. van. ‘Televisie in de huiskamer’ De Groene Amsterdammer: 07-

01-1933. 
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problemen’. In dit artikel legt de auteur uit waarom er nog steeds 

geen televisie is en welke hindernissen er nog genomen moeten 

worden. Ondanks de hoopvolle berichten over 

radiotentoonstellingen in Berlijn, Londen en Brussel ontzenuwt 

Engel al te hooggespannen verwachtingen als hij schrijft: ‘Om maar 

met de deur in huis te vallen; men moet waarschuwen voor 

optimisme, dat hier nog niet op zijn plaats is.’169  

 Na 1933 zijn het slechts spaarzame mededelingen over 

televisie in De Groene Amsterdammer. Zo verschijnt in 1936 het 

bericht dat een Chinese krant maar liefst twee televisies op de 

redactie heeft170 en citeert men uit de Scientific American de oproep 

aan alle televisiefabrikanten om hun uitzendingen en ontvangers te 

‘standerdeeren’.171 Naast deze losse opmerking staat er in 1936 ook 

een artikel van ene Herman Roelsz in De Groene Amsterdammer 

over een wonderlijk voorval dat had plaatsgevonden voor een 

etalage in Amsterdam, met als titel ‘Televisie, verkeer en 

zedelijkheid’.172 Roelsz begint het artikel met een citaat in het 

Engels van Prof. Dr. A.J. Snow uit zijn boek Psychology in Business 

Relations. In dit citaat stelt Snow dat beweging van belang kan zijn 

bij adverteren, omdat bewegende beelden interessanter zijn dan 

statische beelden. Demonstraties zijn daarom een effectieve manier 

van adverteren. Vervolgens schrijft Roelsz: ‘Er werd televisie 

vertoond in het hart van Amsterdam.’ Hij beschrijft hoe een etaleur 

schijnbaar op het idee was gekomen om een radiotoestel in de 

etalage te zetten met bovenop het toestel, in een opening van enige 

vierkante decimeters, een televisie. Uiteraard kon dit nog geen echt 

werkende televisie zijn. Roelsz schrijft:  

 

We verklappen geen vakgeheim als we vertellen dat de 

studio vlak achter het scherm was gelegen en dat het beeld 

                                                

169 Engel, H. ‘Televisie-problemen. Geen reden tot optimisme’. De Groene 

Amsterdammer: 04-11-1933. 
170 'In het oog der wereld'. De Groene Amsterdammer: 18-01-1936. 
171 'Ordening gewenscht!'. De Groene Amsterdammer: 06-03-1936. 
172 Roelsz, Herman. ‘Televisie, verkeer en zedelijkheid’. De Groene 

Amsterdammer: 24-10-1936. 
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door middel van kleine spiegels verkleind in het vierkante 

gaatje werd vertoond, zonder enige tussenkomst van het 

radiotoestel. 

 

Vervolgens beschrijft de auteur hoe er op de ‘televisie’ te zien is hoe 

een vrouw een regenjas aantrekt, deze van alle kanten laat zien en 

dan weer uit beeld verdwijnt om gevolgd te worden door een heer 

die precies hetzelfde doet. Verbaast schrijft Roelsz: ‘Verder niets. 

Niets dan het verkleinde spiegelbeeld van iemand die een regenjas 

aantrekt.’ Echter, de belangstelling voor dit schouwspel was zo groot 

dat op verzoek van de politie de modeshow moest worden gestopt 

omdat de toeschouwers het verkeer stoorden. ‘Het verkeer op de 

Dam, waar het trottoir zo breed is dat men er elkaar met paard en 

wagen kan passeren zonder de lantarenpalen in gevaar te brengen.’ 

Verbaasd over de populariteit had Roelsz besloten om de 

toeschouwers te observeren om te kunnen begrijpen waarom er 

zoveel mensen geboeid konden blijven door het ‘”televisie”-

spiegeltje’. De verklaringen van Snow dat het door de beweging zou 

komen, acht Roelsz niet afdoende. Mede omdat hij bij de 

toeschouwers, ‘juist bij degene wier aandacht het sterkst geboeid 

was, bij het weggaan iets van teleurstelling [was] te bespeuren. 

Velen spraken het uit. Iets van: “Het is toch eigenlijk onnozel dat je 

naar zoiets blijft kijken”.’ De verklaring voor de populariteit 

vergelijkt Roelsz met de spanning van de toeschouwer die een 

acrobatenact ziet in de nok van een hoge circustent: ‘Hij zóu eens 

kunnen doodvallen. (...) Er is iets in ons dat dit wensvreest en ons 

een aangename kieteling bezorgt.’ Hoewel de auteur niet gelooft dat 

ook maar iemand dacht dat de juffrouw met haar regenjas zou 

kunnen doodvallen:  

 

Natuurlijk wist iedereen dit – met zijn nuchtere verstand. 

Maar in ieder mens is ook iets anders, dat hem schijnt te 

zeggen: “Je kùnt nooit weten.... nog één keer kijken.” Pas na 
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vele keren gaat hij weg – teleurgesteld en een heel klein 

beetje beschaamd.173 

  

Tot slot verklaart Roelsz dat hij het er roerend mee eens is dat de 

politie de voorstelling verbood. ‘Anders had de filmkeuring het 

moeten doen’, zo besluit hij dit wonderlijke relaas. 

 Ondanks de afgenomen belangstelling voor televisie in de 

jaren na 1931 blijkt uit bovenstaande berichten dat televisie nog 

altijd een onmiskenbare aantrekkingskracht uitoefende. Zelfs een 

neptelevisie in de etalage wist grote groepen mensen te boeien. 

Schijnbaar omdat alleen al de illusie van een televisie aantrekkelijk 

genoeg was om ernaar te blijven kijken. De beschrijving van het 

magische vermogen van het bewegende beeld om velen te verleiden 

tegen hun wil toch te blijven kijken, doet denken aan de 19e eeuwse 

beschrijvingen; een mengeling van magie en macht die de kijker 

willoos en de beheerder machtig maakt.  

 De belangstelling voor televisie hernieuwde zich vanaf 

1935.174 Weliswaar nog langzaam neemt ook de interesse en 

berichtgeving over televisie in Nederland weer toe, naarmate er 

steeds meer en serieuzere berichten doorkomen dat Duitsland en 

Engeland overwegen om te beginnen met reguliere uitzendingen,.175 

 Met de hernieuwde belangstelling en de technologische 

innovaties die het steeds meer voorstelbaar maakten dat er 

inderdaad televisie zou komen, kon een reactie van de politiek, 

overheid en omroepen niet uitblijven. Om het alleenrecht op 

televisie te herbevestigen en de eerdere politieke besluiten hierover 

te onderstrepen, dienden in 1935 de VARA, KRO en de NCRV 

wederom een aanvraag in voor een zendmachtiging voor televisie.176 

Niet omdat de omroepen daadwerkelijk televisie wilden maken; de 

                                                

173 Ibid. 
174 Wieten, Jan. ‘”Vuistslagen op de peluws”. De valse start van de televisie 

in Nederland’, in: Jaarboek mediageschiedenis, vol. 5. Amsterdam: Stichting 

Mediageschiedenis, 1993, p. 184. 
175 Looi, L.J. van. ‘De Berlijnsche omroep gaat ver-zien’. De Groene 

Amsterdammer: 23-04-1932. 
176 Goede, Peter de. Omroepbeleid met en tegen de tijd. Amsterdam: Otto 

Cramwinckel, 1999: p. 61. 
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aanvraag was er alleen maar voor bedoeld om andere, 

waarschijnlijk particuliere initiatieven een voet dwars te zetten en 

het alleenrecht op te eisen voor de bestaande omroepen. Ondanks 

het feit dat de omroepen geen heil zagen in het daadwerkelijk 

beginnen met televisie maken, achtten zij televisie wel zo gevaarlijk 

dat andere partijen er niet mee aan de haal mochten gaan. Zo kon 

het gebeuren dat evenals bij de wijziging van de Telegraaf- en 

Telefoonwet in 1927, de aanvraag werd gehonoreerd en televisie al 

bij voorbaat onder het gezag van de omroepen werd gebracht en 

daarmee onder het gezag van de vertegenwoordigers van de 

machtige zuilen in Nederland.  

 In 1936 werd door de regering een adviescommissie in het 

leven geroepen om de technische en de bestuurlijke vraagstukken te 

bestuderen en, net zoals bij de radio, geven zij het advies om te 

beginnen met een experimentele televisiedienst.177 Het uitbreken 

van de Tweede Wereldoorlog maakte echter een abrupt einde aan de 

ontwikkeling van en de berichtgeving over televisie in Nederland. 

Zo verscheen er in het illegaal gedistribueerde Het Parool geen 

enkel bericht over ‘televisie’178; zoals begrijpelijk waren andere 

zaken in die jaren veel belangrijker.  

 

‘Het probleem van het ver-zien opgelost’  

Veel van de karakteristieken van de in hoofdstuk 2 besproken 

voorbeelden uit Duitsland, Frankrijk, Engeland en de Verenigde 

Staten zijn ook herkenbaar in de eerste Nederlandse publicaties. 

Deze Nederlandse beschrijvingen van televisie zijn een voortzetting 

van wat na de kentering in de 19e eeuw de taal werd waarmee 

televisie werd beschreven. Zowel in de ‘moderne jongensboeken’, het 

tijdschrift Televisie en zelfs in het op een algemeen publiek gerichte 

De Groene Amsterdammer, wordt er met grote overgave melding 

gemaakt van draaiende Nipkow-schijven, ultrakortegolfontvangst 

en gevoelige foto-elektrische cellen.  

                                                

177 Ibid. 
178 Gezocht op zoekterm ‘televisie’ in online archief van Het Parool. 

http://www.illegaleparool.nl, versie Oktober 2005. 
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Deze technologische ontwikkelingen hadden slechts één 

doel: het oplossen van hét Televisieprobleem. Gevoed door het 

verlangen om te kunnen ‘ver-zien’, wordt de technologie ingezet om 

dit verlangen te verwezenlijken. Al in 1924 lezen we in De Groene 

Amsterdammer: ‘Gelukt dit tot op zekere hoogte, dan is het 

probleem van het ver-zien opgelost’.179 Maar ook het tijdschrift 

Televisie maakt in zijn doelstelling kenbaar waartoe de technologie 

moet leiden: ‘de ontwikkeling van de oplossingen van het ‘Televisie-

vraagstuk’.180 De oplossing van dit vraagstuk droeg een grote belofte 

met zich mee. Vanaf dat moment zouden we kunnen gaan ‘ver-zien’ 

en dat was magisch en avontuurlijk. Want ondanks de technische 

duiding van de eerste experimenten met televisie, was er ook nu nog 

een sterk begrip van het mogelijk mystieke en onverklaarbare 

karakter van het ‘ver-zien’. Niet alleen in de besproken 

jongensboeken zijn het spookachtige verschijningen op de televisie-

ontvanger, ook in het tijdschrift Televisie gaat het over 

onverklaarbare golven in de ether die de stoutste fantasieën van 

Jules Verne nog verre overtreffen. Maar ook De Groene 

Amsterdammer bericht over de betoverende werking van televisie., 

Al is deze niet echt en staat ze in een etalage, de potentiële macht 

van het nieuwe medium wordt ermee geïllustreerd.  

Dit begrip van het magische ‘ver-zien’ was zo concreet in de 

culturele verbeelding, dat er alleen nog maar een werkend apparaat 

moest komen dat het technisch mogelijk zou maken. Dat blijkt als 

Hans in Draadloze-oogen een volstrekt onbekend apparaat ziet dat 

voor de eerste keer werkt, en hij roept: ‘Dat is televisie!’181 

Hieruit blijkt wederom dat de technologie slechts een middel 

was om grotere verlangens te verwezenlijken. De technologisering 

van de taal, die zich vanaf de 19e eeuw ook in deze periode had 

doorgezet, was slechts het vehikel waarmee de romantiek van het 

‘onbelichaamd ver-zien’ werd gearticuleerd.  
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Er was voor televisie dus ruimte naast de inperking in de 

betekenismogelijkheden die er in bestuurlijke zin aan was gegeven. 

De beslissingen van de overheid om televisie te reserveren voor het 

verzuilde omroepsysteem, bleven binnen een bestuurlijk discours 

over televisie en kwamen daarmee niet in tegenspraak met een 

publiek discours waarin nog wel een romantisch verlangen naar een 

‘onbelichaamd ver-zien’ aanwezig was. Naarmate de technologie 

echter voortschreed en er steeds meer rekening mee werd gehouden 

dat het ‘televisie-probleem’ zou worden opgelost, was het aan de 

vertegenwoordigers van de zuilen om op voorhand dit machtige 

nieuwe medium te beteugelen. Zij dienden zelfs een aanvraag voor 

zendmachtiging in: televisie, mocht het er ooit komen, kon en mocht 

alleen maar bestaan als ‘omroep’. Het zou echter nog tot 1948 duren 

voordat deze strijd zich voortzette. 

 

‘TELEVISIE technisch klaar voor de huiskamer’ 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de belangstelling voor televisie 

weer langzaam op gang. De elektronische industrie, met als 

belangrijkste vertegenwoordiger Philips, was bezig om televisie te 

ontwikkelen tot een product voor consumenten en startte in 1948 

met experimentele uitzendingen.182 De ambities van Philips stuitten 

echter op weerstand in Nederland. Allereerst van de Nederlandse 

overheid, die een politiek voerde van consumptieve zelfbeperking, 

waarin dure televisieontvangers uiteraard geen plek hadden. Maar 

ook van de omroepen die na de oorlog er alles aan deden om het heft 

in handen te houden. Zij volgden de initiatieven van Philips met 

argusogen.183  

De eerste berichten vanaf 1948 waren nog sterk 

technologisch van aard en handelden over de nieuwe frequentie 

                                                

182 Gooijer, W.J. De Beheersing van technologische vernieuwing. Een 

beschouwing over de beheersingsmogelijkheden van technologische 

innovaties met de invoering van televisie als voorbeeld van beleidsvorming. 

Alphen aan den Rijn: Samsom, 1976, p. 86. 
183 Bank, Jan. Televisie verenigt en verdeelt Nederland. In: Wijfjes, Huub, 
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modulatie (FM)184. Er verschenen nog berichten over enthousiaste 

amateurs die zelfs tot in Utrecht de experimentele uitzendingen van 

Philips hadden kunnen zien185. Toch ontstond er een nieuw 

‘televisie-vraagstuk’. In tegenstelling tot het romantische streven 

van vóór de oorlog naar het magische vermogen tot ‘ver-zien’, ging 

dit vraagstuk niet over dé technologische oplossing, maar over de 

politieke en bestuurlijke keuzes die gemaakt moesten worden. Of 

zoals De Volkskrant het op 21 augustus 1948 formuleerde in het 

artikel ‘TELEVISIE technisch klaar voor de huiskamer’: ‘Er zijn 

geen programma’s, omdat er geen toestellen zijn en de toestellen 

ontbreken, omdat er nog niets is om naar te kijken.’186. Om deze 

vicieuze cirkel te doorbreken, was er geld nodig, maar geld was er 

niet zo vlak na de oorlog.  

Om dit nieuwe vraagstuk te kunnen behandelen, liet, in 

navolging op de commissie uit 1936, de minister van Verkeer en 

Waterstaat opnieuw een staatscommissie instellen, de zogenaamde 

‘Tweede Televisiecommissie’. Deze commissie werd op 26 oktober 

1948 geïnstalleerd en had als taak om na te gaan ‘op welke wijze en 

in welke omvang de huidige stand der techniek en de te verwachten 

toekomstige ontwikkeling daarvan, practische toepassing van de 

televisie hier ter lande mogelijk en raadzaam maakt.’187 De druk op 

de regering en de commissie om spoedig tot een besluit te komen, 

werd sterk opgevoerd, ook in de berichtgeving in de krant. Zo 

verschenen er meerdere artikelen over de stand van zaken omtrent 

televisie in bijvoorbeeld Zweden, Engeland en de Verenigde Staten. 

Nederland stak daar schril bij af. Willem Vogt werd, als voorzitter 

van de Nederlandse Radio Unie188, uitvoerig aan het woord gelaten 
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over de noodzaak van een snelle, positieve beslissing van de 

commissie om ‘de industrie de gelegenheid te geven zich daarop in te 

stellen’189 en Dr. Philips waarschuwde: ‘Nederlandse televisie mag 

niet achterop raken’.190 In een interview voor zijn ‘eigen’ 

experimentele televisiezender in Eindhoven zei de president-

commissaris dat hij teleurgesteld was dat het rapport van de 

commissie zo lang op zich liet wachten. Om de druk nog verder op te 

voeren liet Philips een maand later het bericht uitgaan:  

 

Indien de regering na het ontvangen van het advies van de 

televisie-commissie de practische doorvoering van televisie 

(...) in Nederland mogelijk maakt, zal Philips te Eindhoven 

er ongetwijfeld in slagen op betrekkelijke korte termijn aan 

de vraag naar televisie-ontvangers te voldoen.191  

 

Het zou tot augustus 1949 duren voordat de commissie een volledig 

advies aan de regering had verstrekt. De verwachting was dat de 

regering het technisch advies om 625 beeldlijnen als standaard zou 

overnemen en dat er spoedig begonnen zou worden met de eerste 

(experimentele) uitzendingen.  

In de bespreking in de ministerraad verzette minister-

president Willem Drees zich tegen een grootschalige invoering van 

televisie, omdat dit een zogezegd ongewenste stimulans zou zijn 

voor de consumptieve uitgaven van de burgers. Voor afstel was het 

echter te laat en de regering stemde ermee in om televisie als 

experiment te laten beginnen.192 Dit tot ongenoegen van de 

omroepen die ook nu nog grote bezwaren hadden tegen de invoering 
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van televisie. De socialisten bij de V.A.R.A. onderschreven uiteraard 

het standpunt van de socialist Drees. In De Radiogids, het officiële 

weekblad van de V.A.R.A, staat:  

 

(...) in hoeverre televisie thans en in de naaste toekomst, 

economisch mogelijk en... sociaal verantwoord is. Want 

behoeften scheppen is gemakkelijker dan de mensen in de 

gelegenheid stellen die behoeften te bevredigen.193 

 

Maar ook de andere omroepen voelden eigenlijk nog weinig voor 

televisie. Zo schreef de voorzitter van de K.R.O. al in februari 1949 

in de Katholieke Radiogids: 

 

(...) of het wel verantwoord geacht mag worden om voor onze 

mensen weer een zekere behoefte te creëren, welke veel geld 

kost en waarvan het effectief nut op het ogenblik toch nog zo 

twijfelachtig is. In het algemeen moet het Nederlandse 

huisgezin tegenwoordig de gulden tweemaal omdraaien 

alvorens hem uit te geven; er zijn voor onze Nederlandse 

huisgezinnen heel wat dringender behoeftes dan televisie, de 

zo dure televisie.194  

 

De kritiek op televisie vanuit economisch perspectief zou slechts een 

voorbode zijn van de manier waarop de betekenis van televisie in de 

periode vóór de officiële introductie gearticuleerd zou worden. Geld 

of het gebrek daaraan, was weliswaar een sterk argument tegen de 

invoering van televisie, maar daarmee konden de 

vertegenwoordigers van de zuilen niet hun eigen subjectpositie als 

Beschermers ten opzichte van het medium herbevestigen. Voor de 

oorlog gebeurde dat nog slechts in bestuurlijke zin, maar nu de 

technologische vooruitgang en de druk van de industrie een 

introductie van het medium onafwendbaar maakten, moesten de 

vertegenwoordigers van de zuilen zich gaan mengen in het publieke 
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debat over televisie. Alleen zo konden zij de legitimatie van hun 

eigen positie afdwingen. De twee naast elkaar bestaande 

articulaties kwamen door de aanstaande introductie van televisie zo 

noodzakelijk met elkaar in aanraking. Daarin stonden enerzijds het 

avontuur, het romantische verlangen en de magie centraal en 

anderzijds de inperking in het discours van de Kwetsbare Kijker 

door de vertegenwoordigers van de zuilen. Hiervoor werden niet 

alleen de kranten ingezet, maar gebruikten de omroepen ook hun 

eigen radiobodes om de onheilstijding te uiten. Televisie moest 

begrepen worden als een gevaarlijk en machtig medium dat alleen 

onder het morele gezag van de omroepen tot iets goeds kon leiden. 

Want alleen dan konden de vertegenwoordigers van de zuilen hun 

eigen subjectpositie binnen het discours produceren, waardoor ze de 

controle over het medium konden behouden. 

 

‘Geketend door de tiran die televisie heet’ 

In de eerste jaren na de oorlog waren de woorden waarin de 

ontwrichtende werking van televisie werd beschreven, nog 

bescheiden. De Volkskrant schrijft dat volgens televisieamateur Cor 

Jansen het enige nadeel van televisie zou zijn, dat ‘de televisie-

uitzendingen de huishoudens zouden “stilleggen”. Van 

koffieschenken en aardappelschillen komt niet veel meer terecht.’195 

Maar naarmate de introductie van televisie steeds dichterbij komt, 

omdat ze bijvoorbeeld al operationeel is in Engeland en de 

Verenigde Staten, worden juist die landen als voorbeeld genomen 

om het schrikbeeld van de televisie te illustreren. Vooral de 

Verenigde Staten dienden als voorbeeld voor hoe het vooral niet zou 

moeten. De Volkskrant schrijft dat ‘het opvallend was’ hoeveel 

sensatieverhalen de televisie daar uitzendt, ‘waarin mishandelingen 

met dodelijke afloop en andere soorten verschrikkingen schering en 

inslag zijn’.196 Dat deze televisie-uitzendingen de kijker niet 

onberoerd laten, blijkt uit het artikel ‘Amerikaanse televisie, diep 
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gezonken’ dat in januari 1950 verschijnt in de Katholieke Radiogids. 

Hierin staat beschreven hoe een negenjarig knaapje uit Boston zijn 

vader het voorstel had gedaan om vergiftigde bonbons naar zijn 

onderwijzer te sturen:  

 

Er was geen gevaar bij, verklaarde hij, want een week 

geleden had hij op de televisie gezien, hoe een man op deze 

manier zijn vrouw vergiftigde, en niemand was er achter 

gekomen wie het had gedaan.197  

 

In New York zou een zesjarig zoontje van een politieagent gevraagd 

hebben of hij hem echte kogels wilde geven, ‘want als ik op m’n zusje 

schiet, dan valt ze niet echt dood zoals de Indianen, wanneer 

Hopalong Cassidy (de cowboyheld van de televisie) op hen schiet.’198 

De aanleiding voor dit artikel is helder, want al in de inleiding 

staat: ‘Onderstaande geeft ons aanleiding erop te wijzen, dat wij, 

katholieken, ten aanzien van de televisie niet afzijdig mogen 

blijven.’199 Verontrust over deze berichten, wordt een maand later de 

voorzitter van de KRO gevraagd wat nu het katholieke standpunt is 

ten aanzien van televisie: ‘Het antwoord liet niet op zich wachten’. 

Want, zo schrijft de redactie: 

 

Gezien de ervaringen, die Amerika en ook Engeland reeds 

hebben met deze nieuwe vorm van ontwikkeling en 

ontspanning, is het van onontbeerlijk belang, dat de 

katholieken van stonde af aan een grote mate van 

medezeggenschap krijgen bij de ontwikkeling van de 

televisie in ons land. Want wanneer men aan de televisie de 

vrije loop laat bedreigen (...) vele gevaren de gezinnen. Reeds 

herhaaldelijk is gebleken, dat allerlei twijfelachtige 

uitzendingen het morele besef bij volwassenen en de jeugd 

verzwakken.  
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Ook De Volkskrant plaatst een uiterst kritisch stuk van Ben van 

Doorn over de aanstaande invoering van televisie, onder de titel 

‘Televisie is film’. Hierin beklaagt de auteur zich niet alleen over de 

vreemde kronkel in de loon- en prijspolitiek van de overheid, waarin 

de invoering van een duur nieuw medium geen pas geeft, maar ook 

over de gevolgen voor de jeugd. Want, zo schrijft Van Doorn: 

 

TELEVISIE in de huiskamers betekent FILM in de 

huiskamers. (...). Dat betekent ook dat men bij 

onverantwoorde leiding een bijzonder gevaarlijk soort 

beeldromans op de jeugd gaat loslaten. Dat kinderen 

wanneer vader en moeder niet thuis zijn, zich kunnen 

afzonderen met dat gemakkelijk bereikbare filmbeeld.200  

 

De Telegraaf bleef niet achter en schetste voor haar lezers de 

gezinssituatie waarin Nederlanders zouden verkeren na de 

introductie van televisie. Het artikel verhaalt over iemand die een 

televisie aanschaft en geen rustig moment meer heeft. Want elke 

avond stroomt het huis weer vol met visite die zich steeds 

vrijpostiger gaat gedragen. Ze drinken alle drank op en roken zijn 

sigaren. De echtgenote kan het niet meer aan en verkiest de 

slaapkamer boven de woonkamer en besluit ten einde raad zelfs 

naar haar moeder te vertrekken. De Telegraaf besluit deze 

inktzwarte toekomstvoorspelling met de waarschuwende woorden: 

 

Wij voorspellen u, u zult geen rustig moment meer kennen. 

U zult uzelf, uw gezin, uw werk verwaarlozen, u zult 

rondlopen met zulke zenuwtrekken op uw gelaat, dat de 

mensen blijven staan om u na te kijken. En wat het meest 

trieste van alles is, u zult hoogstwaarschijnlijk de moed 

missen om dat rampspoed brengende apparaat tot 

brandhout te hakken of uit het raam te werpen.201 
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Maar niet alleen de geestelijke gezondheid en het gezinsleven 

zouden worden bedreigd door de televisie. Er verscheen al een 

halfjaar voor de introductie van de televisie in Het Parool een 

verontrustend bericht dat door televisie de kijker ‘tot 

ongeletterdheid zou geraken’.202 Ook Trouw berichtte vier maanden 

voor het begin dat het niet lang zou duren totdat wij het voorbeeld 

van de Amerikanen zouden volgen en volstrekt willoos zouden staan 

tegenover de verleidingen van het nieuwe medium: ‘Ge begint als 

een koning met dat “venster op de wereld”. Maar voor ge het weet, 

zijt ge een slaaf, geketend door de tiran die televisie heet.’203  

 

‘Mits de verantwoordelijkheid komt te liggen in de juiste 

handen’ 

Naarmate de introductie van televisie dichterbij komt, wordt 

televisie steeds eenduidiger gearticuleerd als een machtig medium. 

Televisie was een ontwrichtende macht, een Corruptor, die 

uiteindelijk zou leiden tot de ondermijning van waardevol goed . Het 

is opvallend dat de vooroorlogse verwachting dat televisie ons in 

contact zou kunnen brengen met een ‘electronic elsewhere’, niet 

meer herkenbaar is in de beschrijvingen. Zo komt deze ontwikkeling 

overeen met wat Sconce constateerde in de verbeelding van televisie 

in de Verenigde Staten. Ook daar is er een kentering. De kijker 

wordt niet meer naar een ‘electronic elsewhere’ getransporteerd, 

maar de kijker zou in een ‘electronic nowhere’ belanden. Sconce 

schrijft:  

 

Rather than portray television as a magic means of  

teleportation, these more ominous portraits of the medium 

saw television as a zone of suspended animation, a form of 

oblivion from which viewers might not ever escape.204  
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Het is precies deze periode waarin in Nederland televisie 

geïntroduceerd zou gaan worden en we herkennen in deze tijd dan 

ook de onheilspellende betogen uit de verschillende kranten en 

omroepbladen, dat door televisie bijvoorbeeld ‘het morele besef bij 

volwassenen en de jeugd [zou] verzwakken.’ Want waar het 

‘electronic elsewhere’ nog een belofte van avontuur in zich heeft, 

duidt het ‘electronic nowhere’ toch vooral op gevaar. 

 Om te voorkomen dat televisie haar ontwrichtende 

uitwerking zou hebben op de Nederlandse samenleving, was er zoals 

gezegd maar één oplossing. Televisie moest in handen blijven van de 

vertegenwoordigers van de zuilen in Nederland en tot spreekbuis 

worden gemaakt van de omroepen. Andersom was dit echter ook het 

geval. Het was in het belang van de vertegenwoordigers van de 

zuilen om televisie als potentiële Corruptor te articuleren omdat 

alleen dan een subjectpositie als Beschermer kon worden 

geproduceerd in het discours van de Kwetsbare Kijker. Voor de 

oorlog was dit al duidelijk toen de omroepen het alleenrecht hadden 

opgeëist om televisieprogramma’s te mogen verzorgen en toen zij in 

1936 een aanvraag hadden ingediend voor een zendmachtiging. Nu 

televisie haar opmars maakte en er sprake was van een officiële 

introductie van het medium, diende deze claim vooral herbevestigd 

te worden. Zoals blijkt uit de woorden van de toenmalige VARA-

voorzitter:  

 

De televisie kan van grote, culturele betekenis zijn. Zij kan 

voor tallozen het venster openen op volkomen nieuwe 

gebieden. Zij kan in een aantal opzichten meer betekenen 

dan de radio. Omdat de televisie naast het geluid ook de 

afbeelding in de huiskamer brengt. Omdat men niet alleen 

kan horen, maar ook kan zien. (...). Hoe zouden de (...) 

reportages – aan waarde winnen, wanneer het beeld zelf 

veel van het machteloze gesproken woord zou kunnen 

vervangen. (...) Stellig, de televisie kan van grote culturele 

en opvoedende betekenis zijn. Mits... Mits de 

verantwoordelijkheid voor en de samenstelling van de 
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programma’s komen te liggen in de juiste handen. (...) De 

televisie hoort thuis in de handen van hen, die getoond 

hebben op verantwoordelijke wijze het culturele goed, dat 

radio heet, te kunnen beheren. De televisie-programma’s 

behoren te worden overgelaten aan de radio-

omroepverenigingen.205 

 

 

Toen er daadwerkelijk een beslissing moest worden genomen over 

de verantwoordelijkheid voor de televisie, waren er nog wel enkele 

voorstellen voor een nationale omroep onder leiding van de AVRO. 

Zelfs Philips deed een voorstel. Maar eigenlijk was op voorhand al 

duidelijk dat de omroepen het beheer over het nieuwe medium 

kregen toebedeeld. De politieke partijen hadden immers een meer 

dan ideologische affiniteit met de omroepverenigingen, waardoor er 

voor alternatieven geen politieke meerderheid was gevonden. De 

beslissing was dan ook vooral een bevestiging van de verzuilde 

hegemonie in Nederland.206 

Met de politieke keuze voor een verzuild omroepsysteem 

gaven de politieke partijen hun eigen zuil de mogelijkheid om vanuit 

de eigen ideologische overtuiging duidelijk te maken, hoe televisie 

een Verlichter zou worden. Zo schrijft de NCRV dat televisie vooral 

een ‘opvoedingsproces op gang [zou moeten] brengen, waarin (...) 

men elkaar leert volwassen en mondig deel te nemen aan het 

menselijk samenleven.’ Dit zou bereikt kunnen worden door 

televisie in te zetten voor geestelijke verrijking, culturele 

ontwikkeling, voorlichting en informatie.207 Vergelijkbare woorden, 

al dan niet in confessionele termen gevat, zijn terug te vinden in de 

doelstellingen van de andere omroepen. In deze articulaties is 
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televisie nooit vanzelfsprekend opbouwend, verheffend, leerzaam of 

zelfs informatief. Dit kan alleen het geval zijn als er sprake is van 

waakzaamheid van hen die de zware last dragen van het verzorgen 

van de televisie-uitzendingen. Zo weet de NCRV zich in haar 

waakzaamheid gesteund door het evangelie van Jezus Christus:  

 

Als Christenen dienen wij er voor te waken dat zij niet over 

ons gaat heersen; wij dienen te zorgen dat wij heersen en 

dat wij haar aanwenden tot een doel dat niet 

afkeurenswaardig genoemd kan worden; tot eer van God en 

tot verbreiding van het evangelie van Jezus Christus en ten 

behoeve van ons volksleven.208 

  

In hun verantwoordelijke taak als Beschermer riepen de Christenen 

dus zelfs de ultieme Deskundige aan om het onderscheid te kunnen 

maken tussen de televisie als Corruptor en Verlichter. 

 

Van technologie naar Verlichter 

In het verzuilde Nederland was sprake van een gedeeld moreel 

gezag waarbij elke zuil de doelstellingen op een eigen wijze 

formuleerde. De waakzaamheid, de bezorgdheid en misschien wel de 

angst voor de ontwrichtende werking van televisie werden echter 

door alle zuilen gedeeld. Vanuit hun machtspositie was deze 

articulatie niet alleen een duiding van het medium, maar verschafte 

deze de vertegenwoordigers van de zuilen ook een actieve rol binnen 

het discours. Evenals bij het Zendtijdbesluit van 15 mei 1930209 

sloten de rijen zich bij de gratie van een bedreigende oppositie: de 

introductie van televisie. Voor even verdwenen de ideologische 

verschillen, opdat zij samen de Beschermer zouden zijn, die de 

hegemonie bewaakte ten behoeve van het welzijn van Nederland.  

 Ontdaan van het romantische verlangen naar het ver-zien 

als avontuur, was aan de vooravond van de eerste televisie-

                                                

208 Op. cit., p. 171. 

209 Goede, Peter de. Omroepbeleid met en tegen de tijd. Amsterdam: Otto 

Cramwinckel, 1999: p. 55. 
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uitzending het nieuwe medium gereduceerd tot een gevaar voor de 

kijker en de leden van de zuil. Aan de basis van deze overtuiging ligt 

het belangrijkste en fundamentele uitgangspunt dat de kijker in 

principe vormbaar is door, maar vooral kwetsbaar is voor de macht 

van het medium. Dat uitgangspunt wordt gedeeld door alle zuilen 

en maakt de vertegenwoordigers van de zuilen tot Beschermers. 

 Het discours waarbinnen televisie als ‘nodal point’ haar 

betekenis kreeg, was teruggebracht tot een netwerk van wederzijds 

afhankelijke subjectposities. De Beschermers kunnen beschermen 

als de kijker kwetsbaar is. De Kwetsbare Kijker kan alleen 

kwetsbaar zijn voor de macht van televisie als deze macht potentieel 

corrumperend is. Maar de televisie kan niet alleen de Corruptor 

zijn, want hoe zouden de Beschermers deze anders kunnen inzetten 

als Verlichter?  

 Op deze manier zou het Nederlandse publiek kennismaken 

met televisie. Gewaarschuwd, maar beschermd door de leiders van 

de eigen zuil. Lang was televisie voorbehouden aan dromende 

techneuten of technische dromers, maar de grote vuurdoop was 

aanstaande. Televisie zou haar experimentele, technische karakter 

verliezen en als sociaal-maatschappelijk instrument geïntroduceerd 

worden.  

 Deze nieuwe status werd bevestigd in de politieke 

verantwoordelijkheid voor televisie. Niet langer viel televisie als 

technologie onder het gezag van het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, maar het nieuwe medium verhuisde als Verlichter naar 

het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.210  

                                                

210 Heiden, P.B. van der. ‘De moeizame introductie van de ‘beeldradio’ 

(1951)’. In: Politieke Opstellen 13. 1993, p. 42. 
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Hoofdstuk 4 

 

Televisie als spreekbuis van de zuilen 
 

Hoewel de televisie op 2 oktober 1951 in Nederland officieel begon, 

vormt die datum niet alleen het begin maar ook het einde van een 

televisiegeschiedenis.211 Want ‘televisie’ als apparaat is het fysieke 

product van een lange ontwikkeling, waarin het ‘onbelichaamd ver-

zien’ al een realiteit was in de utopische schetsen van schrijvers, 

tekenaars en futurologen, ver voordat de eerste technische 

experimenten plaatsvonden. Naarmate de experimenten 

succesvoller waren, werd de betekenis van het medium steeds 

verder afgebakend in een netwerk van wederzijds afhankelijke 

subjectposities. In een voortdurende herarticulatie, waarin televisie 

werd geduid als Corruptor/Verlichter, hadden de 

vertegenwoordigers van de zuilen zich het alleenrecht verschaft op 

het beheer van het ‘ver-zien’ en hadden zij zo de verzuilde 

hegemonie bevestigd. Wetgeving, overheidsbesluiten en speciaal 

opgerichte televisieraden hadden deze subjectpositie van de 

omroepen in de jaren voor de introductie bevestigd. 

 Het belang van 2 oktober 1951 is dan ook niet dat op deze 

dag televisie begon, maar dat het medium voor het eerst 

daadwerkelijk functioneerde en ze betekenis zou krijgen in relatie 

tot een daadwerkelijke kijkervaring van het grote publiek. Het doel 

van dit hoofdstuk is, om aan de hand van drie deelanalyses te laten 

zien hoe ook in deze nieuwe fase, waarin het grote publiek 

geconfronteerd werd met het nieuwe medium, het bestaande 

discours van de Kwetsbare Kijker werd herbevestigd. 

Allereerst zal ik de reacties in de verschillende landelijke 

kranten bespreken na de eerste uitzendingen. Ik zal illustreren dat 

de specifieke manier waarop televisie betekenis kreeg voorafgaand 

aan de officiële introductie, werd doorgezet in de verschillende 

                                                

211 Jan Wieten onderschrijft dit standpunt in het artikel ‘Televisie is 

Omroep’. Zie: Wieten, Jan. ‘Televisie is omroep’. Informatie & 

Informatiebeleid. www.cram.nl/ieni/940310.htm. Versie juni 2004. 
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zuilengebonden dagbladen in Nederland. Ik zal daarom de 

krantenberichten bespreken uit Trouw, De Volkskrant, Het Vrije 

Volk en Het Parool, respectievelijk vertegenwoordigers van de 

Protestants-Christelijke, Rooms-Katholieke, Socialistische en 

Neutraal/Liberale zuil in Nederland. Zij vertegenwoordigen het 

geautoriseerde standpunt van de zuilen in Nederland. Dat er met de 

introductie van televisie geen radicale wending was in de manier 

waarop televisie door de vertegenwoordigers van de zuilen wordt 

gearticuleerd, is niet verwonderlijk. De betekenis van televisie na 2 

oktober was niet meer slechts een verwachting, 

toekomstvoorspelling of een abstractie, maar een maatschappelijke 

realiteit. 

Deze maatschappelijke realiteit kreeg vorm in het besef dat 

televisie was doorgedrongen tot de huiskamers en daar een plek zou 

moeten krijgen. Om uit te leggen hoe in deze prille periode televisie 

betekenis kreeg in het dagelijks leven, zal ik gebruik maken van een 

verslag in Het Parool over televisiekijkers in het café en van 

ingezonden brieven in het vrouwentijdschrift Eva. Deze laten zien 

hoe er binnen de kleine samenleving van het gezin een parallelle 

rolverdeling is met die in de grote samenleving: Nederland.  

Een van de grote veranderingen in de articulatie van 

televisie sinds haar introductie, is het belang van de 

televisieprogrammering. Niet eerder waren er programma’s die 

onderdeel uitmaakten van het begrip dat het publiek had van het 

medium. Televisie was tot dan toe een verlangen of een 

technologisch wonder, maar na de introductie moest er ook 

daadwerkelijk televisie worden gemaakt. Vanaf dat moment wordt 

het belang van televisie in de Nederlandse samenleving in verband 

gebracht met de programma’s die de kijker te zien krijgt. Met deze 

programma’s konden de omroepen hun rol als Beschermer 

herbevestigen en het medium inzetten als Verlichter. In dit 

hoofdstuk zal ik in een derde analyse het belang van 

programmering toetsen aan de hand van het programma dat als 

boegbeeld moest gaan dienen voor de legitimatie van de publieke 

omroep: het NTS-JOURNAAL. De reacties op dit programma in de 
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landelijke dagbladen en enkele essays zullen inzichtelijk maken hoe 

de omroepen in gezamenlijkheid ook in de programmering trachtten 

de rol van televisie als Verlichter in te zetten. 

Uit deze drie analyses zal blijken dat het netwerk 

waarbinnen televisie en de verschillende subjectposities die voor de 

introductie van televisie werden gearticuleerd, nooit 

vanzelfsprekendheid zijn en alleen kunnen blijven bestaan als ze 

continu worden herbevestigd. Dit hoofdstuk gaat dan ook niet over 

de manier waarop het discours rondom televisie veranderde, maar 

juist over de wijze waarop de verschillende subjectposities binnen 

dit netwerk hun rol in deze belangrijke nieuwe fase na de 

introductie bevestigden. 

 

‘Oh, kom er eens kijken’ 

In de maanden voor de eerste uitzending stond in vrijwel elke 

landelijke krant een bericht over televisie. Wie zou het moeten 

betalen? Werkten de omroepen mee? Wat was het standpunt van 

Philips? Wanneer zou het nu daadwerkelijk allemaal beginnen? In 

de zomer van 1951 passeerden vele data de revue maar pas in 

september konden de kranten eindelijk de definitieve datum 

noemen van de eerste uitzending.212 In de aanloop naar de eerste 

uitzending verschenen er verwachtingsvolle voorbeschouwingen op 

wat komen zou.213 Toonzalen boden in advertenties kaartjes aan om 

de eerste uitzending te kunnen bekijken, maar ‘reserveer tijdig!’214 

Zo brak dan eindelijk de tweede oktober van 1951 aan waarin 

Nederland voor het eerst officieel zou gaan ‘ver-zien’.  

 Jeanne Roos sprak het nog kleine Nederlandse 

televisiepubliek toe, in de eerste officiële Nederlandse televisie-

uitzending vanuit Studio Irene in Bussum. Na een kort 

welkomstwoord kwam Zijne Eminentie Mr. J.M.L. Th. Cals, de 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in 

beeld. ‘Het woord en het beeld is aan mr. Cals’, sprak de 

                                                

212 ‘Begin televisie nu in October?’ Het Parool: 04-09-1951. 
213 ‘Jeanne Roos kondigt het eerste televisie-programma aan.’ Trouw: 26-09-

1951. 
214 '"Televisie grootbeeld - reserveer tijdig".' De Volkskrant: 29-09-1951. 
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omroepster.215 Cals, die ‘behaaglijk achterover geleund in een stoel 

zat (...) alsof hij volkomen op zijn gemak was’216, verrichte 

vervolgens, na een indringende toespraak over de gevaren van de 

televisie, de officiële opening. Direct daarna sprak professor Kors, 

voorzitter van de Televisiestichting. Hij ‘camoufleerde handig het 

“spiekbriefje” dat hij op de tafel had liggen’.217 Kors ‘vroeg de eerste 

tijd de programma’s niet al te critisch te bekijken, omdat er zeker 

nog fouten worden gemaakt’.218  

 Er werden twee films gedraaid. Sir William Healey van de 

BBC sprak een gelukwens uit vanuit ‘het land waar men 15 jaar 

geleden al het experimentele stadium inging ’219 en er werd een 

rolprent vertoond uit Denemarken over het vervaardigen van 

carillonklokken. Vervolgens sprak professor N.A. Halbertsma, 

‘bekend uitlegger van moeilijke zaken’ over de werking van 

televisie220; ‘een loffelijke poging tot “vertaling” van een ontzaglijk 

gecompliceerd onderwerp’ aldus Het Parool.221 Na deze uiteenzetting 

was er tien minuten pauze waarin studio Irene werd omgebouwd 

voor het allereerste televisiespel: ‘De Toverspiegel’. En hoewel het 

nog lang geen Sinterklaas was, klonk tijdens deze pauze het 

toepasselijke ‘Oh, kom er eens kijken’. Presentatrice Jeanne Roos en 

het technisch personeel werden getrakteerd op koffie met 

speculaasjes en de spelers van het stuk, onder wie het 11-jarige 

achterkleinkind van de beroemde toneelspeler Louis Bouwmeester, 

begaven zich naar de studiovloer. 

Het eerste halfuur verliep vlekkeloos maar ineens was daar een 

storing. Naar de mening van Trouw was deze eerder opgelost dan 

                                                

215 'Nederland heeft televisie. Eerste programma van omroep uitstekend 

geslaagd.' Trouw: 03-10-1951. 
216 Televisie gestart: Proef geslaagd - maar we hoeden ons voor de gevaren 

waarschuwde staatsecretaris Cals.' Het Parool: 03-10-1951. 
217 'Nederland heeft televisie. Eerste programma van omroep uitstekend 

geslaagd.' Trouw: 03-10-1951. 
218 ‘Televisie gestart: Proef geslaagd - maar we hoeden ons voor de gevaren 

waarschuwde staatsecretaris Cals.' Het Parool: 03-10-1951. 
219 'Nederland heeft televisie. Eerste programma van omroep uitstekend 

geslaagd.' Trouw: 03-10-1951. 
220 De titel van deze toespraak was ‘De leek en de televisie’. 
221 'Eerste experiment op technisch hoog peil.' Het Parool: 03-10-1951. 
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verwacht.222 Op de studiovloer nam Erik de Vries de regie weer op 

zich: 

 

Weer opnemen bij “Duizend jaar”’, roept De Vries. Zijn stem 

is die van de man die weet wat een zenderstoring is. Van 

Dalsum neemt zijn rol terug bij die duizend jaren. (...) Tot 

het einde toe gebeuren er nu geen ongelukken meer. De 

grote studioklok wijst al over tienen als Tovenaar Video zijn 

laatste blik in de camera werpt. “Tot kijk” zegt hij en 

knipoogt.223  

 

Ondanks de korte storing schrijft Trouw de volgende dag: ‘Het 

televisiespel “De Toverspiegel” (...) heeft ten volle de 

levensvatbaarheid van het toneelspel voor de televisie 

aangetoond.’224 Met een vrolijke kwinkslag sluit Jeanne Roos de 

eerste officiële televisie-uitzending af: ‘Wij komen pas kijken, maar 

ten slotte komt U ook pas kijken.’225  

 

‘Nederland heeft televisie’ 

In Nederland waren op het moment van de eerste uitzending 

minder dan 500 toestellen verkocht, slechts enkelen zullen de eerste 

televisie-uitzending dan ook daadwerkelijk thuis hebben gezien.226 

Maar hoewel slechts weinig mensen een televisieontvanger bezaten, 

moet bij velen bekend zijn geweest dat er zoiets was als ‘televisie’. 

Want de eerste officiële televisie-uitzending werd gevierd als een 

nationale gebeurtenis die bewust werd meebeleefd door miljoenen 

Nederlanders.227 Zo vermeldde Het Parool op haar voorpagina dat 

                                                

222 ‘Storing.’ Trouw: 03-10-1951. 
223 'Zenuwstuip van de mensen in de studio - indrukken van iemand die er 

zelf middenin zat.' Het Parool: 03-10-1951. 
224 ‘Geslaagde televisie-uitzending’. Trouw: 03-10-1951. 
225 ‘Televisie gestart: Proef geslaagd - maar we hoeden ons voor de gevaren 

waarschuwde staatsecretaris Cals.' Het Parool: 03-10-1951. 
226 De Volkskrant schatte het aantal kijkers op tienduizend. ’20.000 Kijkers 

zagen de vlag “in” staan.’ De Volkskrant: 03-10-1951. Met ‘kijkers’ worden in 

dit geval ogen bedoeld. 
227 Bank, Jan. ‘Televisie verenigt en verdeelt Nederland’. In: Wijfjes, Huub, 

red. Omroep in Nederland. Zwolle: Waanders Uitgeverij, 1994, p. 77 – 93. 
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ook de koningin op Soestdijk had gekeken naar de eerste uitzending, 

‘naar wij vernemen, met belangstelling’.228 Maar de meeste mensen 

die geen televisie in hun bezit hadden, waren aangewezen op 

bijvoorbeeld een speciaal georganiseerde avond in een café of op de 

etalage van een radiowinkel.229 De Volkskrant kopte op 3 oktober 

1951 op de voorpagina ‘Gratis voorstelling op straat’230 en Het 

Parool schreef: ‘Drommen mensen keken op trottoirs en in cafés’. 

Deze oploopjes deden de burgemeester van Amsterdam vermoeden 

dat er ‘rumoer was onder zijn burgers. Echter, toen de Amsterdamse 

burgervader uit zijn auto was gestapt, zag hij wat de oorzaak was: 

het scherm waar van nu af aan steeds meer Nederlanders naar 

zullen kijken’.231 Temidden van zo’n oploopje tekende Het Parool het 

commentaar op van één van deze televisiekijkers:  

 

“Ik koop zo’n ding niet gauw voor zes- of zevenhonderd 

gulden. Wat heb ik eraan?” Maar terwijl hij dit zei, bleef 

deze Amsterdammer ingespannen en onverstoorbaar naar 

de aankondiging van Paroolverslaggeefster Jeanne Roos 

kijken’.232  

 

Typerend voor de berichtgeving over de eerste televisie-uitzending is 

de sterke nationale trots die doorklinkt in de krantenartikelen. 

Trouw kopte met trots: ‘Nederland heeft televisie’233 en Het Parool 

schreef: 

 

Met tranende ogen van het turen en staren en ingespannen 

kijken, hebben gisteren duizenden Nederlanders onvervaard 

de sprong gewaagd. Met een luide plons stortte Nederland 

zich in de poel van televisie, zich nog niet helemaal bewust 

                                                

228 ‘Koningin keek ook’. Het Parool: 03-10-1951.  
229 ‘Drommen mensen keken op trottoirs en in cafe’s’. Het Parool: 03-10-

1951. 

230 ‘Gratis voorstelling op straat’. De Volkskrant: 03-10-1951. 

231 ‘Drommen mensen keken op trottoirs en in cafe’s’. Het Parool: 03-10-

1951. 

232 Ibid. 
233 ‘Nederland heeft televisie’. Trouw: 03-10-1951. 
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van wat het zich hiermee voor nieuwe zaken op de hals 

haalde, maar niettemin met de houding van de oude heer 

die (...) op zijn stoel klom en daarbij mopperde: “Het is een 

janboel en ik ben eigenlijk waanzinnig maar ik MOET het 

zien”.234  

 

Ook de Nederlanders die de eerste uitzending niet hadden gezien, 

kon het niet zijn ontgaan dat deze had plaatsgevonden. Elk 

landelijk dagblad in Nederland opende met dit nieuws en wijdde er 

meerdere artikelen aan. De Nederlander mocht trots zijn op de 

technologische prestatie die geleverd was. De nationale gevoelens 

werden nog eens versterkt door onze prestatie te vergelijken met die 

in het buitenland. Zo stond op de voorpagina van De Volkskrant niet 

alleen de uitspraak van Philips “Hiermee doen wij voor Amerika 

niet onder”235, maar ook het artikel ‘Britse kenner: De tinten beter 

dan bij ons’236 dat erop wijst dat met de eerste televisie-uitzendingen 

er een gebeurtenis had plaatsgevonden waarvan het succes 

afstraalde op elke Nederlander. 

 Niet alleen de technologie van de televisie overtrof het 

buitenland. Eén van de journalisten roemde de sprekers op de 

Nederlandse televisie, omdat zij uit het hoofd spraken. Volgens de 

auteur ‘de grote taak van de televisiespreker’. Op basis hiervan 

concludeert de journalist: 

  

Wat dat betreft zijn wij zeker voor op Denemarken, waar 

men, getuige het uit dit land vertoond reportage-filmpje, een 

spreker met manuscript in de hand voor de camera laat 

verschijnen.237  

 

                                                

234 ‘Drommen mensen keken op trottoirs en in cafe’s’. Het Parool: 03-10-

1951. 

235 'Eerste televisie-uitzending succes, ondanks storing. "Hiermee doen wij 

voor Amerika niet onder".' De Volkskrant: 03-10-1951. 
236 'Britse kenner: "De tinten beter dan bij ons".' De Volkskrant: 03-10-1951. 
237 'Eerste experiment op technisch hoog peil.' Het Parool: 03-10-1951. 
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Televisie als bron van nationale trots en instrument om het 

vaderland te verenigen, is ook in andere Europese landen 

herkenbaar als de manier waarop deze nieuwe technologie betekenis 

kreeg. In Duitsland werd in de jaren vóór en tijdens de Tweede 

Wereldoorlog televisie ingezet om de Volkskörper te versterken.238 

Nederland kan begin jaren vijftig nog geen televisie aan alle 

onderdanen aanbieden, zoals in Duitsland in speciaal ingerichte 

zaaltjes gebeurde. Echter, alleen al het gegeven dàt er in Nederland 

televisie was, vervulde velen met trots. 

 

‘In dienst gesteld van de cultuur’ 

Deze enthousiaste reacties op de technologische prestatie van die 

eerste televisie-uitzending in Nederland waren in tegenspraak met 

de bezorgdheid van de Beschermers. In de eerste uitzending was het 

dan ook onontkoombaar dat er krachtig moest worden gewezen op 

de ontwrichtende werking van het medium, als dit niet beheerd zou 

worden door de juiste mensen. Volledig in lijn met de betekenis die 

zich voor de introductie van het medium had gevormd, werd 

televisie in de eerste televisietoespraak geduid als een macht die 

beteugeld moest worden en wel door diegenen met ‘een geestelijke 

achtergrond en een hoog ideaal’. Zo luidde de boodschap van KVP-er 

Cals, staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Doordrongen van het potentiële gevaar maar ook van de 

mogelijkheden van het nieuwe medium, herarticuleert hij hoe 

televisie bezien moet worden als een bedreiging óf een versterker 

van de waarden die wij belangrijk vinden. Het nieuwe medium zou 

kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld het gezinsleven, de democratie 

en de (hoge) cultuur maar het zou ook een bedreiging kunnen zijn 

van deze waarden. Zeker was dat televisie machtig was en de kijker 

                                                

238 In de jaren vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd televisie in 

Duitsland ingezet om de Volkskörper te versterken. Niet alleen als een 

technologie om trots op te zijn als Duitser, maar vooral om daadwerkelijk 

als volk een gelijktijdige ervaring te hebben. Zie: Uricchio, William. 

‘Television as History. Representations of German cinema and television’. 

In: Framing the past. The historiography of German cinema and television. 

Carbondale: Southern Illinois University press, 1992: p. 167-196. 
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zich maar moeilijk ertegen zou kunnen verweren. Met macht komt 

verantwoordelijkheid. Ofwel, de macht van televisie zou alleen tot 

‘het goede’ kunnen leiden als de verantwoordelijkheid gelegd zou 

worden bij de juiste mensen. Zoals Cals het zelf verwoordde: 

 

Meer dan ooit tevoren gaat de techniek ons leven beheersen: 

nu is het niet alleen meer in het arbeidsproces, waar de 

machine de mens dreigt te verdringen, maar ook in de 

vrijetijdsbesteding. Na de massa-arbeid is het nu de 

massarecreatie, die de menselijke persoonlijkheid belaagt. 

(...) Wanneer deze dreiging niet duidelijk wordt onderkend, 

zal de techniek, eens symbool van de overwinning van de 

menselijke geest op de stof, zelf meester en tiran worden. 

Wij dienen te waken, dat de techniek nooit doel gaat 

worden, maar slechts als middel wordt aangewend. In dienst 

gesteld van de cultuur kan zij een uiterst machtig, en in de 

moderne tijd een onmisbaar middel vormen. Met deze 

richtlijnen voor ogen, zal televisie niet tot cultuurafbraak, 

maar integendeel tot cultuurverspreiding en cultuuropbouw 

medewerken. Daartoe is dan echter nodig, dat zij geleid 

wordt door mensen met een sterk cultuurbesef, met een 

geestelijke achtergrond en een hoog ideaal.239 

 

 

Deze toespraak op de eerste officiële televisieavond is exemplarisch 

voor het discours dat zich gevormd had rondom het nieuwe medium. 

Ondanks het feestelijke karakter van die eerste televisieavond, 

werd door de Beschermers, vertegenwoordigd door Cals, met nadruk 

erop gewezen dat er met de introductie van televisie een nieuwe fase 

was aangebroken: ‘meer dan ooit gaat de techniek ons leven 

beheersen’. Cals trekt hierbij een parallel tussen de machine in het 

arbeidsproces en de televisie in de vrijetijdsbesteding. In beide 

                                                

239 Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen J.M. Th. 

Cals bij de opening van de eerste officiële televisie-uitzending op 2 oktober 

1951. Geciteerd in: Goede, Peter de. Omroepbeleid met en tegen de tijd. 

Amsterdam: Otto Cramwinckel, 1999: p. 62 e.v. 
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gevallen is dit een bedreiging van ‘de menselijke persoonlijkheid’. 

Het enthousiasme voor de technologische innovatie, ‘symbool van de 

overwinning van de menselijke geest op de stof’, moet dan ook met 

grote waakzaamheid tegemoet getreden worden. Deze 

verantwoordelijkheid kon maar door één partij gedragen worden, de 

mensen ‘met een sterk cultuurbesef, met een geestelijke achtergrond 

en een hoog ideaal’. Zoals in de decennia voor de introductie van de 

televisie al besloten was, konden dit alleen maar de 

vertegenwoordigers van de zuilen zijn, verenigd in de omroepen. 

 Het netwerk van wederzijds afhankelijke subjectposities 

rondom het ‘nodal point’ televisie als Corruptor/Verlichter was nu 

ook in alle openbaarheid herbevestigd. De omroepen als morele 

autoriteiten waren de Beschermers van diegenen die door de 

televisie wel eens hun ‘menselijke persoonlijkheid’ konden verliezen, 

namelijk De Kwetsbare Kijkers. Nu echter op deze tweede oktober de 

televisie daadwerkelijk in Nederland was geïntroduceerd, was deze 

bezorgdheid niet meer slechts een bang vermoeden van wat er zou 

kunnen gebeuren als er televisie in Nederland zou zijn. Nederland 

had televisie. Met dat feit kwam er een einde aan een lange 

geschiedenis waarin er slechts gespeculeerd kon worden over de 

gevolgen van televisie en brak er een nieuwe periode aan. Daarin 

moest de betekenis van televisie zich verhouden tot de ervaringen 

van het grote publiek op de plek waar er daadwerkelijk televisie 

werd gekeken, eerst in het café en daarna toch vooral thuis. 

 

“Dat ding heb zwaar de beverd!” 

De eerste uitzending was een nationale gebeurtenis die weinig 

Nederlanders kon zijn ontgaan, ook al hadden ze geen televisie 

gezien. Na de eerste uitzending ebde de belangstelling voor televisie 

echter weer net zo snel weg als ze gekomen was. Nu de omroepen 

het recht hadden verworven uitzendingen te verzorgen, de 

experimentele fase financieel geregeld was en er een technische 

standaard was vastgesteld, restte de kranten weinig meer dan na te 

vertellen wat er de vorige avond op televisie te zien was geweest. 

Hierbij hadden de verzuilde Nederlandse kranten uiteraard een 
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speciale belangstelling als er voor de eigen zuil een 

televisieprogramma zou worden uitgezonden. Zo berichtte Trouw 

enthousiast over de ‘Originele vondsten in N.C.R.V.-televisie-

programma’240 en schreef De Volkskrant over de K.R.O: 'KRO-

televisie toonde werkelijk ver-zien.'241 Naast dit sterk verzuilde 

enthousiasme waren er vooral veel berichten in de categorie ‘de 

eerste keer op televisie’: de eerste kerkdienst, de eerste keer voetbal, 

de eerste keer prinsjesdag en de eerste keer Artis op de televisie.242 

Het meest opvallende is toch wel de stilte die rondom 

televisie ontstaat. De storm aan berichten vóór en over de eerste 

uitzending was gaan liggen. Want toen elke omroep wel een keer 

aan de beurt was geweest en de ‘eerste keer’ van meerdere 

onderwerpen de revue had gepasseerd, was de nieuwswaarde van 

het medium schijnbaar niet erg groot meer.  

In Het Parool verscheen een verslag vanuit een café in de 

Amsterdamse Jordaan: ‘Tussen Tap- en Toverkast’. Het gematigde 

enthousiasme voor het nieuwe medium blijkt ook uit dit verslag:  

 

Het kan niet gezegd worden dat het hele cafeetje vol 

opgekropte spanning zat te wachten tot de vlag instond. 

Nee! De kleine kolenbaas in het leren jasje met de handen in 

de zakken wierp nu en dan slechts een vage blik op het 

toestel. (...) Met gematigde nieuwsgierigheid keek men naar 

wat ome Nico prompt een “klein pestbioscopie” was gaan 

noemen. En waarvan Nelis, een lange ernstige man met een 

stevige pet op, onder het uitzoeken van een nieuw sigaartje 

                                                

240 ‘Originele vondsten in N.C.R.V.-televisie-programma.’ Trouw: 13-10-

1951. 
241 'KRO-televisie toonde werkelijk ver-zien.' De Volkskrant: 17-10-1951. 
242 ‘Televisiedominee. Dominee Johan Langstraat is Europa’s eerste 

televisiedominee. Als 12 october NCRV haar eerste televisieprogramma 

uitzendt’ Het Parool: 27-09-1951; ‘Eerste kerkdienst per televisie.’ Trouw: 

14-12-1951; ‘Televisie uit Artis.’ Trouw: 23-06-1952; ‘Prinsjesdag bracht 

weer duizenden op de been: Televisie-camera’s op het Binnenhof.’ Trouw: 

17-09-1952. 
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al na een kwartier had opgemerkt: “Dat ding heb zwaar de 

beverd!”’.243  

 

 

De verwachting van enkelen dat de Nederlanders na de introductie 

van televisie niet meer weg te slaan zouden zijn voor de buis, kwam 

dus niet uit. De industrie had hoog ingezet en misschien wel 

gehoopt op een stormloop op de televisieontvangers, maar ook dat 

viel tegen. In het eerder aangehaalde artikel van Van Zoonen, 

Wieten en Van den Berg getiteld ‘”Het was niet bepaald een 

wereldwonder”’ constateren de auteurs eveneens het uiterst 

beperkte enthousiasme bij de komst van televisie in het 

Nederlandse gezinsleven. In de conclusie van hun analyse van 

vijftien diepte-interviews en artikelen in het vrouwenblad Eva 

schrijven zij: 

  

Het meest opvallende aspect van deze (...) biografie van de 

Nederlandse televisie is de aarzeling en het gebrek aan 

opwinding waarmee het medium in de maatschappij werd 

opgenomen.244  

 

De auteurs benoemen de eerste reacties op televisie als 

‘onverschillig’ en zelfs ‘argwanend’. Een verklaring voor dit gebrek 

aan enthousiasme vinden zij in de eerste plaats in de moeilijke 

economische situatie waarin de meeste Nederlandse gezinnen 

verkeerden vlak na de oorlog. De meerderheid van de Nederlanders 

was noch bereid, noch in staat een televisie aan te schaffen. 

Soberheid was geboden en de luxe van een televisie had geen plek. 

Daarbij kwam dat er maar op twee avonden in de week 

                                                

243 ‘De Jordaan zag T.V. Tussen tap- en toverkast'. Het Parool: 13-10-1951. 

Met ‘tot de vlag instond’ wordt verwezen naar de wapperende vlag waar de 

uitzending mee begon.  
244 Zoonen, Liesbet van, e.a. ‘”Het was niet bepaald een wereldwonder”. De 

komst van de televisie in het Nederlandse gezinsleven’, in: Jaarboek 

mediageschiedenis, vol. 7. Amsterdam: Stichting Mediageschiedenis, 1995, 

p. 140. 
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uitzendingen werden verzorgd en je voor je dure toestel dus maar 

weinig kijkplezier kreeg. En, zoals blijkt uit de klacht van de 

radiodetailhandelaren, waren de programma’s die er vertoond 

werden, niet echt een aanleiding om een toestel te kopen.245  

Dit artikel van Van Zoonen, Wieten en Van den Berg geeft 

een verklaring voor de sociaal-maatschappelijke omstandigheden 

waarin televisie werd ontvangen in het gezinsleven. Het maakt 

inzichtelijk waarom het nieuwe medium niet gelijk werd omarmd. 

Toch richt het zich in de analyse niet specifiek op de vraag op welke 

manier het nieuwe medium betekenis kreeg in het 

vrouwentijdschrift Eva. Wel maakt het duidelijk dat dit tijdschrift 

een platform was waarop vooral vrouwen hun ideeën, 

verwachtingen en bezorgdheden over televisie articuleerden. In een 

analyse van deze ingezonden brieven zal ik inzicht bieden in de 

manier waarop het nieuwe medium betekenis kreeg daar, waar er 

vooral televisie werd gekeken: in het gezin.  

 

Met verstand dat “monster” in bedwang houden  

Televisie was verre van waardevrij toen ze voor het eerste aan het 

Nederlandse publiek werd vertoond. Als ‘nodal point’ van een 

discours waarin ze betekenis kreeg als Verlichter of Corruptor is het 

niet verwonderlijk dat mevrouw G.v.d.L.-V. Te E. zich afvraagt: ‘Is 

televisie een gevaar?’246 Op kerstavond kwam de zuster van 

mevrouw met man en kinderen op bezoek. Mevrouw G.v.d.L.-V. en 

haar gezin hadden sinds enige tijd een televisie, vooral omdat 

mevrouw reumatisch was en in de winter amper het huis uit kwam. 

De kinderen mochten de kinderuurtjes bekijken, maar de 

avonduitzendingen waren taboe. Want, zo schrijft mevrouw, ‘Zo je ze 

went, zo heb je ze.’ Op eerste kerstdag had de zwager echter aan zijn 

kinderen beloofd dat zij wel lekker lang op mochten blijven. Dat 

bracht heibel. De zuster en haar man vonden het egoïstisch om de 

kinderen niet te laten kijken en een compromis werd gesloten door 

de kinderen de eerste helft van het avondprogramma te laten 

                                                

245 ‘Televisieprogramma’s te weinig aantrekkelijk?’ Trouw: 07-01-1952. 
246 ‘Is televisie een gevaar’. Eva: 22-02-1957, p. 6. 
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kijken. Uiteraard onder protest van de bezoekende kinderen. 

Sussend had de zuster gezegd: ‘Stil nou maar, je oom en tante zijn 

nu eenmaal zo. Misschien krijgen wij over een poos ook televisie en 

dan mag je opblijven.’ Verontrust vraagt mevrouw G.v.d.L.-V zich 

af: ‘doen wij ze hierdoor werkelijk zo veel te kort?’.  

 Televisie trad het gezinsleven binnen en de ouders werden 

voor nieuwe problemen gesteld. Zij hadden de taak de kinderen te 

beschermen, hierin stonden zij echter niet alleen. Uit deze brief 

blijkt dat de moeder een beroep doet op de deskundigheid van 

derden van het blad Eva. Deze subjectpositie binnen het netwerk 

van wederzijds afhankelijke subjectposities maakt ook in deze 

specifieke context, het gezinsleven, onderdeel uit van het discours 

waarbinnen televisie betekenis krijgt. De Deskundige ondersteunt 

de Beschermers in hun rol om de Kwetsbare Kijker te behoeden voor 

de ontwrichtende macht van de Corruptor. Dit blijkt ook uit het 

antwoord dat mevrouw G.v.d.L.-V. krijgt op haar vraag Het 

antwoord van de Deskundige is duidelijk: 

 

Ik ben het volkomen met u eens. (...) de avonduitzendingen 

zijn niet voor kinderen. (...). Televisie in huis betekent voor 

de ouders grotere waakzaamheid en strenge handhaving 

van hun gezag. Men moet hard kunnen zijn voor zichzelf. 

Het is geen goedheid een kind te laten meekijken van een 

avond-uitzending; het is veeleer gemakzucht.247 

 

Om de ouders bij te staan in deze nieuwe opvoedingsproblemen die 

televisie met zich meebrengt, verschijnen er regelmatig artikelen in 

Eva met aanwijzingen hoe ‘het monster’ ‘in bedwang te houden.’248 

In het artikel ‘Kinderen en televisie’ somt de auteur enkele gevaren 

op van het medium zoals ‘luiheid van geest’ en ‘gemakzucht’ omdat 

televisiekijken niet de minste inspanning vereist. Maar er zijn ook 

positieve kanten aan het medium, het zou immers de uithuizigheid 

                                                

247 Ibid. 
248 ‘De televisie en uw kinderen’. Eva: 23-01-1960, p. 2-4. 
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van de kinderen kunnen verminderen en de gezinsband versterken. 

Tenminste, dat is de veronderstelling, maar:  

 

Het kijken naar de uitzendingen mag de uithuizigheid 

aanzienlijk verminderen, dat wil nog niet zeggen, dat de 

huiselijkheid bevorderd wordt. Als alle gezinsleden thuis 

zijn en samen naar de uitzendingen kijken, dan is dat toch 

nog geen echt samenzijn.249  

 

Het persoonlijke contact gaat verloren, niet alleen tussen ouders en 

kind, ook tussen leeftijdsgenoten onderling. Dit zou op termijn 

vereenzaming en vervreemding kunnen veroorzaken.  

 De oplossing voor al deze problemen wordt in deze artikelen 

altijd gezocht in het gezag van de ouder.  

 

De ouders moeten de kijktijd regelen, (...) verstandige ouders 

zullen in dit opzicht zeker het heft in handen houden, En 

het grootste gelijk hebben naar onze mening die ouders, die 

als er televisie in huis is, zo’n ding niet klakkeloos 

aanzetten. (...) doch die vooral met het oog op hun kinderen 

door liefde en belangstelling en met verstand ook dat 

“monster” (...) in bedwang weten te houden.250  

 

Om als ouders te weten of je nog wel controle hebt over de televisie, 

staat bij een artikel over televisie en opvoeding een kleine test met 

de centrale vraag ‘Bent u “in de macht” van de TV?’ In tien vragen 

zoals ‘Gesteld dat u een hond bezit – zoudt u het dier laten wachten 

met op straat gaan, al is het programma ver over tijd afgelopen?’ en 

‘Tast u altijd zonder uw ogen van het beeld af te houden naar het 

kopje koffie of thee naast u?’ wordt bepaald of ‘ù de baas bent of de 

TV’. Bij een score van minder dan drie punten is de uitslag van de 

test: ‘ja, u bent volledig in de macht van het verlichte venstertje’.251  

                                                

249 ‘Kinderen en televisie’. Eva: 28-04-1956, p. 3-5. 
250 ‘De televisie en uw kinderen’. Eva: 23-01-1960, p. 4. 
251 ‘Bent u in “de macht” van de TV?’ Eva: 23-01-1960, p. 4. 



 114 

 Echter, ook zonder kinderen kan televisie het huiselijke 

geluk danig verstoren. In een ingezonden brief schrijft mevrouw 

H.v.W.-D. dat zij bij een prijsvraag een televisie hadden gewonnen. 

Maar haar man is het er niet mee eens en wilde het ‘bakbeest’ 

omruilen voor een bandrecorder. Mevrouw wilde dit niet en nu 

dreigt haar echtgenoot ’s avonds het huis te verlaten zolang er nog 

televisie is. ‘Wat moet ik nu doen?’ vraagt mevrouw zich wanhopig 

af.252  

 Ook beklagen veel briefschrijfsters zich erover dat televisie 

een tijdrovende bezigheid is. ‘Het is wel leuk, maar ik voer al die 

avonden geen steek meer uit. Mijn naai- en brei- en stopwerk blijft 

liggen, want je zit de hele avond in het donker.’ Mevrouw van H.v.B. 

te R. uit haar grieven over de buurvrouw die haar kinderen de hele 

dag ‘in de regen laat baggeren’ om maar snel het huis aan kant te 

kunnen hebben om ’s avonds televisie te kunnen kijken. 

Desgevraagd had de buurvrouw gezegd: ‘De televisie laat ik mij niet 

ontnemen. (...) Ik mag toch wel wát hebben?’.253 Het grootste 

probleem van televisiebezit en het meest terugkerende thema in de 

brieven is echter de visite: ‘Al die visite!. Soms wordt het me te veel. 

Ik moet me dood haasten ’s avonds na het eten, want als de 

uitzending begint, mag er geen licht meer op, en iedereen moet 

zitten,’254 jammert een anonieme briefschrijfster. Maar ook heren 

vragen hierover advies in de brievenrubriek van Eva. De heer P.K. 

te N. vertelt dat hij het moeilijk vindt om aanmerkingen te maken 

waarvan hij denkt dat anderen het niet prettig zullen vinden. Maar 

sinds hij en zijn vrouw televisie hebben, komen er geregeld 

kennissen op visite:  

 

Nu is het echter al zo ver gekomen, dat er geen TV-avond 

kan zijn of de kennissen zijn er bij, soms vijf avonden per 

week. Men is de vrijheid van handelen hierdoor in eigen 

huis kwijt, want zijn er uitzendingen, die ons niet 

                                                

252 ‘TV het huis uit’. Eva: 03-12-1960, p. 64. 
253 ‘Te weinig aandacht voor de kinderen? Eva: 29-07-1961, p. 48-49. 
254 ‘Als u het mij vraagt’. Eva: 26-02-1955. 
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interesseren, dan zet je de TV af wanneer je alleen bent, 

doch dit doe je niet wanneer je door visite gebonden bent.255  

 

Mevrouw M.V.H. te M. had geen enkele moeite om een onprettige 

mededeling te doen: ‘In het begin kwamen de buren ook vragen om 

te kunnen kijken, doch daaraan heb ik een eind gemaakt’. Ook 

mevrouw J.V.G.-T. te R. had slechte ervaringen met visite: ‘Mijn 

ervaringen zijn, dat men allesbehalve dankbaar is en toen heb ik de 

vrijheid genomen mijn hele vrijheid terug te nemen. Ik hoop, dat 

andere t.v.-bezitters betere ervaringen hebben.’256  

Het kan ook andersom, mevrouw C. de M. te D. ging op 

verjaardagsvisite en daar stond de televisie aan: ‘Ik heb 

gefeliciteerd, ben een uurtje blijven zitten en ging weg. Ik zei: “Ik zal 

maar niet iedereen een hand geven, dan stoor ik te veel.”’ Toen bij 

een volgende verjaardagsvisite de televisie weer aan stond is 

mevrouw al snel opgestapt. ‘Ben ik nu onbeleefd geweest of zij?’ In 

het antwoord op deze brief van ‘Alma’ vraagt de Deskundige begrip 

voor de televisiebezitters, zij hebben meestal over bezoek niet te 

klagen en de meeste gasten zullen erop gesteld zijn geweest een 

uitzending mee te maken. ‘Verwondert het u dan, dat men 

veronderstelt dat dus iedereen graag kijkt?’257 De kwestie was zelfs 

zo urgent dat er in 1957 een onderzoek werd verricht naar de 

kijkgewoontes van de Nederlander en dat één van de 

onderzoeksdoelstellingen was om een relatie aan te tonen tussen de 

hoeveelheid visite en of er uitzendingen waren op televisie. Dit bleek 

het geval te zijn.258  

In een reclame voor het meubelmerk Pastoe, die in Eva 

verscheen, wordt ingespeeld op het thema visite en televisie. Boven 

een foto van een echtpaar met bloemen in de hand staat de tekst: 

‘Zij komen niet alleen maar voor de televisie. (een beetje trots ben ik 

er wel op)’. Onder de foto staat: ‘De vrienden, die we rijk zijn, komen 

                                                

255 ‘Televisie en kennissen’. Eva: 05-01-1957, p. 6. 
256 ‘Nog eens: televisie en bezoek’. Eva: 12-07-1958, p. 68 en 70. 
257 ‘Worden wij televisie-slaven?’. Eva: 07-12-1957, p. 7. 
258 Televisie in Nederland. Een onderzoek naar opinies en kijkgewoonten. 

Den Haag: Nederlandse Stichting voor Statistiek, 1957, p. 16-17. 
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ook als er op ’t witte scherm eens niets te zien valt. Ons interieur 

schijnt ze wel aan te trekken.’ Uiteraard speelt ook Philips hierop 

in. Boven een foto van een gezin dat kijkt naar de 21 CX 101 A voor 

fl. 1695,- staat de tekst: ‘Televisie verrijkt het gezinsleven!’ In het 

begeleidende schrijven staat:  

 

Met het steeds stijgende aantal uitzendingen uit binnen- en 

buitenland is het Philips televisietoestel een grote factor 

geworden in het gezinsleven. Men blijft er voor thuis, men 

voelt de gezinsband veel sterker, men nodigt vrienden uit. 

Zo wordt elke televisie-avond opnieuw een 

gezinsgebeurtenis.259  

 

Of dit soort reclames eraan heeft bijgedragen, is onmogelijk aan te 

tonen, maar vanaf de tweede helft van de jaren vijftig is er een 

duidelijk stijgende lijn vast te stellen in de verkoop van het aantal 

televisietoestellen. Waren er op 1 januari 1955 nog geen tienduizend 

toestellen verkocht, vier jaar later waren dat er al ongeveer 400 

duizend.260  

 

Ouders, omroepen en Beschermers 

Na de officiële introductie van televisie was het betrekkelijk rustig 

rondom het nieuwe medium. Het was een sobere start, zoals de 

overheid het had gewild en de verantwoordelijkheid voor de 

uitzendingen was verdeeld onder de zuilen. Op de uitzendingen 

werd streng toegezien door de ‘Televisieraad’261 en met slechts twee 

dagen televisie in de week zou de bevolking niet al te zeer verleid 

worden om iets te kopen wat ze zich niet kon veroorloven. In de 

begindagen haalde de inhoud van de televisieprogramma’s nog wel 

                                                

259 ‘”Zij komen niet alleen maar voor de televisie. (een beetje trots ben ik er 

wel op)”’. Pastoe. In: Eva: 26-09-1959, p. 6. 
260 Schroevers, Marinus. Televisie. Van horen, zien en zenden. Amsterdam: 

Scheltema en Holkema, 1958, p. 17. 
261 Zie: Berends, Rob. 'Een staatscommissie en een luchtbel. De 

televisieraad en de sociaal-culturele aspecten van een nieuw massamedium, 

1951-1953'. In: Jaarboek mediageschiedenis 2 (Amsterdam, 1990) p. 136. 
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de kranten, vooral als het om de eigen zuil ging, maar al snel 

verdwenen ook deze berichten. Hiermee zijn de kranten een 

afspiegeling van de interesse voor televisie van veel Nederlanders. 

Velen liet het medium onverschillig, zij hadden wel wat anders aan 

hun hoofd dan televisie.262 

 Voor de geprivilegieerden die zich wel een televisie konden 

veroorloven, ontstonden nieuwe problemen: de harmonie van het 

gezin, de opvoeding van de kinderen met een televisie in huis en de 

visite. De ouders stonden hier als Beschermers echter niet alleen in 

en werden ondersteund door de Deskundigen. 

 Groot nieuws waren deze problemen niet en ze haalden dan 

ook niet de voorpagina’s van de landelijke dagbladen. Maar uit de 

brievenrubrieken van het vrouwenblad Eva blijkt wel dat televisie 

de gemoederen zeker bezighield en dit werd door de bezorgde ouders 

gearticuleerd als een bedreiging voor het kleine geluk van het 

gezinsleven. In de eerste jaren na de introductie van televisie moest 

het medium zich een plek verwerven binnen het gezin.263 Evenals bij 

de introductie van televisie in de Nederlandse samenleving, waarbij 

de bestaande machtspositie van de vertegenwoordigers van de 

zuilen werd herbevestigd in hun verantwoordelijk voor het medium, 

gebeurt in het gezin hetzelfde. De ouders worden als Beschermers 

aangesproken op de taak die zij hebben ten opzichte van de 

kinderen. Dit gebeurt in vergelijkbare bewoordingen waarin Cals de 

rol van de omroepen schetste. De ouders moesten hun gezag streng 

handhaven en met grote waakzaamheid hoeden over de kinderen. 

Alleen dan kon het ‘monster’, ofwel de Coruptor, in bedwang worden 

gehouden. Hiermee zijn de verhoudingen binnen het gezin een 

afspiegeling in het klein van de manier waarop televisie in het groot 

betekenis had gekregen voor de hele samenleving. De ouders zijn, 

                                                

262 Zoonen, Liesbet van, e.a. ‘”Het was niet bepaald een wereldwonder”. De 

komst van de televisie in het Nederlandse gezinsleven’, in: Jaarboek 

mediageschiedenis, vol. 7. Amsterdam: Stichting Mediageschiedenis, 1995. 
263 Al is het op basis van de voorgaande bespreking waarachtiger om te 

stellen dat televisie een plek kreeg toegewezen binnen de bestaande 

verhoudingen, verantwoordelijkheden en rollen van de verschillende 

gezinsleden. 
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evenals de omroepen, de Beschermers. De kinderen staan gelijk aan 

de leden van de zuilen waarover gewaakt moet worden. Want net 

als de leden van de zuil, worden de kinderen geacht kwetsbaar te 

zijn voor de verlokkingen van televisie en niet capabel om zich te 

verweren tegen kwalijke invloeden. Zij zijn vormbaar door en vooral 

kwetsbaar voor de ontwrichtende macht van televisie, zij zijn 

Kwetsbare Kijkers.  

 

‘Gezamenlijk’ 

Hoewel de omroepen hun subjectpositie als Beschermers vrijwel 

onomstreden konden vervullen, ontstond er wel enige onvrede over 

het programma-aanbod. Drie maanden na de eerste uitzendingen 

schrijven de Nederlandse Vereniging van Radio-Detailhandelaren 

(NVRD) in een brief aan staatssecretaris Cals dat de ‘programma’s 

der uitzendingen van dien aard [zijn], dat zij een rem voor ’t aan 

schaffen van een televisie-apparaat blijken te zijn.’264 Er zouden 

minder politieke programma’s en reclame voor de eigen 

omroepverenigingen moeten worden gemaakt. Waar het vooral aan 

ontbrak was amusement en actueel nieuws. Aan dit laatste verzoek 

werd gehoor gegeven, want op 5 januari 1956 werd een start 

gemaakt met het eerste NTS-JOURNAAL. 

De eerder aangehaalde kritiek van de radiohandelaren is 

illustratief voor een nieuwe manier waarop televisie sinds haar 

introductie betekenis kreeg. Voor het eerst werden ook de 

televisieprogramma’s een onderdeel van de manier waarop televisie 

door het publiek werd beoordeeld. Omdat de omroepen in Nederland 

verantwoordelijk waren voor de programmering, was het vooral een 

waardering die werd geuit over de manier waarop de omroepen zich 

manifesteerden als Beschermers en hoe zij televisie wisten in te 

zetten als Verlichter. Binnen het aanbod op televisie was er één 

programma dat een speciale rol vervulde als de legitimatie van de 

publieke omroep: het NTS-JOURNAAL.  

 Vanaf het moment dat het idee ontstond om een 

televisienieuwsdienst te beginnen, was al duidelijk dat het een 

                                                

264 ‘Televisieprogramma’s te weinig aantrekkelijk?’ Trouw: 07-01-1952. 
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instrument zou zijn dat bepalend zou kunnen zijn voor de 

wereldvisie van de kijkers. Het NTS-JOURNAAL streefde naar een zo 

feitelijk mogelijke weergave van de actualiteiten. Om de 

pluriformiteit te behouden zou het commentaar op het nieuws 

overgelaten worden aan de actualiteitenrubrieken van de omroepen, 

zoals AVRO’s TELEVIZIER en KRO’s BRANDPUNT.. De omroepen 

realiseerden zich echter dat met dit mandaat het NTS-JOURNAAL zou 

uitgroeien tot niet alleen het meest bekeken programma op de 

Nederlandse televisie, maar belangrijker, tot een instituut dat 

boven de zuilen stond. Op die manier had het alleenrecht op het 

weergeven van de objectieve waarheid op televisie in Nederland. Op 

voorhand leek al duidelijk dat deze televisienieuwsdienst een 

centrale positie zou innemen in de manier waarop de Nederlander 

kennis zou nemen van de actuele gebeurtenissen in de wereld. 

Daarom wilden de vertegenwoordigers van de zuilen de 

mogelijkheid hebben om het journaal te controleren.  

Elke zuil, bij monde van haar vertegenwoordigers in de 

omroepen en politieke partijen, had zich sterk gemaakt om inspraak 

te krijgen in het nieuw op te zetten journaal. De strijd die dit 

opleverde, ging dan ook over de vraag of er een algemeen 

programma zou komen, onder leiding van één centrale staf, zoals 

was voorgesteld door staatssecretaris Cals van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen. Deze centrale staf zou dan een onderdeel zijn 

van de NTS en verantwoordelijk zijn voor het journaal. Dit stuitte, 

zoals gezegd, op veel argwaan bij de omroepen. In hun streven naar 

de zeggenschap over het NTS-JOURNAAL werden de onderlinge 

verschillen tijdelijk terzijde geschoven vanwege het grotere belang 

om gezamenlijk het journaal te kunnen leiden en niet in hun 

autoriteit ondermijnd te worden door een andere algemene partij. 

Als vertegenwoordigers van de zuilen wisten de omroepen zich 

wederom gesteund door een meerderheid in de politiek. Met andere 

woorden, in het verzuilde Nederland en binnen de taakopvatting 

van de omroepen was er dus eigenlijk maar weer één optie.265 Met 

                                                

265 Zie hoofdstuk 3 voor een bespreking van de verhouding tussen politiek 

en de omroepen in verzuild Nederland. 
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de steun van KVP, ARP en CHU werd er dan ook een motie 

aangenomen die de NTS reduceerde tot een facilitair bedrijf en de 

omroepen verantwoordelijk maakten voor de inhoud van de 

uitzendingen, waaronder het NTS-JOURNAAL.266 Dit werd vastgelegd 

in het zogenaamde ‘Televisiebesluit’ waarin stond dat het NTS-

JOURNAAL gezamenlijk gemaakt zou worden, onder 

verantwoordelijkheid van de KRO, NCRV, VARA, AVRO en de 

VPRO. Hiervoor werd er een ‘Commissie Uitgangspunten 

Gezamenlijk Programma’ in het leven geroepen, waarin de 

omroepen vertegenwoordigd waren. Deze commissie kwam eens in 

de week bijeen en vergaderde over de onderwerpen die in het 

journaal aan bod moesten komen.267  

Bestuurlijk waren hiermee alle voorwaarden gecreëerd om 

het NTS-JOURNAAL een autoriteit te laten zijn. Een nationaal 

instituut waarop alle Nederlanders van alle gezindten zouden 

kunnen vertrouwen. Al moest toen de eerste uitzending nog 

beginnen. 

 

‘Een weergaloos nieuwsmedium’ 

In retrospectief was de eerste uitzending van het NTS-JOURNAAL een 

historische gebeurtenis, maar zelfs deze ‘eerste keer’ was voor de 

dagbladen amper nieuwswaardig genoeg om te vermelden. 

Nederland was in de ban van de schaaktweekamp tussen de 

meester Max Euwe en zijn leerling Hein Donner268 en ergens 

weggestopt op de binnenpagina’s schreef de Volkskrant in de rubriek 

‘Uit de lucht gegrepen’: 

 

                                                

266 Goede, Peter de. Omroepbeleid met en tegen de tijd. Amsterdam: Otto 

Cramwinckel, 1999: p. 63. 

267 De zeggenschap die de zuilen opeisten, door zitting te willen in de 

commissie die het NTS-JOURNAAL controleerde, was niet anders 

vormgegeven dan bijvoorbeeld het lidmaatschap van de Raad van State, 

waarin het gebruikelijk was dat er een verdeling plaatsvond tussen de 

zuilen en alle zuilen dus vertegenwoordigd waren. Hieruit blijkt dat de 

vertegenwoordigers van de zuilen in de politiek en bij de omroepen het NTS-

JOURNAAL al in beginsel zagen als een machtig instituut dat met grote zorg 

benaderd moest worden. 
268 Donner verloor kansloos met 7-3 van Euwe. 
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De Nederlandse Televisie Stichting heeft met ingang van 

donderdag het televisieactualiteitenjournaal en het 

weerbericht onder haar hoede genomen. In het weer mag 

men daar niets van bespeurd hebben. In het journaal wel. 

Waren er anders maar enkele onderwerpen waardoor men 

wel eens de neiging had breedsprakig te worden, dat 

journaal had – handelend over zes onderwerpen – gelukkig 

veel meer tempo dan de kijkers tot nu gewend zijn geweest. 

Een flauwe grap was het op zijn kop gezette huishouden van 

dr. Max Euwe bij de wedstrijd met Donner.269 

 

Bij het maken van de eerste televisiejournaals stuitten de 

journalisten nogal eens op praktische obstakels. In tegenstelling tot 

de schrijvende pers waren de televisiejournalisten sterk gebonden 

aan die gebeurtenissen die lang van tevoren waren aangekondigd. 

Hoofdredacteur Carel Enkelaar merkte mismoedig op: ‘Een 

schrijvende journalist kan volstaan met een blocnote en een stompje 

potlood. Wij moeten altijd met min of meer omvangrijke apparatuur 

op stap.’270 Mede hierdoor waren de onderwerpen uit de eerste 

maand van het NTS-JOURNAAL niet heel erg enerverend: 

Driekoningenoptocht in Tilburg; bobsleeërs van de Amerikaanse 

luchtmacht oefenen in de Duitse Alpen; kinderen in Tokio hebben 

een filmclub opgericht om zelf films te maken; Duitse houtvesters 

vangen gemzen in het Zwarte Woud als geschenk voor Franse 

collega’s in de Vogezen; Prinses Margaret bezoekt balletvoorstelling 

in gezelschap van de ongehuwde Lord Plunkett; leerlingen 

Christelijk lyceum voeren ‘Wij maken een opera’ van Benjamin 

Britten op; particulier dierenpark van mejuffrouw Lia Speel in 

Bloemendaal verhuist naar Tilburg.271 De beperking van de 

productieomstandigheden noopten de makers van het NTS-

JOURNAAL vooral die onderwerpen te kiezen die ruim van tevoren 

waren aangekondigd. Omdat de makers van het 

                                                

269 ‘Uit de verte gezien. NTS.' De Volkskrant: 06-01-1956. 

270 Jacobs, NOS Journaal, altijd live de lucht in. Hilversum, p. 3. 

271 Op. cit., p. 14. 
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Polygoonbioscoopjournaal met dezelfde beperkingen te maken 

hadden, is er een opvallende gelijkenis tussen het soort nieuws dat 

beide journaals brachten. Om zich van het Polygoonjournaal te 

onderscheiden, werd er in de begindagen dan ook regelmatig 

gebruik gemaakt van beeldmateriaal van de Britse BBC en het 

Amerikaanse CBS. Dit was echter ook uit uit bittere noodzaak, 

omdat het Polygoon zijn beelden niet beschikbaar wilde stellen aan 

de concurrent televisie.  

Het belang van het NTS-JOURNAAL voor de Nederlandse 

samenleving werd pas echt duidelijk toen er een wereldschokkende 

gebeurtenis plaatsvond. Want zoals het een nieuwsprogramma 

betaamt, kon het zich bewijzen op het moment dat er echt iets aan 

de hand was in de wereld. Een van de eerste nieuwsgebeurtenissen 

waarmee het NTS-JOURNAAL zich kon bewijzen was de ‘Hongaarse 

opstand’ in 1956.272  

In de dagen na de inval van de Sovjets waren de kranten vol 

lof over de journaaluitzendingen en had de ‘Nederlandse 

televisienieuwsdienst’ zich gelegitimeerd als serieuze nieuwsbron. 

Het Parool schreef de dag na de inval in Hongarije:  

 

Televisie heeft zich de laatste dagen in ons land doen 

kennen als een weergaloos nieuwsmedium. De NTS heeft 

begrepen dat TV voor het nieuws een eigen taak heeft. Men 

laat de jonge journaalploeg haar gang gaan en zij blijkt haar 

werk te verstaan. Het betekent dat het NTS-JOURNAAL 

uitgroeit tot een televisienieuwsdienst.273  

 

                                                

272 Op 23 oktober 1956 brak er in Hongarije een massale volksopstand uit 

tegen het stalinistische bewind; onder leiding van Imre Nagy keerde de 

bevolking zich gewapenderhand tegen de zittende regering. Eind oktober 

leek de opstand een kans van slagen te hebben, toen de nu nieuwe premier 

Imre Nagy uit het Warschaupact stapte en zich neutraal verklaarde. Op 4 

november 1956 veranderde de situatie radicaal toen de Sovjets Boedapest 

binnenvielen en de opstand hardhandig neersloegen. Duizenden Hongaren 

stierven en meer dan 150.000 sloegen op de vlucht. Zie: The Institute for the 

history of the 1956 Hungarian Revolution, www.rev.hu, Juli 2005. 

273 'Uit de lucht gegrepen. Het nieuws op TV'. Het Parool: 05-11-1956. 
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De Volkskrant sprak over ‘indrukwekkende journaals uit 

Boedapest’274 en een dag later prezen zij de medewerkers van het 

journaal door het verslag in de krant af te sluiten met ‘een naamloze 

televisiestaf heeft deze indrukwekkende uitzending verzorgd’.275 

Maar er was ook kritiek, niet op de inhoud van het journaal 

maar op het keurslijf waarbinnen het gemaakt moest worden. Zo 

beklaagde de televisiecriticus ‘Verrekijker’ zich over het ontbreken 

van journaaluitzendingen op zondag, terwijl op de radio de nieuwste 

ontwikkelingen in Boedapest wel werden gemeld: 

 

Ondanks de vloed van nieuws, die ons zondag via de radio 

bereikte, bleef de Nederlandse televisienieuwsdienst uit de 

ether, onder alle omstandigheden trouw aan de bepalingen 

van de stichting.276  

 

Ook Trouw vond het onjuist dat er tijdens schokkende 

wereldgebeurtenissen geen journaaluitzendingen waren, omdat dat 

nu eenmaal zo afgesproken was:  

 

De journaaldienst van de NTS ontbrak gisteravond geheel in 

het programma. Dit leek ons niet juist.277  

 

Een dag later werd het belang dat aan het journaal gehecht werd 

eens te meer duidelijk. Door een technische storing was het journaal 

vertraagd en uitgesteld tot na een live biljartwedstrijd. Hierdoor kon 

de televisiekijker pas om half elf het journaal zien. Verbolgen 

schreef Trouw: 

 

Het nieuws dient zeker thans onder alle omstandigheden 

voor te gaan. Het journaal vervult op het ogenblik de 

belangrijkste functie in de televisie en de omroepen dienen 

                                                

274 'Het zit in de lucht: TV toonde evacuatie van Russische burgers.' De 

Volkskrant: 05-11-1956. 

275 'Het zit in de lucht. Uit de verte gezien.' De Volkskrant: 06-11-1956. 
276 'Uit de verte gezien.' De Volkskrant: 05-11-1956. 

277 'Radio en Televisie. Niet geamuseerd.' Trouw: 08-11-1956. 
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er van te voren rekening mee te houden, dat het journaal zo 

nodig zelfs meer tijd moet worden gegeven dan het normale 

kwartier.278  

 

De reacties op de journaaluitzendingen over Hongarije maken 

duidelijk dat het NTS-JOURNAAL niet meer alleen in bestuurlijke zin 

belangrijk was, maar dat het nieuwe instituut een essentiële functie 

vervulde in de Nederlandse samenleving. Als bron van informatie 

werd het door Trouw beschouwd als ‘de belangrijkste functie in de 

televisie’; en dat slechts enkele maanden na haar eerste uitzending.  

 

‘Weerzinwekkende vulgariteit’ 

Niet alleen in de krant werd de functie van het NTS-JOURNAAL als 

belangrijke bron van informatie erkend, ook een veelgelezen 

publicist als Fokke Sierksma beschreef in de bundel Testbeeld. 

Essays over mens en televisie hoe het NTS-JOURNAAL van groot 

sociaal-maatschappelijk belang was als vast baken in verwarrende 

tijden, op basis waarvan de kijker zich kon oriënteren:  

 

Het nieuws is ver, veel, verwarrend, niet zelden is het ook 

beangstigend. Dat betekent, dat een van de belangrijkste 

oriëntatie-middelen van de mens nu desoriënterend werkt. 

Temidden van de onoverzichtelijke wanorde staat nu echter 

in de besloten huiskamer het televisietoestel en maakt het 

van het verre en verwarrende nieuws menselijke 

aanwezigheid. (...) Het nieuws heeft weer een oriënterende 

functie. Dit zou een van de factoren kunnen zijn, die de grote 

populariteit van het televisienieuws verklaren.279  

 

Naarmate het belang van het NTS-JOURNAAL echter groeide, werd de 

kritiek ook steeds meer uitgesproken. In de eerste maanden was het 

publiek nog tevreden met een verslag over een ontdekt vals tientje 

                                                

278 'Radio en Televisie. Verkeerd besluit.' Trouw: 09-11-1956. 

279 Sierksma, Fokke. Testbeeld. Essays over mens en televisie. Amsterdam: 

G.A. van oorschot, 1963, p. 78. 
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in Muiden.280 Niet veel later beklaagden verschillende critici zich 

over de nieuwswaarde van veel van deze onderwerpen, zoals mag 

blijken uit de eerder aangehaalde voorbeelden. De verwachtingen 

werden steeds hoger en de journalistieke waarde kwam onder vuur 

te liggen. Fokke Sierksma schreef in de eerder aangehaalde bundel 

over het NTS-JOURNAAL:  

 

Altijd dezelfde mannen stappen uit altijd eendere auto’s, 

schudden wel of niet handen, kijken wel of niet in de 

camera, bestijgen bordes of verdwijnen door een deur. (...) 

Koninklijke of burgerlijke sprekers lezen een beleefd gehoor 

de obligate teksten voor.281 

 

De verandering in de verwachtingen van het NTS-JOURNAAL blijkt 

heel duidelijk uit de reacties op de nieuwsuitzending over een 

nieuwe wereldschokkende gebeurtenis. Waren de kranten bij het 

neerslaan van de opstand in Hongarije nog vol lof, ondanks het 

relatief kleine aantal uitzendingen, de kritiek op het NTS-JOURNAAL 

na de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy was 

scherp en vernietigend. De dag na de aanslag kopte Het Parool: ‘De 

televisie faalde in moeilijke situatie’.282 Om kwart voor acht was het 

nieuws binnengekomen dat Kennedy was neergeschoten, maar het 

NTS-JOURNAAL was niet in staat geweest om het journaal van acht 

uur op gepaste manier te openen. De hoofdredactie koos ervoor om 

eerst een ander onderwerp te behandelen283 om pas daarna te 

vermelden dat de president was neergeschoten. Tot groot afgrijzen 

van Het Parool werd de uitzending na deze mededeling voortgezet 

met een onderwerp over ‘twistende balletmeisjes’. In het 

hoofdredactioneel commentaar schreef Het Parool:  

 

                                                

280 Jacobs, NOS Journaal, altijd live de lucht in. Hilversum, p. 21. 
281 Sierksma, Testbeeld, p. 73. 

282 ‘De televisie faalde in moeilijke situatie.’ Het Parool, 23 november 1963. 

283 Ironisch genoeg was dit een onderwerp over de kwaliteit en invloed van 

televisie-uitzendingen. 
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Niettemin gaf men daarna nog allerlei triviale 

onbenulligheden, zoals twistende balletmeisjes en meer van 

dat soort “nieuws”. De NTS is volkomen tekortgeschoten. 

Men heeft de dramatische betekenis van dit ontstellende 

nieuws onderschat. Het werd te laat gebracht. Men paste de 

rest van de nieuwsuitzending niet aan. Wat op een gewone 

televisieavond onschuldige kost zou zijn geweest, werd nu in 

relatie tot wat er in Dallas was gebeurd, tot 

weerzinwekkende vulgariteit.284 

 

Enerzijds was er dus de erkenning van het NTS-JOURNAAL als een 

instituut dat de belangrijke taak vervulde om de burgers voor te 

lichten over de actualiteiten, opdat zij zich konden oriënteren in 

verwarrende tijden. Anderzijds groeide de kritiek op de inhoud van 

de uitzendingen omdat deze te vaak te triviaal was en op de 

momenten dat er echt groot nieuws was, tekortschoot. Met andere 

woorden, dat het NTS-JOURNAAL een belangrijke functie zou moeten 

vervullen, werd alom erkend. Zoals al bleek bij de introductie van 

televisie was het succes van het nieuwe medium immers de inzet 

van een nationaal eergevoel en werden de prestaties van het NTS-

JOURNAAL in de kranten gevierd als een nationale verdienste. Maar 

het NTS-JOURNAAL werd vooral geacht te kunnen bijdragen aan het 

ideaal van een goed ingelichte burger die met kennis grip had op de 

complexe realiteit van de wereld en die op rationele wijze kon 

participeren in een moderne democratie. De kritiek op het NTS-

JOURNAAL was dan ook niet gericht op het instituut, maar op het 

functioneren ervan.  

 

‘Televisie-dommel’ 

De kritiek op het NTS-JOURNAAL beperkte zich echter niet alleen tot 

de journalistieke waarde. Al in 1959 stelde de recensent van het 

NRC, Henk Schaafsma, de vraag: ‘Toont de televisie zich ook 

informator?’285 In een bundel met beschouwingen over het nieuwe 

                                                

284 ‘Ernaast’. Het Parool: 23-11-1963. 

285 Schaafsma, Henk. Televisie. Amsterdam: Querido, 1959. 
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medium televisie twijfelt de auteur aan de mogelijkheden van 

televisie als informatieverstrekker, zeker in vergelijking met de 

krant en zelfs de radio. Want, zo stelt Schaafsma:  

 

Het NTS-JOURNAAL is van informatieve aard; wij drukken 

ons voorzichtig uit, want (...) men deelt mee in “totale 

beelden”, niet door middel van het exacte woord, dat is het 

subtielste contactmiddel. Wanneer men het woord hanteert, 

kan men informatie en commentaar desnoods volstrekt 

gescheiden houden. Maar welke cameraman is in staat om 

met zijn massaal registrerende apparatuur alléén het exacte 

nieuws te grijpen?286 

 

Deze overwegingen leiden er toe dat Schaafsma televisie vooral als 

een medium ziet ter verpozing en dat niet geschikt is voor ‘het 

hoogste reiken van de menselijke geest’. De stormachtige opkomst 

van televisie brengt de auteur ertoe de lezer te waarschuwen voor 

het gevaar van televisie. Want als ‘de gegoede en intellectuele 

burgerij’ zich zou verlaten op televisie als informator, dan zou dat 

een ondermijning zijn van de educatieve en culturele ontwikkeling. 

Al gelooft Schaafsma niet dat het zo’n vaart zal lopen: ‘een 

historische gegroeidheid onthoofd je niet zo-maar.’287  

Fokke Sierksma is daar nog niet zo van overtuigd. Want, zo 

stelt hij, ‘het nieuws heeft geen ander doel dan de mensen te 

amuseren.’ Evenals het bioscoopjournaal is het nieuws op televisie 

vergelijkbaar met kletspraat en roddel en dient het slechts voor een 

aangename verpozing. Een van de redenen hiervoor is dat het beeld 

het nieuws kan ‘vermenselijken’; in plaats van harde feiten zien we 

de mensen achter het nieuws. Daardoor worden de gebeurtenissen 

vergelijkbaar met de roddel en achterklap die we kennen uit ons 

eigen leven. Sierksma ontkent niet dat dat bijzonder aangenaam 

kan zijn, maar hij waarschuwt wel dat ‘door haar menselijke 

mogelijkheden, TV met het nieuws maar al te gemakkelijk tot een 
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gigantische droomfabriek [kan] worden.’288 Dit vermaak leidt tot 

zelfgenoegzaamheid en vormt op deze manier een bedreiging voor 

het Westen: 

 

Hoe menselijk en hoe dierlijk hun zelfgenoegzaamheid ook 

moge zijn, een zichzelf respecterende TV zal haar camera’s 

niet in dienst der genoegzaamheid kunnen stellen, omdat de 

zelfgenoegzamen zo niet reeds zichzelf, dan toch hun 

kinderen en kleinkinderen pijnlijk bedriegen. Het ergste, 

dat het Westen kan overkomen, is een televisie-dommel. En 

deze half-slaap zal zich onvermijdelijk van de kijker meester 

maken, wanneer naast alle amusement (...) ook nog het 

nieuws (...) de wereld pasklaar zouden maken voor de 

huiskamer.289  

 

Met de kritieken op het NTS-JOURNAAL krijgt de subjectpositie van 

de Deskundige ook een andere functie. Was de deskundigheid voor 

de introductie van televisie voorbehouden aan diegenen die het 

wonder van de technologie konden verklaren en met name de 

bestuurders die de positie van de Beschermers legitimeerden door te 

wijzen op de gevaren van het medium, na het begin van een 

daadwerkelijke programmering kreeg in de publieke discussie de 

Deskundige een andere rol. In deze rol sprak de Deskundige zich uit 

over de wijze waarop programma’s als het NTS-JOURNAAL een 

bijdrage konden leveren aan de samenleving. Met deze uitspraken 

gaven zij ook een waardeoordeel over de manier waarop de 

Beschermers hun taak vervulden. In deze articulaties wordt 

duidelijk dat televisie als Verlichter een welhaast vanzelfsprekend 

doel is. Ook de Deskundigen veronderstellen dat het NTS-JOURNAAL 

een exponent was van de macht van het medium. Ook zij huldigen 

hierbij het uitgangspunt dat de kijker in principe kwetsbaar is, 

maar dat onder het juiste morele gezag deze macht juist tot het 

goede zou kunnen leiden. Want het NTS-JOURNAAL zou onder het 
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juiste morele gezag bij kunnen dragen aan het ideaal van de goed 

ingelichte burger. Het NTS-JOURNAAL zou de kijker echter ook 

kunnen corrumperen als nieuws op televisie slechts amusement zou 

zijn. Daardoor zou de Kwetsbare Kijker niet alleen een vals beeld 

van de wereld krijgen, maar ook in een televisie-dommel raken en 

onwetend achterblijven. 

  

De bevestiging van televisie als spreekbuis van de zuilen 

In de bespreking van de eerste reacties op de introductie van 

televisie in de landelijk dagbladen, de ingezonden brieven in Eva en 

de verschillende publicaties over het NTS-JOURNAAL, is vooral de 

continuïteit typerend. Deze fase, waarin het medium voor het eerst 

betekenis kreeg in relatie tot het grote publiek, is vooral een 

herarticulatie van de bestaande identiteit van het medium dat zich 

in de decennia voor de introductie heeft gevormd. Binnen dit 

discours bleef televisie als ‘nodal point’ haar identiteit behouden als 

Verlichter/Corruptor. Een positie die alleen begrepen kan worden 

als het uitgangspunt wordt onderschreven dat het medium machtig 

is. In de eerste televisietoespraak van staatssecretaris Cals werd 

deze betekenisconstructie stellig bevestigd en gepresenteerd aan het 

grote publiek. Binnen het discours rondom televisie bestonden er al 

verschillende subjectposities die in relatie tot de veronderstelde 

macht van het medium hun rol kregen toebedeeld. Cals benadrukte 

de verantwoordelijke taak van de omroepen als Beschermers Zij 

kunnen alleen beschermen als de kijker kwetsbaar is, en de kijker 

kan alleen maar kwetsbaar zijn voor iets dat machtig is en kan 

corrumperen. Zo werd ook nu het netwerk van wederzijds 

afhankelijk subjectposities, die de basis is voor het discours van de 

Kwetsbare Kijker, herbevestigd. Want de Kwetsbare Kijker zou erbij 

gebaat zijn dat de televisie in handen was van de morele 

autoriteiten van het land. Aalleen dan zou de macht van het 

medium ingezet kunnen worden om te ‘verlichten’. 

 De plek waar dit discours zich gevormd had, was Nederland. 

Het functioneren van de technologie was een reden voor nationale 

trots, maar volk en vaderland moesten behoed worden voor de 
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gevaren van zowel de aanschaf van zo’n duur apparaat als de wijze 

waarop de programma’s de Kwetsbare Kijkers konden misleiden. 

Ook in de kleinere samenleving van het gezin werd televisie binnen 

dit discours geduid. Het waren in deze context de ouders die 

aangesproken werden op hun verantwoordelijkheid voor hun 

kinderen. Zij waren het die het morele gezag hadden, waardoor ze 

konden bepalen wat goed was voor hun kinderen en wat niet. In 

deze positie ten opzichte van het medium waren de ouders als de 

omroepen. Beide zijn de Beschermers van de Kwetsbare Kijkers, of 

dit nu kinderen zijn of de leden van de eigen zuil.  

 Deze taakopvatting klinkt ook door in de strijd om de 

verantwoordelijkheid voor het NTS-JOURNAAL en bevestigt wederom 

de stabiele verhoudingen waarbinnen televisie haar betekenis kreeg 

toebedeeld. De Deskundigen onderschreven de macht van het 

medium en het belang van het NTS-JOURNAAL. Mede door het 

gewicht dat juist dit programma kreeg, kon het morele gezag, 

verzameld in de vertegenwoordigers van de zuilen in Nederland, 

aantonen dat televisie in die hoedanigheid van waarde kon zijn voor 

de samenleving. 

Kortom, de continuïteit van het discours werd na de 

introductie van het medium ingepast in de verzuilde hegemonie van 

deze naoorlogse periode. De verschillende subjectposities in het 

discours van de Kwetsbare Kijker waren al ver voor de Tweede 

Wereldoorlog gevormd en werden in deze jaren ingezet om de 

onbetwiste structuur van de gezagsgetrouwe samenleving te 

herarticuleren. De betekenis van televisie volgt hiermee de 

machtsverhoudingen in de samenleving. Dit zou ook het geval 

blijken als er een herijking plaatsvindt van de machtsverhoudingen, 

zoals ik in het volgende hoofdstuk zal bespreken. 
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Hoofdstuk 5 
 

God, naakt en oranje 
 

De gezagsgetrouwe jaren vijftig in Nederland weerspiegelden het 

discours dat zich rondom televisie vormde. Overeenkomstig met de 

verzuilde machtsverhoudingen hadden de omroepen het alleenrecht 

verkregen om als Beschermers televisie in te zetten ter ‘verlichting’ 

van de natie. Televisie was hiermee een instrument dat de 

vanzelfsprekendheid van het gezag van de zuilen herbevestigde.  

In de beginjaren van televisie bleef deze rol van de 

Beschermers onaangetast. In dit hoofdstuk zal ik beschrijven dat 

hierin vanaf de late jaren vijftig verandering kwam, omdat de 

gezagsverhoudingen in Nederland ter discussie werden gesteld door 

een nieuwe, naoorlogse generatie. Vanaf dat moment kon televisie 

niet meer alleen ter bevestiging van de gezagsverhoudingen 

functioneren, eenvoudigweg omdat de hegemonie van de 

vertegenwoordigers van de zuilen aangevochten werd en daardoor 

de gezagsverhoudingen in de Nederlandse samenleving 

veranderden. De tucht en ascese voor de economische en sociale 

wederopbouw van herrijzend Nederland werden afgelegd en de 

gezagsgetrouwheid maakte plaats voor een emancipatiestrijd van de 

‘protestgeneratie’ die zich niet meer klakkeloos onderwierp aan de 

gevestigde autoriteiten.290 

Eerder bleek al dat de betekenis van televisie in relatie 

staat tot de sociaal-maatschappelijke verhoudingen in een 

samenleving. Ook deze strijd vertaalde zich in de articulatie van het 

medium. De subjectpositie van Beschermers werd vóór en na de 

Tweede Wereldoorlog vervuld door dezelfde generatie, met dezelfde 

overtuiging over hoe televisie zou kunnen functioneren als 

Verlichter. Met de opkomst van een naoorlogse generatie vertaalde 

de sociale strijd om de herijking van de machtsverhoudingen in 

Nederland zich in verschillende televisieschandalen waarin de 

                                                

290 Bank, Jan. ‘Televisie verenigt en verdeelt Nederland’. In: Wijfjes, Huub, 
red. Omroep in Nederland. Zwolle: Waanders Uitgeverij, 1994, p. 78. 
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traditionele overtuigingen over televisie als Verlichter werden 

getart. Omdat binnen het discours rondom televisie de 

subjectposities in een netwerk van wederzijdse afhankelijkheid 

staan, had dit vooral consequenties voor de rol vande bestuurlijke 

autoriteiten, namelijk de Beschermer. 

Op welke manier deze strijd om de herijking van de 

machtsverhoudingen gearticuleerd werd in het discours rondom 

televisie, zal ik inzichtelijk maken door de reacties te analyseren op 

vier grote televisieschandalen, zoals deze zijn verschenen in 

Algemeen Handelsblad, Het Parool, De Telegraaf en De Volkskrant 

en verschillende publicaties die naar aanleiding van de schandalen 

zijn verschenen. De reacties kwamen naar aanleiding van de 

volgende televisie-uitzendingen: DAG, KONINGINNEDAG (1957); het 

item ‘Beeldreligie’ uit ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER 

(1964); HOEPLA (1967) en de BAREND SERVET SHOW (1972). De keuze 

om deze periode te beschrijven vanuit de reacties op juist deze 

televisie-uitzendingen, komt voort uit de overweging dat in tijden 

van conflict de verschillende standpunten zich het sterkst 

aftekenen. Tevens hebben de landelijke dagbladen ruim aandacht 

besteed aan deze kwesties, waardoor ze bij uitstek een bron vormen 

om zuilenbreed en met aandacht voor de verschillende partijen in 

het conflict, de betekenisgeving aan televisie te toetsen. 

Op basis van deze analyse beweer ik dat ondanks de 

emancipatiestrijd van de naoorlogse generatie het discours 

waarbinnen de verschillende subjectposities hun rol hebben, 

overeind blijft. De rol van de Beschermers blijft noodzakelijk in het 

discours omdat de kijker nog steeds beschouwd wordt als kwetsbaar 

voor het machtige en potentieel corrumperende instrument televisie. 

De wijze waarop de zittende macht televisie echter tracht te 

beteugelen tot Verlichter, wordt afgewezen door een nieuwe 

generatie. Zij eisen hun plek op als de nieuwe Beschermers die op 

hun eigen wijze, en gesteund door eigen Deskundigen, televisie 

willen inzetten om de Kwetsbare Kijker te verlichten. Ik stel dat 

deze nieuwe generatie hiervoor ook de gelegenheid krijgt, omdat zij 

hiermee de bestaande discursieve formatie rondom televisie in haar 
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basis niet verwerpt en zelfs bevestigt. Met andere woorden, de 

aanvankelijke bedreiging van een andere, oppositionele stem wordt 

tot onderdeel gemaakt van het bestaande systeem, waardoor het 

netwerk van wederzijds afhankelijke subjectposities in stand kan 

blijven. Het protest wordt geïncorporeerd en het discours van de 

Kwetsbare Kijker wordt herbevestigd. Bestuurlijk behoudt de 

publieke omroep haar legitimiteit voor de hele Nederlandse 

samenleving. 

Binnen het netwerk van wederzijds afhankelijke 

subjectposities was het ook voor de nieuwe Beschermers 

noodzakelijk om zich bij te laten staan door de autoriteit van de 

Deskundige. De generatie vóór hen wist zich echter gesteund in haar 

morele autoriteit door bijvoorbeeld het evangelie van Jezus 

Christus. De nieuwe, gedeconfessionaliseerde Beschermers moesten 

op zoek naar nieuwe Deskundigen die als ondersteuning konden 

dienen bij de verantwoordelijkheid om het onderscheid te maken 

tussen de televisie als Verlichter of Corruptor. In het laatste deel 

van dit hoofdstuk zal ik beschrijven hoe er in de wetenschap een 

nieuw soort deskundigheid werd gevormd die als richtlijn diende 

voor de beteugeling van het medium.  

Dat niet elke wetenschappelijke bevinding zich 

kwalificeerde als deskundig, zal ik illustreren aan de hand van de 

eerste Nederlandse onderzoeken naar televisie. Uit deze bespreking 

zal blijken dat de gepresenteerde resultaten niet resoneerden met 

het belang van de Beschermers en dus niet konden worden gebruikt 

als ondersteuning in de herarticulatie van het discours; dus werden 

deze wetenschappelijke bevindingen niet erkend als deskundig.  

Echter, in de periode van de herijking van de 

machtsverhoudingen in de samenleving, waarin er dus een sterke 

politisering van de maatschappij plaatsvond, waren er nieuwe 

Deskundigen die wél vanuit het actuele machtsbegrip de rol van 

televisie articuleerden. Zij boden deskundigheid waardoor de nieuwe 

Beschermers konden laten zien wat zij moesten beschermen. Deze 

deskundigheid werd gevonden in enkele internationaal vermaarde 

wetenschappelijke publicaties over televisie in de samenleving. Ik 
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laat zien hoe juist deze studies en beschouwingen van onder meer 

Adorno, Marcuse, Mander, Postman en Boorstin het soort 

deskundigheid en argumentatie boden, waarmee nu ook de nieuwe 

Beschermers zich konden legitimeren in hun verantwoordelijke 

taak. Met andere woorden, omdat deze auteurs zowel een 

ondersteuning waren in de toenmalige machtsstrijd, en daarbij de 

mogelijkheid boden tot herarticulatie van de positie van de nieuwe 

Beschermers, waren zij wél deskundig. Niet meer met de autoriteit 

van de kerk, maar met die van de wetenschap. 

 

‘Een storm van protest’  

In 1957 was een jubileumuitzending ter ere van de 77ste verjaardag 

van de toenmalige prinses Wilhelmina aanleiding voor wat gezien 

wordt als de eerste echte ‘TV-kwestie’. Op zaterdag 31 augustus 

werd onder verantwoordelijkheid van de NTS een zogenaamd 

‘nationaal’ programma uitgezonden Omdat het echter de beurt was 

aan de V.P.R.O. om op die zaterdagavond het programma te 

verzorgen, werd de documentaire DAG, KONINGINNEDAG 

uitgezonden. Deze documentaire viel niet bij iedereen in goede 

aarde, aangezien er in de documentaire ook aandacht was voor een 

zwarte bladzijde in de vaderlandse geschiedenis: de muiterij op de 

‘Zeven provinciën’. Daarbij werd er zelfs een voormalige muiter aan 

het woord gelaten.291 Hiermee werd de eerbaarheid van de vorstin 

danig aangetast. De Telegraaf vatte in de krant van maandag het 

programma kort samen en sprak er schande van:  

 

Een gewezen “rode voorman”, K. Ter Laan, die nog eens 

kwam vertellen welk een schande het was dat men 

omstreeks de eeuwwisseling zijn huis in de Delft oranje had 

geschilderd als protest, omdat hij rood was, een oud-

koloniaal, die kwam verklaren dat men in de Lombok-strijd 

                                                

291 Op 4 februari 1933 brak er vanwege salariskortingen muiterij uit op het 
Nederlandse oorlogsschip ‘De Zeven Provinciën’. Bijna een week voer het 
schip in de buurt van Sumatra onder gezag van muiters tot het op 10 
februari tot overgave werd gedwongen. Zie: Blom, J.C.H. De muiterij op de 

Zeven Provinciën. Baarn: Unieboek, 1975. 
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de kolonialen niet meer zo met de nek aankeek, omdat 

Holland de “ping-ping van Indië nodig had”, en als “klap op 

de vuurpijl” een destijds tot negen jaar veroordeelde 

“muiter” van H.M.’s “Zeven Provinciën”, die kennelijk “de 

zaken even moest rechtzetten” – dat waren de hoekstenen 

van een ... nationaal programma, dat de Nederlandse 

Televisie Stichting zaterdagavond uitzond ter gelegenheid 

van de 77ste verjaardag van prinses Wilhelmina.292  

 

‘Een storm van protest’ was het gevolg van deze uitzending, aldus 

De Telegraaf.293 Verantwoordelijk staatssecretaris Mr. R.G.A. 

Höppener gelastte onmiddellijk een onderzoek in naar aanleiding 

van ‘bepaalde uitlatingen in dit TV-programma’ en De Telegraaf liet 

niet na om te melden dat zij met belangstelling afwachtte ‘welke 

maatregelen van de zijde der regering worden genomen om iets 

dergelijks in de toekomst te voorkomen.’294 Dit onderzoek van de 

staatssecretaris was gericht op de vraag of artikel zes van het 

Televisiebesluit, waarin staat dat uitzendingen ‘niets bevatten dat 

gevaar kan opleveren voor de veiligheid van de staat, openbare orde 

of de goede zeden’ was overtreden.  

 Niet alleen De Telegraaf uitte verontwaardiging over de 

gewraakte uitzending, ook andere kranten toonden zich kritisch, in 

bijzonder wat betreft de passage waarin de muiter van de H.M’s ‘De 

Zeven Provinciën’ aan het woord was gelaten.. Zo had Het 

Vaderland het over een ‘Anti-nationaal’ programma en het 

Algemeen Handelsblad noemde het ‘Onwaardig’. Maar ook De 

Volkskrant en Trouw spraken hun verontwaardiging uit door 

respectievelijk het programma te kwalificeren als ‘Ontactvol en 

eenzijdig’ en zelfs als ‘Grove laster’.295 Ook in ingezonden brieven 

werd het programma gekraakt: ‘Zulk prullenwerk behoort naar de 

vuilnisbelt te worden verwezen waar het thuishoort’, zo meende Fr. 

                                                

292 ‘Nationaal programma ergerlijke vertoning. Televisie deed misgreep met 
onkies program.’ De Telegraaf: 02-09-1957. 
293 Ibid. 
294 Ibid. 
295 ‘De pers over TV-uitzendingen’. De Volkskrant: 03-09-1957.  
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van der Grift uit Amersfoort in De Telegraaf in een ingezonden 

brief.296 Naar aanleiding van de uitzending pleitte NRC voor een 

onderzoek naar ‘de voosheid van de fundamenten waarop nationale 

programma’s in onze omroep (...) berusten’.297 Het dagblad De 

Rotterdammer meent ook dat Nederland een omroepwet mist die 

‘deze ergerlijke misbruiken onmogelijk maken’.298 Toch verklaarde 

een dag later de staatssecretaris Mr. R.G.A. Höppener dat met DAG, 

KONINGINNEDAG er geen misdrijf was gepleegd en dat daarmee voor 

hem de zaak was afgedaan.299  

 

‘Een machtig middel tot vermenselijking’  

Na een betrekkelijk rustige periode na de introductie van televisie, 

waarin er sterke consensus leek te zijn over de manier waarop de 

televisie de samenleving zou kunnen ‘verlichten’, kondigde de ophef 

rondom de uitzending van DAG, KONINGINNEDAG een nieuwe periode 

aan. Een periode van heftige strijd over welke taak de televisie wel 

en niet zou moeten vervullen. Naar aanleiding van DAG, 

KONINGINNEDAG was deze strijd nog zeer ongelijk. Want enerzijds 

werd de mening door vrijwel alle dagbladen verkondigd dat het 

programma nooit uitgezonden had mogen worde. Zij pleitten zelfs 

voor een aanpassing van de omroepwet om dit in het vervolg 

onmogelijk te maken. Anderzijds was er slechts een kleine groep die 

dit soort televisie een aanvulling vond op het aanbod, zoals 

uiteraard de programmamakers.  

                                                

296 ‘Felle kritiek en verontwaardiging. Publiek veroordeelt TV-uitzending. 
“Smakeloos”’. De Telegraaf: 04-09-1957. 
297 ‘De pers over TV-uitzendingen’. De Volkskrant: 03-09-1957. 
298 Ibid. 
299 Dit weerhield enkele Telegraaf-lezers er niet van om hun ongenoegen te 
uiten in de ingezonden brievenrubriek. In deze brieven wordt de V.P.R.O. 
een dekmantel, filiaal of ‘het extra rode verlengstuk’ van de V.A.R.A. 
genoemd dat ingezet wordt voor de ‘rode propaganda’. J.C. Vink Sr. uit 
Maastricht vraagt zich af: ‘Wist men dan niet dat de VARA bij haar 
ondergronds werk die omroep met een flauw godsdienstig tintje, met een 
dominee aan het hoofd, zo goed kon gebruiken?’. In: ‘Felle kritiek en 
verontwaardiging. Publiek veroordeelt TV-uitzending. “Smakeloos”’. De 

Telegraaf: 04-09-1957.  
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Als vaste medewerkers van Vrij Nederland kregen Jan 

Vrijman en Tom Pauka op 7 september namens de hoofdredactie de 

gelegenheid tot een weerwoord op de felle kritiek.300 In het verweer 

van Vrijman beschuldigt hij de ‘dames en heren, die in kranten als 

t.v. critici optreden’ ervan, dat zij ‘de kunst van het eenvoudig 

beeldwaarnemen niet onder de knie hebben. Zij zien doodleuk 

dingen die er niet zijn, en wat wel te zien was zagen zij niet.’301 Wat 

volgt is een aantal weerleggingen van kritieken, zoals dat er 

helemaal geen afbeelding van Mussert is vertoond en dat er wel 

degelijk aandacht was voor de massale betuiging van trouw aan 

H.M. de koningin op het Malieveld in Den Haag in november 1918. 

De discussie hierover zal zeker bemoeilijkt zijn door het feit dat er 

geen ‘telerecording’ bestond van het hele programma.  

 Wezenlijker waren echter de opmerkingen van Vrijman over 

de rol van televisie in Nederland. Zo schrijft hij dat het hem sinds 

31 augustus (de dag van de uitzending) duidelijk is geworden ‘dat 

men grote en waarachtige gevoelens voor land en landsvrouwe 

alleen maar in beproefde gemeenplaatsen mag uitdrukken.’ Deze 

‘afgezaagde loftuitingen’ roepen op tot ‘spotlust’ en ‘cynisme’ en dat 

heeft hij juist willen voorkomen. Want ‘haar persoon [Wilhelmina] is 

te indrukwekkend om haar verjaardag op zouteloze wijze te 

herdenken.’ Deze overwegingen leiden Vrijman tot de conclusie dat 

het ‘nieuwe uitdrukkingsmiddel, de televisie’ nog barrières moet 

overwinnen:  

 

Bestaat er zoveel vrees voor persoonlijkheid en 

oorspronkelijkheid als in het Nederlandse aetherland? 
                                                

300 Ter aankondiging van het weerwoord van de makers liet de 
hoofdredactie van Vrij Nederland niet na eerst een sneer uit te delen aan 
De Telegraaf: ‘dat juist een blad als De Telegraaf, dat in moeilijke tijden het 
recht heeft verloren over nationale gevoelens te praten, zich nu dagen lang 
aan een hysterische hypocrisie overgeeft, is veelzeggend.’ Zie: ‘Jan Vrijman 
en Tom Pauka antwoorden op kritiek’. Vrij Nederland: 07-09-1957. In dit 
artikel verwijzen de auteurs naar het twijfelachtige verleden van De 

Telegraaf tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zie: Vos, Rene. Niet voor 

publicatie: de legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting. 
Amsterdam: Sijthoff, 1988.  
301 Ibid. 
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Sommigen zouden onze televisie het liefst veroordeeld zien 

tot een vriendelijke plaatjesvertonerij, een soort 

geperfectioneerde toverlantaren. Maar de televisie kan en 

moet meer zijn: in een tijd die krepeert aan depersonificatie 

is het een machtig middel tot vermenselijking; een middel 

om mensen, meningen en overtuigingen met elkander te 

confronteren; om de mensen in staat te stellen zich in 

elkander te herkennen.302  

 

Ook Tom Pauka roept in zijn verweer op tot een ontwikkeling van 

onze Nederlandse televisie, opdat het ‘eindelijk een volwaardig en 

volwassen publiciteitsmiddel gaat worden’.303 De reactie van 

Vrijman en Pauka is een rechtstreekse aanklacht tegen de manier 

waarop televisie in deze late jaren vijftig haar rol krijgt toebedeeld. 

Het voorkomen van onwelgevallige meningen op de televisie door 

alleen het vertonen van ‘vriendelijke plaatjesvertonerij’ staat een 

daadwerkelijke volwassenwording van het medium in de weg. 

Televisie moest ook het podium worden voor diegenen die er een 

andere mening op nahielden dan tot dan toe was geuit. Maar in deze 

jaren vijftig was er nog geen ruimte in het discours rondom televisie 

om een ander geluid te laten horen. Het gezag was nog onbetwist, 

dus het pleidooi van Vrijman en Pauka bleef slechts een dissonant 

in de stortvloed aan protesten die het programma had opgeroepen. 

Niet alleen de dagbladen hadden zich tegen hen gekeerd, zelfs de 

verantwoordelijke omroepen, V.P.R.O. en NTS, kozen geen partij 

voor de makers en verontschuldigden zich zelfs voor het 

programma.304  

 

                                                

302 Ibid. 
303 Ibid. 
304 ‘Het TV-schandaal in “Vrij Geluiden”. Voorzitter van VPRO: “Fouten 
gemaakt”’. De Telegraaf: 05-09-1957; ‘Na onderzoek staatssecretaris: TV-
kwestie voorlopig afgedaan. NTS betreurt uitzending.’ De Volkskrant: 03-
09-1957. Het zou voorlopig de laatste keer zijn dat de VPRO haar excuses 
aanbod voor een programma dat ze had uitgezonden. 
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‘Ironie en een tikkeltje spot’  

De ophef over DAG, KONINGINNEDAG laat zien dat het gezag van de 

vertegenwoordigers van de zuilen na de Tweede Wereldoorlog 

onverminderd dominant aanwezig was in de Nederlandse 

samenleving. Het culturele klimaat kwam sterk overeen met dat 

van het Interbellum waarin, zoals historicus Jan Bank het 

formuleerde, ‘tucht en ascese’ voor de economische en sociale 

wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog moesten 

zorgen.305 Nog altijd werd het gezag van de vertegenwoordigers van 

de zuilen vertaald naar de ideeën over de rol en functie van televisie 

in Nederland. Zoals de discussie over televisie voor de oorlog 

geëindigd was, werd die in de jaren na de oorlog weer opgepikt, met 

een vergelijkbaar idee over wie er nu verantwoordelijk was voor het 

welzijn van de Nederlanders. Het waren niet alleen dezelfde 

overtuigingen als voor de oorlog, het was ook veelal dezelfde 

generatie die bepaalde hoe televisie als Verlichter moest 

functioneren. Ondermijning van de grenzen waarbinnen televisie 

moest functioneren als bestendiger van de gezagsverhoudingen, had 

geen pas en kon rekenen op een publieke afstraffing.  

Eén van die belangrijke waarden in Nederland was (en is 

misschien wel nog steeds) de koningin. Juist het koningshuis was 

het symbool van de eenheid van het volk. Toen haar jubileum werd 

aangegrepen om een kritische mening te verkondigen op de 

nationale televisie, zoals gebeurde in DAG, KONINGINNEDAG, vielen 

de gezagsdragers dan ook over elkaar heen om hun 

verontwaardiging uit te spreken of om, zoals de verantwoordelijke 

omroepen deden, het boetekleed aan te trekken. Dit mocht nooit 

meer gebeuren. Onder de bedreiging van de eenheid van de natie 

sloten de rijen zich en vormden de Beschermers gezamenlijk een 

front tegen dit ‘anti-nationaal’ programma. In hun 

verontwaardiging dreigen de gezagshebbers dan ook het sterkste 

wapen in te zetten dat zij hadden: de wet zou worden aangepast om 

dit soort programma’s in de toekomst onmogelijk te maken. 

                                                

305 Bank, Jan. ‘Televisie verenigt en verdeelt Nederland’. In: Wijfjes, Huub, 
red. Omroep in Nederland. Zwolle: Waanders Uitgeverij, 1994, p. 78. 
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Er was echter ook een andere, nieuwe stem aanwezig in de 

stroom van meningen die werden geuit over het programma en 

daarmee over de functie van het medium. De makers van de 

beruchte uitzending verwoordden de roep om een ander soort 

televisie. Televisie die niet bevreesd was om ‘persoonlijk en 

oorspronkelijk’ te zijn en die een middel is om ‘mensen, meningen en 

overtuigingen met elkander te confronteren’.306 Deze oproep kwam 

vanuit een groep die in het Interbellum nog niet bestond en met de 

stijgende welvaart in het begin van de jaren zestig steeds meer 

gehoord zou worden, namelijk ‘jongeren’.  

 

Jongeren 

Vanaf de late jaren vijftig begon het economische beleid van 

Nederland succes te krijgen. Bestedingsbeperking en vooral een 

sterke industrialisatiepolitiek hadden ervoor gezorgd dat veel kleine 

bedrijven waren verdwenen en efficiëntie door schaalvergroting 

toenam. De productiviteit groeide en er werden andere eisen aan de 

Nederlandse beroepsbevolking gesteld. Er was steeds meer behoefte 

aan arbeidskrachten in de commerciële dienstverlening en bij de 

overheid. Om aan deze vraag te voldoen, was het noodzakelijk dat 

meer Nederlanders zich op een hoger niveau schoolden. Om dit 

mogelijk te maken, werd in 1961 de studiebeurs in het leven 

geroepen om ook kinderen uit de arbeidersklasse in staat te stellen 

zich ten opzichte van de ouders te verbeteren. Door de economische 

groei en de verandering in de aard van het werk verdiende de 

Nederlander ook steeds meer en kreeg hij meer vrije tijd.  

 Met de economische groei en de inrichting van een 

verzorgingsstaat, die bijvoorbeeld voorzag in de Algemene 

Bijstandswet in 1963, was er voor de nieuwe generatie jongeren in 

de vroege jaren zestig een grotere onafhankelijkheid van de 

verzuilde machtsstructuren en daarmee de zittende autoriteiten. 

Door deze onafhankelijkheid ontstond de mogelijkheid om op zoek te 

gaan naar een eigen positie in de Nederlandse samenleving. Deze 

                                                

306 ‘Jan Vrijman en Tom Pauka antwoorden op kritiek’. Vrij Nederland: 07-
09-1957. 
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positie moest bevochten worden op de zittende macht. Dit leverde 

een felle (emancipatie)strijd op tegen wat de jongeren de 

‘regentenmentaliteit’ noemden, tegen de traditionele 

machtsverhoudingen, maar ook tegen normen en waarden in de 

Nederlandse samenleving. De verhouding van deze jongeren ten 

opzichte van de gezagdragers, zoals de vertegenwoordigers van de 

zuilen, kwam ter discussie te staan en traditionele waarden omtrent 

seksualiteit, het gezinsleven, de rolverdeling tussen man en vrouw 

en het koningshuis verloren hun vanzelfsprekendheid.  

In de loop van de jaren zestig werd deze (emancipatie)strijd 

steeds heviger. Zij uitte zich in de roep om openbaarheid, inspraak 

en medezeggenschap in alle organen waar de macht geconcentreerd 

was. In 1965 probeerde de Provo-beweging met ludieke acties op 

straat het gezag in diskrediet te brengen. Later eiste de 

studentenbeweging inspraak in het bestuur van de universiteit, de 

nieuwe politieke partij D’66 wilde een rol in de politiek. ‘Actie 

Tomaat’ eiste inspraak in het repertoire van de Amsterdamse 

schouwburg en, zoals ik hierna zal beschrijven, door bepaalde 

televisieprogramma’s werd er een plek opgeëist binnen de publieke 

omroep en dus de televisie.307  

 Deze culturele omwenteling door de ‘jongeren’ in de jaren 

zestig had blijvende gevolgen voor de normen en waarden van de 

samenleving. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat wat 

omschreven wordt als de ‘jongeren’ niet een volledige 

vertegenwoordiging was van een hele generatie. Woltjer stelt: 

‘Rekenkundig waren “de” jongeren vermoedelijk zelfs een 

minderheid, ook onder hun leeftijdsgenoten’.308 Ontwikkelingen die 

zich in deze periode inzetten zoals individualisering, secularisatie en 

in het bijzonder ontzuiling, gingen iedereen aan. Maar het was 

slechts een kleine groep die daadwerkelijk de macht had om ook te 

kunnen spreken en waarnaar bovendien geluisterd werd. Deze 

                                                

307 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting: Righart, Hans. De eindeloze jaren 

zestig. Geschiedenis van een generatieconflict. Amsterdam: De 
Arbeiderspers, 1995. 
308 Woltjer, J.J. Recent Verleden. Amsterdam: Balans, 1992, p. 468. 
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‘jongeren’ zijn niet als een vaste groep te omschrijven, maar er zijn 

wel een aantal duidelijke kenmerken aan toe te kennen. 

 Ien Ang stelt dat de toegang tot het discours over de waarde 

van culturele uitingen afhankelijk is van de klasse van waaruit de 

spreker komt.309 Dit gold ook voor de jongeren die bepalend zouden 

zijn voor de veranderde articulatie van televisie. Het is typerend dat 

zij niet alleen jong, progressief, niet-kerkelijk, links en provocatief 

waren, maar ook dat zij hoger opgeleid waren en uit meestal een 

middenklasse milieu kwamen. In Amsterdam werd er binnen de 

zogenaamde protestgeneratie een onderscheid gemaakt tussen wat 

‘dijkers’ en ‘pleiners’ werden genoemd, waarbij de ‘dijkers’ voor de 

jongeren uit de arbeidersklasse stonden en de ‘pleiners’ 

voortkwamen uit de gegoede middenklasse. Het waren de ‘pleiners’ 

die als journalisten, fotografen, kunstenaars en dichters een stem 

kregen in de progressieve en non- of gedeconfessionaliseerde 

kranten, tijdschriften en omroepen.310 Binnen deze organisaties 

stond men niet geheel onwelwillend ten opzichte van deze groep en 

men achtte het zelfs noodzakelijk om ook dit nieuwe geluid te laten 

horen, ondanks dat zittende bestuurders er inhoudelijk misschien 

niet helemaal achter stonden.311  

Deze enigszins coöperatieve houding binnen de publieke 

omroep van in het bijzonder de VARA en de VPRO heeft eraan 

bijgedragen dat in de loop van de jaren zestig en begin jaren 

zeventig verschillende televisieprogramma’s werden gemaakt die de 

culturele elite van de naoorlogse generatie een stem gaven. De ophef 

die deze programma’s veroorzaakten, dwongen de verantwoordelijke 

omroepen een onhoudbaar standpunt te verdedigen. Enerzijds 

                                                

309 Ang, Ien. Het geval Dallas. Populaire kultuur, ideologie en plezier. 
Amsterdam: SUA, 1982, p. 48. 
310 Zie voor een beschrijving van deze periode binnen de journalistiek: Vree, 
Frank van. De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke 

geschiedenis van de Volkskrant. Amsterdam: Meulenhoff, 1996. 
311 James Kennedy wijst er zelfs op dat Nederland zich in deze periode als 
gidsland zag en hij beschrijft hoe de gezagsdragers een actieve rol speelden 
in dit vernieuwingsproces. Zie: Kennedy, James. Nieuw Babylon in 

aanbouw. Nederland in de jaren zestig. Amsterdam: Boom, 1995. 
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moesten deze ‘jongeren’ gehoord worden, maar anderzijds mocht dit 

niet leiden tot de corrumpering van de samenleving. 

Het conflict tussen twee generaties om de herijking van de 

machtsverhoudingen zou dus ook de articulatie van televisie niet 

ongemoeid laten. De televisieschandalen die ik zal bespreken zijn 

weerspiegelingen van deze strijd. Hierbij werd de rechtmatigheid 

van de ‘oude’ generatie als Beschermers aangevochten door de 

‘jongeren’ die als nieuwe Beschermers de Kwetsbare Kijker op hun 

eigen wijze en met andere idealen wilden behoeden voor de 

corrumpering door televisie.  

 

‘Roje rothonden’ 

In september 1963 werd door de VARA een persconferentie belegd. 

Daarin werd meegedeeld dat er in het nieuwe seizoen een 

maandelijks actueel cabaret zou worden uitgezonden, ‘waarin 

gebeurtenissen uit het recente verleden met ironie en een tikkeltje 

spot zouden worden behandeld’312, getiteld: ZO IS HET TOEVALLIG OOK 

NOG EENS EEN KEER. Een maand na de persconferentie kwam het 

opzienbarende bericht naar buiten dat de immens populaire Mies 

Bouwman zou deelnemen aan dit programma. Op de vraag van het 

NIPO ‘Welke van de nu levende Nederlanders, leden van het 

Koninklijk gezin uitgezonderd, bewondert U het meest?’ werd in 

december 1962 de naam van Mies Bouwman het vaakst genoemd.313 

Haar populariteit had zij te danken aan haar optreden als 

presentatrice bij de televisie-actie OPEN HET DORP.314 De lieve Mies, 

die de mensen toesprak met ‘lieve, lieve mensen’ zou nu een ‘scherpe 

en sarcastische’ Mies worden en dat nog wel bij de VARA. Dit was 

voor de AVRO genoeg reden om de medewerking van Mies 

                                                

312 Daudt, H & B.A. Sijes. Beeldreligie. Een kritische beschouwing naar 

aanleiding van de reacties op de derde uitzending van ZO IS HET.... 
Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1966, p. 12. 
313 Op. cit., p. 14. 
314 OPEN HET DORP was het eerste grote geldinzamelingsprogramma op de 
Nederlandse televisie en vond plaats op 26 en 27 november 1962 in de RAI 
en duurde 23 uur. Er werd tijdens de uitzending 12 miljoen gulden 
ingezameld voor de bouw van een gehandicaptendorp in de buurt van 
Arnhem. 
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Bouwman aan een nieuw radioprogramma in heroverweging te 

nemen. Want voor dit nieuwe radioprogramma hadden zij een 

‘vriendelijke en milde’ Mies in gedachten. Of zij nog wel vriendelijk 

en mild was na haar deelname aan het programma ZO IS HET 

TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER, viel nog te bezien. 

 Al vanaf de eerste uitzending op 9 november 1963 was het 

programma onderwerp van stevige kritiek.315 De VARA ontving de 

maandag na de uitzending al gelijk tientallen reacties van kijkers. 

Volgens Het Parool waren het opmerkingen als: ‘Weg met je 

Jodenkliek’ en ‘roje rothonden’.316 Het Algemeen Handelsblad 

bericht: ‘Generale impressie: tweederde afkeurend, scheldend, 

honend, vermanend, éénderde goedkeurend, enthousiast, 

aanmoedigend.’317 De VARA meldde in Het Vrije Volk dat zij 

ondanks de boze brieven het programma zou voortzetten ‘al was het 

alleen maar om te bereiken dat de kijkers niet alles wat ze op het 

scherm zagen voor zoete koek zouden opeten’.318  

 De tweede uitzending zou nog een maand op zich laten 

wachten, maar de toon was gezet. De VARA bood een podium aan 

een groep televisiemakers die, zoals Jan Vrijman het enkele jaren 

eerder graag had gezien, een ander geluid lieten horen dat soms 

onwelgevallig was voor de gezagdragers van het moment. Hiermee 

paste het programma volledig in de tijdgeest van provocatie van de 

zittende macht. De verwachtingen voor de tweede uitzending op 

zaterdagavond 7 december 1963 waren dan ook hoog gespannen. De 

Nederlanders waren klaar om gechoqueerd te worden. Mies 

Bouwman refereerde in het programma aan deze verwachting door 

aan te kondigen dat ze een ‘vies woord’ zou gaan zeggen. 
                                                

315 In de eerste uitzending zat onder andere een sketch over 150 jaar 
koningshuis. Maar ook een scene waarin Rinus Ferdinandusse en Mies 
Bouwman hun eigen programma bekritiseerden: ‘...dat ze haar ervoor 
gekregen hebben.’ zegt Mies over zichzelf. 
316 Daudt, H & B.A. Sijes. Beeldreligie. Een kritische beschouwing naar 

aanleiding van de reacties op de derde uitzending van ZO IS HET.... 
Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1966, p. 15. 
317 Geciteerd in: Daudt, H & B.A. Sijes. Beeldreligie. Een kritische 

beschouwing naar aanleiding van de reacties op de derde uitzending van ZO 

IS HET.... Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1966, p. 15. 
318 Op. cit.,: p. 14. 
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Uiteindelijk zei zij ‘morele herbewapening’. Dit was een 

veelgehoorde oproep in conservatief Christelijke kringen en onder 

dezelfde naam bestond er een politieke organisatie.319  

 De politieke reacties op deze uitzending vielen wel mee, er 

volgde slechts een enkele Kamervraag van KVP-er Van 

Rijckevorsel.320 Uit een onderzoek van opnieuw het NIPO bleek dat 

45 procent van de volwassen Nederlanders die avond het 

programma had gezien. Ongeveer de helft daarvan (56%) 

beoordeelde het programma positief en de andere helft vond het ‘te 

scherp, waardeloos, onbeschoft of jammer van Mies’.321 Een 

onderzoek van Intomart onderschrijft deze bevindingen.322  

 Uit deze peilingen zou geconcludeerd kunnen worden dat er 

zich een tweedeling begon af te tekenen in de manier waarop het 

programma ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER werd 

beoordeeld door het publiek. De betrekkelijk milde kritiek op de 

eerste twee uitzendingen maakt duidelijk dat er voor- en 

tegenstanders waren van het programma. De derde uitzending en in 

het bijzonder één onderdeel in dat programma, zou deze twee 

groepen tot vijanden van elkaar maken. Een groeiende polarisatie in 

de Nederlandse samenleving vond haar uitweg in de emoties over 

een televisiefragment van slechts enkele minuten.  

 

                                                

319 “Morele herbewaping” kwam voort uit de “Oxfordgroep”, een 
internationale beweging onder leiding van de Amerikaanse evangelist 
Frank Buchman. Zij zette zich op basis van Christelijke waarden in voor 
wereldvrede. Tegenwoordig is de beweging bekend onder de naam 
‘Initiatives of Change’. 
320 Dit Tweede-Kamerlid vroeg aan de minister van Onderwijs, Kunst en 
Wetenschappen of er in het venijnige commentaar op de benoeming van de 
nieuwe commissaris van de Koningin in Limburg niet een openbare 
aantasting was van iemands eer en goede naam en of de minister hierover 
zijn afkeur aan de omroepen wilde kenbaar maken. 
321 Daudt, H & B.A. Sijes. Beeldreligie. Een kritische beschouwing naar 

aanleiding van de reacties op de derde uitzending van ZO IS HET.... 
Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1966, p. 18. 
322 Ibid. 
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‘De geborneerde minachting voor de gevoelens van 

andersdenkenden’ 

 

 ‘Beeldreligie’ 

Met Kerstmis waren alle kerken ter wereld vol. Maar nu 

zijn ze al weer vele malen leger. En er heerst een grote vreze 

dat de mensen steeds minder gelovig zouden zijn. Maar die 

vrees, lieve broeders en zusters, is ongegrond. Want er is een 

nieuwe oecumenische religie, die allen, gelovigen en 

ongelovigen, heeft bekeerd tot een nieuw intens geloof. De 

gelovigen van deze religie belijden hun eredienst in hun 

miljoenen kerken en kapellen, in de grote en de kleine 

steden, in de rijke en in de arme buurten, overal waar de 

zending komt. En de zending reikt verre. Van alle kerken en 

kapellen wenkt blijmoedig verkondigend het kruis. Het 

kruis, dat zegt tot de wereld: Wie horen kan, die hore, wie 

kijken kan, die kijke, hier is het licht, hier vindt gij de 

ontvangst, hier ziet gij het aanschijn van het beeld. Want 

het beeld is tot de mens gekomen en heeft de mens gevormd 

naar zijn evenbeeld. Elke avond verzamelen zich de 

gelovigen rond het tabernakel en ontsteken het heilige 

beeld. Op zon- en feestdagen blijven zij bijna de gehele dag 

in devoot stilzwijgen bijeen. Het beeld zij geprezen dat er 

slechts weinigen zijn die hun plicht verzaken en in plaats 

van het beeld te dienen zich zondige aan bezigheden als 

daar zijn lezen, spelen of zelfs praten. Neen, de miljoenen en 

miljoenen gelovigen kunnen niet genoeg krijgen van de 

blijde boodschap: in den beginne was het beeld en het beeld 

was goed en het beeld is goed. Komt allen tot het beeld, die 

belast en beladen zijt, want het beeld zal u rust geven. En 

om dat aardse paradijs te verwerven volgen de gelovigen 

trouw de geboden die het beeld gegeven heeft. Gij zult geen 

ander tijdverdrijf kennen dan het tijdverdrijf, gij zult geen u 

geen afgodsbeelden maken dan de beelden van het beeld, gij 

zult niet naar uwen naasten kijken gelijk uw naaste niet 
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kijkt naar u, maar bovenal: gij zult de knop geenszins 

omdraaien, want dit is het beeld een gruwel. En zo won dit 

machtig geloof elke dag nieuwe discipelen, die gelijk met 

hun broeders en zusters neerknielen voor het beeld en 

bidden: Geef ons heden ons dagelijks programma. Wees met 

ons, o beeld, want we weten niet wat we zonder u zouden 

moeten doen.323  

 

Nog tijdens de uitzending belden er verschillende mensen naar de 

politie met het verzoek ‘of er niet kon worden “ingegrepen”’.324 Want 

met deze derde uitzending van ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG EENS 

EEN KEER werd de verwachting ingelost waarop zoveel Nederlanders 

rekenden: een enorme rel. De landelijke dagbladen van maandag 6 

januari werden overstelpt met een stortvloed aan berichten waarin 

de verontwaardiging wordt geuit over het fragment ‘Beeldreligie’. De 

Telegraaf schrijft in haar hoofdredactioneel commentaar: ‘De 

geborneerde minachting voor de gevoelens van andersdenkenden 

heeft er ditmaal toe geleid, dat in een televisie-uitzending een deel 

van het Nederlandse volk in zijn diepste gevoelens werd 

gekwetst.’325 Het Algemeen Dagblad schreef: ‘Nog nooit is voor het 

Nederlandse beeldscherm zulk een alle perken van fatsoen en 

beschaving te buiten gaand programma vertoond.’326 En De 

Volkskrant op haar beurt had het over: 

 

(...) een tv-cabaret dat met fatsoensnormen voetbalt zonder 

dat iemand voor de inhoud verantwoordelijk is. (...) Ze 

hebben er blijkbaar geen gevoel voor dat het blasfemisch 

vervangen van godsnaam door het woord “beeldbuis” niet 

slechts onverteerbaar is voor talrijke mensen. (...) Zolang de 

VARA zich niet duidelijk tegen sommige excessen van dit 

                                                

323 ‘Beeldreligie’, uitgesproken door Peter Lohr in de derde uitzending ZO IS 

HET TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER, VARA, 4 januari 1964. 
324 ‘Verbolgenheid over VARA-programma. Minister van O.K. en W. 
overweegt maatregelen’. Het Parool: 06-01-1964. 
325 ‘Kwetsend’. De Telegraaf: 06-01-1964 
326 ‘Ergerlijk’. Het Algemeen Dagblad: 06-01-1964 
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programma uitspreekt en zolang hij niet maatregelen neemt 

dergelijke misselijke uitwassen te voorkomen zullen we mr. 

Burger (de voormalige socialistische fractieleider, VC) en de 

heer Rengelink (secretaris van de VARA) beschouwen als 

directeur en hoofdredacteur van het smerigste 

boulevardblad dat we kennen. 327 

 

Maar dit waren nog maar de officiële hoofdredactionele 

commentaren. In alle kranten stonden werkelijk tientallen 

ingezonden brieven waarin verontwaardiging werd geuit over het 

programma.328 Ondanks de hoeveelheid was de inhoud van de 

ingezonden brieven vrijwel hetzelfde, kernachtig geformuleerd door 

P. Ros uit Eindhoven in De Telegraaf:  

 

Het is een grof schandaal, zoals de VARA-televisie zaterdag 

het grootste deel van ons volk beledigde met haar ongepaste 

“grapjes” over religieuze zaken. Het is m.i. de plicht van de 

justitie hier in te grijpen.329  

 

Enerzijds gaven de reacties blijk van een diepe gekwetstheid over 

het profaneren van de heilige schrift, anderzijds was het een oproep 

aan justitie, de politie of de verantwoordelijke minister om in te 

grijpen. Niet alleen de makers van het programma dienden te 

worden bestraft, enkelen pleitten ervoor om de VARA het recht te 

ontzeggen om ooit nog televisieprogramma’s te mogen uitzenden.  

 In een reactie op alle ophef liet de VARA weten dat zij het 

betreurde dat er mensen waren gekwetst, maar ‘dat het onderdeel 

bevattende een satire op het televisiekijken niet op zodanige wijze 

over het voetlicht is gekomen als krachtens de opzet wenselijk 

                                                

327 ‘Boulevard-tv’. De Volkskrant: 06-01-1964 
328 De hoeveelheid was zo groot dat Het Parool op 10 januari een berichtje 
plaatste waarin zij zich verontschuldigde voor het feit dat de krant niet alle 
brieven kon plaatsen of zelfs maar persoonlijk beantwoorden. 
329 ‘Wat anderen ervan denken. Ingrijpen’. De Telegraaf: 07-01-1964 
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was.’330 Echter, het hoofdbestuur was ook verontwaardigd over de 

‘hetze’ die rondom het programmaonderdeel was ontketend en de 

twijfelachtige rol die de dagbladjournalistiek daarin speelde.331

  

 In deze ‘hetze’ moest Mies Bouwman het vooral ontgelden. 

Een anonieme briefschrijver stuurde haar de brief: 

 

Lelijke Vuile jodin! 

 

Je hebt weer heerlijk zitten gnuiven bij het televisie-

program van zaterdagavond. Nu heb je eens precies laten 

blijken wie je feitelijk bent door zo’n godslasterlijke tekst te 

brengen. Als je nu eens met dat Dorp moest beginnen, kreeg 

je gegarandeerd van al die ‘lieve mensen’ geen dubbeltje 

meer los!332  

 

Maar hier bleef het niet bij. Terugkerend waren de beledigingen 

waarin verwezen werd naar het feit dat Mies Bouwman en andere 

makers van het programma joods waren. Daarbij was zij ook nog 

een hoer en een slechte moeder en echtgenote die zich ophield met 

homofielen dan wel souteneurs. De VARA achtte de landelijke 

dagbladen medeverantwoordelijk voor deze ongekend felle reacties, 

waardoor het zelfs noodzakelijk was dat één van makers, Herman 

Wigbold, overwoog om politiebescherming te vragen.333  

 

‘Geërgerd aan geërgerden’ 

Het bestuur van de VARA was niet de enige die de felheid van de 

kritiek op ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER 

zorgwekkend vond. Als een reactie op de uitbarsting van 

                                                

330 ‘Hoofdbestuur van VARA maant redactie van “Zo is het...” tot 
voorzichtigheid. NRC: 13-01-1964 
331 Ibid. 
332 Berg, van den. J., H. Lammers, H. Mulisch. Zo is het. Amsterdam: De 
Bezige Bij, 1964, p. 21. 
333 ‘Storm nog niet geluwd. “Zo is het”-team bedreigd door boze kijkers’. De 

Telegraaf: 08-01-1964 
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verontwaardiging lieten op zaterdag 11 januari een aantal 

hoogleraren op het gebied van de sociologie, (sociale) psychologie, en 

enkele functionarissen op het terrein van de geestelijke 

volksgezondheid een verklaring uitgaan. Hoewel een deel van de 

gewekte verontwaardiging misschien wel oprecht was, achtten zij de 

artikelen en brieven in de kranten en de beledigingen, 

verdachtmakingen en bedreigingen waaraan de makers van het 

programma werden blootgesteld ‘een aspect van geestelijke 

ongezondheid dat aller bezorgdheid verdient’.334 ‘De bijzondere 

agressieve toon waarop kritiek is geleverd en de bedreigingen met 

geweld wijzen op een verontrustende hoeveelheid en intensiteit van 

opgekropte onlustgevoelens’.335  

 Juist de intensiteit waarmee de onvrede over ZO IS HET 

TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER was geuit, was reden voor het 

ontstaan van een tegenbeweging, die niet zozeer vóór het 

programma of de makers was, maar vooral tegen de manier waarop 

er kritiek was geleverd op het programma. Hierdoor veranderde de 

discussie tussen voor- en tegenstanders van ZO IS HET TOEVALLIG 

OOK NOG EENS EEN KEER in een veel fundamentelere discussie over 

de vraag of het mogelijk zou moeten zijn om dit soort programma’s 

te maken. Welke rol moest televisie vervullen? Kon en mocht ze ook 

als podium dienen voor diegenen die andere overtuigingen hadden 

dan de gezagdragers, de ‘jongeren’? Het protest was er dus niet op 

gericht om het programma goed te keuren, maar ging uiteindelijk 

over de vraag of de zittende macht, de Beschermers, het alleenrecht 

moest hebben om te bepalen wat voor soort televisie toelaatbaar 

was. De legitimiteit van de vertegenwoordigers van de zuilen kwam 

ter discussie te staan omdat de ‘jongeren’ zich in hun overtuigingen 

niet meer vertegenwoordigd zagen in de wijze waarop de 

Beschermers het medium televisie articuleerden.  

Om de tegenbeweging kracht bij te zetten, werd op dezelfde 

dag dat de hoogleraren hun ongerustheid uitspraken, in 

                                                

334 ‘Hoogleraren: Reacties “Zo is het...” geestelijk ongezond”. Trouw: 11-01-
1964  
335 ‘Enkele hoogleraren laken reacties’. De Volkskrant: 11-01-1964. 
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studentenbioscoop Kriterion de oprichtingsvergadering gehouden 

van de Vereniging van vrienden van “Zo is het...”. Na een halfuur 

moest de bovenzaal worden ontruimd omdat honderden mensen zich 

wilden aanmelden en door de drukte de veiligheid niet meer te 

waarborgen was. Die middag schreven zich zo’n zevenhonderd 

mensen in bij de vereniging. De enige voorwaarde om lid te worden, 

is dat men zich oprecht ‘geërgerd heeft aan de geërgerden’, zo liet 

initiatiefnemer Dick Ariese weten.336 Het was zeker niet de 

bedoeling een soort fanclub te worden. Het was zelfs niet 

noodzakelijk om ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER een 

goed programma te vinden. De inzet van de vereniging was om te 

laten horen dat dit type televisie in Nederland gemaakt moest 

worden: ‘een goedmoedige “pressure”-groep die wil voorkomen dat 

het programma wordt getorpedeerd, een front tegen het rode 

potlood, gewoon een verzameling Nederlanders die zegt: “Wij zijn er 

toevallig ook nog eens een keer”’.337 

 In deze maand verscheen er ook een brochure onder de titel 

Zo is het.338 In deze brochure staat een verzameling reacties op ZO IS 

HET TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER. Maar ook hier wijst de 

redactie erop dat het niet in de eerste plaats een verdediging is van 

het omstreden televisieprogramma, ‘dat best nog wat beter kan.’ 

‘Allereerst richt ons werk zich op de walgelijke tendensen, die het 

signaleert.’ De reacties op het programma zijn in tweeën gedeeld: 

‘Wie om censuur of straf vroeg, zich vergiste, loog of schold, treft 

zichzelf op de oneven pagina’s aan. (...) Een bloemlezing uit de 

hoopvollere reacties vindt men op de even kant.’339 Hiermee waren 

de reacties niet per ongeluk in letterlijk links en rechts verdeeld. 

Het is een overduidelijke illustratie van het groeiende wantrouwen 

tussen twee generaties. De discussie rondom ZO IS HET TOEVALLIG 

                                                

336 ‘VARA verwacht geen verbod “Zo is het”. “Vriendenkring” opgericht..’ 
Trouw: 11-01-1964.  
337 ‘Past ons deze kritiek op “Zo is het”? Club van “vrienden” is tegen rood 
potlood. De Volkskrant: 13-01-1964. 
338 Berg, van den. J., H. Lammers, H. Mulisch. Zo is het. Amsterdam: De 
Bezige Bij, 1964. 
339 Op. cit., p. 5. 
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OOK NOG EENS EEN KEER was daar niet de aanleiding van, maar 

vormde wel een uiting van een groeiende tweedeling in de 

Nederlandse samenleving.  

 

‘Uw gekwetstheid te oud voor ons’ 

Treffend voor de aard van deze groeiende tweedeling is het 

commentaar van schrijver Harry Mulisch dat op 6 januari in 

Algemeen Dagblad verscheen en op 8 januari in Het Parool, naar 

aanleiding van de afkeurende reacties op ZO IS HET TOEVALLIG OOK 

NOG EENS EEN KEER:  

 

De helft van het nederlandse volk krijgt het gevoel op 

vijandelijk grondgebied te wonen. (...) Het is úw taak om 

met die haat van uw medestanders in het reine te komen en 

de werkelijke achtergronden er van op te sporen; wij hebben 

daar zo onze eigen mening over. En u zult dat moeten doen 

in het sombere besef, dat uw jarenlange pogingen om het 

christendom weer op de been te helpen, ongedaan zijn 

gemaakt. U bent oude mensen. Uw gekwetstheid en uw haat 

zijn ons te oud. Zelfs uw goede eigenschappen, die vooral uit 

voornemens bestaan, zijn ons te oud. U bent te oud voor ons. 

Nog 25 jaar en u bent goddank uitgestorven.340  

 

In het voorwoord van de brochure Zo is het had samensteller van de 

brochure Han Lammers er al op gewezen dat er een bijzondere en 

virulente ergernis was gegroeid tegen het ‘andere’, ‘het van de 

maatschappelijke mores afwijkende, dat in het VARA-programma 

was vertegenwoordigd.’341 Deze ‘andere’ was jong, progressief, niet-

kerkelijk, intellectueel en met name provocatief en had bij de VARA 

een podium gekregen. Niet omdat het bestuur van de VARA per se 

de visie deelde van de makers van ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG 

EENS EEN KEER, maar omdat het nodig werd geacht dat ook dit soort 

televisie gemaakt werd en deze afwijkende stemmen werden 

                                                

340 ‘Uw gekwetstheid te oud voor ons’. Het Parool: 08-01-1964 
341 Berg, van den. J., H. Lammers, H. Mulisch, 1964: p. 8. 
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gehoord. Al vanaf de ophef over DAG, KONINGINNEDAG kwam er een 

roep om een ander soort televisie dan de ‘vriendelijke 

plaatjesvertonerij’. Een soort televisie dat oorspronkelijk, 

persoonlijk en confronterend was en dus een andere mening 

verkondigde dan de grotendeels confessionele en conservatieve 

generatie die gezag en verantwoordelijk droeg in ‘herrijzend 

Nederland’.  

De spreekbuis van de zuilen was niet meer vanzelfsprekend 

het instrument waarvan werd aangenomen dat het de belangen van 

alle Nederlanders zou dienen. De tegenbeweging vocht tegen de 

geïnstitutionaliseerde macht die vervlochten was met de kranten, 

politieke partijen en de omroepen en hun tot dan toe vrijwel 

onbetwiste rol als Beschermers. ‘Zij mobiliseren hun kranten, hun 

dominees, hun kamerleden en de besturen van hun 

omroepverenigingen’, merkte W.F. Hermans op in Het Parool. Met 

hen bedoelde hij de generatie van waaruit de grootste ophef was 

ontstaan. Hij wees daarbij op de machtspositie van degenen die zich 

geërgerd hadden aan ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER. 

Hermans onderschrijft dat het een conflict was tussen generaties en 

dat de macht van de vooroorlogse generatie niet alleen lag bij de 

omroepen, maar ook bij de kranten en politieke partijen. Deze keten 

die er tot dan toe voor had kunnen zorgen dat het alleenrecht om 

televisie te beheren in handen was gebleven van de 

vertegenwoordigers van de zuilen, werd doorbroken. Vooral omdat 

de VARA en later de VPRO niet meer alleen de stem van de 

vooroorlogse generatie wilden vertolken. Omdat zij voor hun 

legitimiteit ook het mandaat van de ‘jongeren’ nodig achtten. 

Hiermee brak de keten en kwam de vanzelfsprekendheid van de 

machtshebbers ter discussie te staan, waarbij niet alleen het 

programma ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER onderwerp 

was van debat maar vooral de rol, functie en betekenis van televisie.  

 

‘Uitdagende vrijmoedigheid’ 

Dat er iets veranderd was, blijkt wel uit een vergelijking met de 

reacties op DAG, KONINGINNEDAG. In de eerste reacties op de derde 
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uitzending van ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER werd 

vooral geroepen om ingrijpen van de overheid. De minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Mr. Th.H. Bot stuurde 

gelijk een brief naar de VARA waarin hij binnen 72 uur om een 

verklaring vroeg voor het getoonde. Zijn voorlopige oordeel was dat 

het onderdeel Beeldreligie een inbreuk was op de goede zeden en de 

openbare orde en daarmee een overtreding van het Televisiebesluit. 

Kamerleden riepen ook nu weer op tot maatregelen die ertoe zouden 

moeten leiden dat ‘in de toekomst dergelijke uitzendingen niet meer 

plaatshebben.’342 Deze reactie is vrijwel identiek aan de reacties op 

DAG, KONINGINNEDAG in september 1957. Ook nu zou de 

verantwoordelijke omroeporganisatie, deze keer de VARA, haar 

excuses aanbieden, maar deze keer niet omdat de VARA het 

programma uitgezonden had, maar omdat het niet op de juiste 

manier begrepen was door een deel van het publiek.343 Dit in 

tegenstelling tot de reactie op DAG, KONINGINNEDAG, dat nooit had 

mogen bestaan, laat staan worden uitgezonden, zo was de gangbare 

mening van zowel politiek, omroep als de meeste kranten.344 Bij ZO 

IS HET TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER lag dit anders. Als het je 

niet bevalt, waarom kijk je er dan naar, zo redeneerde de schrijver 

W.F. Hermans: 

 

Ik begrijp niet waarom de mensen die het niet bevalt zich zo 

druk maken. Werp de fiolen van uw toorn door de beeldbuis, 

dan bent u er meteen radicaal van af. Ook kunt u er met de 

rug naar toe gaan zitten en bijvoorbeeld een kerkeblaadje 

lezen.345  

 

                                                

342 ‘Kamerleden vragen actie tegen VARA’. De Telegraaf: 07-01-1964. 
343 ‘VARA” spijt over niet slagen van bedoeling.’ Het Parool: 06-01-1964. En: 
‘Hoofdbestuur van VARA maant redactie van “Zo is het...” tot 
voorzichtigheid. NRC: 13-01-1964 
344 Cabaretier Wim Kan stelt desgevraagd dat de VARA niet anders had 
kunnen verwachten, ‘Je vertoont nu eenmaal geen televisieprogramma’s 
voor drie miljoen Harry Mulischen.’ Zie: ‘’t Gaat er om wie wat hoe zegt’. 
NRC: 11-01-1964.  
345 ‘Ik zei al: dit muisje krijgt nog een staart’. Het Parool: 08-01-1964. 
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In het Rooms-katholieke dagblad De Tijd-Maasbode werd deze 

kritiek op voorhand al gepareerd:  

 

Wij kennen de uitvlucht: “Je hoeft toch niet te kijken, zet 

dan het toestel af”. Dit draait de zaken om; want de dames 

en heren vertonen zich voor het scherm omdat wij kijken, 

derhalve om zich te laten bekijken, dus in het openbaar. De 

televisie is geen besloten voorstelling, noch een 

studentenblaadje, maar een openbaar communicatiemiddel, 

waarvoor men zich niet in zijn geestelijke ondergoed dient te 

vertonen. Er is vrijheid in de ether en mèt de VARA zijn wij 

bereid die te blijven verdedigen. Als de VARA die vrijheid 

echter opzettelijk misbruikt, roept zij de vrijheidsbeperking 

over zich af.346  

 

Hoewel beide partijen pleiten voor het recht om vrijuit te mogen 

spreken, hebben zij een fundamenteel meningsverschil over binnen 

welke beperkingen van dit recht gebruik mocht worden gemaakt. 

Want als een mening een vorm aanneemt, ‘die op zichzelf al bij 

voorbaat de gevoelens kwetst’,347 dan moet men zich realiseren dat 

de vrijheid van meningsuiting ook haar beperkingen kent en dat de 

wet ook voorschrijft dat het beledigen van een bevolkingsgroep 

strafbaar is, zo redeneert een van de briefschrijvers.348 Hieruit kan 

men afleiden dat er alternatieve articulaties over het medium 

televisie mogen bestaan, zolang deze binnen de kaders van het 

discours blijven waarin de rol en functie van televisie is geduid. 

Daarbij komt dat men als televisiekijker heeft betaald voor de 

uitzendingen. De heer of mevrouw J. Van Zuthem uit Kampen 

stuurde dan ook de retorische vraag naar De Telegraaf: ‘Moeten we 

voor dergelijke kwetsende programma’s ons kijkgeld betalen?’349 ‘Ja’, 

                                                

346 Geciteerd in: Daudt, H & B.A. Sijes. Beeldreligie. Een kritische 

beschouwing naar aanleiding van de reacties op de derde uitzending van ZO 

IS HET.... Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1966, p. 47-48. 
347 Op. cit.: p. 49. 
348 Op. cit.: p. 48. 
349 ‘Wat anderen ervan denken. “Kijkgeld”’. De Telegraaf: 07-01-1964. 
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zou het antwoord van W.F. Hermans zijn geweest, want ‘ook voor 

uw waterleiding heeft u immers betaald. En dacht u dat u alle 

kranen dag en nacht open zou kunnen laten staan zonder u te 

ergeren?’350  

 Met de ophef rondom de uitzending werd duidelijk dat er bij 

een bepaalde groep de behoefte bestond aan andersoortige 

programma’s en aan een andere functie van televisie in Nederland. 

Dit werd erkend door omroepen als de VARA. Zij bood de ‘jongeren’ 

een podium om hun eigen mening te laten horen en brak daarmee 

de keten waarmee de vertegenwoordigers van de zuilen hun 

vanzelfsprekende machtspositie hadden kunnen waarborgen. Deze 

machtspositie werd hardhandig bestreden, waardoor er sinds 

januari 1964 wel iets was veranderd in de verwachting die 

Nederlanders hadden als zij televisie gingen kijken. Televisie was 

een plek geworden waar je de kans liep om gekwetst of geprovoceerd 

te worden, zonder dat alle vertegenwoordigers van de zuilen zich 

schaarden achter hetzelfde standpunt en met de stem van de 

Beschermer het programma veroordeelden, zoals was gebeurd bij 

DAG, KONINGINNEDAG. 

 Door het ontstaan van de tegenbeweging,die zich had 

geërgerd aan de ongekend felle reacties op ZO IS HET TOEVALLIG OOK 

NOG EENS EEN KEER, blijkt dat de legitimiteit van de rol van de 

Beschermers was aangetast als verantwoordelijken om het 

onderscheid te maken tussen de televisie als Verlichter en 

Corruptor. Niet langer waren de omroepen, politieke partijen en de 

kranten de vanzelfsprekende vertegenwoordigers van alle 

Nederlanders. Enkele omroepen, zoals de VPRO en de VARA, 

vonden het noodzakelijk voor de eigen legitimiteit als 

vertegenwoordigers van alle Nederlanders dat zij een podium gaven 

aan die groep die zich niet herkende in de taakopvatting van de 

zittende macht, hoewel deze omroepen de programma’s inhoudelijk 

niet altijd onderschreven.  

                                                

350 ‘Ik zei al: dit muisje krijgt nog een staart’. Het Parool: 08-01-1964. 
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‘Would-be progressieve tv-rakkertjes’  

Op 28 juli 1967 vond de eerste uitzending plaats van HOEPLA: ‘een 

programma niet alleen voor, maar wel alleen dóór jongeren d.w.z. 

vertegenwoordigers van een naoorlogse generatie. HOEPLA stemde 

af op een golflengte die in de tv-wereld nog niet aan de beurt was 

geweest.’351 Deze ‘golflengte’ zorgde ervoor dat de tegenstanders van 

Beeldreligie hun oude stellingen weer betrokken. Zij werden tegen 

dit programma gemobiliseerd door De Telegraaf. Rinus 

Ferdinandusse schrijft in Vrij Nederland over de veranderingen die 

hebben plaatsgevonden sinds de ophef rondom Beeldreligie: ‘Eén 

van die dingen is dat het ‘tegenfront’ zich hecht heeft georganiseerd. 

De Telegraaf [heeft] geleerd welke knoppen ingedrukt moeten 

worden om onmiddellijke publieke tegenstand te organiseren.’ Zo 

plaatste De Telegraaf een foto van de Zo is het-medewerkers bij een 

bericht over HOEPLA, om ‘oude kwalificaties van toen nog eens 

kracht bij te zetten.’352  

Naar aanleiding van een naakte Phil Bloom verschenen ook 

deze keer boze commentaren en brieven van gegriefde kijkers in 

verschillende kranten en uitten enkele politici hun ongenoegen. 

Televisiecriticus Leo Riemens van De Telegraaf sprak over ‘vunzige 

onwelriekendheid’ en ‘pornografie’ omdat het naakte optreden van 

Phil Bloom ‘totaal overbodig’ was.353 In dezelfde krant verscheen een 

brief van een verbolgen Mevrouw G. Leven–van Diemen die vond 

dat de VPRO zich moest schamen omdat haar zoontjes van 10 en 12 

jaar werden geconfronteerd met ‘een naakte, vulgaire lelijkerd’, 

terwijl dit toch een programma voor de jeugd was.354 De heer A.H.I. 

Kramers uit De Meern vraagt zich af of er niet meer tegengif zou 

moeten worden gegeven ‘ter bevordering van fatsoen en beschaving 

                                                

351 Verhagen, Hans. De gekke wereld van Hoepla: opkomst en ondergang van 

een televisieprogramma. Amsterdam: De Bezige Bij, 1968, p. 7. 
352 Ferdinandusse, Rinus. ‘Twee dames in de tweede kamer en het fatsoen’. 
Vrij Nederland. Geciteerd in : Op. cit., p. 209. 
353 Riemens, Leo. ‘De naakte waarheid: Progressiviteit van de VPRO-
programma’s loopt in de gaten.’ De Telegraaf. Geciteerd in: Op. cit., p. 112. 
354 ‘Lelijkerd’. De Telegraaf. Geciteerd in: Op. cit., p. 120. 
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in de ether. (…) Is het nu absoluut nodig dat het beeld van 

Nederland als beschaafd Westers land door onverantwoordelijke tv-

vlegels op DEZE wijze wordt vertekend en bevuild?’355  

Dat er sinds Beeldreligie wel wat was veranderd in de 

manier waarop er gedacht werd over wat mogelijk moest zijn op 

televisie, blijkt uit het hoofdredactionele commentaar in de 

Amersfoortse Courant:  

 

Er is een tijd geweest, dat de kijkers zich nog opwonden over 

‘beeldreligie’. Een dergelijk tekstje zou door de Hoepla-

redactie waarschijnlijk als veel te tam, terzijde worden 

gelegd. Deze ontwikkeling noemt men devaluatie van het 

moraalbesef.356  

 

In de Tweede Kamer uitte SGP-er C.N. van Dis zijn ongenoegen 

over ‘een VPRO-voorstelling in de afgelopen week’; hij weigerde het 

programma bij zijn naam te noemen. In een directe aanval op 

verantwoordelijk minister Klompé, stelt van Dis:  

 

Ik betreur het ernstig dat onze vrouwelijke minister van 

cultuur in de tijd, waarin de eerbaarheid van de vrouw, door 

allerlei plaatwerk, toch al zo omlaag wordt gehaald, toestaat 

dat deze nog verder wordt gedegradeerd.357  

 

Dat dit standpunt niet meer kon rekenen op grote bijval, blijkt wel 

uit de beschrijving in Het Parool: ‘De woorden van de heer Van Dis 

verwekten veel hilariteit in de Kamer, vooral toen hij betoogde dat 

de regering hier “krachtig had moeten ingrijpen”’.358 De dagbladen 

in Nederland, behalve De Telegraaf, waren overwegend positief over 

HOEPLA. Zo noemde Het Vrije Volk het ‘een aanwinst’, het Algemeen 

Dagblad vond dat het ‘met al zijn vreemdsoortige figuren (...) de 

                                                

355 ‘Geen fatsoensnormen’. De Telegraaf. Geciteerd in: Op. cit., p. 201. 
356 Hoofdredactioneel commentaar Amersfoortse Courant. Geciteerd in: Ibid. 
357 ‘Van Dis boos over naakt op televisie’. Het Parool. Geciteerd in: Op. cit., 
p. 116. 
358 Ibid. 
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sleur van het doorsneetienerprogramma handig [heeft] 

doorbroken’359 en de NRC vond het soms een beetje kolderiek, maar 

‘een heel goed programma’.360  

 Uiteraard waren er onder de VPRO-leden ook kijkers die 

aanstoot namen aan een bloot meisje op televisie. Het zou voor de 

makers van HOEPLA zelfs een teleurstelling zijn geweest als 

niemand zijn lidmaatschap zou hebben opgezegd. Het was in zekere 

zin een maatstaf voor succes. Provocatie was immers de norm voor 

de generatie die de makers vertegenwoordigden. Nog voor de eerste 

uitzending had één van de makers, Hans Verhagen, laten weten: 

‘Dit gaat de VPRO 2000 leden kosten, hopelijk meer’.361 Voorbereid 

op de boze brieven die zeker zouden komen, stelde de VPRO een 

standaardbrief op als reactie op de klachten. Deze brief trachtte de 

beweegredenen te verklaren waarom een programma als HOEPLA op 

de Nederlandse televisie uitgezonden moest worden. Allereerst 

verklaarde de VPRO, bij monde van de directeur televisie Arie 

Kleijwegt, dat zij het zeer begrijpelijk achtte dat de briefschrijver 

een aantal aspecten van HOEPLA veroordeelde. Verderop ging de 

verklaring zelfs zover dat de programmaleiding bekende ‘een 

volledige affiniteit met de gedachtewereld, waarvan deze uitzending 

een projectie is [te] missen.’ Echter, zij beseften dat ‘iedere avant-

garde per definitie in botsing is met het gevestigde oordeel, zonder 

dat dit inhoudt dat het ‘gelijk’ daarom altijd aan de kant van het 

gevestigde moet liggen.’ Vanuit deze overweging stelde de VPRO 

zich tot taak zich:  

 

(...) een open instelling te tonen ten aanzien van de snelle 

veranderingen die zich in het beeld van de maatschappij 

voordoen; ook nu deze veranderingen zich sneller, 

schokkender en drastischer lijken te presenteren dan in 

andere tijdsperioden het geval was en het gedrags- en 

appreciatiepatroon waarin velen van ons zich behaaglijk 

                                                

359 Geciteerd in: Op. cit., p. 45. 
360 ‘Naakt op het scherm’. NRC. Geciteerd in: Op. cit., p. 114. 
361 Geciteerd in: Ibid. 
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voelen door sterk daarvan afwijkende opvattingen soms 

hevig wordt aangetast.362  

 

Dat dit gebeurde door een deel van de jongere generatie was volgens 

de programmaleiding verklaarbaar omdat juist deze groep bezield 

was met een begrijpelijke vernieuwings- en geldingsdrang.363  

 

‘Aan die vuile viezeriken van de VPRO’  

Programma’s als HOEPLA en ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN 

KEER mochten volgens de VPRO en de VARA bestaan omdat ze een 

uiting waren van de jonge generatie in Nederland en beschouwd 

moesten worden als kunst. Waarbij elke inbreuk een aantasting zou 

zijn van de integriteit van de kunstenaar(s). Vanuit deze 

overtuiging werden er bij de VPRO een aantal programma’s 

gemaakt waarin de vernieuwde rol, functie en betekenis van 

televisie werd gebruikt om andersoortige programma’s te maken. 

Hiermee had het andere geluid, het protest van de ‘jongeren’ dat na 

DAG, KONINGINNEDAG nog gesmoord werd, een plek verworven 

binnen de publieke omroep. Dat dit nog steeds op felle kritiek kon 

rekenen, bleek wel uit de reacties op de tweede uitzending van de 

BAREND SERVET SHOW.  

 Allereerst was er de FRED HACHÉ SHOW en pas daarna, van 

veelal dezelfde makers die ook al aan HOEPLA hadden bijgedragen, 

de BAREND SERVET SHOW. In de tweede uitzending van dit 

programma, op 14 december 1972, werd een sketch vertoond 

waarover opnieuw opschudding ontstond. De journalist Barend 

Servet heeft ten paleize een interview met H.M. de Koningin 

Juliana. Echter, zij wordt geportretteerd als een ‘nogal schamel 

burgervrouwtje’364 dat bij binnenkomst van Barend Servet spruitjes 

aan het schoonmaken is. Even later in een nachtclubscène tracht de 

                                                

362 Integraal opgenomen in: Op. cit., p. 49-50. 
363 Ibid. 
364 Kooyman, Ad (red.). Aan die vuile viezeriken van de VPRO en andere 

vrolijke brieven. Brieven naar aanleiding van de tweede Barend Servet 

Show. Leiden: Tango, 1973, [geen paginanummers]. 
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koningin tot tweemaal toe in haar eentje het Wilhelmus te zingen, 

maar vallen de overige bezoekers steeds in.  

 Hiermee was na ‘God’ en ‘Naakt’ ook het derde deel van de 

heilige drie-eenheid in Nederland onderwerp van kritiek, namelijk 

‘Oranje’.365 Op de uitzending volgden de inmiddels herkenbare 

patronen. De Telegraaf gaat voorop om haar ongenoegen te uiten en 

laat haar lezers door middel van ingezonden brieven uitgebreid aan 

het woord over hoe diep zij gekwetst zijn over de manier waarop de 

koningin is beschimpt. De krant roept op tot overheidsmaatregelen. 

Er volgen Kamervragen van één van de conservatieve kamerleden 

aan de verantwoordelijke minister. Deze keer was het de heer A.J. 

Vermaat van de A.R.P. aan minister P.J. Engels van C.R.M. De 

minister zou een onderzoek moeten laten instellen of er sprake is 

van een aantasting van de veiligheid van de staat, de openbare orde 

of de goede zeden. Ondertussen ontvangt de VPRO weer tientallen 

boze brieven waarin kijkers hun ongenoegen uiten of leden hun 

abonnement opzeggen. 

 Uiteindelijk besluit de minister dat er in dit geval sprake is 

van majesteitschennis en berispt hij de VPRO, die hier uiteraard 

tegen in beroep gaat omdat zij zich aangetast voelt in haar vrijheid 

van meningsuiting. Hierin wordt zij bijgevallen door verschillende 

kranten, wat weer leidt tot de discussie of de omroepwet niet moet 

worden gewijzigd, zodat het niet aan de minister is wanneer een 

omroep over de schreef gaat, maar aan de rechter, waardoor de 

macht over televisie nog verder buiten het bereik van de verzuilde 

instituten zou komen te liggen. 

 Evenals bij de ophef rondom ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG 

EENS EEN KEER en HOEPLA werd er ook nu een boekje gepubliceerd 

met reacties. Onder de titel Aan die vuile viezeriken van de VPRO 

verzamelden Ad Kooyman en Philip van Tijn brieven, 

krantenberichten en ambtelijke stukken die betrekking hebben op 

de scène met de koningin.366 In deze publicatie maken de auteurs 

                                                

365 DAG, KONINGINNEDAG was weliswaar een programma naar aanleiding 
van het jubileum van de koningin, maar de ophef ontstond niet over de 
wijze waarop zijn werd geportretteerd. 
366 Ibid. 
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ook een vergelijking met de reacties op ZO IS HET TOEVALLIG OOK 

NOG EENS EEN KEER en constateren zij een belangrijk verschil. In 

tegenstelling tot de ophef rondom ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG 

EENS EEN KEER bleef het ‘omgekeerde backlash-effect’ uit. Hiermee 

bedoelen de schrijvers dat er geen sterke tegenbeweging ontstond 

die het programma in bescherming wilde nemen of in ieder geval 

een tegengesteld standpunt wenste te ventileren. Dit zou 

verklaarbaar zijn doordat enerzijds De Telegraaf haar ‘hetze’ niet zo 

lang volhield en anderzijds de mogelijkheid om de koningin te 

parodiëren niet een onderwerp was waarvoor een tegenbeweging te 

mobiliseren was. De ‘spruitjeskoningin’ was volgens de VPRO 

geenszins een poging om enige antimonarchistische gevoelens op te 

wekken. Van majesteitschennis kon dan ook geen sprake zijn. Met 

andere woorden, de rel om Beeldreligie ging volgens de auteurs over 

de vraag of ‘”wij” via een satirisch programma niet hetzelfde recht 

hadden “hen” te kwetsen als “zij” via zalvende dominees mitsgaders 

dreigingen met hel en verdoemenis (...) “ons”’.367 De ophef over de 

BAREND SERVET SHOW was een eenzijdige verontwaardiging uit 

hetzelfde segment van de Nederlandse samenleving dat zich had 

opgewonden over Beeldreligie en de naakte Phil Bloom. Ditmaal 

stonden zij alleen in hun strijd, een tegenbeweging bleef uit 

waardoor een gevecht tussen voor- en tegenstanders uitbleef. De 

diepe verontwaardiging over de intensiteit waarmee het programma 

ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER werd bestreden, was 

niet nodig omdat niet erkend werd dat er überhaupt sprake was van 

enige kritiek op de koningin of het koningshuis. Nog veel 

belangrijker was echter dat de bevochten verandering van de rol en 

taak van televisie in de Nederlandse samenleving al had 

plaatsgevonden. Zelfs een berisping van de VPRO wegens 

majesteitschennis deed hier geen afbreuk aan en zorgde er zelfs voor 

dat de ministeriële verantwoordelijkheid ter discussie kwam te 

staan en de verzuilde machtsstructuren rondom het medium nog 

verder afbrokkelden. 
 
                                                

367 Ibid. 
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Televisie en de herijking van de gezagsverhoudingen 

Televisie was lang een instrument dat ingezet werd voor de 

herbevestiging van de geaccepteerde waarden in Nederland. Een 

spreekbuis voor de zuilen, zeker in de gezagsgetrouwe jaren voor en 

net na de oorlog, toen in de wederopbouw er alles op gericht was om 

van Nederland weer een bloeiende natie te maken. Deze 

verantwoordelijke taak was ondergebracht bij de 

vertegenwoordigers van de zuilen in de vorm van de omroepen. Zij 

legitimeerden hun zeggenschap door televisieprogramma’s te maken 

waarin de bestaande waarden zoals het traditionele gezinsleven, de 

democratie, de (hoge) cultuur maar ook het koningshuis en het 

geloof versterkt en gewaarborgd werden. Voor het bekritiseren, 

ironiseren, provoceren en profaneren van deze overtuigingen was 

geen plaats. Zeker niet omdat televisie geacht werd in de verkeerde 

handen een ontwrichtende werking te hebben in de samenleving.  

 Deze eenduidige articulatie van televisie was in bestuurlijke 

zin al voor de Tweede Wereldoorlog ontstaan en heb ik, in navolging 

van Laclau en Mouffe, beschreven als een ‘equivalentieketen’; bij de 

gratie van een bedreigende oppositie, de televisie, sloten de 

vertegenwoordigers van de zuilen de rijen en namen zij één 

subjectpositie in, de Beschermers, en herstelden zo de hegemonie. 

 Een nieuwe generatie die mede door de groei van de 

welvaart de mogelijkheid had gekregen om zich als groep een eigen 

identiteit te vormen, was jong, progressief, niet-kerkelijk, 

intellectueel en met name provocatief, en bekritiseerde de 

gezagsverhoudingen op basis waarvan televisie haar rol en 

betekenis in Nederland had verkregen. Deze strijd lag aan de basis 

van enerzijds de felle reacties op programma’s zoals ZO IS HET 

TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER en anderzijds de tegenbeweging 

die zich verzette tegen deze kritiek. Deze tegenbeweging was in die 

zin succesvol, dat sinds de ophef over Beeldreligie televisie was 

veranderd, zoals blijkt uit de reacties op programma’s als HOEPLA. 

 Televisie functioneerde niet meer vanzelfsprekend als een 

instrument dat de bestaande machtsverhoudingen en moraal 

herbevestigde, maar werd een afspiegeling van een sociale strijd: 
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’een middel om mensen, meningen en overtuigingen met elkander te 

confronteren’, zoals Vrijman en Pauka het streven van deze nieuwe 

generatie al in de jaren ‘50 hadden verwoord. Hiermee werd de 

‘equivalentieketen’ doorbroken en ontstond er een zogenaamde 

‘logica van differentie’ waardoor er een andere discursieve orde kon 

ontstaan.368 Deze nieuwe discursieve orde gaf vooral een andere 

articulatie aan de subjectpositie Beschermer. Voor de oorlog en in de 

eerste periode na de introductie van televisie was deze rol zodanig 

gearticuleerd dat het leek alsof er met één stem gesproken werd. 

Gezagsgetrouw onderwierpen de leden van de verschillende zuilen 

zich aan de autoriteit van hun vertegenwoordigers. Met de opkomst 

van een nieuwe generatie werden deze verhoudingen in Nederland 

ter discussie gesteld en, binnen het discours rondom televisie, dus 

ook de rol van de Beschermers. Progressief ingestelde omroepen 

zoals de VARA en VPRO meenden hun positie als omroep beter te 

kunnen legitimeren als zij ook de stem van de jongeren zouden laten 

horen. Met deze beslissing konden er programma’s worden 

uitgezonden waarop felle reacties en tegenreacties kwamen. Deze 

reacties herarticuleerden het belang en de rol van de Beschermer, 

doorbraken de eensgezindheid van de vertegenwoordigers van de 

zuilen en herpositioneerden de elementen in het discours rondom 

televisie in een nieuwe discursieve orde. Binnen deze discursieve 

orde kwam ‘jong’ niet alleen tegenover ‘oud’ te staan, maar ook 

‘progressief’ versus ‘conservatief’; ‘de gevestigde orde’ versus ‘de 

avant-garde’; ‘gezagsgetrouw’ versus ‘gezagsondermijnend’ en 

‘ontzuild’ versus ‘verzuild’. Met de strijd om de herijking van de 

gezagsverhoudingen in Nederland veranderde ook de betekenis van 

televisie. Televisie kon als spreekbuis immers niet alleen de 

bestaande gezagsverhoudingen herbevestigen, simpelweg omdat de 

verhoudingen in de samenleving waren veranderd.  

De vier opeenvolgende televisieschandalen illustreren op 

welke manier de kaders waarbinnen de rol van de Beschermer werd 

                                                

368 Howarth, David. 'Discourse theory and political analysis'. In: E. 
Scarbrough, E. red. Research strategies in the social sciences. Oxford: Oxford 
University Press, 1998, p. 277. 
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gearticuleerd, ter discussie werden gesteld en werden opengebroken. 

Ondanks de roep om strengere wetgeving uit conservatieve hoek, 

verkondigde televisie niet meer alleen een welgevallige mening voor 

de zittende macht. Als televisiekijker liep je het risico dat je je zou 

ergeren aan het vertoonde. Dit zorgde er overigens niet voor dat de 

geërgerden niet nog steeds in felle bewoordingen een programma als 

HOEPLA afkeurden, maar een tegenbeweging bleef uit. De nieuwe 

generatie had een stem gekregen als Beschermer en had daarmee 

gekregen wat zij wilde: televisie werd ook een spreekbuis voor deze 

generatie.  

Hoewel de aard van sommige televisie-uitzendingen 

veranderde, werd hiermee het netwerk van wederzijds afhankelijke 

subjectposities in stand gehouden. Omdat omroepen als de VARA en 

de VPRO een plek hadden geboden aan de ‘jongeren’, behield de 

publieke omroep haar legitimiteit in haar vertegenwoordigende 

functie voor de samenleving. Hiermee bleef niet alleen de 

subjectpositie van de Beschermer bestaan, al was deze minder 

eenduidig, de overtuiging dat televisie een instrument ter 

‘verlichting’ was, werd hiermee hernieuwd en versterkt. Want ook 

de nieuwe Beschermers duidden televisie als een machtig middel om 

de Kwetsbare Kijker en daarmee de samenleving te ‘verlichten’. Of 

zoals Jan Vrijman het formuleerde: ‘een machtig middel tot 

vermenselijking’.  

Zo zijn er twee ontwikkelingen binnen het discours rondom 

televisie te benoemen die op het eerste gezicht met elkaar in 

tegenspraak zijn. Enerzijds tekent zich een emancipatiestrijd af van 

een nieuwe generatie die zich wilde bevrijden uit de vastgestelde 

kaders over de manier waarop televisie haar rol en functie kreeg 

toebedeeld. Hierdoor verloor de vooroorlogse generatie het 

alleenrecht op haar rol als Beschermer. Anderzijds werden hiermee 

de jongeren juist geïncorporeerd binnen het bestaande netwerk van 

wederzijds afhankelijke subjectposities, waarin de rol van televisie 

als Verlichter/Corruptor overeind bleef en de kijker nog steeds 

kwetsbaar was voor de macht van televisie. 
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Kortom, de verhouding tussen de verschillende 

subjectposities bleef overeind, maar de wijze waarop de rollen 

werden vervuld en door wie, waren veranderd. Dit gold ook voor de 

Deskundigen die geproduceerd werden in het vernieuwde netwerk 

van wederzijds afhankelijke subjectposities. Gezagsgetrouwe 

onderwerping aan de leiders van de zuilen die namens de 

Allerhoogste spraken, had voor de nieuwe Beschermers afgedaan. In 

de zoektocht naar een eigen positie in de samenleving was het 

noodzakelijk voor de nieuwe generatie om op een kritische manier 

de gezagsverhoudingen te bevragen. Hierbij was het zowel 

noodzakelijk dat je beschikte over een kritisch bewustzijn en een 

gedeeld ideaal dat bereikt moest worden. Televisie kon daar als 

Verlichter een bondgenoot in zijn, zoals bleek uit ZO IS HET 

TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER, dat door ironie en spot de 

zittende macht trachtte te ondermijnen en zijn publiek bewust 

probeerde te maken van de misstanden in de wereld. Waarlijke 

deskundigheid werd echter gevonden in de beschouwingen die 

vanuit het gepolitiseerde machtsbegrip naar de wereld en de 

televisie keken en daarbij het belang van een Beschermer 

herarticuleerden. Terugkijkend op deze sterk gepolitiseerde periode 

schrijven Manschot en Van Stegeren:  

 

In de eerste fase van de discussie zijn het vooral de 

zogenaamde Frankfurters geweest die deze problematiek [de 

rol van televisie in de samenleving, VC] uitvoerig hebben 

behandeld. Met name Horkheimer, Adorno en Marcuse 

hebben er in hun publicaties op gewezen, dat de technologie 

het meest geavanceerde instrument is van de hedendaagse 

machthebbers om de burgers in het gareel te houden en op 

massieve wijze in het leven van de massa in te grijpen.369 

 

                                                

369 Manschot, Ben. en Theo van Stegeren. ‘Hebben we nog wat te zeggen’. 
In: Kooyman, Ad. (red.) De audiovisuele revolutie. Alphen aan de Rijn: 
Samson, 1980, p. 81. 
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Ik zal bespreken hoe juist de standpunten van deze zogenaamde 

Frankfurters van belang waren voor de articulatie van de rol van de 

nieuwe Beschermers. Zij werden als Deskundigen omarmd omdat zij 

de legitimatie boden voor de nieuwe generatie om vanuit een 

gepolitiseerd machtsbegrip naar de samenleving en het medium te 

kijken Daarbij was op basis van deze inzichten ook nog eens een 

belangrijke rol voor de nieuwe Beschermers weggelegd. Om te 

illustreren hoe deskundigheid medebepaald wordt door de 

mogelijkheid om deze in een bestaand discours te plaatsen, zal ik 

eerst enkele vroege Nederlandse televisie-onderzoeken bespreken 

die niet resoneerden met de bestaande articulatie van het medium 

en dus zijn verdwenen uit het discours. Vervolgens zal ik enkele 

voorbeelden van de ‘geautoriseerde deskundigheid’ bespreken die 

verder in hoofdstuk 6 herkenbaar zullen worden, omdat dan ook de 

positie van de nieuwe Beschermers onder druk komt te staan. 

 

‘Wat wij ervan mogen verwachten èn wat wij ervan moeten 

vrezen’ 

Wetenschappelijke deskundigheid over de rol van televisie in de 

Nederlandse samenleving was voor de introductie slechts 

speculatief. Er was immers nog geen televisie in Nederland en de 

enige onderbouwde visies waren gebaseerd op ervaringen uit 

Engeland en de Verenigde Staten, waar er al wel televisie was.370  

 De waakzaamheid van de ouders, omroepen en overheid om 

te voorkomen dat televisie de Nederlandse televisiekijker zou 

corrumperen, kon sinds de introductie van televisie echter wel 

ondersteund worden door empirisch onderzoek. Dit was dan ook het 

prille begin van de rol die de wetenschap zou spelen in de 

betekenisgeving aan televisie in Nederland. Na decennialang te 

speculeren over de gevolgen van televisie, kon nu eindelijk 

onomstotelijk worden vastgesteld wat het effect zou zijn op de 

kijker, het gezin en de samenleving. Want de angst dat televisie een 

                                                

370 Zie bijvoorbeeld het verslag van de reis die de VARA-voorzitter maakte 
in de Verenigde Staten om ‘iets uit Amerika mee te nemen van die ervaring 
en kennis’. Zie: Rengelink, J.W. Televisie in de Verenigde Staten. Hilversum: 
VARA, 1952. 
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volgende stap was in de mechanisatie van de wereld en ons zou 

ontmenselijken en reduceren tot ‘robot-mens’, zat er diep in.371  

Hoewel het in de jaren vijftig lastig was om genoeg 

respondenten te vinden die daadwerkelijk een toestel in bezit 

hadden, bleek uit een eerste enquête in juni 1954 dat er vooral meer 

behoefte was aan ‘ontspanningsprogramma’s’.372 Een tweede 

enquête onder 171 vrouwen was minder eenduidig en wees uit dat 

zij televisie zowel een bijdrage aan als een bedreiging voor de 

harmonie van het gezin vonden.373 Kwalitatiever van aard was het 

onderzoek waarin er groepsgesprekken werden gehouden met 91 

personen uit zes dorpen. De aanleiding was nog steeds hetzelfde: 

‘wat wij ervan mogen verwachten èn wat wij ervan moeten 

vrezen.’374 De ‘sombere voorspellingen’ die de onderzoekers trachten 

te toetsen, zijn vervlakking, ondermijning van het gezinsleven, 

verslaving en schade aan de psyche en het fysiek en de 

verslechtering van de schoolprestaties.375  

 De resultaten van de gesprekken waren allerminst 

verontrustend. Verheugd waren de onderzoekers dat vooral 

programma’s met ‘informatieve elementen’ het hoogst scoorden.376 

                                                

371 Bijvoorbeeld de socioloog Fred Polak wist een groot publiek te bereiken 
met zijn cultuurpessimisme: ‘De moderne massa-mens existeert niet, hij 
vegeteert’ zo waarschuwde hij slechts enkele maanden voor de introductie 
van televisie op het congres van het Nederlands Cultureel Contact. Zie: 
Polak, Fred. ‘De crisis der cultuur. Uitdaging en antwoord’. In: Crisis der 

Cultuur. Uitdaging en antwoord. Verslag van het congres van 2 juni 1951. 
Groningen: Wolters, 1951, p. 22. 
372 Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de eerste Eurovisie-
uitzending. Zie: Bank, Jan. ‘Televisie verenigt en verdeelt Nederland’. In: 
Wijfjes, Huub, red. Omroep in Nederland. Zwolle: Waanders Uitgeverij, 
1994, p. 87. 
373 Ibid. Hiermee onderschrijft het in grote lijnen de bevindingen van het 
eerder aangehaalde artikel van Van Zoonen e.a. Zie: Zoonen, Liesbet van, 
e.a. ‘”Het was niet bepaald een wereldwonder”. De komst van de televisie in 
het Nederlandse gezinsleven’, in: Jaarboek mediageschiedenis, vol. 7. 
Amsterdam: Stichting Mediageschiedenis, 1995. 
374 Have, T.T. ten, e.a. Groepsgesprekken over televisie in een zestal dorpen. 
Groningen: Wolters, 1957, p. 11. 
375 Ibid. 
376 Van deze ‘informatieve elementen’ scoorde het weerbericht het hoogst, 
misschien niet zo vreemd voor plattelandsbewoners. Zie: Op. cit., p. 146.  
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In de aanleiding voor het doen van onderzoek lag een sterk 

wantrouwen ten opzichte van het nieuwe medium. Dit wantrouwen 

was typerend voor het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in dit 

eerste televisiedecennium, zo stelt de socioloog Lammers in een 

bundel beschouwingen over de introductie van televisie. In deze 

bundel, Televisie vraagstuk-waagstuk, die verscheen ter gelegenheid 

van het 10-jarig bestaan van de televisie in Nederland, schrijft 

Lammers:  

 

Het lijkt wel alsof de samenleving zich bij monde van de 

onderzoekende sociologen en sociaal-psychologen bezorgd 

afvraagt, welke bijdrage nu weer door dit nieuwe massale 

communicatiemiddel geleverd zal worden aan de ondergang 

van het avondland.377 

 

Op basis van het onderzoek dat verricht is, ‘kan gesteld worden dat 

deze bange vermoedens niet bevestigd worden’.378 

Gezinsontwrichting, ‘passivering’ van de vrijetijdsbesteding, 

geestelijke ontreddering van de jeugd, verwaarlozing van de school, 

niets van deze effecten kon worden aangetoond.379 Ook C.J.B.J. 

Trimbos, een vertegenwoordiger uit de geestelijke gezondheidszorg, 

ergert zich aan de vooringenomen negatieve kwalificaties die aan 

het nieuwe medium worden toegeschreven. Hij wijt deze houding 

aan ‘gewone domheid, gebrek aan distinctie en kritisch vermogen’. 

Tevens ziet hij ‘de neiging om de eigen, beperkte ervaring te 

generaliseren tot algemeen geldende waarden.’380  

                                                

377 Lammers, C.J. ‘De bijdrage van het sociaal onderzoek’. In: Rooij, M, e.a. 
Televisie vraagstuk-waagstuk. Assen: Van Gorcum & Comp, 1961, p. 29. 
378 Ibid. 
379 Ibid. 
380 Trimbos, C.J.B.J. ‘Televisie, gezin, jeugd.’ In: Rooij, M, e.a. Televisie 

vraagstuk-waagstuk. Assen: Van Gorcum & Comp, 1961, p. 61. Dat er nog 
te weinig bekend was over de betekenis van televisie voor de Nederlandse 
samenleving is de tendens door heel de bundel. ‘Veel meer kan er in dit 
stadium niet over gezegd worden. (...) En het is een proces, dat pas na jaren 
zichtbaar wordt – als het aanslibben van een wad’. Zo besluit Mr. A.W. Kist 
zijn betoog over de mentaliteitsbeïnvloeding door de T.V. Zie: Kist, A.W. 
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 De sombere voorspellingen over het effect van televisie voor 

de kijker, gezin en samenleving werden niet bevestigd in empirisch 

onderzoek. Sterker nog, vanuit de nog prille wetenschap over 

televisie kwam er zelfs een sterk tegengeluid dat opriep om toch 

eens te stoppen met de apocalyptische profetieën over de rol van 

televisie. De eenduidige, negatieve beschrijvingen van televisie 

werden hiermee beschimpt, wat ruimte had kunnen geven aan een 

genuanceerdere kijk op de rol van televisie in Nederland. De 

Beschermers konden op basis van deze bevindingen hun positie 

binnen het discours niet legitimeren. Daarom was het niet 

deskundig en heraticuleerde dit onderzoek de subjectposities binnen 

het gebruikelijke discours over televisie niet, en verdween het zo in 

de articulatie van het medium in de jaren die volgden.  

 

Bewustzijn 

Beschouwingen zoals opgenomen in de bundel Televisie vraagstuk-

waagstuk passen in de nog onzekere zoektocht van de vroege jaren 

zestig naar de rol en betekenis van televisie in Nederland. Met de 

opkomst van een nieuwe generatie in de loop van de jaren zestig 

kwam er echter ook een nieuw cultuurpessimisme. Dat leverde op 

een andere manier en op basis van andere bronnen kritiek op 

televisie, waardoor de nieuwe Beschermers hun subjectposities 

konden legitimeren en herarticuleren. 

In The Culture Industry. Enlightment as Mass Deception 

introduceren Adorno en Horkheimer één van de centrale termen 

waarmee tot op de dag van vandaag televisie wordt bekritiseerd: 

‘cultuurindustrie’.381 Deze term is essentieel gebleken in het denken 

over populaire media en televisie, vooral omdat Adorno en 

Horkheimer hiermee de populaire cultuur, of de massacultuur zoals 

zij het noemen, politiseren. Met de term ‘cultuurindustrie’ lieten zij 

                                                                                                       

‘Mentaliteitsbeïnvloeding door de T.V.’ In: Rooij, M, e.a. Televisie vraagstuk-

waagstuk. Assen: Van Gorcum & Comp, 1961, p. 117. 
381 Adorno, T.W en M. Horkheimer. ’The Culture Industry: Enlightment as 
Mass deception’. In: During, Simon. red. The Cultural Studies Reader. 
London: Routledge, 1993, p. 31–41. 
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zien hoe massacultuur, en televisie in het bijzonder, een directe rol 

vervulde in de machtsverhoudingen in de samenleving. 

 

The ruthless unity in the culture industry is evidence of 

what will happen in politics. Marked differentiations such as 

those of A and B films, or of stories in magazines in different 

price ranges, depend not so much on subject matter as on 

classifying, organizing, and labeling consumers.382 

 

Hoewel Adorno en Horkheimer aanvankelijk hun pijlen richtten op 

de geluidsfilm, voorzagen zij al in 1947 dat er nog iets veel 

destructievers zou komen, de synthese van radio en film, de 

televisie: 

 

Television aims at a synthesis of radio and film, and is held 

up only because the interested parties have not yet reached 

agreement, but its consequences will be quite enormous 

(…).383  

 

Zij verwachtten dat televisieprogramma’s als producten van de 

cultuurindustrie, twee belangrijke kenmerken zouden hebben. 

Allereerst leiden al deze producten tot culturele homogeniteit. Dat 

wil zeggen dat televisieprogramma’s uniform, identiek en 

voorspelbaar zijn. Door deze eenvormigheid en de verleiding van het 

beeld treedt het tweede kenmerk op: het publiek hoeft niet meer zelf 

na te denken of ook maar te reflecteren op het eigen bestaan. In een 

bespreking van Adorno en Horkheimer vat Storey de consequenties 

hiervan als volgt samen: 

 

The Frankfurter school maintains that the culture industry, 

by producing a culture marked by standardisation, 

stereotype, conservatism, mendacity, manipulated consumer 

goods had worked to depoliticise the working class; that is, it 

                                                

382 Op. cit., p 34. 
383 Ibid. 
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limited its horizon to political and economic goals that could 

be realised within the oppressive and exploitative 

framework of capitalist society.384  

 

De Frankfurter Schule had haar wortels in het marxisme en ging er 

dus van uit dat de klassenstrijd beslecht zou worden door revolutie. 

Maar, zoals uit bovenstaand citaat blijkt, de arbeidersklasse is 

gedepolitiseerd door de producten van de cultuurindustrie waardoor 

zij zich niet realiseert dat ze uitgebuit wordt door de bezittende 

klasse. Televisie bepaalt het bewustzijn van de kijker/arbeider, 

werkt ten bate van de bezittende klasse en houdt de arbeider 

gevangen in een ‘vals bewustzijn’ waardoor de onderdrukte klasse 

zich niet meer zal verzetten en de status-quo in stand zal blijven. 

 Herbert Marcuse legt in One dimensional man. Studies in 

the ideology of the advanced industrial society ook de nadruk op het 

bewustzijn van de kijker. De media functioneren, zoals hij dat 

noemt, als een ‘consciousness industry’ die ervoor zorgt dat de 

kijkers in staat van een ‘happy consciousness’ verkeren.385 Ook bij 

Marcuse schuilt het kwalijke van deze staat van bewustzijn er in, 

dat er hierdoor nooit een sociale omwenteling zal plaatsvinden. 

Marcuse had echter in tegenstelling tot Marx, Adorno en 

Horkheimer geen hoop meer op de arbeidersklasse. Wel vertrouwde 

hij erop dat de redding nabij was, als er maar iemand zou ontwaken 

uit zijn ‘happy consciousness’:  

 

‘ (...) radical change in consciousness is the beginning, the 

first step in changing social existence: the emergence of a 

new Subject.’386  

 

Televisie is voor Adorno, Horkheimer en Marcuse een instrument 

van het kapitalisme waardoor de kijker een vertekend beeld van de 

                                                

384 Storey, John. Cultural Consumption and Everday life. London: Arnold, 
1999: p. 19. 
385 Marcuse, Herbert. One-dimensional man. Studies in the ideology of 

advanced industrial society. London: Routledge, 1964. 
386 Marcuse, 1967. 
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wereld en zichzelf krijgt. De kijker wordt gereduceerd tot consument 

omdat er een wereld wordt getoond waarin de mens zijn identiteit 

ontleent aan materieel bezit. De betekenis die deze cultuurcritici 

aan het medium toekennen, ligt besloten in de manier waarop het 

medium wordt ingezet door de dominante ideologie om producten 

van de cultuurindustrie te verspreiden. Daardoor ontstaat er bij de 

kijker een ‘false’ of ‘happy’ bewustzijn. De kwade invloed van het 

medium ligt dus niet in haar wezen387, maar televisie is wel 

uitermate geschikt om in een kapitalistische samenleving ervoor te 

zorgen dat de burger tot consument wordt gemaakt en niet in 

opstand komt.388  

 

‘Absurd en gevaarlijk’  

Naast deze Frankfurter Schule was er een andere zienswijze die 

vanaf de jaren zestig grote bekendheid genoot. Wereldwijd en dus 

ook in Nederland kreeg de Canadees Marshall McLuhan 

aanhangers voor zijn optimistische boodschap over de rol die 

communicatietechnologie zou gaan spelen in onze wereld.389 In 

publicaties die qua vorm en inhoud sterk afweken van de 

academische norm, presenteerde McLuhan zijn ideeën in korte 

uitspraken (‘probes’) waarmee de lezer mocht doen wat hij of zij 

wilde. Enkele van deze uitspraken zijn ook nu nog (of weer) actueel 

en impliceren allemaal een technologisch-deterministische visie. De 

technologie zelf is bepalend voor de vorm van de wereldwijde 

samenleving en de boodschappen die verzonden worden. McLuhan 

poneerde: ‘The Medium is the message’ en in zijn beschrijving van 

                                                

387 Andere media die ook producten van de cultuurindustrie verspreiden 
krijgen immers hetzelfde verwijt.  
388 Dat deze overtuiging nog springlevend is blijkt wel uit het betoog dat de 
Franse socioloog Pierre Bourdieu in 1998 hield voor de Franse televisie. Hij 
stelt in de lezing Sur la Television dat het publieke discours verworden is 
tot ‘cultural fast food’ omdat televisie alle andere ‘velden’ van de culturele 
producties heeft overschaduwd. Een belangrijk voorbeeld is de journalistiek, 
die moet concurreren om de kijkcijfers en daardoor is verworden tot slechts 
entertainment. Zie: Bourdieu, Pierre. Over televisie, gevolgd door In de 

greep van de journalistiek. Amsterdam: Boom, 1998. 
389 In de introductie verwees ik al naar de technologisch-deterministische 
visie van McLuhan in de duiding van het object van studie. 
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‘the extension of man’ komt hij tot de conclusie dat door de 

elektrische technologie ons centraal zenuwstelsel ‘verwijd’ wordt tot 

een wereldomvattende omhelzing waardoor de westerse wereld zou 

imploderen en wij zouden komen te wonen in een ‘global village’.390  

 Met zijn idee dat de technologie zelf bepalend is en niet 

zozeer de boodschap op televisie, onderscheidde McLuhan zich van 

de Franfurter Schule. Met zijn optimistische visie op televisie 

vormde hij echter ook een minderheid tussen de nieuwe 

Deskundigen die in deze periode navolging vonden. De norm was om 

te waarschuwen voor het onheil dat wij met televisie over ons 

hadden afgeroepen. Dit onheil werd echter ook beschreven vanuit 

een vergelijkbaar technologisch-determinisme als McLuhan, al 

waren de conclusies radicaal anders. Een voorbeeld van een 

technologisch- deterministische visie waarin televisie wel als bron 

van onheil wordt bezien, is Four arguments for the elimination of 

television van Jerry Mander.391 In dit betoog voor de afschaffing van 

televisie komt hij, op basis van een argumentatie die uitgaat van 

dezelfde veronderstellingen als McLuhan, tot dezelfde conclusie als 

de wetenschappers van de Frankfurter Schule. Door televisie, die in 

handen is van slechts een paar machtige ondernemingen, verwordt 

de kijker tot een consument. Dat is te wijten aan de aard van het 

medium die onze ervaringen medialiseert.392 Televisie heeft daarbij 

zelfs het vermogen de kijker te hypnotiseren waarbij er risico is op 

neuro-fysiologische schade. Dus in tegenstelling tot McLuhan is 

Mander ervan overtuigd dat de aard van het medium televisie 

ervoor zorgt dat onze ervaringen niet worden verruimd, maar juist 

geblokkeerd. Want subtiliteit gaat door het wezen van de 

televisietechnologie verloren, het is immers maar een klein 

schermpje, waardoor het altijd de voorkeur zal hebben boven actie. 

Onder het motto ‘if it bleeds, it leads’393 zal de televisiekijker eerder 

                                                

390 McLuhan, Marshall. Understanding Media. The Extension of man. 
London: Routledge, 1994.  
391 Mander, Jerry. Four arguments for the elimination of television. New 
York: William Morrow and Company, inc., 1978. 
392 Op. cit., p. 53 e.v. 
393 Op. cit., p. 263 e.v.  
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een nieuwsgebeurtenis zien waar de actie vanaf druipt, dan dat hij 

of zij geconfronteerd wordt met grote, complexe maatschappelijke 

kwesties die zich niet in één beeld laten vatten.394 

Dit pessimisme, dat gebaseerd is op een technologisch 

gedetermineerde visie, komt ook naar voren in het eveneens 

populaire Amusing ourselves to death395 van Neil Postman, waarvan 

wereldwijd 200 duizend exemplaren werden verkocht in maar liefst 

acht talen.396 Postman stelt dat door de dominantie van televisie het 

denken zelf een verandering ondergaat, en dat is geen wending ten 

goede: 

 

Ik beperk me tot de constatering dat de opkomst van een 

belangrijk medium de structuur van het discours verandert 

door een bepaald gebruik van het intellect aan te moedigen, 

door een bepaald soort omschrijving van intelligentie en 

wijsheid te bevoorrechten en door een bepaald soort inhoud 

te eisen, kort gezegd: door een nieuw waarheidsbegrip te 

introduceren. Ik herhaal dat ik in deze kwestie geen 

relativist ben en dat ik geloof dat de door de televisie 

geschapen epistemologie niet alleen inferieur is aan een 

drukgerichte epistemologie, maar ook absurd en 

gevaarlijk.397  

 

De typografische wereld heeft plaats moeten maken voor een wereld 

die bepaald wordt door de televisie en hierdoor vergaan de 

verworvenheden van de Verlichting die eigen zijn aan het 

geschreven woord. Pulp op televisie is niet zo erg, stelt Postman, 

maar dat politiek, religie, het onderwijs en de journalistiek worden 

                                                

394 Ook dit argument is nog steeds actueel en wordt bijvoorbeeld gemaakt 
in: Ginneken, Jaap van. De schepping van de wereld in het nieuws: de 101 

vertekeningen die elk 1 procent verschil maken. Houten: Bohn Stafleu Van 
Loghum, 1996. 
395 Postman, Neil. Amusing Ourselves to Death. Public Discourse in the Age 

of Show Business. New York: Viking, 1985. 
396 http://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Postman. Versie mei 2004. 
397 Postman, Neil, Wij amuseren ons kapot. De geestdodende werking van de 

beeldbuis. Houten: Het Wereldvenster, 1985: 34. 
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bepaald door de epistemologie van televisie, dat heeft een 

destructieve uitwerking.  

 Televisie is voor Postman en Mander in haar wezen kwalijk 

voor de mensheid. Het zijn niet de televisieprogramma’s maar de 

technologische constitutie van het medium zelf dat de kijker een 

vertroebelde visie op de werkelijkheid geeft. Zo lang televisie het 

dominante medium is, zal elke nuance ontbreken en de 

werkelijkheid van de kijker vervormen naar de eisen van het 

vermaak.  

 Hiervoor is vooral de nieuwsvoorziening op televisie 

verantwoordelijk, aangezien deze programma’s (zoals het eerder 

aangehaalde NTS-JOURNAAL) een waarheidsclaim presenteren. Al in 

1959 bracht deze overweging de recensent van het NRC, Henk 

Schaafsma, tot de vraag: ‘Toont de televisie zich ook informator?’398 

In 1972 beschreef Daniel Boorstin in zijn boek The Image: A Guide 

to Pseudo-Events in America dat het nieuws op televisie niet handelt 

over wat er echt gebeurt maar over, wat Boorstin noemt, ‘pseudo-

events’.399 Dit zijn gebeurtenissen die speciaal gecreëerd zijn om 

verslag van te doen. Denk daarbij aan premières van films, 

openingen van tentoonstellingen of winkels, maar ook politieke 

debatten, interviews en uiteraard persconferenties. Dit is echter 

niet de ‘echte realiteit’. Er is een verschil tussen gebeurtenissen die 

voortkomen uit, zoals Boorstin het formuleert, de wil van de mens 

en de wil van God. En de wegen van God zijn ondoorgrondelijk. Deze 

laatste gebeurtenissen zijn spontaan, ongepland en bovenal 

natuurlijk. Het probleem is echter dat de televisiekijker niet in staat 

is om dit onderscheid te maken en het ‘pseudo event’ ervaart als 

realiteit. Kennis van deze ‘pseudo events’ gaat daardoor tellen als 

kennis van de echte wereld. Vooral in de journalistiek wordt hier 

misbruik van gemaakt. Want ‘pseudo events’ zijn dramatischer dan 

gebeurtenissen die niet van tevoren bedacht zijn, ze zijn 

makkelijker te begrijpen en eeuwig herhaalbaar. Hierdoor is de 

                                                

398 Schaafsma, Henk. Televisie. Amsterdam: Querido, 1959. 
399 Boorstin, Daniel. The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. New 
York: Atheneum, 1972. 
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journalistiek verworden van een instituut dat handelde uit het 

belang van de samenleving, tot ‘a euphemism for the prerogative of 

reporters to produce their synthetic commodity’400. Uiteindelijk zal 

dit ertoe leiden dat de televisiekijker niet meer in staat is om de 

waarheid van de leugen te onderscheiden. 

 

De maakbare samenleving 

Hoewel er in de argumentatie van de hiervoor beschreven 

Deskundigen grote verschillen waren in de manier waarop televisie 

de samenleving zou kunnen veranderen, was er ook een sterke 

consensus over de belangrijke rol die televisie zou spelen in de 

maatschappij. In de overtuiging dat er een maakbare en betere 

samenleving mogelijk was, zou de ontwrichtende rol van televisie 

moeten worden beteugeld en het medium voor dit doeleinde juist 

ingezet moeten. De nieuwe Deskundigen wezen echter op de 

bedenkelijke kwaliteit van het medium die ervoor zou zorgen dat de 

burger een vertroebelde blik op de werkelijkheid, een (vals) 

bewustzijn en een verzwakt kritisch denkvermogen zou krijgen. Dit 

zou de kijker bespaard moeten blijven, de kijker moest door de 

Beschermers behoed worden voor deze kwalijke invloeden om de 

bevrijding en de verheffing van de mens mogelijk te maken. 

 De manier waarop televisie hier betekenis krijgt, is 

allerminst nieuw. Ook in deze periode is televisie het machtige 

medium dat op magische wijze de kijker kan beïnvloeden, zoals de 

magische spiegels in de verhalen uit de 19e eeuw. Het ‘vals 

bewustzijn’ en de ‘pseudo events’ zijn als de magische verschijnselen 

die de kijker transporteren naar een ‘electronic nowhere’. Nog steeds 

dient deze magische macht bezworen te worden, door televisie 

zodanig te organiseren dat degenen met autoriteit en deskundigheid 

om wel het onderscheid te kunnen maken tussen ‘goed’ en ‘kwaad’, 

de teugels in handen houden.  

Naarmate de naoorlogse generatie steeds meer te zeggen 

kreeg binnen de bestaande omroepen, politieke partijen, kranten en 

tijdschriften, werd dit gepolitiseerde begrip van de rol van televisie 

                                                

400 Boorstin, 1972: p. 29. 
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toonaangevender. Televisie was niet meer zozeer een bedreiging 

voor de zuivere (Christelijke) ziel van de kijker, maar ze ontnam de 

burger het bewustzijn om het onrecht in de wereld te zien en 

daartegen in opstand te komen. Het waren dan ook vooral de 

vooruitstrevende omroepen als de VPRO en de VARA die televisie 

inzetten als instrument voor de idealen van deze tijd en daarmee 

een nieuwe betekenis gaven aan de rol van televisie als Verlichter of 

Corruptor.401  

 De nieuwe Deskundigen boden de progressieve, nieuwe 

Beschermers een legitimatie voor de subjectpositie die zij bekleedden 

binnen het discours rondom televisie. Weliswaar anders en vooral 

politieker gearticuleerd dan de confessionele Beschermers, was het 

toch vooral een herarticulatie van de kwetsbaarheid van de kijker 

en daarmee het netwerk van wederzijds afhankelijke 

subjectposities.  

 Op het moment dat de bedreiging van het discours van de 

Kwetsbare Kijker van buiten het publieke omroepbestel komt, zal 

duidelijk worden op welke wijze het deel van de jongeren dat 

toegang had tot het discours, zijn rol van de (nieuwe) Beschermer 

uitoefende. In het volgende hoofdstuk zal ik bespreken hoe nieuwe 

initiatieven niet alleen het publieke bestel ondermijnden, maar ook 

het fundamentele beginsel aantastten waarop de articulatie van 

televisie was gebaseerd. Anders geformuleerd: door niet te erkennen 

dat de kijker kwetsbaar was, werd ook de noodzaak van de 

subjectposities Beschermer en Deskundige afgewezen. De wijze 

waarop door de nieuwe Beschermers, vanuit het gepolitiseerde 

begrip van de kwetsbaarheid van de kijker, de strijd tegen deze 

alternatieve articulatie werd gestreden, zal centraal staan in 

hoofdstuk 6. 

 

                                                

401 Bijvoorbeeld door de gelegenheid te geven aan jonge programmamakers 
om ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER en HOEPLA te maken. 
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Hoofdstuk 6 
 

De nieuwe massa: ‘Niet zeeziek, maar 

zuilenziek’ 
 

De nieuwe generatie Beschermers, die voort was gekomen uit de 

naoorlogse generatie ‘jongeren’, had dezelfde doelstellingen als de 

generatie die voor en net na de Tweede Wereldoorlog het medium 

beheerde. De macht over het medium moest voor het goede worden 

aangewend om zo de kijker te behoeden voor het kwade. De omroep 

was als onderdeel van de zuil als vanzelfsprekend het orgaan dat 

hier de verantwoordelijkheid voor moest blijven dragen. Tenminste, 

als het aan de nieuwe Beschermers lag.  

In dit hoofdstuk zal ik beschrijven hoe nieuwe initiatieven 

het publieke bestel ondermijnden en daarmee het fundamentele 

beginsel waarop de articulatie van televisie in Nederland was 

gebaseerd. Het wordt duidelijk dat de nieuwe generatie Beschermers 

alle discursieve middelen moesten inzetten om te voorkomen dat het 

bestel en discours zou worden ondermijnd, hierbij gesteund door de 

nieuwe Deskundigen, die ik in hoofdstuk 5 heb besproken.  

Bestuurlijk werd het gesloten omroepbestel al bedreigd in de 

vroege jaren zestig. Ruim dertig jaar na het eerste besluit dat er 

geen nationale omroep zou komen en tien jaar na de definitieve 

beslissing dat het omroepbestel een verzuilde structuur zou houden, 

werd al in 1961 het alleenrecht van de omroepen als Beschermer van 

de eigen zuil aangevochten. Naar Engels voorbeeld presenteerden 

staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 

Scholten van de CHU en staatssecretaris van Economische Zaken 

Veldkamp van de KVP de ‘Nota-Reclametelevisie’. Hierin werd 

gesteld dat er naast het bestaande net een tweede televisienet zou 

komen waarop een onafhankelijke naamloze vennootschap 

commerciële televisie zou mogen exploiteren. Verschillende partijen 

hadden zich al gemeld om een commerciële zender te beginnen, 

waaronder banken, brouwerijen en vooral kranten die bang waren 
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om met de commerciële televisie hun reclame-inkomsten kwijt te 

raken.402  

Het zou nog twee jaar duren voordat er een kamerdebat 

werd georganiseerd waarin de plannen van Scholten en Veldkamp 

werden besproken. Op 19 maart 1963 zou blijken dat alleen de VVD-

fractie unaniem vóór was. Alle andere partijen waren tegen (SGP, 

PSP, CPN) of waren hopeloos verdeeld (KVP, CHU, PvdA). Door 

deze verdeeldheid was het onmogelijk een meerderheid te vinden 

voor het regeringsvoorstel, dit tot grote verontwaardiging van de 

voorstanders. Het werd duidelijk, net zoals in 1930 bij het 

Zendtijdbesluit, dat de politieke partijen een meer dan ideologische 

affiniteit hadden met de bestaande omroepverenigingen, waardoor 

er voor alternatieven geen politieke meerderheid te vinden was.403 

Ook een motie van Van Someren-Downer (VVD) om zo snel mogelijk 

met aspirant-concessionarissen te praten over een tweede en nu 

commercieel televisienet, werd dan ook afgewezen.  

In de afwijzing van dit voorstel wordt de betekenis van 

televisie als Corruptor/Verlichter wederom bevestigd, want 

letterlijk werd er een beroep gedaan op het belang voor de 

geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de 

samenleving.Maar liefst 96 van de 150 leden van de Tweede Kamer 

stemden tegen de motie.404  

Er was echter ook openlijk verzet tegen dit gesloten bastion. 

Begrijpelijkerwijs kwam deze kritiek van diegenen die buiten de 

verzuilde machtsstructuren in de Nederlandse samenleving 

stonden, zoals De Telegraaf: 

 

Nu strekken de zuilentirannen hun grijpgrage vingers ook al 

naar dat televisietoestel uit en verbieden zij de uitbreiding 

en verbetering van uitzendingen. Uit angst dat wij 

volgelingen niet meer uitsluitend naar de afgezaagde tronies 

van de zuilenbazen en de afgezaagde praatjes van dezelfden 

                                                

402 Goede, Peter de. Omroepbeleid met en tegen de tijd. Amsterdam: Otto 
Cramwinckel, 1999, p. 71. 
403 Op. cit.,: p. 55. 
404 Op. cit.,: p. 73. 
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zullen kijken en luisteren. (...) Die zorg om “hun” cultuur 

zijn bakerpraatjes (...). Maar nu zij ons op de koop toe van 

een zuilenvolk tot een slavenvolk willen kneden door aan 

onze televisie in onze huiskamers te komen, nu zullen wij de 

zuilen langzaam en bedaard, maar bijzonder secuur en 

vasthoudend, onze volksaard eigen, mores gaan leren.405  

 

Uit bovenstaand citaat wordt duidelijk dat de beslissing om geen 

commerciële televisie toe te laten, gezien werd als een machtsdaad 

van zowel de gevestigde politieke partijen als de bestaande 

omroepen. Wederom waren zij erin geslaagd om het alleenrecht te 

behouden op het verzorgen van televisieprogramma’s. Uit de 

argumentatie voor de tegenstem, blijkt dat deze gebaseerd is op een 

vergelijkbare redenering, die al ver voor de Tweede Wereldoorlog 

werd gebruikt in het discours van de Kwetsbare Kijker. Televisie 

was te belangrijk voor het sociaal-culturele welzijn om over te laten 

aan een groep winstzoekers. Het was immers nog maar de vraag of 

deze mensen waren behept met ‘een geestelijke achtergrond en een 

hoog ideaal’, zoals Zijne Eminentie Mr. J.M.L.Th. Cals in 1951 

noodzakelijk achtte.  

De vanzelfsprekendheid waarmee de omroepen echter het 

alleenrecht hadden opgeëist om televisie te kunnen beheren, stond 

wel ter discussie: ‘wij volgelingen’ pikten het niet langer om ‘van een 

zuilenvolk tot een slavenvolk’ te worden gekneed ‘door aan onze 

televisie in onze huiskamers te komen’, zoals De Telegraaf schreef. 

In dit verwijt wordt er gesproken over een ‘wij’ die niet meer 

klakkeloos de wil van de vertegenwoordigers van de zuilen opvolgt. 

Deze ‘wij’ is echter een andere groep dan de ‘jongeren’ die in deze 

periode streden om een plek te krijgen binnen het omroepbestel. Het 

doel van deze ‘wij’ was ‘uitbreiding en verbetering van 

uitzendingen’, wat met name gericht was op ‘plezier’. Leuke 

televisie, waar een mens recht op had na een dag hard werken. Niet 

‘de afgezaagde tronies van de zuilenbazen en de afgezaagde praatjes 

van dezelfden’.  

                                                

405 ‘Van Zuilenvolk tot slavenvolk’. De Telegraaf: 22-03-1963 
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Het gesloten bestel had de vanzelfsprekendheid verloren 

waarmee de leiders van de zuilen sinds de jaren dertig de positie 

van Beschermers hadden kunnen legitimeren. Het voorstel uit 1963 

was ook niet het laatste initiatief om met commerciële televisie te 

beginnen en de ‘zuilentirannen’ te verslaan. Grimmig klinkt de 

bedreiging: ‘wij [zullen] de zuilen langzaam en bedaard, maar 

bijzonder secuur en vasthoudend, onze volksaard eigen, mores gaan 

leren.’406  

Ondanks een reeks initiatieven, nota’s en rapporten waarin 

geprobeerd werd op een legale manier te beginnen met commerciële 

televisie, bleef het zuilenbastion gesloten. Hierdoor zag de 

Reclametelevisie Exploitatie Maatschappij zich genoodzaakt om in 

juni 1964 (onder het motto ‘Niet zeeziek, maar zuilenziek’) buiten de 

Nederlandse territoriale wateren, vanaf het zogenaamde REM-

eiland, te beginnen met de eerste echt commerciële televisie-

uitzending van TV-Noordzee.407  

 

‘De bevrediging van culturele, godsdienstige en geestelijke 

behoeften’  

Het REM-eiland werd het symbool van het verzet tegen de 

gevestigde omroepen, de zuilen en het discours waarbinnen de 

televisie tot dan toe betekenis had gekregen.408 Het was dan ook De 

Telegraaf, als niet-verzuilde krant, die als vertegenwoordiger van 

deze ‘onafhankelijken’ een groot voorstander was van TV-Noordzee 

en zelfs gezamenlijk met de REM een televisieprogramma 

maakte.409  

TV-Noordzee werd ongekend populair bij een groot publiek. 

De zender had geen ander doel dan een zo groot mogelijk publiek op 

een zo aangenaam mogelijke manier te plezieren met programma’s 

                                                

406 Ibid. 
407 Idenburg, P.J.A. en Th. J. M. Ruigrok. Commerciële omroep in 

Nederland. 1951-1991. Van REM-eiland tot RTL4. Den Haag: Plantijn, 
1991, p. 61. De aanloop en verdere geschiedenis van het REM-eiland zijn 
uitvoerig beschreven door ondermeer De Goede (1999) en Idenburg en 
Ruigrok (1991). 
408 Op. cit., p. 65. 
409 Op. cit., p. 59. 
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als Mr. Ed, het sprekende paard, The Saint, Rin tin tin, Danger 

Man en De Onzichtbare Man. Geen informatieverstrekking, 

educatie, democratisering, verheffing of emancipatie van de kijker. 

Dat vond TV-Noordzee niet nodig. De zender hoefde niet te 

beschermen omdat zij de kijker niet kwetsbaar achtte. De kijker kon 

voor zichzelf wel bepalen of hij of zij naar de programma’s wilde 

kijken. Dit was een radicale afwijzing van de manier waarop het 

medium tot dan was gearticuleerd in Nederland en het sloeg enorm 

aan bij het Nederlandse publiek. Maar liefst 350.000 huishoudens 

kochten een speciale REM-antenne om de uitzendingen te 

ontvangen en 83% van de Nederlanders, zo bleek uit een enquête, 

was voor het behoud van TV-Noordzee.410  

De Telegraaf was de grote uitzondering in de landelijke 

dagbladpers door zich zo duidelijk uit te spreken tegen de macht van 

de gevestigde zuilen. De andere verzuilde dagbladen hadden een 

ander belang en vormden geen podium voor een maatschappelijke 

discussie over de bestaansvoorwaarden van de publieke omroep. De 

populariteit van TV-Noordzee was niet voorzien, maar vormde wel 

een bedreiging voor het gesloten publieke bestel en daarmee voor de 

bestaande rol en betekenis van televisie. Dit kon niet getolereerd 

worden door de vertegenwoordigers van de zuilen in de politiek.  

Vanuit hun ideologische verbondenheid met de bestaande 

omroepen en hun gedeelde overtuiging over welke rol televisie in 

Nederland zou moeten vervullen, stemde een meerderheid van de 

Tweede Kamer dan ook in met het zwaarste middel waarover zij kon 

beschikken om de bedreiging van het publieke bestel te elimineren. 

Met de gelegenheidswet ‘Installaties Noordzee’ werd het mogelijk 

om op 17 december 1964 van dat jaar de zender van TV-Noordzee in 

beslag te nemen.  

Hoewel dit het einde was van TV-Noordzee, had het REM-

initiatief aangetoond dat er in Nederland een grote behoefte bestond 

om iets anders te zien dan de televisieprogramma’s van de 

vertegenwoordigers van de zuilen. Het draagvlak voor het 

alleenrecht van de omroepen, dat zo zwaar bevochten was, lag onder 

                                                

410 Op. cit., p. 62. 
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vuur. Vooruitlopend op het besluit van de overheid om TV-Noordzee 

uit de lucht te halen, had de REM al in november van dat jaar de 

Televisie en Radio Omroep Stichting (TROS) opgericht. Zo kon het 

gebeuren dat op de dag dat met veel machtsvertoon de zender in 

beslag werd genomen, de TROS al kon rekenen op 230.000 

sympathisanten.  

Er viel zelfs een kabinet over de vraag of en hoe er een duaal 

bestel moest worden ingevoerd met publieke en commerciële 

zenders.411 Maar in 1969 werd onder druk van de populariteit en 

met het besef dat het mandaat van het gesloten omroepbestel 

tanende was, een compromis bereikt in een zogenaamd ‘Open bestel’ 

dat de mogelijkheid bood aan nieuwe omroepen om toe te treden tot 

de publieke omroep, mits men voldeed aan het zogenaamde 

’stromingsartikel’.412 Dit betekende dat de organisatie gericht moest 

zijn op ‘de bevrediging van in het volk levende culturele en 

godsdienstige dan wel geestelijke behoeften.’413  

De TROS werd toegelaten tot het bestel en wist al in 1974 

een gelijkwaardige status en hoeveelheid zendtijd te bereiken als de 

gevestigde omroepen. Het besluit om de TROS toe te laten tot het 

bestel, legitimeerde op een vergelijkbare manier het bestaansrecht 

van de publieke omroep als de inlijving van de protestgeneratie. De 

TROS werd tegen wil en dank geïncorporeerd binnen het bestaande 

systeem om zo in ieder geval de publieke omroep te behouden. In 

tegenstelling tot de protestgeneratie werd door de TROS en haar 

vele aanhangers het discours waarbinnen televisie betekenis kreeg 

echter afgewezen. Bestuurlijk gezien was het bestel opengegaan, 

maar het discours rondom televisie had haar vanzelfsprekendheid 

                                                

411 Onenigheid in het kabinet Marijnen over de toekomst van het 
omroepbestel leidt op 27 februari 1965 tot de val. Zie: Goede, Peter de. 
Omroepbeleid met en tegen de tijd. Amsterdam: Otto Cramwinckel, 1999, p. 
88. 
412 Terugkijkend op de totstandkoming van deze wet concludeert Peter de 
Goede dat deze wet toch vooral bedoeld was om op ‘ingenieuze wijze’ de 
positie van de traditionele omroeporganisatie veilig te stellen. Zie: Goede, 
Peter de. Omroepbeleid met en tegen de tijd. Amsterdam: Otto Cramwinckel, 
1999, p. 95. 
413 Op. cit., p. 93. 
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verloren en daarmee de vrijwel absolute legitimiteit van de 

Beschermers. Het discours rondom televisie was gevormd rondom de 

notie van de kwetsbaarheid van de kijker, omdat de televisie de 

macht zou hebben om de mens te corrumperen. Dit produceert de 

subjectposities van de Beschermer en de Deskundige. Deze 

discursieve orde valt of staat bij de articulatie dat de kijker 

onmachtig is en dat televisie in de juiste handen de samenleving zou 

kunnen verbeteren. De TROS was nu onderdeel van het publieke 

bestel, maar wilde de samenleving helemaal niet zo nodig 

veranderen, zo liet de toenmalige TROS-voorzitter weten.414 De 

TROS maakte televisie voor alle Nederlanders, was dus niet 

verzuild en achtte de kijker prima in staat om zijn of haar eigen 

keuzes te maken: ‘Wij zijn er voor u – u bent er niet voor ons’.415 

Deze gebeurtenissen forceerden, wat Laclau en Mouffe 

noemen, een ‘dislocatie’ in het discours rondom televisie. De wijze 

waarop de TROS en haar publiek met televisie omgingen, kon niet 

geïntegreerd konden worden binnen de bestaande kaders. Zij 

erkenden de kwetsbaarheid van de kijker niet, omdat televisie niet 

alleen bezien werd als een Verlichter of Corruptor. Televisie was er 

om het publiek te dienen. Voor dienstbaarheid aan het publiek 

waren er geen Deskundigen nodig, laat staan Beschermers. Want 

waartegen moest het publiek beschermd worden?  

Een dislocatie van het discours verstoort de ‘differentiële posities’, 

maar creëert daarmee ook nieuwe posities. Nieuwe identiteiten 

komen in een andere verhouding tot het medium te staan. Omdat 

keer op keer is gebleken dat de betekenis van televisie geproduceerd 

wordt in relatie tot de machtsverhoudingen in de samenleving, kan 

de populariteit van de TROS dan ook niet los gezien worden van de 

afkeer van een deel van het publiek voor de bestaande omroepen 

hun programma’s. Dit is te verklaren uit de ontzuilende tendensen 

in de Nederlandse samenleving die als gevolg hadden dat de kijkers 

hun identiteit niet meer ontleenden aan de zuil waaruit zij 

                                                

414 Uitspraak TROS-voorzitter Leenen in: ‘”De mentaliteit van De Telegraaf 
en de Tros liggen dicht bij elkaar”’. Haagse Post: 11-10-1975 
415 ‘Gepensioneerde mr. Landré werkt door aan de TROS’. Het Parool: 14-
12-1974 
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voortkwamen, waardoor zij zich er eerder van afkeerden. Toenmalig 

TROS-directeur Joop Landré maakt dit duidelijk als hij vertelt wat 

hij van de TROS-kijkers te horen krijgt:  

 

”Ik ben zo blij dat u ons niet irriteert, zoals de andere 

omroepen doen”. Want zeggen de mensen, die televisie is van 

ons, want wij betalen er voor! En daar hebben ze gelijk in. Zo 

denk ik er ook over. En het succes van de TROS bewijst wel, 

dat we gelijk hebben.416 

 

De afkeer van de bestaande omroepen en de groeiende populariteit 

van de TROS wordt ook bevestigd in een onderzoek van de NOS 

naar de omroepvoorkeur van de Nederlanders. Maar liefst 36% 

stemde op de TROS als favoriete omroep. Gevraagd naar welke 

omroep de beste televisie-uitzendingen verzorgde, gaf niet minder 

dan 47% van de Nederlanders zijn stem aan de TROS. En als er 

omroepverkiezingen zouden worden georganiseerd op basis waarvan 

de zendtijd zou worden verdeeld, dan zou de TROS drie keer zoveel 

zendtijd krijgen als de AVRO, KRO, NCRV en de VARA. De 

loyaliteit aan de eigen omroep als vertegenwoordiger van de zuil 

was grotendeels verloren gegaan. De vanzelfsprekendheid dat 

bijvoorbeeld een arbeider op de PvdA stemde en de VARA als 

favoriete omroep had was verdwenen.417 Dit gebeurde in alle 

geledingen en op elk niveau van de samenleving. Want niet alleen 

onder de laagopgeleiden, maar ook onder de hoogopgeleiden in 

Nederland was de TROS de favoriete omroep.418  

 

De nieuwe massa  

Ook in deze periode is het duidelijk dat de veranderende 

verhoudingen in de Nederlandse samenleving bepalend zijn voor de 

manier waarop televisie betekenis krijgt. De zuilen begonnen te 

wankelen en hun vertegenwoordigers verloren de 

                                                

416 ‘TROS: omroep voor de jonge manager’. NRC: 23-03-1974 
417 Van alle kijkers die aangaven dat ze op de PvdA stemden, gaf 52% de 
voorkeur aan de TROS en slechts 15% aan de VARA. 
418 ‘Tros wint op alle fronten’. Het Parool: 16-12-1975 
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vanzelfsprekendheid van het alleenrecht om televisie te verzorgen. 

Als ‘ontzuilden’ vormden de TROS-kijkers een nieuwe groep in de 

samenleving waarover de traditionele morele leiders geen 

zeggenschap meer hadden. Toch is het een andere groep dan de 

culturele elite die vanuit de protestgeneratie was opgestaan en ook 

een plek had verworven binnen het bestel. Deze nieuwe Beschermers 

hadden wel de basisbeginselen van het discours van de Kwetsbare 

Kijker onderschreven en zagen zich nu ook bedreigd door deze 

nieuwe groep in de samenleving die het gepolitiseerde begrip van de 

kijker en het medium ontkende en zelfs afwees, maar als groep geen 

afgebakende identiteit had en geen stem in de discussie over de rol 

van televisie in Nederland. Maar wie waren zij dan? Jo Heymans 

schrijft in het blad Kruispunt:  

 

De TROS is de vrucht van een nieuw generatiebesef en het 

TROS-publiek bestaat dan ook voor een groot deel uit 

kijkers, die het geloof in de zuil verloren hebben. (...) De 

TROS weerspiegelt een massa, die niet bestaat of die we niet 

kennen. Volgens de TROS – en dat blijkt uit haar 

opvattingen van de televisie als massamedium en uit de 

aard van haar programma’s – wil de nieuwe massa geen 

politiek op het scherm in tegenstelling tot de oude massa, 

die haar geloof wou horen.419  

 

Als vertegenwoordiger van deze ‘nieuwe massa’ voldeed de TROS 

aan het ’stromingsartikel’ en was ze gericht op ‘de bevrediging van 

in het volk levende culturele en godsdienstige dan wel geestelijke 

behoeften.’420 Dit was een noodmaatregel geweest, een ongewild 

huwelijk tussen de Beschermers, die zich hadden gerealiseerd dat 

een televisiezender buiten het bestel een nog veel grotere bedreiging 

zou vormen, en de TROS die zich niet wenste te onderwerpen aan 

het discours van de Kwetsbare Kijker.  

                                                

419 Heymans, Jo. ‘Amusement voor de nieuwe massa.’ Kruispunt: 02-02-
1976, p. 3-5 
420 Op. cit., p. 93. 
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De Beschermers in het discours van de Kwetsbare Kijker, 

waaraan de publieke omroep en de verschillende subjectposities hun 

legitimiteit ontleenden, vonden in de TROS een nieuwe bedreigende 

oppositie. De veronderstelde ontwrichtende werking van televisie 

was lange tijd voldoende geweest om de verschillende posities in het 

discours te kunnen herarticuleren. Met de opkomst van de TROS 

was het niet alleen meer de macht van het medium dat bestreden 

moest worden, maar ook diegenen die dit kwaad trachtten te 

ontkennen en op die manier onderdeel werden van de bedreiging. 

Het was de TROS, en de maatschappelijke tendens waarvoor deze 

omroep stond, die in een antagonistische relatie kwam te staan met 

het welzijn van de samenleving. Hierdoor viel het onderscheid 

tussen de nieuwe en de oude Beschermers binnen de omroepen 

grotendeels weg, ten faveure van de belangrijke rol die zij samen 

deelden als Beschermers van de Kwetsbare Kijker. Daarom was het 

juist nu van essentieel belang dat het discours van de Kwetsbare 

Kijker en de verschillende subjectposities die daarin werden 

geproduceerd, krachtig werden herbevestigd. Duidelijk moest 

worden dat het welzijn van de Nederlandse bevolking niet alleen 

werd bedreigd door de TROS zelf maar ook door de tendens waar 

deze omroep voor stond. De TROS was namelijk het product van een 

veel groter probleem dan slechts een verschuiving in interesse van 

het televisiepubliek.421 Haar populariteit werd gezien als een 

exponent van een bredere maatschappelijke ontwikkeling die in 

analogie met het veranderde omroepbestel ‘vertrossing’ werd 

genoemd. De kritiek op de TROS en de daarmee samenhangende 

‘vertrossing’ werd kernachtig geformuleerd in Van verlossing tot 

vertrossing. De ontwikkeling van het Nederlandse massamedium 

van emancipatiemechanisme tot eenheidsworst van Gert J. Peelen 

                                                

421 Ben Manschot onderscheidt drie soorten kritiek op de ‘vertrossing’: 
kritiek van ideologische aard, kritiek op de commerciële nevenactiviteiten 
van de TROS en als laatste kritiek vanuit cultureel oogpunt. Zie: Manschot, 
Ben. ‘Televisie en amusement’. In: Wijfjes, Huub, red. Omroep in 

Nederland. Zwolle: Waanders Uitgeverij, 1994, p. 197. 
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uit 1976.422 Uit de ondertitel mag blijken dat de auteur krachtig 

stelling neemt tegen:  

 

(...) de tendens die leidt tot het zich in de programmering 

steeds meer richten op de voorkeur van het merendeel van 

het media-consumerend publiek, door verstrooiende 

programma’s de plaats te laten innemen van programma’s 

welke de meningsvorming en informatie van het publiek 

beogen. (...) Zij [de media, VC] werden voorheen ingezet voor 

het welslagen van de emancipatiestrijd en voor het streven 

naar isolatie en realisatie van de eigen waarde der 

afzonderlijke, binnen ons volk levende wereld- en 

levensbeschouwingen. (...) Er kwam een nieuwe omroep 

[TROS, VC] die zei niets met dergelijke muizenissen, 

stammend uit een bijkans grijs verleden, van doen te willen 

hebben. Ziehier de aanleiding tot een verschijnsel dat we wel 

met nivellering zo U wilt vervlakking kunnen aanduiden. De 

series, de kwissen, de buitenlandse producties (...), niets 

daarvan ademde nog een eigen sfeer. Deze nivellerende 

tendens moet een halt worden toegeroepen en het eigen 

gezicht van de afzonderlijke media moet behouden blijven.423  

 

Het verweer dat de TROS slechts brengt wat de mensen willen zien 

en dat mensen schijnbaar met veel plezier naar de TROS kijken, 

wordt door Peelen gepareerd. Want het is nog maar de vraag of wij 

een wezenlijke behoefte hebben aan deze programma’s. Het zou wel 

eens zo kunnen zijn dat ze ons opgedrongen worden; als we ze dan 

hebben gezien, is er geen weg terug:  

 

Wanneer het nauwelijks voedzame, tandbedervende snoepje 

eenmaal geproefd is, zal, ondanks de wetenschap dat het 

                                                

422 Peelen, Gert J. Van verlossing tot vertrossing. De ontwikkeling van het 

massamedium van emancipatiemechanisme tot eenheidsworst. Baarn: 
Uitgeverij In den Toorn, 1976. 
423 Op. cit., p. 83-87. 
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schade kan berokkenen, het er daarna altijd beter ingaan 

dan een lepel levertraan. Hoe gezond dan ook.424 

  

In de kritiek op de TROS en de ‘vertrossing’ zijn duidelijk sporen 

herkenbaar van de ideeën van de nieuwe Deskundigen die ik in 

hoofdstuk 5 heb besproken en die in deze periode medebepalend 

waren voor de manier waarop televisie betekenis kreeg.425 Onder 

bedreiging van de TROS en de ‘vertrossing’ was het nu aan deze 

nieuwe Beschermers om met behulp van de eigen Deskundigen de 

strijd om het bestel, het discours en dus de eigen subjectpositie aan 

te gaan en zo de hegemonische orde te herstellen.  

 In hoofdstuk 5 is gebleken dat één van de centrale begrippen 

in de deskundigheid wordt gevormd door het begrip ‘bewustzijn’ bij 

de burger. De kritiek van de Beschermers op de populariteit van de 

TROS was gericht op het vals bewustzijn van de TROS-kijker: 

Duidelijk was dat er veel mensen met plezier naar de spelletjes en 

kwissen van de TROS keken, maar dat kwam doordat zij door het 

machitge medium verleid waren in een ‘false’ of ‘happy’ bewustzijn 

waarin ze onmachtig waren gemaakt om nog kritisch na te denken. 

Eigenlijk zouden ze helemaal niet willen kijken. Hoe de TROS 

bijdraagt aan een vertroebelde blik op de werkelijkheid, wordt 

verwoord door de criticus van De Volkskrant Peter van Bueren: 

 

De TROS is een gevaarlijke omroep, omdat achter een 

masker van heerlijkheid alle problemen die samen de 

werkelijkheid van alle dag vormen nadrukkelijk worden 

weggemoffeld. Alleen die problemen krijgen een accent die 

bestaande angst voor het onbekende moeten vergroten om 

de angstigen die we allemaal een beetje of een heleboel zijn 

                                                

424 Op. cit., p. 86. 
425 In deze duiding is de prominentie van het neo-marxistische ideeëngoed 
te herkennen, zoals Manschot en Van Stegeren al hadden geconstateerd 
toen zij stelden dat Horkheimer, Adorno en Marcuse bepalend waren voor 
de discussie over de rol en functie van televisie in Nederland. Zie: 
Manschot, Ben. en Theo van Stegeren. ‘Hebben we nog wat te zeggen’. In: 
Kooyman, Ad. (red.) De audiovisuele revolutie. Alphen aan de Rijn: Samson, 
1980, p. 81. 
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samen te drijven in de schijn van saamhorigheid. Hand in 

hand kameraden, ogen dicht voor de werkelijkheid, buiten 

gebeuren vreselijke dingen, laten we de gordijnen sluiten en 

gezellig de zorgen weglachen, in een schijnpositivistisch 

geluk.426  

 

Als een gedepolitiseerde en gehersenspoelde domme massa laten de 

Kwetsbare Kijkers zich volgens Van Bueren verleiden tot een 

schijnwereld van saamhorigheid. Vergelijkbaar zijn de ideeën van 

Neil Postmans Amusing ourselves to death427 die navolging kregen 

in de fameuze kritieken van Gerrit Komrij in de NRC, waarin hij 

zich opwond over de bedroevende kwaliteit van de televisie.428 Zijn 

kwalificatie van het medium, ‘treurbuis’, werd zelf gemeengoed en 

staat tot op de dag van vandaag in ‘de dikke Van Dale’.429 Het is 

allerminst toevallig dat zijn aanklacht tegen de TROS en de 

‘vertrossing’ als voorwoord werd gebruikt in de Nederlandstalige 

uitgave van Neil Postmans bestseller Wij amuseren ons kapot.430 

Niet eerder in de televisiegeschiedenis had de discursieve 

orde waarbinnen televisie betekenis had gekregen, zo onder druk 

gestaan. Nieuwe Deskundigen wezen op de bedenkelijke kwaliteit 

van het medium. Het ervoor zou zorgen dat de burger een 

vertroebelde blik op de werkelijkheid, een (vals) bewustzijn en een 

verzwakt kritisch denkvermogen zou krijgen. Televisie werd 

onverminderd machtig geacht en het was de taak deze macht juist 

in te zetten voor informatieverstrekking, educatie, democratisering, 

                                                

426 Geciteerd in: Manschot, Ben. ‘Televisie en amusement’. In: Wijfjes, 
Huub, red. Omroep in Nederland. Zwolle: Waanders Uitgeverij, 1994, p. 
197. 
427 Postman, Neil. Amusing Ourselves to Death. Public Discourse in the Age 

of Show Business. New York: Viking, 1985. 
428 Komrij, Gerrit. Horen, zien en zwijgen. Vreugdetranen over de treurbuis. 
Amsterdam: Arbeiderspers, 1977. 
429 ‘treur!buis’ (de ~) 1 [scherts.] televisie, beschouwd als bron van 
treurigheid op grond van de bedroevend geachte kwaliteit van de 
programma's. Zie: Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. 
http://VanDale.nl. Versie mei 2003.  
430 Postman, Neil, Wij amuseren ons kapot. De geestdodende werking van de 

beeldbuis. Houten: Het Wereldvenster, 1985. 
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verheffing en emancipatie. Maar hoe? De omroepen hadden al sinds 

de jaren dertig het recht opgeëist om televisie te mogen maken en 

daarbij altijd ernaar gestreefd om met het medium in ieder geval de 

eigen zuil tot ‘het goede’ te leiden. En hoewel de traditionele 

omroepen verschillende zuilen vertegenwoordigden, deelden zij 

allemaal hetzelfde uitgangspunt in de bezorgdheid over de 

ontwrichtende werking van televisie: televisie was een gevaarlijk, 

machtig medium dat alleen onder streng toezicht tot iets goeds kon 

leiden.  

 Ondanks deze goede bedoelingen en de uitvoerig 

gemotiveerde plannen waarom dit ten tijde van de ‘vertrossing’ juist 

noodzakelijk was431, keken de mensen toch het liefst naar de TROS.  

De vraag die de Beschermers zich genoodzaakt zagen te 

stellen was: Hoe kun je je publiek ‘verlichten’ als het niet meer naar 

je kijkt? Een vraag die tot op de dag van vandaag actueel is. Onder 

druk van de populariteit van de TROS werden toen met name de 

progressieve omroepen VARA en VPRO gedwongen om zich te 

bezinnen op hun doelstellingen. In De Volkskrant schrijft de 

socioloog Ad Kooyman, zelf in dienst was van de VPRO:  

 

Enerzijds moet een dergelijke omroep conform haar 

uitgangspunten een tamelijk radicaal beleid voeren, maar 

anderzijds zal zij juist als zij dit inderdaad doet niet gauw 

het vertrouwen krijgen van een brede bevolkingsgroep.432 

 

De oplossing moet volgens Kooyman niet gezocht worden in een 

slimme programmering, waarbij ideologische programma’s tussen 

populaire programma’s worden uitgezonden. Dit is immers te 

verborgen en zelfs hypocriet. Beter is het om de eigen ideologische 

positie uit te blijven dragen, al is het slechts voor een elite. Want 

‘via deze voorhoede sijpelen vervolgens wel een aantal ideeën door 

naar andere niveau’s en worden op de lange duur gemeengoed’.433  

                                                

431 Kooyman, Ad. De marges van een links televisiebeleid. Muiderberg: 
Coutinho, 1977. 
432 ‘Progressieve omroep in penibele positie’. De Volkskrant: 24-03-1973 
433 Ibid. 
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 Hoe diep de identiteitscrisis bij de VARA was, bleek wel toen 

het programma IN DE WOELIGE WERELD VAN DE VOGEL VRIJDAG 

onder druk van slechte kijk- en waarderingscijfers werd gestaakt. 

Peter van Bueren maakt zich opnieuw boos, nu om deze aderlating: 

‘Als de VARA geen Vogel Vrijdag meer kan uitzenden laat ook deze 

omroep weer een veer ten behoeve van de tegenkracht die allemaal 

met de muziek meegaat.’434 Een maand later werd de ‘Werkgroep 

Socialistische Omroep’ opgericht die tot doel had een eigen 

socialistische omroep ‘ter linker zijde van de VARA’ op te richten. 

Volgens de werkgroep doen zich bij de VARA ontwikkelingen voor 

‘die helaas meer met vertrossing en verrechtsing van doen hebben 

dan met socialisme.’ Met als tekenend voorbeeld het stopzetten van 

IN DE WOELIGE WERELD VAN DE VOGEL VRIJDAG.435 Kortom, een groot 

publiek bereiken en trouw blijven aan de eigen doelstellingen leken 

moeilijk verenigbaar. 

 

Ideologie van de populaire cultuur en van de massacultuur 

De TROS bestond bij de gratie van een nieuwe massa die in een 

‘vals bewustzijn’ leefden, zo stelden de Beschermers. Hierdoor draagt 

de TROS slechts bij aan ‘de bevestiging van het bestaande en 

daarmee van alle maatschappelijke onrechtvaardigheid die er nu 

is.’436 Hierdoor werd de populariteit van de TROS vrijwel alleen als 

probleem geduid en zijn de voorstanders van de TROS grotendeels 

afwezig in de discussie over televisie in Nederland. Hiermee bleef de 

‘nieuwe massa’ een onderdeel van de samenleving ‘die niet bestaat 

of die we niet kennen’, zoals Jo Heymans al stelde.437 In de 

bespreking van de kranten en tijdschriften uit deze periode is het 

opvallend dat er een enorme kloof was ontstaan tussen enerzijds de 

kijkpraktijk van die grote anonieme nieuwe massa in Nederland en 

anderzijds de toon en inzet van het publieke debat over televisie. De 

                                                

434 ‘Vliegt Vogel Vrijdag voor het laatst uit?’ De Volkskrant: 01-04-1975 
435 ‘”Socialistische omroep vertrost”. Groep dreigt VARA met linkser 
omroep’. De Volkskrant: 28-05-1975 
436 Ibid. 
437 Heymans, Jo. ‘Amusement voor de nieuwe massa.’ Kruispunt: 02-02-
1976, p. 3-5 
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populariteit van de TROS en de afkeer van de traditionele omroepen 

hadden er geenszins toe geleid dat er een verandering in het 

dominante discours over televisie was gekomen. Sterker nog, het 

‘plezier’ van de nieuwe massa had alleen maar de noodzaak vergroot 

om te wijzen op het corrumperende karakter van televisie, de 

kwetsbaarheid van de kijker en met name de maatschappelijke 

tendens waarvoor deze ontwikkeling stond: de ‘vertrossing’. De 

vraag die opkomt is hoe het kan dat deze massale afkeer van de 

traditionele omroepen en het verlangen naar ‘plezier’ alleen als 

probleem of zelfs als culturele crisis gearticuleerd werd in het 

publieke debat over televisie. Oftewel, hoe kon het dat nu de TROS 

een populaire omroep was, de verdediging van de keuzes van de 

nieuwe massa nog steeds een grote afwezige was in de discussie over 

de rol van televisie? Want niet alleen de kijkpraktijk van de nieuwe 

massa werd op voorhand gediskwalificeerd als zorgwekkende 

maatschappelijke tendens, ook de bijbehorende alternatieve 

articulatie van het medium is vrijwel afwezig in het publieke debat. 

In 1982 gaf Ien Ang een verklaring voor de tegengestelde 

wijzen waarop het televisieprogramma DALLAS werd gewaardeerd 

en trachtte daarmee het functioneren van de populaire cultuur in 

Nederland te duiden.438 In deze tegenstelling speelt een duiding van 

het begrip ‘plezier’ een belangrijke rol. Voor deze verklaring maakt 

zij een onderscheid tussen de ideologie van de massacultuur en de 

ideologie van de populaire cultuur. Aan de hand van dit onderscheid 

is te verklaren hoe deze radicaal andere en botsende opvattingen 

over televisie naast elkaar kunnen bestaan, terwijl de 

gedepolitiseerde en liberale opvatting over ‘plezier’ van bijvoorbeeld 

de TROS vrijwel afwezig is in het publieke debat over de rol van 

televisie in de Nederlandse samenleving. 

Typerend voor de wijze van betekenisgeving aan televisie 

van bijvoorbeeld het TROS-publiek is dat het dicht bij een 

alledaagser mediagebruik staat, zo zou Ang stellen. De wijze waarop 

bijvoorbeeld de TROS-voorzitters de populariteit verklaren, is 

                                                

438 Ang, Ien. Het geval Dallas. Populaire kultuur, ideologie en plezier. 
Amsterdam: SUA, 1982, p. 13. 



 195 

herkenbaar als een ogenschijnlijk populistische en zelfs anti-

intellectualistische articulatie van de rol van televisie in de 

samenleving. Ang zou deze nieuwe wijze van articuleren van 

televisie plaatsen binnen de ‘ideologie van de populaire cultuur’. 

Deze ideologie kenmerkt zich door een sterke ‘common sense’, 

waarin het gelegitimeerd is om uitspraken over televisie te doen als: 

‘Wij zijn er voor u – u bent er niet voor ons’439 en waarin het gelijk 

van de TROS bewezen wordt door te wijzen op de populariteit van 

de TROS bij de kijkers.440 Zij stelt dat deze uitspraken de kwaliteit 

hebben dat zij de kijker direct aanspreken en geruststellen en 

daarom erg aantrekkelijk zijn. Televisie zou immers helemaal niet 

corrumperen en is vooral plezierig om naar te kijken. 

Het verzet tegen deze ‘ideologie van de populaire cultuur’ 

benoemt Ang als de ‘ideologie van de massacultuur’. Deze positie is 

herkenbaar in het discours van de Kwetsbare Kijker en is te 

herleiden tot de duidingen van neo-marxisten zoals Adorno en 

Marcuse die als Deskundigen van groot belang waren voor de 

(nieuwe) Beschermers, maar ook bij conservatieve denkers als 

Mander en Boorstin. Deze visie stelt niet gerust en doet een beroep 

op een intellectuele benadering van de rol van televisie in de 

samenleving. Televisie zal ons corrumperen als we niet het politieke 

bewustzijn behouden en ons richten op een betere samenleving. 

Want de macht van het medium verleidt de televisiekijkers in een 

‘false’ of ‘happy’ bewustzijn waarin ze onmachtig zijn gemaakt om 

nog kritisch na te denken.  

 De articulatie van televisie in Nederland is vrijwel 

uitsluitend in overeenstemming met wat Ang de ‘ideologie van de 

massacultuur’ noemt. Met andere woorden, in de discussie over de 

rol van televisie in de Nederlandse samenleving was er vrijwel geen 

aandacht voor die uitspraken die zich zouden kwalificeren als 

onderdeel van de ‘ideologie van de populaire cultuur’. Wat verklaart 

de afwezigheid van deze overtuiging die de basis is van het succes 

                                                

439 ‘Gepensioneerde mr Landré werkt door aan de TROS’. Het Parool: 14-12-
1974 
440 ‘TROS: omroep voor de jonge manager’. NRC: 23-03-1974 
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en de populariteit van de TROS? Ang constateert in haar eigen 

onderzoek naar de wijze waarop vrouwen naar DALLAS kijken, dat 

de articulatie van plezier gericht is op de kijkpraktijk. De ‘nieuwe 

massa’ bedient zich van zo’n praktische ideologie, we kijken naar de 

TROS omdat het leuk is, terwijl binnen het discours van de 

Kwetsbare Kijker de overtuigingen vanuit een theoretisch begrip 

worden onderbouwd; televisie is een gevaar en zou, mits in de juiste 

handen, kunnen bijdragen aan een betere samenleving. De ‘common 

sense’, populistische en anti-intellectualistische articulatie van het 

medium vanuit de ‘ideologie van de populaire cultuur’ was en is 

oneigenlijk aan de wijze waarop er gediscussieerd wordt in de hier 

besproken kranten en tijdschriften, waardoor deze opvattingen over 

televisie al bij voorbaat worden gediskwalificeerd. Oftewel, voor een 

uitwisseling van gedachten is het noodzakelijk om van het 

standpunt uit te gaan dat televisie en het welzijn van de mensheid 

met elkaar in verband staan en er sprake is van een potentieel 

bedreigende situatie. Wat zou immers de noodzaak nog zijn om te 

spreken over de rol van het medium in de Nederlandse samenleving 

als het slechts plezier moet opleveren? 

 Het is echter niet slechts een historisch gegroeide vorm van 

het debat dat de articulaties van de ideologie van de populaire 

cultuur diskwalificeren. Ang stelt dat juist de verdedigers van de 

ideologie van de massacultuur een positie in de samenleving hebben 

die hen macht verschaft. Dit laat zich in dit proefschrift vanuit 

historisch perspectief verklaren door de verzuilde structuren waarin 

de vertegenwoordigers in alle geledingen van de samenleving een 

leidende positie hadden. Zowel het parlement, de traditionele 

omroepen als de landelijke dagbladpers hadden in meerderheid hun 

wortels in de verzuiling en daarmee een speciale loyaliteit aan 

elkaar. Keer op keer is gebleken dat zij tezamen een gesloten 

bastion vormen tegen de ondermijnende krachten van buiten de 

zuilen. Ondanks de ontzuilende tendenzen in de Nederlandse 

samenleving, waren deze posities uiteraard niet gelijk vergeven aan 

andere groepen. In dit onderzoek is meerdere malen gebleken dat, 

voor de instandhouding van hun machtspositie als Beschermer, het 
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juist noodzakelijk was om te blijven wijzen op de ontwrichtende 

werking van het medium op het welzijn van de mensen. Juist in 

deze fase waarin de dominante ideologische overtuigingen in de 

Nederlandse samenleving veranderden en werden bedreigd, werden 

deze posities krachtig verdedigd door te verwijzen naar de 

vervlakking en verloedering van de cultuur en de samenleving. Met 

andere woorden, aan de hand van de duiding van Ang is de toegang 

tot het discours over de betekenis van televisie te verklaren door de 

klasse te benoemen van waaruit zij gevoerd wordt.441 Vanuit dit 

oogpunt is de ‘nieuwe massa’ een grote, maar onmachtige groep die 

amper vertegenwoordiging kent en uitsluitend in de handeling het 

bestaande discours kan bestrijden.  

Het antwoord op de vraag waarom de alternatieve 

articulatie van televisie door de nieuwe massa buiten het publieke 

debat kon worden gehouden, ligt dus besloten in de karakteristieken 

van het discours van de Kwetsbare Kijker. Dit discours is als 

onderdeel van de ‘ideologie van de massacultuur’ vanaf het prille 

begin bepalend geweest voor de dominante wijze van articuleren 

van de machtigsten in Nederland: de vertegenwoordigers van de 

zuilen. Tot ver na de oorlog behield deze sociale groep in Nederland 

dit alleenrecht. De herijking van de machtsverhoudingen, de 

emancipatoire ontwikkelingen die zich op verschillende gebieden 

hebben afgespeeld, en de ontzuiling, creëerden de mogelijkheid tot 

een bestuurlijk openbreken van een gesloten bestel. Dit 

materialiseerde zich in de TROS. Door met plezier naar televisie en 

met name de TROS te kijken, verwierp de ‘nieuwe massa’ het 

discours van de Kwetsbare Kijker.  

Alleen in De Telegraaf, en later in andere op vermaak 

gerichte publicaties zoals de roddelbladen, kreeg deze ‘nieuwe 

massa’ een stem. Dit is een vanzelfsprekend podium voor de nieuwe 

massa omdat De Telegraaf als ontzuilde krant ook geen onderdeel 

uitmaakt van de ideologie van de massacultuur en op basis van 

dezelfde normen werd gemarginaliseerd in het publieke debat. 

                                                

441 Ang, Ien. Het geval Dallas. Populaire kultuur, ideologie en plezier. 
Amsterdam: SUA, 1982, p. 48. 
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Hoewel de opkomst van de TROS een ‘dislocatie’ forceerde in 

het discours rondom televisie, werden deze alternatieve articulaties 

buiten het publieke debat over televisie gehouden en vormden zij 

een eigen plek waar er gesproken mocht worden over het plezier van 

televisiekijken, zoals dat herkenbaar is in roddelbladen als de Prive 

en de krant De Telegraaf. Om echter gehoord te worden in het 

publieke debat dient dat binnen de kaders van het discours van de 

Kwetsbare Kijker te worden gedaan.442 Het is noodzakelijk om de 

wederzijds afhankelijke subjectposities te herarticuleren om een 

stem te krijgen. Want de vorm, het rationele en intellectuele debat, 

en de plek, de kranten en tijdschriften waar het geautoriseerde 

publieke debat plaatsvindt, zijn nog altijd in handen van diegenen 

die het belang van de kwetsbaarheid van de kijker onderschrijven 

en daarmee hun eigen rol als Beschermer. Hierdoor is er een enorme 

kloof ontstaan tussen de manier waarop veel Nederlanders 

televisie(kijken) ervaren en de wijze waarop erover wordt 

gediscussieerd binnen het publieke discours.  

 

 

 

 

                                                

442 Een vergelijkbare analyse wordt door Glynn gegeven in Tabloid Culture 
waarin hij het onderscheid maakt tussen ‘official knowledge’ en ‘tabloid 
knowledge’. Zie: Glynn, Kevin. Tabloid Culture. Trash taste, Popular Power, 

and the Transformation of American Television. Durham: Duke University 
Press, 2000, p. 69. 
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Hoofdstuk 7  
 

De Kwetsbare Kijker in de debatten 

over televisie 
 

Het doel van de voorgaande hoofdstukken was om in verschillende 

perioden van de Nederlandse televisiegeschiedenis te duiden en 

verklaren hoe veronderstellingen over de macht van het medium en 

de kwetsbaarheid van de kijker de betekenis van televisie hebben 

gestructureerd en beperkt. Hierbij heb ik mij gericht op het cyclisch 

karakter. Niet de uitzonderingen maar juist de herhaling van die 

centrale articulatie stond centraal. Ik heb willen aantonen hoe in 

het discours rondom televisie discursieve posities zijn gevormd die 

specifieke groepen in de Nederlandse samenleving de mogelijkheid 

geven te spreken, maar ze ook beperken in wat er gezegd of 

geschreven kan worden over televisie. De veronderstelling hierbij 

was dat het discours de werkelijkheid construeert. Verschillende 

institutionele en maatschappelijke groepen, zoals 

omroepbestuurders, wetenschappers en ouders, hebben zich moeten 

positioneren binnen het dominante discours van de Kwetsbare 

Kijker. Deze subjectposities in het discours zijn gebaseerd op 

aannames over televisie en de kijker die sinds het begin van de 20e 

eeuw continu worden herbevestigd.  

Televisie is machtig. Daarom kan het de kijker corrumperen 

en is de kijker kwetsbaar. Al vanaf de eerste fantasieën over het 

‘ver-zien’ is deze veronderstelling herkenbaar. In het prille begin als 

een magische macht om verder te kijken dan de eigen horizon, maar 

al snel als een ontwrichting van mens en samenleving. Een 

aanvankelijk romantisch verlangen naar het vermogen tot ‘ver-zien’ 

maakte plaats voor eerst de vrees en daarna de beteugeling van 

televisie. Echter, de macht van het medium kan ook ten goede 

worden aangewend waardoor televisie juist de Verlichter kan zijn. 

Hierdoor wordt de betekenis van televisie gevormd in relatie tot de 

sociaal-maatschappelijke verhoudingen in de Nederlandse 

samenleving, en vertaalt de ideologische strijd (of consensus) zich in 
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de articulatie van het medium. Al vanaf Robida en Bellamy werd 

duidelijk dat televisie mogelijkerwijs een bijdrage kon leveren aan 

een betere samenleving. In Nederland kon vanuit de beteugeling 

van de omroep het machtige medium aangewend worden om de 

belangen van de leden van de zuilen te dienen, en daarmee het 

welzijn van heel Nederland. Maar ook de vertegenwoordigers van de 

zogenaamde ‘jongeren’ in de jaren zestig en zeventig van de vorige 

eeuw eisten, als vertegenwoordigers van een naoorlogse generatie, 

het recht op om op hun eigen wijze en met eigen idealen televisie in 

te zetten als Verlichter.  

Het januskopkarakter van televisie als Corruptor/Verlichter 

creëert de noodzaak voor een Beschermer. Uitgangspunt blijft dat 

televisie een gevaar is, maar zou, mits in de juiste handen, kunnen 

bijdragen aan een betere samenleving. Deze positie heeft de 

verantwoordelijkheid om het onderscheid te maken tussen de 

televisie als Verlichter of Corruptor, en kan dus alleen bestaan als 

de veronderstellingen over de macht van televisie en de 

kwetsbaarheid van de kijker worden onderkend. Vanaf het moment 

dat het voorstelbaar werd dat er ooit zoiets zou komen als televisie, 

hebben diegenen die binnen de sociaal-maatschappelijke 

verhoudingen van de Nederlandse samenleving 

verantwoordelijkheid droegen, vanuit de subjectpositie van de 

Beschermer gesproken. Een andere subjectpositie was voor hen niet 

beschikbaar. Binnen de Nederlandse samenleving zijn dit de 

omroepbestuurders, beleidsmakers en politici. Ook de ouders 

moeten zich verhouden tot deze subject positie. 

Om het onderscheid te kunnen maken tussen de televisie als 

Verlichter of Corruptor worden de Beschermers bijgestaan door de 

Deskundigen die door kennis en ervaring kunnen vertellen wanneer 

de televisie welke identiteit heeft. Ook hierbij geldt dat deze 

Deskundigen binnen de discursieve constructie van de Kwetsbare 

Kijker moeten spreken om deskundig te kunnen zijn. 

Ouders/Beschermers konden deze deskundigheid vinden in 

bijvoorbeeld de brievenrubriek van het tijdschrift Eva, waarin de 

Deskundige in zeer praktische zin uitlegde hoe je als Beschermer 
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van je kinderen moest omgaan met het nieuwe medium. Maar ook 

de zogenaamde ‘jongeren’ in de jaren zestig en zeventig zochten in 

deze periode van de verschuivende machtsverhoudingen naar 

nieuwe Deskundigen die vanuit het actuele machtsbegrip de rol van 

televisie omschreven en daarmee de rol van de nieuwe generatie als 

Beschermer bevestigden. 

Sinds de ontzuiling, en daarmee de herijking van de 

machtsverhoudingen in de Nederlandse samenleving die ik in 

hoofdstuk 6 heb beschreven, is er een kloof ontstaan tussen de 

manier waarop veel Nederlanders televisie(kijken) ervaren en de 

wijze waarop over het medium wordt gediscussieerd binnen het 

publieke discours. Niet zozeer de zogenaamde ‘jongeren’ maar een 

‘nieuwe massa’ keerde zich af van de tradiotionele omroepen en 

keken vooral naar de TROS. Het domein waar televisie(kijken) 

vanuit plezier wordt benaderd, zoals bij de TROS, lijkt met de 

opkomst van de commerciële televisiezenders in Nederland steeds 

dominanter aanwezig. Dit heeft directe gevolgen voor de legitimiteit 

van de publieke omroep, omdat steeds minder mensen kijken naar 

de traditionele omroepen. Maar ook in de wetenschap strijden 

nieuwe inzichten uit Cultural Studies steeds openlijker met de 

geautoriseerde deskundigheid binnen het discours van de Kwetsbare 

Kijker.  

Toch heeft het discours van de Kwetsbare Kijker haar 

dominante positie nog niet verloren. Want juist nu de 

vanzelfsprekendheid van de veronderstellingen in het discours 

onder druk is komen te staan, is de noodzaak groter om de 

veronderstellingen krachtig te herarticuleren en alternatieve 

articulaties over televisie buiten het publieke debat te houden. In 

dit hoofdstuk zal ik beschrijven hoe de subjectpositie van de 

Deskundige wordt herbevestigd in de discussie over de Kijkwijzer, 

en hoe alternatieve deskundigheid vanuit Cultural Studies wordt 

bestreden en buiten het publieke debat wordt gehouden. Ook zal ik 

bespreken hoe de Beschermers, onder druk van de populariteit van 

de commerciële televisiezenders, het belang van de publieke omroep 

herarticuleren omdat daarin ook hun eigen rol bevestigd wordt.  
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 De nadruk in dit hoofdstuk zal, in tegenstelling tot in de 

vorige hoofdstukken, liggen op het actuele debat over de rol van 

televisie in Nederland. De voorbeelden die ik hierbij zal gebruiken 

zijn illustratief voor de werking van het discours. Of het ‘kritische 

momenten’ in de televisiegeschiedenis zijn, zal de toekomst moeten 

uitwijzen. 

 

De Kwetsbare Kijker en de Kijkwijzer 

In de introductie van dit proefschrift heb ik een opsomming gegeven 

van recente onderzoeken uit de medische, cognitieve en 

(media)psychologische wetenschappen. In deze effectonderzoeken 

zijn de uitgangspunten van het discours van de Kwetsbare Kijker 

herkenbaar. In de vraagstelling van het merendeel van deze 

onderzoeken ligt de veronderstelde kwetsbaarheid van de kijker 

immers al besloten. Het doel van deze onderzoeken is om aan te 

tonen dat televisiekijken bijdraagt aan bijvoorbeeld zwaarlijvigheid, 

agressie of seksuele verloedering. Impliciet aanwezig is telkens het 

uitgangspunt dat televisie in potentie de kijker kan beïnvloeden en 

corrumperen. Deze aanname dat de media, en vooral televisie, het 

hebben gedaan is zo sterk verankerd dat die vrijwel zonder 

onderbouwing gearticuleerd wordt. Met het aantonen van een 

relatie tussen een situatie die onwenselijk is (zoals angst, agressie, 

zwaarlijvigheid, seksuele verwildering of een vertroebeld beeld van 

de werkelijkheid) en televisiekijken, is het belang van het onderzoek 

voor de samenleving ook gelijk duidelijk. Want juist de suggestie 

van mogelijke negatieve effecten door televisiekijken, zeker bij de 

meest kwetsbaren zoals kinderen, zal bijdragen aan de aandacht, 

financiering en erkenning van dit soort wetenschappelijk werk. Dit 

blijkt niet alleen uit de kwantiteit van effectonderzoek, maar ook uit 

de erkenning die dit onderzoek krijgt in het publieke debat over de 

rol van televisie in de Nederlandse samenleving. Dit is gebleken uit 

de voorgaande hoofdstukken waarin ik heb laten zien dat 

effectonderzoek een belangrijke bron is in de publieke discussie, 

waar naar dankbaar wordt verwezen door politici en ouders die 

daarmee hun rol als Beschermers kunnen herarticuleren. Met 
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andere woorden, de Beschermers hebben juist deze deskundigheid 

nodig om Beschermer te zijn, maar de Deskundigen hebben de 

Beschermers ook nodig om hun bevindingen en daarmee hun 

deskundigheid te bekrachtigen. Dit verklaart misschien ook wel de 

populariteit van de publicaties die vanaf de jaren zeventig op het 

grensgebied tussen wetenschap en het publieke domein verschijnen, 

zoals de cultuurkritieken van bijvoorbeeld de eerder aangehaalde 

Neil Postman en Jerry Mander, maar ook het recent verschenen De 

dramademocratie van Elchardus waarin de teloorgang van de 

democratie door toedoen van de televisie wordt beschreven.443 Naast 

dit populair–wetenschappelijke cultuurpessimisme verschijnen er 

veel publicaties van wetenschappers die de ouders direct 

aanspreken. Een beroemd voorbeeld is The Plug-In Drug. Television, 

Children, and the Family van Marie Winn over de verderfelijke rol 

van televisie.444 Dit boek is zelfs zo succesvol dat het in 2002 zijn 25-

jarig jubileum vierde met een speciale uitgave.445 Dit soort 

publicaties vormt een apart genre, waarbij de titels welhaast voor 

zichzelf spreken: Mommy, I'm scared: How TV and movies frighten 

children and what we can do to protect them446; Glued to the Tube: 

The Threat of Television Addiction to Today's Family447; Stop 

Teaching Our Kids to Kill: A Call to Action Against TV, Movie and 

Video Game Violence448; See No Evil: A Guide to Protecting Our 

                                                

443 Postman, Neil. Amusing Ourselves to Death. Public Discourse in the Age 

of Show Business. New York: Viking, 1985; Mander, Jerry. Four arguments 

for the elimination of television. New York: William Morrow and Company, 
inc., 1978; Elchardus, Mark. De dramademocratie. Tielt: Lannoo, 2002. 
444 Winn, Marie. The Plug-In Drug. Television, Children, and the Family. 
New York: Penguin, 1977. 
445 Winn, Marie. The Plug-In Drug: Television, Computers and Family Life. 
25th anniversary edition. Completely revised and updated. New York: 
Penguin books, 2002. 
446 Cantor, J. Mommy, I'm scared: How TV and movies frighten children 

and what we can do to protect them. San Diego: Harvest Books, 1998. 
447 Pawlowski, Cheryl. Glued to the Tube: The Threat of Television Addiction 

to Today's Family. New York: Sourcebooks Trade, 2000. 
448 Degaetano, Gloria. Stop Teaching Our Kids to Kill. A Call to Action 

Against TV, Movie and Video Game Violence. New York: Crown, 1999. 
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Children from Media Violence449; Endangered Minds: Why Children 

Don't Think, and What We Can Do About It450. 

Hoe prominent deze publicaties zijn, blijkt ook wel uit de 

aandacht die het boek The Other Parent: The Inside Story of the 

Media's Effect on Our Children van James P. Steyer kreeg in de 

Amerikaanse media. Hierin beschrijft hij de moeilijke 

driehoeksverhouding tussen ouder, kind en televisie en de 

concurrerende rol die het medium speelt. Niet alleen Oprah Winfrey 

wijdde er in haar immens populaire talkshow een volledige 

uitzending aan met de titel Is The Media Your Child's Other 

Parent?451 De auteur werd geïnterviewd door CNN, als ware zijn 

boek ‘Breaking News’.  

Niet alleen in de Verenigde Staten blijkt dat Deskundigen 

en Beschermers elkaar nodig hebben om elkaars rollen te 

bevestigen. Ook in Nederland verschijnen vele publicaties waarin, 

met de autoriteit van de wetenschap, de Deskundigen de 

Beschermers ondersteunen in hun taak de Kwetsbare Kijker te 

behoeden voor het kwade.452 Deze ondersteuning is in Nederland 

geïnstitutionaliseerd met de oprichting van de Kijkwijzer.453 De 

                                                

449 Levine, Madeline. See No Evil. A Guide to Protecting Our Children from 

Media Violence. New Jersey: Jossey-Bass, 1998. 
450 Healy, Jane M. Endangered Minds. Why Children Don't Think, and 

What We Can Do About It. New York: Touchstone, 1999. 
451 Zie voor een transscriptie van de uitzending: 
http://www.oprah.com/tows/pastshows/tows_2002/tows_past_20020520.jhtm
l 
452 Baeten, M. Televisie, kinderen en ouders. Utrecht: Stichting 
Jeugdinformatie Nederland, 1996; Brink, A. van den. Waar kijken ze naar? 

Baby’s en peuters. Tilburg: Uitgeverij Zwijsen Algemeen, 2000; Brink, A. 
van den. Waar kijken ze naar? Kleuters. Tilburg: Uitgeverij Zwijsen 
Algemeen, 2000; Dam, Henk van. Uw kind en de tv. Zoetermeer: Uitgeverij 
Boekencentrum, 2000; Nikken, P. Kind en Media. Weet wat ze zien. 
Amsterdam: Boom, 2000; Valkenburg, P. Vierkante ogen. Opgroeien met tv 

en pc. Amsterdam: Balans, 1997. 
453 De discussie over zelfregulerende maatregelen van de audiovisuele 
industrie werd in de jaren tachtig gestart met een oproep van de Europese 
Commissie aan alle lidstaten. In Nederland resulteerde dit in het 
overheidsrapport Niet voor alle leeftijden. (Niet voor alle leeftijden. 

Audiovisuele Media en de Bescherming van Jeugdigen. Overheidsnota [In 
opdracht van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en de 
staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van 
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stelligheid waarmee op de site van de Kijkwijzer geschreven wordt 

over de kwalijke effecten van televisie is verklaarbaar vanuit de wil 

om de Kijkwijzer te legitimeren, maar doet geen recht aan de 

genuanceerde bevindingen in het wetenschappelijke onderzoek naar 

het effect van televisie.454 Zo staat op de site van de Kijkwijzer:  

 

Mediageweld kan drie soorten effect hebben: 1) angstig 

reageren, 2) afstompen, en 3) gewelddadig gedrag vertonen. 

(...) Als kinderen vaak geweldbeelden zien, kan het ertoe 

leiden dat ze gaan wennen aan geweld. Agressief gedrag 

wordt dan als een gewoon middel gezien om een probleem op 

te lossen; kinderen stompen dan af. Overigens treedt dat 

effect niet alleen bij kinderen op. Ook volwassenen gaan 

geweld minder erg vinden als ze het vaker zien.455 

 

Hoewel er in de verantwoording van de Kijkwijzer een eenzijdige en 

gekleurde weergave is van de stand van de wetenschap, wordt de 

autoriteit van het instrument wel ontleend aan: 

 

(...) een groep gerenommeerde wetenschappers op het gebied 

van media en jeugd. Zij hebben gebruik gemaakt van 

                                                                                                       

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen], 1997) Dit rapport leidde in 1999 
tot de oprichting van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van 
Audiovisuele Media (NICAM). Dit instituut is tot stand gekomen in 
samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van 
Justitie. Het NICAM heeft als belangrijkste taak het ontwikkelen en 
beheren van de Kijkwijzer, die ouders en opvoeders waarschuwt welke films 
of televisieprogramma’s schadelijk kunnen zijn voor kinderen in bepaalde 
leeftijdscategorieën. 
454 Zie bijvoorbeeld de uiterst genuanceerde conclusies van het meta-
onderzoek dat in Engeland en Duitsland is uitgevoerd: Kunczik, Michael, 
Astrid Zipfel. Medien und Gewalt. Befunde der Forschung seit 1998. 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2005; 
Millwood Hargrave, A. et. al., Harm and Offence in Media Content. A review 

of the evidence. Bristol: Intellect. 2006. 
455 Kijkwijzer. www.kijkwijzer.nl. Versie Oktober, 2006. 
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onderzoeken naar de schadelijke invloed van audiovisuele 

producties op kinderen en jongeren.456 

 

De nuanceringen die in deze onderzoeken staan beschreven, komen 

amper terug in de aanbevelingen aan de ouders, waardoor op zijn 

minst de suggestie wordt gewekt dat de kwalijke invloed van 

televisie een vaststaand feit is. Vanuit de herarticulatie van de rol 

van Deskundige en Beschermer is er ook geen enkel belang bij om de 

vermeende kwalijkheid van televisie af te zwakken. Hierin ligt, 

zoals gezegd, immers de bevestiging van de rol van zowel de 

Deskundige als de Beschermer.457  

 Naast de continue herarticulatie van elkaars positie, is het 

voor de instandhouding van het discours noodzakelijk dat 

alternatieve deskundigheid uit de wetenschap buiten het publieke 

discours over televisie wordt gehouden. Deze visies zouden immers 

een bedreiging kunnen vormen voor de specifieke vorm van 

deskundigheid waarmee ook de rol van de Beschermer wordt 

gelegitimeerd. Op welke manier deze alternatieve deskundige 

duidingen buiten het publieke debat worden gehouden, zal ik 

bespreken aan de hand van de receptie van Cultural Studies-

benadering van televisie. 

 

De Kwetsbare Kijker en Cultural Studies 

Hoewel de deskundigheid over de rol van televisie in de samenleving 

vrijwel volledig is voorbehouden aan het soort wetenschappelijk 

onderzoek waarin er een kwalijke invloedsrelatie wordt 

gesuggereerd tussen televisie en de kijker, bestaat er in de 

                                                

456 Ibid. 
457 Dit blijkt ook uit de wijze waarop de Kijkwijzer functioneert. De 
ondertitel van de Kijkwijzer is ‘Weet wat ze zien’ en op de site staat te lezen: 
‘Kijkwijzer is bedoeld als hulpmiddel voor ouders met opgroeiende 
kinderen’. Het is dus een instrument voor de Beschermers en niet zozeer 
voor de Kwetsbare Kijkers. Het succes wordt dan ook afgemeten aan de 
tevredenheid van de ouders (als eerste Beschermers) en niet aan 
bijvoorbeeld de afname van beschadigde kijkers. (zie: Kijkwijzer. 
http://www.kijkwijzer.nl/pagina.php?id=8&nb=156. Versie September, 
2006).  
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wetenschap een alternatieve articulatie over de rol van televisie in 

de samenleving. Patti Valkenburg stelt: ‘de wetenschappelijke 

consensus dat er een middelgroot effect is van tv-geweld op 

agressiviteit bestaat alleen onder psychologen en 

communicatiewetenschappers’.458 Hierbij verwijst zij naar de 

Cultural Studies-traditie: ‘Ze kraken elk empirisch onderzoek dat 

zoiets vindt [de kwalijke invloed van televisie, VC] af, experimenten 

geloven ze gewoon niet', zegt Valkenburg. En de uitspraken van 

deze andere deskundigen leiden volgens haar natuurlijk gauw tot 

stukken in de pers dat de wetenschappers het nog altijd niet eens 

zijn over het effect.’459 Als er inderdaad sprake is van een radicaal 

andere articulatie, is het voor dit onderzoek van groot belang om de 

vraag te stellen hoe Cultural Studies, waaronder bijvoorbeeld Het 

geval Dallas van Ien Ang dat ik in hoofdstuk 6 besproken heb, zich 

verhoudt tot het discours van de Kwetsbare Kijker en het publieke 

debat over televisie in Nederland. 

Op het eerste gezicht is er een groot verschil in de 

benadering van de kijker door de (media)psychologie en Cultural 

Studies, zoals is gebleken uit de duiding van Ang van het plezier 

van de vrouwen die naar DALLAS kijken.460 De kijker is in de optiek 

van Cultural Studies niet kwetsbaar maar heeft juist een 

interpretatieve macht en kan zich op deze manier verweren tegen de 

macht van de televisie. Dit standpunt krijgt in de jaren zeventig 

grote aandacht door een paper van Stuart Hall.461 In deze paper 

introduceert hij het beroemd geworden ‘encoding/decoding-model’. 

Het model veronderstelt dat de kijker de mogelijkheid bezit om zich 

in de lezing van de mediatekst te verzetten tegen de dominante 

                                                

458 Geciteerd in: Spiering, Hendrik. ‘Verzwegen tv-geweld. Bewezen effect 
dringt moeilijk door’. NRC Handelsblad: 06-04-2002  
459 Ibid.  
460 Ang, Ien. Het geval Dallas. Populaire kultuur, ideologie en plezier. 
Amsterdam: SUA, 1982. 
461 Hall, Stuart. ‘Encoding and decoding in the television discourse.’ In: 
Paper for the Council of Europe Colloquy on Training in the Critical 

Reading of Televisual Language. Centre for Mass Communications 
Research: Leicester University, September, 1973. 
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betekenis. Hiermee verschoof de aandacht van het effect van de 

media naar hoe de mediagebruiker de tekst ‘leest’.  

 In 1980 publiceerde David Morley een onderzoek dat op 

basis van het encoding/decoding-model was uitgevoerd.462 Hierin 

trachtte hij te achterhalen of bepaalde groepen, zoals 

vakbondsleden, in staat waren om in een actualiteitenprogramma 

als het Britse Nationwide te doorzien welke dominante ideologische 

constructies er besloten liggen in bijvoorbeeld de gestelde vragen. 

De bevinding dat zij inderdaad het vermogen hadden om dit te 

‘deconstrueren’, leidde tot de conclusie dat de kijker helemaal niet 

willoos stond tegenover de macht van televisie. De kijker was in 

staat om op een actieve manier de televisietekst te duiden en tot een 

eigen betekenis te komen. Het plezier van het televisiekijken kon 

dan ook juist bestaan uit dit verzet tegen de dominante betekenis 

door de ideologisch geladen televisietekst op een zogenaamd 

‘oppositionele’ manier te lezen.  

 De erkenning van de macht van de kijker in deze 

wetenschappelijke benadering neutraliseert de bezorgdheid over de 

kwalijke invloed van de populaire cultuur, waaronder televisie. 

Evenals bij de TROS wordt populaire cultuur gezien als de cultuur 

van het volk. Zo stelt John Fiske dat populaire cultuur ‘is formed 

always in reaction to, and never as part of, the forces of 

domination’.463 Hierdoor is populaire cultuur, zoals het met plezier 

naar televisiekijken, per definitie een verzet tegen de dominantie 

van de heersende klasse:  

 

Popular pleasures must always be those of the oppressed, 

they must contain elements of the oppositional, the evasive, 

the scandalous, the offensive, the vulgar, the resistant. 

Pleasures offered by ideological conformity are muted and 

                                                

462 Morley, David. The nationwide audience. Structure and decoding. 
London: BFI, 1980. 
463 Fiske, John. Understanding popular culture. London: Unwin Hyman, 
1989, p. 43. 
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hegemonic; they are not popular pleasures and work in 

opposition to them.464  

 

Vanuit dit standpunt zal de televisiekijker, met name die uit 

onderdrukte groepen, niet kwetsbaarder worden door het kijken 

naar televisie, maar juist sterker; machtig als de kijker is in het 

construeren van eigen betekenissen. In navolging op Fiske stelt 

Lull: 

 

Popular culture ... is empowering. The mass media 

contribute to the process by distributing cultural resources 

to oppressed individuals and subordinate groups which they 

use to construct their tactics of resistance against hegemonic 

strategies of containment.465 

  

In publieksonderzoek komen naast ‘betekenis’ de begrippen ‘plezier’ 

en ‘verzet’ terug. Het ‘toe-eigenen’ van een mediatekst wordt een 

politieke daad waarin de kijker zichzelf kan bevrijden uit de 

tentakels van de macht door zelf betekenis te geven aan de 

televisietekst. Deze nieuw ingeslagen weg betrof niet alleen de 

emancipatie van ‘gewone’ televisiekijkers, maar richtte zich in het 

doen van onderzoek op specifieke (onderdrukte) groepen, zoals de 

eerder aangehaalde studie van Ien Ang naar de manier waarop 

vrouwen betekenis geven, en plezier beleven aan DALLAS.466 Zij stelt 

dat vrouwen op een andere manier plezier beleven aan DALLAS dan 

mannen. Dit heeft geen natuurlijke of biologische oorzaak, maar 

komt voort uit de positie die de vrouw inneemt in de maatschappij. 

Het feminisme heeft er dan ook baat bij om een programma als 

DALLAS niet gelijk terzijde te schuiven, maar de vraag te stellen wat 

                                                

464 Op. cit., p. 127 
465 Lull, J. Media, communication, culture. A global approach. Cambridge: 
Polity, 1995, p. 73. 
466 Ang, Ien. Het geval Dallas. Populaire kultuur, ideologie en plezier. 
Amsterdam: SUA, 1982. 



 210 

zo’n programma voor vrouwen betekent en hoe dit plezier begrepen 

kan worden in relatie tot hun maatschappelijke positie.467  

Het emancipatoire streven van Cultural Studies en de 

nadruk op een politiek bewustzijn dat zich uit in het vermogen om 

op een reflexieve wijze om te gaan met de symbolische macht van 

televisie, laat de oorsprong van Cultural Studies in de Frankfurter 

Schule zien. In tegenstelling tot het cultuurpessimisme in het werk 

van bijvoorbeeld Adorno, wordt populaire cultuur echter op een open 

manier serieus genomen. Hierin zou een duidelijk verschil gezien 

kunnen worden met de articulatie van televisie binnen het discours 

van de Kwetsbare Kijker, omdat televisie(programma’s) daarbinnen 

vaak alleen als bedreiging worden geduid. De serieuze benadering 

van populaire cultuur binnen Cultural Studies komt echter niet 

voort uit een gedepolitiseerd idee over de rol die televisie zou 

vervullen in de samenleving. Het is zeker geen articulatie, zoals Ien 

Ang het omschreef, van de ‘ideologie van de populaire cultuur’ die 

herkenbaar was bij de TROS. Populaire cultuur, en daarmee 

uiteraard ook televisie, wordt gezien als een zeer machtig 

instrument in de kapitalistische samenleving en heeft tot doel de 

hegemonie in stand te houden en is vaak patriarchaal of racistisch. 

Kortom, de duiding van de macht van het medium blijft binnen de 

kaders van het discours van de Kwetsbare Kijker. Het verschil 

tussen Cultural Studies en de (media)psychologie zit vooral in de 

tegenstelling tussen het ‘actieve publiek’ versus de ‘kwetsbaarheid 

van de kijker’. Hierbij is de activiteit van de kijker erop gericht om 

door verzet tegen de dominante betekenis van de televisietekst, 

plezier te beleven. Het vermogen om zich te kunnen verzetten is 

echter alleen van belang als de aanname wordt gedaan dat zonder 

dit verzet er wel degelijk sprake kan zijn van overname van die 

dominante patriarchale, racistische of in ieder geval 

hegemoniebevestigende betekenissen. De kijker is dus ook binnen 

                                                

467 Vanuit een vergelijkbare overweging zijn verschenen: Hermes, Joke. 
Reading Women’s Magazines. An Analysis of Everyday Media Use. 
Cambridge: Polity Press, 1995; Radway, Janice. Reading the Romance. 

Women, Patriarchy, and Popular Literature. Chapel Hill: University of 
North Carolina Press, 1987. 
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het Cultural Studies-onderzoek niet vrij om te bepalen welke 

betekenis hij of zij geeft aan de tekst, maar doet dit in relatie tot de 

symbolische politieke macht die besloten liggen in de 

televisieprogramma’s. Het gaat hierbij dan wel niet om ‘effect’, maar 

eerder over ‘ideologie’, zoals Valkenburg terecht opmerkt.468 Maar 

de veronderstelling over de kijker blijft in de kern hetzelfde: 

televisie is machtig en heeft de mogelijkheid om de kijker te 

beïnvloeden (de kijker is dus in potentie kwetsbaar). De kijker is 

echter gewapend tegen de macht van televisie en zijn eigen 

inherente kwetsbaarheid, door reflexiviteit en politiek bewustzijn en 

de wens om plezier aan televisie te beleven.469 

 

Televisie is geen broodrooster 

Hoewel de Cultural Studies-benadering helemaal niet zo ver afstaat 

van het discours van de Kwetsbare Kijker, is alleen al de 

veronderstelling dat de kijker de televisietekst kan ‘lezen’ en daar 

zelfs een eigen betekenis aan kan geven, een bron van zorg voor de 

Deskundigen die al zolang hebben gewezen op de potentieel 

corrumperende invloed van televisie. De ‘actieve kijker’ tast het 

discours van de Kwestbare Kijker aan en ondermijnt de bestaande 

posities van met name de Beschermers. 

Hoe deze bedreiging wordt bestreden zal ik beschrijven door 

te laten zien hoe het belang van het bestaande discours wordt 

geherarticuleerd en de alternatieve articulatie vanuit Cultural 

Studies wordt bekritiseerd. 

De strijd om de herbevestiging van de Kwetsbare Kijker 

wordt duidelijk in de constatering van Anderson en Bushman in 

American Psychologist dat de kwalijke invloed van televisie alleen 

maar toeneemt, maar dat de consensus over de kwetsbaarheid van 

                                                

468 Valkenburg, Patti. Beeldschermkinderen. Theorieën over kind en media. 
Amsterdam: Boom, 2002, p. 29. 
469 Op deze veronderstelling en met name de methode van onderzoek is ook 
veel kritiek gekomen. Zie: Philo, Greg, David Miller. Market Killing. What 

the free market does and what social scientists can do about it. London: 
Longman, 2001; Seaman, W. ‘Active audience theory: pointless populism.’ 
In: Media, Culture and Society, April 1992, 14, 2: p. 301-312. 
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de kijker door bijvoorbeeld het idee van de active audience onder 

druk is komen te staan.470 Daarom is het wat hen betreft van het 

grootste belang om te blijven wijzen op de aantoonbaar 

corrumperende werking van televisie. Het verzwijgen is alleen in 

het belang van de media-industrie die immers geld verdient aan de 

bron van het kwaad. Zij zouden dan ook, vergelijkbaar met de 

tabaksindustrie, voor het gerecht gesleept moeten worden.471  

Patti Valkenburg betreurt dat de mediapsychologie en de 

Cultural Studies-traditie naast elkaar en niet met elkaar onderzoek 

uitvoeren. In Beeldschermkinderen stelt zij dat beide tradities veel 

van elkaar kunnen leren en niet meer voorbij kunnen gaan aan een 

aantal belangrijke kwesties rond kinderen en de media:  

 

Waaronder de escalatie van geweld onder jongeren, de 

steeds jongere leeftijd waarop kinderen als consument 

worden gezien, de mix van uitdagingen en risico’s op het 

internet, en de toegenomen behoefte aan beleidsmaatregelen 

met betrekking tot kinderen en de media.472 

 

In deze beschrijving van wat de belangrijke kwesties zijn, bevestigt 

zij het discours van de Kwetsbare Kijker en herarticuleert zij de 

aannames over corrumpering door televisie. Valkenburg ziet zelfs 

een rol voor het Cultural Studies-onderzoek, want ‘zij weten meer 

over mediavoorkeuren’. Dit is geen miskenning van de opvattingen 

die binnen Cultural Studies bestaan, zo stelt Valkenburg, want zij 

weten ook wel dat televisie invloed heeft. Om te illustreren dat hier 

steeds meer overeenstemming over is, haalt zij David Buckingham 

aan die stelt: 

 

                                                

470 Bushman, Brad. J., Craig Anderson. ‘Media Violence and the American 
Public. Scientific Facts Versus Media Misinformation’. In: American 

Psychologist. 56 (6/7), 2001: p. 477 – 489. 
471 Ibid. 
472 Valkenburg, Patti. Beeldschermkinderen. Theorieën over kind en media. 
Amsterdam: Boom, 2002, p. 31. 
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Natuurlijk betekent het aanvallen van de aannamen van 

traditioneel effectonderzoek niet dat ontkend kan worden 

dat de media enige mate van invloed hebben op het publiek. 

Het is eenvoudigweg bedoeld om te suggereren dat de aard 

van deze macht en invloed niet als een eendimensioneel 

proces van oorzaak en gevolg gezien kan worden.473  

 

Cultural Studies-onderzoek zou daarom gebruikt moeten worden om 

de representatieve resultaten uit de mediapsychologie beter te 

kunnen duiden en eventueel te nuanceren. Ook de mediapsychologie 

heeft ‘het model van uniforme effecten’ al lang verlaten, ze gaat er 

echter onverminderd vanuit dat de invloed van televisie niet 

ontkend kan worden en dat televisie nog steeds een bedreiging 

vormt . Deskundigen en Beschermers moeten deze bedreiging van de 

Kwetsbare Kijker serieus nemen. Of zoals Valkenburg stelt: 

 

Stel dat een geweldproductie slechts één promille van de 4,8 

miljoen kinderen en jongeren op enigerlei wijze zou 

beïnvloeden. (...) dan lopen er per geweldproductie in 

Nederland al gauw zo’n vijfduizend kinderen en jongeren 

een verhoogd risico op agressief gedrag. Kanspercentages 

van deze grootte moeten serieus worden genomen, door de 

wetenschap, maar ook door opvoeders en beleidsmakers.474 

 

Valkenburg beschrijft Cultural Studies niet alleen als een 

bedreiging van de consensus over de kwetsbaarheid van de kijker. 

Ze laat zien welke positieve rol deze traditie kan spelen in het 

bestuderen van de kwalijke invloed van televisie. Hiermee wordt 

niet alleen het discours van de Kwetsbare Kijker herbevestigd, ook 

de alternatieve articulatie van de kijker krijgt een plek binnen het 

                                                

473 Buckingham. D. After the death of childhood. Growing up in in the age of 

electronic media. Cambridge: Polity Press, 2000, p.130. Geciteerd en 
vertaald in: Valkenburg, Patti. Beeldschermkinderen. Theorieën over kind 

en media. Amsterdam: Boom, 2002, p. 87. 
474 Valkenburg, Patti. Beeldschermkinderen. Theorieën over kind en media. 
Amsterdam: Boom, 2002, p. 88. 
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discours waardoor ook Cultural Studies bij kan dragen aan de 

bescherming van de Kwetsbare Kijker. Anders gezegd, de 

deskundigheid van Cultural Studies-wetenschappers kan worden 

geautoriseerd als zij een bijdrage leveren aan (de nuancering van) 

het effectonderzoek en daarmee dus de bestaande positie van 

Deskundige binnen het discours van de Kwetsbare Kijker 

herbevestigt.  

Het behoud van het discours van de Kwetsbare Kijker wordt 

niet alleen uitgevochten door keer op keer te wijzen op de bedreiging 

van televisie of door empirisch onderzoek te doen naar de slechte 

invloed van het medium. De grondbeginselen van de active 

audience-benadering moeten volgens sommigen ook bestreden 

worden.475 David Miller en Greg Philo kiezen de frontale aanval 

door te stellen dat de hele active audience-benadering gebaseerd is 

op een aantal fundamentele misvattingen, zoals zij stellen in het 

artikel The active audience and wrong turns in media studies: 

 

In the field of media and cultural studies many researchers 

have stopped looking for media effects. Instead, they have 

become obsessed by audience interpretations of "texts". On 

discovering that people have different views about the 

world, they mistakenly advance the thesis that texts have 

no fixed meanings and reject concepts such as media power 

and influence.476  

 

 

Het verwijt dat zij maken is dat er een obsessieve interesse is voor 

de lezing van de (televisie)tekst. Elke kijker zou de macht hebben 

om een televisieprogramma zo te interpreteren dat het werkelijk 

                                                

475 Kritiek op de active audience-benadering werd eerder al gegeven in: 
Corner, J., ‘Meaning, genre and context. The problematics of public 
knowledge in the new audience studies.’ In: Curran, J. en M. Gurevitch 
(red.). Mass media and society. London: Edward Arnold, 1991; Curran, J. 
‘The new revisionism in mass communications research. A reappraisal." In: 
European Journal of Communication. 5, 2/3, 1990: p. 135 – 164. 
476 Miller, David. Greg Philo. ‘The active audience and wrong turns in media 
studies: rescuing media power’. In: Soundscapes, 4, 2001, p. 1. 
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alles kan betekenen wat de kijker zelf wil. Hierdoor zijn vragen over 

invloed niet meer mogelijk, laat staan vragen naar de 

corrumperende werking van het medium. 

 

This was the development of research designs which in 

practice were unable to investigate or find effects. This was 

because they tended only to examine the interpretation (or 

"reading") of texts rather than whether anyone believed 

them. The move from examining the role of texts in the 

interpretation of reality to examining the interpretations of 

texts only thus lost a crucial link with the material world. 

Research in this tradition was unable to properly 

conceptualise questions of influence on popular beliefs about 

the world. Such research did not examine the influence of 

media on belief or the actual use by audiences of their own 

real experience in criticising texts — as opposed to their 

presumed ability to simply make up another meaning.477 

 

Deze misvatting van de wijze waarop er onderzoek gedaan moet 

worden naar de rol van televisie in de samenleving, heeft er toe 

geleid dat onderzoeken als dat van Morley in zijn NATIONWIDE-

onderzoek en Ang naar DALLAS niet meer in relatie staan tot de 

materiële werkelijkheid en alleen iets zeggen over het moment van 

decoderen op microniveau. Met andere woorden, omdat de ene 

kijker een andere betekenis geeft aan een televisieprogramma dan 

de andere kijker, is nog niet aangetoond dat televisie geen slechte 

invloed heeft, aldus Martin en Philo.478 Cultural Studies-

onderzoek naar televisie is zich steeds meer gaan concentreren op 

het gebruik en de manier waarop er, bijvoorbeeld binnen het gezin, 

                                                

477 Ibid. 
478 Later heeft Morley verklaard dat uit zijn bevindingen niet de conclusie 
mag worden getrokken dat er een volledige afwezigheid is van invloed van 
de media. Zie: Morley, David. ‘Theoretical orthodoxies. Textualism, 
constructivism and the 'new ethnography' in cultural studies.’ In: Ferguson, 
M. en P. Golding (red.). Cultural studies in question. London: Sage, 1997. p. 
125. 
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gesproken wordt over televisie.479 Dit etnografische onderzoek komt 

steeds verder af te staan van de televisietekst en doet dus ook geen 

uitspraken over de invloed van televisie, maar tracht het gebruik 

van het medium te duiden. Hiermee wordt er impliciet stelling 

genomen tegen het idee dat televisie een rol speelt in de manier 

waarop televisiekijkers zich een mening vormen over de wereld. 

Want onderzoekers als Morley zeggen in hun onderzoek helemaal 

niets meer over de macht en invloed van de media en daarom wordt 

het belang van deze vragen ondermijnd, zo concluderen Martin en 

Philo.480 Cultural Studies-onderzoek ontkent dat televisie een 

‘message bearing technology’ is en daarmee anders dan andere 

apparaten. Met andere woorden, omdat televisie boodschappen 

uitdraagt is het noodzakelijk om vragen te stellen over de 

ideologische implicaties van het medium. Vragen naar het gebruik 

van een apparaat zijn zinnig als het broodrooster is, maar televisie 

is nu eenmaal echt wezenlijk anders dan een broodrooster.481 Een 

vergelijkbaar verwijt treft het onderzoek van Ang. Ang heeft 

helemaal niets te zeggen over de ideologische consequenties van het 

kijken naar een soapserie, sterker nog, zij beschrijft juist hoe dit 

soort programma’s voor vrouwen een ‘safe place’ biedt:  

 

In fantasy and fiction however, there is no punishment for 

whatever identity one takes up, no matter how headstrong 

or destructive: there will be no retribution, no defeat will 

ensue. Fantasy and fiction, then are the safe places of excess 

in the interstices of ordered social life.482  

 
                                                

479 Zie: Lull, J. World families watch television. Newbury Park, CA: Sage, 
1988; Lull, J. Inside family viewing. Ethnographic research on television's 

audiences. London: Routledge, 1990; Morley, David. Family television. 
London: Comedia, 1986; Morley, David. Television, audiences and cultural 

studies. London: Routledge, 1992; Silverstone, Roger. Television and 

everyday life. London: Routledge, 1994. 
480 Miller, David. Greg Philo. ‘The active audience and wrong turns in media 
studies: rescuing media power’. In: Soundscapes, 4, 2001, p. 9. 
481 Op. cit., p. 3. 
482 Ang, Ien. Living room wars. Rethinking media audiences for a post-

modern world. London: Routledge, 1996, p. 95. 
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Door de macht van de lezeres centraal te stellen, miskent Ang de 

kwalijke gevolgen die ook soapseries kunnen hebben, want in 

‘plezier’ en ‘fantasie’ liggen wel degelijk ook machtsbelangen 

besloten en door de wijze waarop Ang ‘plezier’ beschrijft, staat het 

volledig los van deze machtsstrijd en de werkelijkheid.483  

 Dat Cultural Studies een andere doelstelling heeft dan 

waarheidsvinding, zo zetten Martin en Philo hun kritiek voort, 

blijkt wel uit de uiterst selectieve manier waarop de groepen worden 

benoemd die zich kunnen verzetten tegen de dominante 

betekenissen in de televisietekst. Waarom zijn het altijd de politiek 

correcte groepen waarvan wordt gezegd dat populaire cultuur kan 

bijdragen aan hun emancipatie?484 Zij vragen zich dan ook af: 

 

We can ask for whom popular culture is empowering? If it is 

everyone, do Fiske and Lull mean to suggest that it is also 

empowering for adherents of the far-right, for child abusers, 

for racists or misogynists?485 

  

Er is volgens Martin en Philo maar één conclusie mogelijk. Cultural 

Studies-onderzoek is vooringenomen en speculatief en heeft niets te 

maken met de manier waarop mensen denken en handelen in de 

echte wereld. Er is maar één manier om echt te begrijpen welke rol 

televisie speelt in de manier waarop mensen hun ideeën vormen 

over de wereld: door middel van empirisch onderzoek naar de 

invloed van televisie.486 

 

De Beschermers en Deskundigen hebben elkaar nodig om elkaars 

rollen te bevestigen. Zonder de juiste deskundigheid kan de 

Beschermer het onderscheid niet maken tussen de televisie als 

                                                

483 Miller, David. Greg Philo. ‘The active audience and wrong turns in media 
studies: rescuing media power’. In: Soundscapes, 4, 2001, p. 5. 
484 Deze vraag wordt onder meer gesteld door David Harris in: Harris, 
David. From class struggle to the politics of pleasure. London: Routledge, 
1992, p. 170.  
485 Miller, David. Greg Philo. ‘The active audience and wrong turns in media 
studies: rescuing media power’. In: Soundscapes, 4, 2001, p. 4. 
486 Op. cit., p. 9. 
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Corruptor en Verlichter maar zonder de erkenning van de 

Beschermers krijgt de Deskundige geen positie in het publieke debat 

over televisie in Nederland. Dit zou ten koste kunnen gaan van de 

aandacht, financiering en erkenning van dit soort wetenschappelijk 

werk. Hoewel ik heb willen aantonen dat het verschil tussen 

Cultural Studies-onderzoek en effectonderzoek helemaal niet zo 

fundamenteel is, dient deze alternatieve articulatie van de rol van 

televisie in de samenleving bestreden te worden om het behoud van 

het discours van de Kwetsbare Kijker, en daarmee de posities van de 

Beschermer en de Deskundige. Valkenburg doet dit door de expertise 

van Cultural Studies-onderzoek een plek te geven binnen het 

discours van de Kwetsbare Kijker en Miller & Philo door Cultural 

Studies frontaal aan te vallen. De noodzaak om Cultural Studies-

onderzoek fel te bestrijden, komt voort uit een essentieel verschil 

tussen het effectonderzoek en Cultural Studies; binnen Cultural 

Studies-onderzoek wordt de rol van de Beschermer niet 

herbevestigd. Allereerst is dit het resultaat van de benadering van 

televisie. Deze benadering is niet vanuit zorg maar als een 

interessant populair cultureel fenomeen dat het verdient om serieus 

te worden genomen. Ook de kijkers worden binnen Cultural Studies 

benaderd als actief en behept met het vermogen tot interpretatie, 

reflexiviteit en politieke duiding. Deze overtuiging heeft ertoe geleid 

dat er binnen het Cultural Studies-onderzoek niet zozeer vragen 

worden gesteld naar (kwalijke) invloed, alswel naar de wijze waarop 

kijkers betekenis geven aan het medium. Oftewel, niet zozeer wat 

het medium doet met kijkers, maar wat kijkers doen met het 

medium staat centraal binnen het onderzoek van Cultural Studies. 

Met deze benadering en methode van onderzoek kunnen er geen 

resultaten komen die de positie van de Beschermer herbevestigt en 

is het dus niet instrumenteel bij instanties als de Kijkwijzer. Zolang 

de deskundigheid vanuit Cultural Studies de positie van de 

Beschermer niet ondersteunt, zal het dus amper toegang krijgen tot 

het publieke debat. 
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De Kwetsbare Kijker en de toekomst van de publieke omroep 

Valkenburg gaf al aan dat de potentiële kwalijke invloed van 

televisie niet alleen de zorg verdient van de wetenschap en de 

ouders. Ook beleidsmakers moeten de bescherming van de 

Kwetsbare Kijker serieus nemen. Dat gebeurt ook. Dit blijkt onder 

meer uit de min of meer afgedwongen zelfregulerende maatregel 

van de audiovisuele industrie om de Kijkwijzer in het leven te 

roepen. Op welke manier het discours van de Kwetsbare Kijker 

bepalend is voor het overheidsbeleid, zal blijken uit de discussie 

over de toekomst van de publieke omroep in Nederland. In een 

beschrijving van de discussie over de toekomst van de publieke 

omroep zal ik laten zien dat ook nu nog het medium betekenis krijgt 

binnen de kaders van het discours van de Kwetsbare Kijker, 

waardoor de legitimiteit van de publieke omroep bevestigd wordt. 

 Kern van de discussie over de toekomst van de publieke 

omroep is dat de publieke omroep haar legitimatie mede ontleent 

aan de betekenis die binnen het discours van de Kwetsbare Kijker 

aan de publieke omroep wordt gegeven. Al vanaf de late jaren 

twintig werd er bestuurlijk vastgelegd dat de omroepen als 

spreekbuizen van de zuilen de verantwoordelijkheid moesten dragen 

voor televisie in Nederland. De vanzelfsprekendheid van deze 

verantwoordelijkheid werd in de decennia na de oorlog regelmatig 

aangetast door bijvoorbeeld de opstand van de jongeren en de 

populariteit van de TROS, maar dat heeft er niet toe geleid dat de 

publieke omroep is opgeheven. Juist het openstellen van het bestel 

heeft ervoor gezorgd dat het belang van een publieke omroep steeds 

explicieter werd gearticuleerd onder dreiging van de ‘vertrossing’. 

Ondanks de consensus onder beleidsmakers in Nederland dat de 

publieke omroep van onmisbaar belang is, heeft het publieke 

omroepbestel nog niet zo zwaar onder druk gestaan als nu. 

 Op 1 januari 1988 trad de nieuwe Mediawet in werking. Dit 

was een hoopvolle ontwikkeling voor de publieke omroep omdat in 

deze wet onder meer was opgenomen dat er een derde publiek net 

zou komen voor kunst, cultuur en televisieprogramma’s voor 

minderheden. Hiermee werd aan de vraag voldaan naar meer 
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Nederlandstalige zenders. Met dit derde net zou de noodzaak voor 

nieuwe, commerciële zenders verdwijnen. Tenminste dat was de 

veronderstelling. In hetzelfde jaar werden echter al de eerste 

initiatieven ontplooid door enkele Nederlandse uitgeverijen en de 

AVRO, VOO en natuurlijk de TROS om een commerciële 

Nederlandstalige zender op te richten. Dit initiatief strandde al in 

een vroeg stadium maar vormde wel het begin van een reeks van 

gebeurtenissen waarvan de beschrijvingen zich nog het best laten 

vergelijken met een spannend jongensboek.487  

 Omdat Nederlandse zenders zich moesten houden aan de 

Nederlandse mediawet en deze wet nog geen commerciële omroep 

toestond, was de cruciale vraag of een nieuwe zender werd 

aangemerkt als ‘buitenlands’ of ‘Nederlands’. Twee nieuwe zenders 

werden door het Commissariaat voor de Media in onderzoek 

genomen: TV10 en RTL Véronique. TV10 was volgens het 

Commissariaat een Nederlandse zender en mocht niet uitzenden, 

maar omdat RTL Véronique vanuit Luxemburg uitzond was het een 

buitenlandse zender en mocht het op 2 oktober 1989 starten met 

haar eerste uitzending. Gesterkt door het succes van wat inmiddels 

RTL4 heet, begint de Holland Media Groep in 1993 met RTL5. Twee 

jaar later komen de eerste nichezenders op de kabel, namelijk TV 10 

Gold en The Music Factory (TMF), een Nederlands versie van MTV. 

In datzelfde jaar begint ook SBS6 en stapt Veronica uit het publieke 

bestel om drie dagen nadat SBS6 is begonnen een zelfstandige 

commerciële zender te beginnen.488 In één decennium (1989-1999) 

komen er meer dan tien Nederlandstalige zenders bij en inmiddels 

is de Nederlandse publieke omroep het sterkt beconcurreerd door 

commerciële zenders in de eigen taal van alle Europese publieke 

omroepen.489 Het marktaandeel van de publieke omroep is met de 

komst van de commerciële zenders dan ook teruggelopen van 75% in 

                                                

487 Zie: Snijders, Arjan. Rap van Fortuin. Hilversum: Broadcast Press, 1997. 
488 Contant, P. De TV-Oorlog: De keerzijde van 10 jaar commerciële televisie 

in Nederland. Utrecht: Kosmos-Z&K, 2000. 
489 Met het oog op morgen. De publieke omroep na 2008. Kabinetsvisie op de 

toekomst van de publieke omroep. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap(pen), 2005, p.9. 
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1990 naar 33% in 2005. Negen miljoen kijkers worden niet meer 

bereikt door de publieke omroepen. Onder deze negen miljoen zijn 

met name jongeren, allochtonen en lager opgeleiden die vrijwel 

alleen nog maar naar de commerciële zenders kijken.490  

 Het is een understatement te verklaren dat de huidige 

situatie ervoor heeft gezorgd dat de legitimiteit van de publieke 

omroep onder druk is komen te staan. De vraag is wat de 

maatschappelijke en culturele rol van een publieke omroep nog is in 

de huidige samenleving. Wat of wie vertegenwoordigt zij nog?  

 De afgelopen jaren verschijnen er vele rapporten om de 

problemen in kaart te brengen en adviezen te geven over hoe het nu 

verder moet.491 Want, zo schrijven Broeders en Verhoeven in een 

rapport van de WRR:  

 

De gestage leegloop van de publieke omroep maakt het 

noodzakelijk een nieuwe legitimatie te zoeken van publieke 

omroepen. Die zoektocht moet zeer snel op gang komen, 

omdat anders onder de jongere generaties een sterke 

                                                

490 Omzien naar de omroep. Rapport van de visitatiecommissie landelijke 

publieke omroep. Hilversum: Nederlandse Publieke Omroep, 2004. 
491 Afstemmen op het publiek. De maatschappelijke verankering van de 

publieke omroep. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 2004; Omzien 

naar de omroep. Rapport van de visitatiecommissie landelijke publieke 

omroep. Hilversum: Nederlandse Publieke Omroep, 2004; Broeders, D., I. 
Verhoeven. ‘Kiezen uit overvloed. Sociaal-culturele ontwikkelingen in vraag 
en aanbod in het medialandschap’, in: Donk, W. van de, D. Broeders en F. 
Hoefnagel (red.). Trends in het medialandschap. Vier verkenningen. [WRR 
Verkenningen, nr. 7] Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005; De 

Publieke Omroep verdient beter. Een toekomstplan van de PVDA. 
Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting, 2005; Donk, W. van de, D. 
Broeders en F. Hoefnagel (red.). Trends in het medialandschap. Vier 

verkenningen. [WRR Verkenningen, nr. 7] Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2005; De publieke omroep voorbij. De nieuwe rol van de 

overheid in het publieke mediadomein. Raad voor Cultuur. 2005; Donk, 
W.B.H.J. van, e.a. (red.). Focus op Functies. Uitdagingen voor een 

toekomstbestendig mediabeleid. Den Haag/Amsterdam: Amsterdam 
University Press/WRR, 2005; Met het oog op morgen. De publieke omroep na 

2008. Kabinetsvisie op de toekomst van de publieke omroep. Den Haag: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen), 2005; Rutten, Paul. 
Andra Leurdijk, Valerie Frissen. Out of Focus. Een analyse van het WRR 

rapport over de toekomst van de media. TNO. 2005. 
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socialisatie in het commerciële repertoire optreedt die in de 

toekomst zal leiden tot een verdere ineenstorting van de 

publieke omroep.492  

 

Sinds het openstellen van het omroepbestel en de toelating van de 

TROS is de vanzelfsprekende functie van de publieke omroep steeds 

verder ondermijnd. De bestuurlijke elite tuimelt, net zoals in de 

jaren zeventig, over zichzelf heen om het belang van een sterke 

publieke omroep te herarticuleren493 en de plannen stapelen zich op 

om de publieke omroep zodanig te reorganiseren dat haar 

voortbestaan in ieder geval is gegarandeerd. De felle discussie over 

de manier waarop de publieke omroep gered moet worden, zou haast 

doen vermoeden dat de consensus over de rol van televisie in de 

Nederlandse samenleving ter discussie staat.494 Dat is niet het 

geval; nog altijd is de manier waarop het medium betekenis krijgt 

een herbevestiging van het discours van de Kwetsbare Kijker, zoals 

dit zich in de afgelopen decennia heeft gevormd. Deze continuïteit is 

in de huidige discussie te herkennen in de functie die er aan 

televisie, en de publieke omroep in het bijzonder, wordt toegekend. 

Zo schrijft de commissie-Eijffinger van het Wetenschappelijk 

Instituut voor het CDA dat de publieke omroep de taak heeft om een 

objectieve, betrouwbare, integere, pluriforme en onafhankelijke 

bijdrage te leveren aan de cohesie binnen de samenleving.495 De 

Wiardi Beckman stichting, het wetenschappelijk bureau van de 

Partij van de Arbeid, onderkent dit streven. Omdat de publieke 

omroep jongeren, allochtonen en lager opgeleiden kwijt aan het 

                                                

492 Broeders, D., I. Verhoeven. ‘Kiezen uit overvloed. Sociaal-culturele 
ontwikkelingen in vraag en aanbod in het medialandschap’, in: Donk, W. 
van de, D. Broeders en F. Hoefnagel (red.). Trends in het medialandschap. 

Vier verkenningen. [WRR Verkenningen, nr. 7] Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2005, p. 101. 
493 Zie: Kooyman, Ad. De marges van een links televisiebeleid. Muiderberg: 
Coutinho, 1977. 
494 Zie voor een kritiek op het rapport ‘Focus op functies’ van de WRR: 
Rutten, Paul. Andra Leurdijk, Valerie Frissen. Out of Focus. Een analyse 

van het WRR rapport over de toekomst van de media. TNO. 2005. 
495 Afstemmen op het publiek. De maatschappelijke verankering van de 

publieke omroep. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 2004. 
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raken is, dreigt er zelfs een tweedeling in de samenleving. Zij 

schrijven in het rapport 'De publieke omroep verdient beter':  

 

Juist de sociale en generationele opbouw van de 

kijkersprofielen reflecteert dreigende nieuwe, harde 

scheidslijnen in de samenleving. Want als deze trend zich 

doorzet, ontstaat er een blijvende kloof tussen twee soorten 

bevolkingsgroepen: zij die geheel verkeren in de commerciële 

‘media-setting’ en zich, zoals uit onderzoek blijkt, minder 

betrokken voelen bij gebeurtenissen in de maatschappij 

tegenover hen die die betrokkenheid wel hebben en de 

publieke omroep trouw blijven.496 

 

Alle rapporten over de toekomst van de publieke omroep wijzen op 

de taak die de publieke omroepen hebben om democratisch 

burgerschap, sociale samenhang, kritische, vrije meningsvorming en 

professionele onafhankelijkheid en betrouwbaarheid te waarborgen 

en te verstevigen.497  

 Televisie moet ingezet worden als Verlichter. Alleen dan kan 

zij een bijdrage leveren aan die waarden die in de samenleving het 

fundament vormen voor het welzijn van alle Nederlanders. Deze 

waarden zijn te belangrijk voor de Nederlandse samenleving om 

over te laten aan de commerciële zenders waar ze niet zijn 

gewaarborgd, wat uiteindelijke de cohesie binnen de samenleving in 

gevaar zou kunnen brengen. Staatssecretaris Van der Laan schrijft 

in haar toekomstvisie op de publieke omroep:  

 

De risico’s gelden eerst en vooral voor de functies nieuws, 

opinievorming en maatschappelijk debat, cultuur, educatie en 

andere informatie. In deze functies zijn onafhankelijkheid, 

pluriformiteit, toegankelijkheid en kwaliteit van het aanbod 

                                                

496 De Publieke Omroep verdient beter. Een toekomstplan van de PVDA. 
Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting, 2005, p. 9. 
497 Donk, W.B.H.J. van, e.a. (red.). Focus op Functies. Uitdagingen voor een 

toekomstbestendig mediabeleid. Den Haag/Amsterdam: Amsterdam 
University Press/WRR, 2005, p 11. 
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niet vanzelfsprekend.498 

 

Want er is een tendens te bespeuren dat de ‘logica van de tabloids 

en roddelbladen’ de norm is geworden voor nieuwsvoorziening op de 

commerciële zenders.499  

 

Deze harde, internationale trend van commercialisering en 

van een entertainmentrevolutie schept nieuwe normen en 

rolmodellen. Daarmee wordt het onderscheid tussen ‘hoge’ 

en ‘lage’ cultuur en de historische voorbeeldfunctie van de 

elitecultuur en (...) ideaal van cultuurspreiding en 

volksverheffing op de proef gesteld en in het defensief 

gedrukt.500 

 

De analyse van het probleem in de hiervoor aangehaalde rapporten 

is min of meer gelijk. Televisie moet door de publieke omroep 

ingezet worden om bij te dragen aan het welzijn van Nederland.501 

Als deze verantwoordelijke taak overgelaten wordt aan de 

commerciële zenders zijn democratisch burgerschap, sociale 

samenhang en kritische, vrije meningsvorming niet meer 

gewaarborgd. Dit is nauwelijks een antwoord op de onderliggende 

kwestie. De legitimiteit van de publieke omroep in Nederland staat 

                                                

498 Met het oog op morgen. De publieke omroep na 2008. Kabinetsvisie op de 

toekomst van de publieke omroep. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap(pen), 2005, p. 8. 
499 Zie voor een analyse van deze tendens in de televisiejournalistiek: 
Dahlgren, P. Television and the public sphere. Citizenship, Democracy and 

the Media. London: Sage, 1995; Glynn, Kevin. Tabloid Culture. Trash taste, 

Popular Power, and the Transformation of American Television. Durham: 
Duke University Press, 2000. 
500 De Publieke Omroep verdient beter. Een toekomstplan van de PVDA. 
Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting, 2005, p. 10. 
501 De doelstelling van de publieke omroep is omschreven als: Wij hebben de 
ambitie (...) bij te dragen aan de openbare meningsvorming, aan het 
bestrijden van vooroordelen en daarmee aan het functioneren van de 
democratie. (...) De mogelijkheden die dat biedt om een rol van betekenis te 
spelen in het maatschappelijke en culturele leven willen wij ten volle 
benutten. Zie: Publieke omroep. Missie en strategie. www.omroep.nl. Versie 
Januari 2007. 
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immers onder druk, omdat steeds minder mensen naar de publieke 

zenders kijken en het marktaandeel gezakt is tot slechts een derde 

van de kijkers in 2005. Het bereik onder jongeren, allochtonen en 

lageropgeleiden is zo mogelijk nog lager. De vraag is sinds de 

opkomst van de TROS hetzelfde gebleven: Hoe kun je een 

samenleving ‘verlichten’ als meer dan de helft niet naar je kijkt? Op 

deze vraag is in de afgelopen veertig jaar nog geen antwoord 

gegeven en de druk op de publieke omroep neemt alleen maar toe. 

Toch blijft het discours waarbinnen televisie betekenis krijgt, en de 

publieke omroep moet worden gelegitimeerd, onveranderd. 

  

Het streven van de Beschermers naar ‘verlichting’ mag dan wel 

hetzelfde zijn gebleven, er is in de discussie wel een erkenning van 

de moeilijke situatie waarbinnen de publieke omroep zich moet 

legitimeren. Niet alleen het grote aanbod aan commerciële zenders 

heeft de rol van de publieke omroep gemarginaliseerd, ook de 

nieuwe mogelijkheden van digitalisering en de verspreiding via 

internet heeft het alleenrecht dat er tot 1989 nog was verder 

ondermijnd. In het Tussentijds Concessiebeleidsplan 2006-2010 van 

de Publieke Omroep staat: 

 

We beleven onzekere tijden in de samenleving, maar ook in 

relatie tot de ontwikkelingen in het medialandschap. 

Traditionele media en diensten zijn nog steeds belangrijk, 

maar tal van nieuwe mogelijkheden tekenen zich af en ooit 

verworven posities en zekerheden worden niet langer als 

vanzelfsprekend gecontinueerd. We zijn op weg naar een 

nieuwe orde, in een nieuwe markt en onder nieuwe 

omgevingscondities. Dit betekent dat wij bij het maken van 

strategische keuzes een inschatting moeten maken van de 

veranderingen die de komende jaren een doorslaggevende rol 

gaan spelen.502  

 

                                                

502 Tussentijds Concessiebeleidsplan 2006–2010. Publieke omroep, 2005, p. 
8. 
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Volgens het PvdA-rapport brengt dat de publieke omroep in een 

duivels dilemma:  

 

We stuiten hier op niets minder dan het ‘Faust-dilemma’ 

van de publieke omroepen: verkoopt men zijn ziel aan de 

duivel? Tot welke prijs dient men de weglopende kijkers te 

achtervolgen? Hoe ver gaat men in de Grote Slag om de 

kijkcijfers en hoe allesbepalend wil men die dubbelzinnige 

maatstaf laten zijn?503  

 

Deze penibele situatie heeft er wel toe geleid dat er enige 

realiteitszin in de discussie is gekomen over welke belangrijke rol de 

publieke omroep nog kan spelen. Een van de voorbeelden is het 

voorstel om de publieke omroep zich enkel te laten richten op die 

aspecten die voor de samenleving van direct belang zouden zijn, 

voornamelijk nieuws en opinie, zoals gepresenteerd in het WRR-

rapport Focus op Functies.504 Hiermee zouden in ieder geval de 

kernwaarden van de televisie als Verlichter nog in handen blijven 

van de Beschermers. Dit voorstel is nog wel in lijn met het discours 

van de Kwetsbare Kijker. Het tracht immers nog steeds de 

verschillende subjectposities te herbevestigen, maar is tegelijkertijd 

een concessie aan de ontstane situatie waarin de publieke omroep 

niet meer bepalend maar supplementair is. Het rapport heeft dan 

ook veel kritiek gekregen omdat hiermee het belang van de publieke 

omroep nog verder onder druk zou komen te staan.505 Het treedt te 

ver buiten de kaders van het discours van de Kwetsbare Kijker om 

ook daadwerkelijk uitgevoerd te worden.  

                                                

503 De Publieke Omroep verdient beter. Een toekomstplan van de PVDA. 
Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting, 2005, p. 9. 
504 Donk, W.B.H.J. van, e.a. (red.). Focus op Functies. Uitdagingen voor een 

toekomstbestendig mediabeleid. Den Haag/Amsterdam: Amsterdam 
University Press/WRR, 2005, p 15. 
505 Rutten, Paul. Andra Leurdijk, Valerie Frissen. Out of Focus. Een analyse 

van het WRR rapport over de toekomst van de media. TNO. 2005, p. 24. 
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Want zoals al eerder is gebleken wordt de verdediging van het 

discours van de Kwetsbare Kijker alleen maar uitgesprokener 

naarmate zij meer onder druk komt te staan en worden de 

beginselen van het discours niet aangepast aan een nieuwe situatie, 

maar is deze een aanleiding om de verworvenheden juist nog sterker 

te herbevestigen. Dan vinden de verschillende partijen elkaar in een 

gemeenschappelijk streven naar de herarticulatie van de basis 

waarop zij kunnen bestaan. Zoals strijdvaardig wordt beschreven in 

het PvdA-rapport: 

 

De druk op het omroepbestel is te groot geworden. ‘Alles moet 

uit de kast’, er is een samenbundeling van alle mogelijke 

krachten en talenten nodig om de publieke omroep in het 

sterk veranderende medialandschap te versterken en 

verbeteren.506  

 

Ondanks een opkomende realiteitszin en de voorstellen om tot 

pragmatische oplossingen te komen is vooral de continuïteit in de 

discussie over de rol van televisie in Nederland herkenbaar. Nog 

altijd zijn de vertegenwoordigers van een specifieke sociale groep in 

de Nederlandse samenleving behept met ‘een geestelijke 

achtergrond en een hoog ideaal’, zoals staatssecretaris Cals van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het in 1951 omschreef. De 

toegang tot deze discussie is, zoals Ang al stelde, herleidbaar tot de 

klasse (of in ieder geval de sociale groep) van waaruit de sprekers 

komen.507 Hierdoor blijft de ‘equivalentieketen’ in de articulatie van 

het medium in stand: de bestuurlijke elite van Nederland vindt 

elkaar nog steeds in de doelstelling dat weliswaar niet alle burgers 

altijd kijken, maar ‘wel sommige burgers altijd en alle burgers 

                                                

506 De Publieke Omroep verdient beter. Een toekomstplan van de PVDA. 
Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting, 2005, p. 3. 
507 Ang, Ien. Het geval Dallas. Populaire kultuur, ideologie en plezier. 
Amsterdam: SUA, 1982, p. 48. 
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soms.’508 Zij moeten niet alleen kijken om te worden ‘verlicht’, maar 

vooral om te voorkomen dat televisie de samenleving zal 

corrumperen. De publieke omroep is de bescherming tegen de 

‘harde, internationale trend van commercialisering en van een 

entertainmentrevolutie’. Of zoals het in de jaren zeventig heette: de 

vertrossing. Door de trend wordt de cohesie binnen de samenleving 

bedreigd. De bestuurlijke elite moet wel de rol van Beschermer 

blijven vervullen om de Kwetsbare Kijker te behoeden voor het 

kwade. Alles ten bate van het welzijn van Nederland. 

 

Het voortbestaan van de Kwetsbare Kijker 

Met de bespreking van het functioneren van de Kijkwijzer en de 

discussie over de toekomst van de publieke omroep heb ik de 

continuïteit willen aantonen in de wijze waarop televisie betekenis 

krijgt in Nederland. Ook nu nog is het cyclische karakter van de 

betekenisgeving aan televisie als medium, dat al vele decennia 

standhoudt, makkelijk herkenbaar in het publieke debat. De 

discursieve positie van de Beschermer bepaalt nog steeds de vorm 

(het rationele en intellectuele debat) en de plek (kranten, 

tijdschriften, en wetenschappelijke en bestuurlijke rapporten) van 

het geautoriseerde publieke debat. Vanuit deze positie wordt nog 

steeds de kwetsbaarheid van de kijker keer op keer onderstreept, 

om daarmee ook de eigen rol van Beschermer te herbevestigen. 

Alternatieve articulaties waarin de verschillende rollen niet worden 

erkend, blijven buiten het discours. Ook de deskundigheid vanuit de 

wetenschap is beperkt tot de articulaties die uitgaan van de 

kwetsbaarheid van de kijker en daarmee de rol van de Beschermer 

herarticuleren. Deskundigheid die buiten het discours valt, zoals 

binnen het Cultural Studies-onderzoek, krijgt geen plek in het 

publieke debat. 

Als de betekenis van televisie ook nu nog gevormd wordt in 

relatie tot het discours van de Kwetsbare Kijker, zoals ik hiervoor 

                                                

508 Met het oog op morgen. De publieke omroep na 2008. Kabinetsvisie op de 

toekomst van de publieke omroep. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap(pen), 2005, p. 2. 
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heb willen aantonen, is het van belang om na te gaan vanuit welk 

belang dit wordt gedaan en hoe het kan dat deze specifieke 

articulatie al zo lang bepalend is voor de publieke discussie over de 

rol van televisie in de samenleving. Hierbij moet de legitimatie van 

het netwerk van wederzijds afhankelijke subjectposities nader 

worden geduid en de vraag worden gesteld welke rol waarden als 

democratisch burgerschap, sociale samenhang, kritische, vrije 

meningsvorming, rationaliteit, harmonie, educatie en schoonheid, 

waarnaar zo veelvuldig wordt verwezen in bijvoorbeeld de rapporten 

over de toekomst van de publieke omroep, spelen in het discours en 

daarmee de articulatie van televisie. 

In het laatste hoofdstuk zal ik deze vragen trachten te 

beantwoorden en laten zien wat het belang is van mijn bevindingen 

voor de discussie over de rol en functie van de media in de 

maatschappij. 
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Hoofdstuk 8  
 

Televisie tussen mythe en macht 
 

In de voorgaande hoofdstukken heb ik een duiding gegeven van de 

manier waarop televisie betekenis heeft gekregen in Nederland. In 

het laatste hoofdstuk zal ik beschrijven waarom de betekenis van 

televisie in Nederland zo lang en succesvol geplaatst is binnen de 

kaders van het discours van de Kwetsbare Kijker. Om dit te 

verklaren zal ik enkele publicaties bespreken van Davis, Mittell, 

Petley, De Wilde, Schoenbach en Jensen, waarin zij de oorzaken 

trachten bloot te leggen waarom televisie al zo lang een specifieke 

betekenis krijgt toebedeeld. Ik zal nagaan op basis van welke 

veronderstellingen deze auteurs het discours rondom televisie 

duiden. Deze zal ik toetsen aan de bevindingen uit dit proefschrift. 

Deze bespreking zal de basis zijn voor een eindbetoog waarin ik het 

belang van mijn onderzoek zal beschrijven voor de hedendaagse 

discussie over de relatie tussen de media en de samenleving. 

 

‘God terms’ 

Robert E. Davis beschrijft in Response to Innovation. A study of 

Popular Argument About New Mass Media hoe er in tijdschriften 

werd gereageerd op de introductie van film, radio en televisie in de 

Verenigde Staten. Hiervoor maakte hij gebruik van tijdschriften die 

in de Verenigde Staten verschenen tussen 1891 en 1955.509 Davis 

komt tot de conclusie dat er vier categorieën te onderscheiden zijn in 

de betekenisgeving rond de introductie van nieuwe 

communicatietechnologieën. Betekenisgeving op basis van 

definitie510, associatie511, vergelijking512 en causaliteit.513  

                                                

509 Davis, Robert E. Response to Innovation: A study of Popular Argument 

About New Mass Media. New York: Arno Press, 1976: p. 70. 
510 Het medium krijgt een waarde toegekend door er een bepaalde benaming 
aan mee te geven. In Nederland spreekt men van van ‘buis’, ‘blauwe 
cycloop’, ‘kast’, ‘kastje’, ‘kijkbuis’, ‘kijkdoos’, ‘kijkkast’, ‘het magische oog’, 
‘pit’, ‘kleurenpit’, ‘leugenkast’ en ‘verrekijk’. Zie: Sanders, Ewout. Sneeuw en 

Spoken. www.nrc.nl [Profiel 50 jaar TV] versie 8 december 2003. 
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 Binnen al deze categorieën herkent Davis twee kampen: zij 

die het nieuwe medium omarmen en trachten te ondersteunen 

(‘advocacy’) en auteurs die een nieuw medium als een bedreiging 

ervaren en deze trachten te bestrijden (‘attack’). Davis vindt vooral 

de overeenkomstigheid, herhaling en voorspelbaarheid van de 

reacties op elk nieuw medium opvallend.  

Met andere woorden, het lijkt niet van belang wat de 

karakteristieken zijn van een nieuw medium, ze krijgen allemaal op 

een zelfde manier betekenis: 

 

The predominant characteristic of the agitation about 

motion pictures, radio, and television is its repetitiousness. 

Promoters and attackers responded consistently and 

predictable to each new situation of innovation and to each 

new eruption of argument. They greeted each new medium 

with the same predictions, evaluated each one on the basis 

of its effects on the same institutions and values, defined 

each one in the same terms. The lines of argument, changed 

only in their specific referents, were repeated on each new 

occasion for disputation. The patterns and strategies of the 

discourse remained constant. Each new agitation gave the 

appearance of being one just past.514  

 

Hiermee komt de duiding van Davis in grote lijnen overeen met de 

bevindingen uit dit proefschrift. Een verklaring voor het keurslijf 

waarin de verbeelding van media is geplaatst, vindt Davis in de ‘de 

                                                                                                       

511 Het medium krijgt een waarde toegekend omdat het geassocieerd wordt 
met instituten of instanties die een erkende waarde hebben in de 
samenleving.  
512 Het medium krijgt een waarde toegekend door het te vergelijken met een 
culturele manifestatie die een erkende culturele waarde heeft. Dominant bij 
met name televisie is de vergelijking met boeken, lezen en het geschreven 
woord.  
513 Het medium krijgt een waarde toegekend door de invloed te duiden die 
het medium zou hebben op de gebruiker.  
514 Davis, Robert E. Response to Innovation. A study of Popular Argument 

About New Mass Media. New York: Arno Press, 1976, p 708. 
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ultieme begrippen’ waarvan de sprekers zich bedienen in de 

discussie:  

 

These are the god terms, which refer to the sanctioned 

concepts society holds in highest regard and with which few 

men publicly express disagreement.515  

 

De ‘god terms’ waaraan Davis refereert zijn die begrippen die niet 

meer ter discussie staan. Hij doelt hier op termen als democratie, 

educatie, vrede, cultuur, schoonheid, thuis, familie/gezin en 

realiteit. Hoewel zijn onderzoek zich baseert op bronnen tot 1955, 

zijn het herkenbare begrippen uit bijvoorbeeld de rapporten over de 

toekomst van de publieke omroep in Nederland. Deze termen bieden 

wat hij noemt een ‘ultimate rhetoric potency’ en vormen, 

structureren en beperken de betekenissen die er aan een nieuw 

medium kunnen worden toegekend: 

 

(…) the repetitive nature of the agitation may be further 

explained by examining the basic propositions, the ultimate 

terms, to which the arguers turned in making judgments. 

(…) these terms (…) are used as the common reference 

points in the dispute. Both sides argue from them, but the 

terms themselves are not debatable.516 

 

Een bedreiging van wat Davis ‘god terms’ zou noemen, wordt 

beschreven door Jason Mittell in zijn artikel The Cultural Power of 

an Anti-Television Metaphor.517 Volgens Mittell is het discours 

waarbinnen televisie betekenis krijgt gevormd in relatie tot de 

metafoor ‘drugs’. Zo stelt hij dat televisie wordt gepresenteerd als 

een bedreiging voor de gezondheid. Net als een junkie die weet dat 

verdovende middelen niet goed voor hem zijn, blijft de 

                                                

515 Op. cit., p. 709. 
516 Ibid. 
517 Mittell, Jason. ‘The Cultural Power of an Anti-Television Metaphor. 
Questioning the ‘Plug-in Drug’ and a TV-Free America’ Television and New 

Media, Nr. 2, 2000, p. 215-238. 
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televisiekijker zich blootstellen aan het gevaar omdat de vrije wil is 

weggevaagd: de televisiekijker is namelijk verslaafd. Evenals bij de 

discussie rondom drugs is te zien dat de bezorgdheid zich met name 

richt op kinderen, want zij zijn in ‘de kwetsbare leeftijd’ en vormen 

het object van zorg voor de ouders. Een verklaring voor deze 

eenvormigheid is dat beide, televisie en drugs, zich in dezelfde 

periode beginnen te manifesteren en bij beide de bezorgdheid zich 

richt op het tweeledige karakter. Televisie is volgens Mittell dus 

zowel de Verlichter als de Corruptor en als we uitgaan van de 

Engelse betekenis van drugs, en ‘drug’ ook medicijn kan betekenen, 

geldt tevens dat het kan ‘verlichten’ en ‘corrumperen’. 

De televisie als januskop die zowel de Verlichter als de 

Corruptor kan zijn, heb ik uitvoerig besproken in dit proefschrift en 

wordt onderkend in de verklaringen van Davis en Mittell. Ook De 

Wilde herkent deze tweeledigheid in de toekomstprofetieën die er 

verschijnen over de nieuwe media. In De Voorspellers: Een kritiek op 

de toekomstindustrie518 stelt hij dat er in toekomstprofetieën een 

monocausaal verband gelegd wordt tussen een nieuwe technologie 

(film, radio, televisie) en de realisatie dan wel ondermijning van een 

reeds bestaande waarde, zoals hoge cultuur, democratie, arbeid, 

stabiel gezinsleven.519 Ook Klaus Schoenbach onderschrijft in zijn 

oratie deze bewering als hij het heeft over de schijnbare 

tegenstelling tussen twee mythen over de media: 

 

A closer look at the myth of the “wonderful new medium”, 

however, reveals that it is often not as optimistic about the 

audience as it claims to be. It is actually a mirror image of 

the “dangerous-new-medium” myth.520 

 

                                                

518 Wilde, Rein de. De Voorspellers. Een kritiek op de toekomstindustrie. 
Amsterdam: Uitgeverij De Balie, 2000. 
519 Ibid. 
520 Schoenbach, Klaus. Myths of Media and Audiences [Inaugural Lecture as 
Professor of General Communication Science, University of Amsterdam]: 
European Journal of Communication, September 2001, vol. 16, no. 3: p. 367. 
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De opvatting dat de betekenisgeving aan televisie op een tweeledige 

manier geplaatst wordt in relatie tot het welzijn van de samenleving 

wordt dus breed gedragen. Het welzijn van de samenleving kan 

volgens Davis kort worden samengevat als de instandhouding van 

de ‘god terms’. Deze hebben een absolute retorische kracht omdat 

het waarden zijn die buiten elke discussie staan en dus universeel 

zijn. Mittell heeft bezwaar tegen deze zienswijze van Davis omdat 

hij geen oog heeft voor het belang dat de ‘god terms’ dienen. Mittell 

ontwaart in de discussie een duidelijk dominante groep ten bate van 

wie het discours functioneert. Zowel drugs als televisie zijn een 

bedreiging voor de waarden van de witte (Amerikaanse) 

middenklasse.521 Omdat de bescherming van deze waarden in het 

belang is van een specifieke groep in de samenleving, is de betekenis 

van televisie uit te leggen als het product van een sociale strijd. Een 

strijd waarbij de blanke middenklasse in de buitenwijken een kloof 

wil slaan tegen de verderfelijkheden van de stedelijke, zwarte, lage 

klasse die zij associëren met misdaad, drugs en veel, heel veel 

televisiekijken.  

 

The television-as-drugs metaphor deepens these fears. In 

the anti-television movement, middle-class whites draw on 

images of the drugs-using Other to promote fear about the 

medium through this metaphor. Given the racialized and 

classed social identity of both drug use and heavy television 

watching, this discourse evokes white middle class fears of 

becoming too much like the Other. Television is claimed to 

cause violence, illiteracy, teenage sexuality, and drugs use, 

                                                

521 Televisie is een bedreiging voor de witte Amerikaanse middenklasse op 
basis van de binaire tegenstellingen die zwart tegenover wit plaatsen; en 
daaruit volgend de stad versus de buitenwijk, lage klasse versus 
middenklasse en uiteindelijk televisie versus zinnige activiteit waar wel 
waarde aan wordt gehecht in witte, middenklasse gezinnen in 
buitenwijken, zoals lezen of met elkaar praten.  
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all activities commonly situated within groups of lower-class 

people of colour.522  

 

In het artikel Us and Them onderschrijft Julian Petley de gedachte 

dat de bedreiging door televisie bezien moet worden in termen van 

sociale strijd.  

 

Debates about media effects tend to focus on how children 

and young people are supposedly affected – usually for the 

worse. But lurking behind these fears about the “corruption 

of the innocent minds” one finds, time and time and again, 

implicit or explicit, a potent strain of class dislike and 

fear.523 
 

De vraag is dan ook: zijn bedreigde waarden als democratisch 

burgerschap, sociale samenhang, kritische, vrije meningsvorming en 

professionele onafhankelijkheid en betrouwbaarheid524, zoals deze 

zijn verwoord in bijvoorbeeld de toekomstplannen van de publieke 

omroep in Nederland, algemeen geldend? Heeft een bestuurlijke en 

culturele elite als machtige groep in de samenleving niet de 

verantwoordelijkheid om deze waarden te verdedigen? Met andere 

woorden, doen de Beschermers in Nederland niets minder dan hun 

plicht om de Kwetsbare Kijker te behoeden voor het corrumperende 

vermogen van televisie?  

Op deze vragen tracht Joli Jensen een antwoord te geven in 

Redeeming Modernity: Contradictions in Media Criticism. Eerst 

zoekt zij een voor de overtuiging dat media, zoals televisie, bezien 

worden als corrumperend: 

 

                                                

522 Mittell, Jason. The Cultural Power of an Anti-Television Metaphor: 
Questioning the ‘Plug-in Drug’ and a TV-Free America’ Television and New 

Media, Nr. 2, 2000, p 233. 
523 Petley, Julian. Us and Them. In: Ill Effects: The Media Violence Debate, 
(ed.) Barker, Martin. Julian Petley, London: Routledge, 1997, p. 170. 
524 Donk, W.B.H.J. van, e.a. (red.). Focus op Functies. Uitdagingen voor een 

toekomstbestendig mediabeleid. Den Haag/Amsterdam: Amsterdam 
University Press/WRR, 2005, p 11. 
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Why are the media so readily cast as evil outsiders that 

havoc on vulnerable people, ride roughshod over fragile 

cultural traditions, and represent the bane of contemporary 

life? The most obvious answer is ‘because it’s true’. Yet 

media commentary proceeds, convincingly, at solely a 

narrative level. (...) As such it takes on the characteristics of 

myth, legends, and folktale.525 

 

Jensen stelt dat de kritiek op de media de vorm heeft van mythes, 

legendes of zelfs sprookjes.526 De sprookjesvertellers beschouwen 

televisie als een fenomeen dat van buitenaf komt en een bedreiging 

vormt voor de ontwikkeling van allereerst het individu en daarmee 

de gemeenschap. Jensen omschrijft het als volgt: 

 

The media are seen as alien forms, imposed on society from 

the outside. Their invention, adoption, and use are conceived 

                                                

525 Jensen, Joli. Redeeming modernity. Contradictions in Media Criticism. 
London: Sage, 1990, p. 13. 
526 Binnen deze kritiek herkent zij vier vormen. Allereerst de kritiek die 
terug te voeren is op de ideeën van de Frankfurter Schule en die ook 
herkenbaar is in de kritiek op televisie in Nederland. Massacultuur 
ondermijnt de waarachtige individuele expressie van de kunstenaar of de 
folkloristische expressie van het volk en laat ons achter in een vals 
bewustzijn. Ten tweede onderscheidt Jensen de kritiek op de vertroebelde 
blik op de werkelijkheid die niet alleen beschreven is door Boorstin in de 
‘pseudo-events’ maar ook door de criticasters van bijvoorbeeld de TROS die 
zich beklaagden over de ontkenning van de onrechtvaardige wereld op 
televisie. In het verlengde van de eerste twee punten ligt het derde punt dat 
Jensen benoemt. Televisie en massacultuur in bredere zin spreken hun 
gebruikers alleen aan als consumenten. De suggestie wordt gewekt dat je 
mooier, gelukkiger, sterker en gezonder zal zijn als je maar de juiste 
producten koopt. Maar de gebruikers worden daar niet echt gelukkig van. 
Dat denken wij alleen maar, omdat wij in een staat van ‘vals bewustzijn’ en 
in een verlangen naar een volgend product zijn gevangen. Het laatste punt 
is herkenbaar in onder andere de kritiek van Bourdieu, maar ook Komrij en 
Postman. Alles is amusement en dat komt door de televisie. Terreinen die 
van belang zijn voor ons menszijn worden onderworpen aan de 
epistemologie van televisie. Wetenschap, politiek, nieuws, kunst en educatie 
worden gedwongen zich aan te passen en moeten verstrooiend zijn. In 
plaats van dat de mens zich ontwikkelt, informeert en actief deelneemt aan 
het openbare leven, laven wij ons slechts nog aan plat vermaak. 
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of as unnatural intrusion into separate, ongoing American 

social, political, and cultural life. As outside forces, the 

media can spoil and pervert what already exists, and deflect 

and deform what would otherwise naturally develop.527  

 

Deze bezorgdheid is gebaseerd op de veronderstelling dat een 

individu en een gemeenschap zich ontwikkelen en daarmee 

vooruitgang boeken. Dit gaat echter niet zomaar. Door educatie, 

opvoeding en rationele ontwikkeling zijn democratie, vrede, cultuur 

en schoonheid gewaarborgd. Voorwaarden voor het gezin om in 

goede gezondheid en morele reinheid een goed leven te leiden. 

Echter, alles wat van buitenaf komt is een (potentiële) bedreiging en 

kan de vooruitgang schaden.528 Als gevolg van dit 

vooruitgangsdenken vindt de kritiek op televisie zijn oorsprong in 

een geïdealiseerd beeld van het pre-televisietijdperk. Binnen deze 

visie is de Kwetsbare Kijker het slachtoffer van televisie omdat het 

medium ervoor zorgt dat hij of zij verstoken blijft van democratie, 

vrede, cultuur en schoonheid. Want aan de ene kant ruïneert en 

corrumpeert televisie de (machteloze) kijker en aan de andere kant 

verpest televisie ook de waardevolle verworvenheden van de 

moderne samenleving: ‘Thus, socially, we the audience become less 

worthy, while at the same time modern culture becomes less 

worthy.’529 De enige manier om nog enig tegenwicht te bieden aan 

deze ‘double punch’ ,is het verspreiden van het juiste soort kunst, 

informatie en educatie via de media.530 Maar Jensen vraagt zich af, 

                                                

527 Jensen, Joli. Redeeming modernity. Contradictions in Media Criticism. 
London: Sage, 1990, p. 85. 
528 Deze manier van denken herleidt Jensen tot het modernisme. 
Moderniteit, Verlichting en humanisme zijn typeringen van een zelfde 
vooruitgangsgeloof dat gebaseerd is op de overtuiging dat de mens bevrijd is 
uit de tijd van horigheid, ziekte en bijgeloof en dat we het tijdperk binnen 
zijn getreden van scholing, democratie en ratio. Zie: Jensen, 1990. 
529 Op. cit., p. 181. 
530 Jensen stelt: ‘The media will appear to be decadent, inadequate, 
homogenized, or diluted versions of art, information, or education, when 
compared against an ideal formulation envisioned as flourished in the past.’ 
Zie: Jensen, Joli. Redeeming modernity. Contradictions in Media Criticism. 
London: Sage, 1990, p. 101. 
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net zoals Mittell en Petley ten bate van wie en volgens wiens 

normen?  

 

These ideal forms offer an unspecified “goodness” that will 

suffuse the populace and create and restore virtue. What is 

avoided, in such a telling, are the complexities of evaluative 

consensus. Just whose good is being called for, and which 

virtues? (…) Magically, good stuff is invoked as a salvational 

process, an automatic antidote to modernity’s ills. How this 

miracle is pulled off is never fully explored.531 

 

Hiermee onderschrijven zij het eerder aangehaalde standpunt van 

Ang dat de oorsprong van het discours en de toegang tot het 

discours over de betekenis van televisie is te verklaren door de 

sociale groep te benoemen van waaruit zij gevoerd wordt.532 

 

De Kwetsbare Kijker als mythe 

Om te laten zien hoe de machtsverhoudingen in de samenleving een 

rol spelen in de manier waarop de betekenis van televisie wordt 

gevormd, maken zowel Schoenbach, De Wilde als Jensen gebruik 

van de term ‘mythe’. Roland Barthes omschreef ‘mythe’ als een 

‘gedepolitiseerde spraak’ die een aangepaste versie van de 

werkelijkheid geeft: ‘De mythe verbergt niets en schreeuwt niets 

van de daken; zij vervormt; de mythe is noch een leugen, noch een 

bekentenis: zij is een ombuiging.’533 Dat wat een constructie is, 

wordt getoond als een vanzelfsprekendheid. In dit proces van 

werkelijkheid naar voorstelling wordt de sociale groep ten bate 

waarvan de historische werkelijkheid functioneert, ‘ontnoemd’ en 

definieert zij zich als ‘de maatschappelijke klasse die niet genoemd 

wil worden’. Dit ‘ontnoemen’ is volgens Barthes met name 

herkenbaar in ideologische betekenisgeving.534 

                                                

531 Op. cit., p. 182. 
532 Ang, Ien. Het geval Dallas. Populaire kultuur, ideologie en plezier. 
Amsterdam: SUA, 1982, p. 48. 
533 Barthes, Roland. Mythologieën. Amsterdam: Arbeiderspers, 2000, p. 272. 
534 Op. cit., p. 283 
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 Vanuit deze duiding van de mythe over televisie laten de 

verklaringen van Davis, Mittell, Petley, De Wilde, Schoenbach en 

Jensen ons zien dat de betekenis van televisie een 

machtsconstructie is, die de betekenis van televisie ‘ombuigt’ in het 

belang van een specifieke groep in de samenleving. Zij trachten met 

hun onderzoek de vanzelfsprekendheid waarin televisie betekenis 

krijgt als een medium dat een potentieel gevaar vormt voor 

democratie, educatie, vrede, cultuur, schoonheid, thuis, 

familie/gezin en realiteit, bloot te leggen en juist ‘de 

maatschappelijke klasse die niet genoemd wil worden’ te benoemen. 

Alleen door deze constructie bloot te leggen wordt het mogelijk deze 

te ontmaskeren en zo tot een waarlijke discussie over de rol van 

televisie te komen, zo stellen de auteurs. 

 In deze verklaring voor de betekenis van televisie kan een 

grote overeenkomst gezien worden met het onderzoek dat ik heb 

uitgevoerd. De bevindingen uit mijn onderzoek heb ik gepresenteerd 

als een discours dat inderdaad gevormd is in relatie tot de 

machtsverhoudingen in de Nederlandse samenleving. Gebleken is 

dat in het discours van de Kwetsbare Kijker de Beschermers en 

Deskundigen hun bezorgdheid uiten over kwalijke invloeden van 

televisie. Zij beroepen zich op de inperking van de soevereiniteit 

door het kijken naar televisie: de kijker is kwetsbaar omdat er een 

aantasting plaatsvindt van individualiteit, ziel of geweten. Dit uit 

zich in verslaving, een vertroebeld wereldbeeld of zelfs een directe 

aantasting van het fysieke lichaam. Door deze articulaties als een 

sociale constructie te benoemen van een specifieke groep die daar 

baat bij heeft, ligt er een verwijt besloten dat gericht is op de 

Beschermers die ons een valse voorstelling van zaken geven. Hierbij 

wordt door de aangehaalde auteurs geargumenteerd dat de mens 

door de Beschermers belemmerd wordt in het doel van het leven, 

namelijk ‘het menselijk geluk’. De macht van de Beschermers leidt 

immers tot onderdrukking. Dat is echter wel een paradoxale vorm 

van onderdrukking waarbij de mogelijkheid vrij te zijn wordt 

behouden, zolang de Kwetsbare Kijker zich houdt aan de normen 

van het televisiekijken zoals gesteld door de Beschermers. 
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  Uitgangspunt in de aangehaalde verklaringen en dit 

proefschrift is dat kennis over televisie, oftewel het discours van de 

Kwetsbare Kijker, verbonden is met de machtsverhoudingen in de 

samenleving. De kennis om het onderscheid te kunnen maken 

tussen de televisie als Verlichter en Corruptor kon alleen geclaimd 

worden op basis van de machtspositie die de vertegenwoordigers 

van de zuilen in Nederland hadden. Vanuit deze machtspositie werd 

het januskopkarakter van televisie tot kennis, waarbinnen 

bijvoorbeeld ook de Deskundigen zich moesten bewegen, anders 

waren zij niet deskundig. Iedereen die zich een idee moest vormen 

over het medium, werd geacht zich aan de norm van het discours 

van de Kwetsbare Kijker te houden. Als je maar binnen de kaders 

van het discours van de Kwetsbare Kijker blijft, dan behoud je je 

vrijheid als individu en zul je niet verslaafd, agressief of vertroebeld 

raken.535  

 Hoewel dat ik de relatie tussen macht en kennis 

onderschrijf, wordt er in de besproken verklaringen verondersteld 

dat met het doorbreken van de mythe de ‘zichzelf bevestigende 

paradox’536 ontmaskerd kan worden en er wel een waarlijke, 

machtsvrije discussie kan plaatsvinden over de rol van televisie in 

de samenleving. Dit kan echter niet het geval zijn, aangezien deze 

veronderstelling gebaseerd is op een vergelijkbare argumentatie 

waarop de auteurs juist kritiek hebben. Want dit keer is het niet de 

macht van het medium dat de soevereiniteit van het individu 

bedreigt, maar de macht van de Beschermers. Nieuwe kennis zou tot 

nieuwe macht van de Kwetsbare Kijker leiden, waardoor deze nu 

echt bevrijd zou zijn en er een machtsvrije discussie zou kunnen 

plaatsvinden. Hiermee ruilen de criticasters van het discours van de 

                                                

535 Foucault ziet hierin de kern van het humanisme: ‘hoe meer u afziet de 
macht uit te oefenen en hoe beter u zich schikt in wat u wordt opgelegd, des 
te meer zult u soeverein zijn’. Deze relatie tussen weten wat ‘normaal’ is en 
op basis daarvan het recht hebben om macht uit te oefenen, noemt Foucault 
‘power/knowledge’. Zie: Foucault, Michel. Power/Knowledge. Selected 

Interviews and Other Writings 1972–1977. New York: Pantheon Books, 
1980. 
536 Leeuw, Sonja de. Hoe kom ik in beeld? Cultuurhistorische aspecten van 

de Nederlandse televisie. Oratie. Universiteit Utrecht, 2003, p. 21. 
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Kwetsbare Kijker de ene valse belofte in voor een andere, waarin een 

zelfde vooruitgangsgeloof of hoop op bevrijding besloten ligt. Want 

de aangehaalde verklaringen op basis van de mythe tonen 

weliswaar hoe macht een belangrijke rol speelt in de ‘het weten’ 

over televisie, de belofte dat de rol van macht omvergeworpen kan 

worden is een illusie.  

 

De rol van macht in het publieke debat over televisie 

Op basis van de geconstateerde vorming van het netwerk van 

wederzijds afhankelijke subjectposities binnen het discours van de 

Kwetsbare Kijker zal ik trachten te verklaren waarom het 

onmogelijk is om tot een machtsvrije discussie over televisie te 

komen. Allereerst heb ik mij in dit onderzoek het standpunt 

ingenomen dat het subject niet meer bezien kan worden als het 

onvervreemdbare fundament voor ons denken. Met andere woorden, 

televisie kan niet leiden tot een inperking van onze soevereiniteit, 

omdat wij deze niet hebben.537 Het subject kan niet gezien worden 

als een oorspronkelijke gegeven, omdat het alleen begrepen kan 

worden als een positie in een netwerk van posities die elkaar 

vooronderstellen en mogelijk maken: het discours. In lijn met deze 

overweging heb ik in dit onderzoek dan ook laten zien dat er binnen 

het discours van de Kwetsbare Kijker subjectposities werden 

geproduceerd, waarbinnen de identiteit van het subject wordt 

gevormd. Dit subject verschijnt in relatie tot televisie in heel 

                                                

537 In lijn met deze overtuiging stelt Foucault: ‘De traditionele vraagstelling 
moet worden omgekeerd.We moeten niet meer de vraag stellen: hoe kan de 
vrijheid van een subject zich nestelen in de dichtheid van de dingen en daar 
dan zin aan verlenen, hoe kan zij van binnenuit de regels van een taal 
bezielen en zo haar eigen project het levenslicht laten zien? Veeleer moeten 
de volgende vragen worden gesteld: hoe, onder welke voorwaarden en in 
welke vormen kan er in de orde van de vertogen zoiets als een subject 
verschijnen? Welke plaats kan het innemen in elk type vertoog, welke 
functies vervult het en aan welke regels gehoorzaamt het? Kortom, het gaat 
erom het subject (of zijn vervanger) de rol van oorspronkelijk fundament te 
ontnemen en het te analyseren als een variabele en complexe functie van 
het vertoog’. Foucault, Michel. ‘Qu’est-ce qu’un auteur? Bulletin de la 
society française de filosofie (LXIV), 1969. Geciteerd en vertaald in: 
Lambrechts, 1982: p. 15. 
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specifieke gedaanten, namelijk als de Kwetsbare Kijker, maar óók 

als de Deskundige en de Beschermer. Deze rollen kunnen dus niet 

buiten dit discours bezien worden. De rol die zij hadden was 

geconstrueerd en geproduceerd binnen het discours en zij konden dit 

discours dan ook niet van buitenaf vormen. Zij die de 

verantwoordelijkheid op zich namen om het ‘ver-zien’ te beheren, 

waren in die zin net zo gevangen in de constructie als de Kwetsbare 

Kijker en de Deskundigen. Macht zou vanuit dit standpunt dan ook 

niet bezien moeten worden als een middel van onderdrukking maar 

als ordening of sturing waarbinnen het handelen van de 

verschillende rollen plaatsvinden en kunnen bestaan. Waarheid en 

kennis (zoals herkenbaar in de articulatie van televisie binnen het 

discours van de Kwetsbare Kijker) kunnen niet los gezien worden 

van macht (zoals de verdeling van de rollen in het discours), omdat 

deze twee elkaar mogelijk maken. Hierdoor zal het ook onmogelijk 

zijn om een machtsvrije discussie over televisie in Nederland te 

voeren, omdat macht de kennis produceert die wij over het medium 

hebben. Bovenstaande overwegingen leiden ertoe dat het discours 

van de Kwetsbare Kijker weliswaar beschreven kan worden als een 

mythe, maar dat deze mythe gezien moet worden als het product 

van een veel omvangrijker netwerk van betekenissen en posities 

waarin de ‘god terms’ als vanzelfsprekendheid worden aanvaard en 

soevereiniteit van de mens voorop staat. Deze ‘sociale horizon’538 

biedt inderdaad die ‘ultimate rhetoric potency’ omdat zij de absolute 

grens is van wat kenbaar is (en wat gearticuleerd kan worden) in 

een bepaald discours. Een ‘sociale horizon’ is groter dan de mythe en 

creëert de voorwaarden voor het tot stand komen van een betekenis 

tot stand kan komen. Zoals het Christendom, de communistische 

droom van een klassenloze samenleving en, in dit geval, het idee 

van vooruitgang en de bevrijding van het individu. Binnen dit 

discours worden verschillende subjectposities geproduceerd die, in 

overeenstemming met deze overtuiging, ook televisie inzetten voor 

                                                

538 Laclau en Mouffe gebruiken hiervoor de term ‘social imaginary’. Zie: 
Laclau, Ernesto. New Reflections on the Revolution of our Time. London: 
Verso, 1985, p. 63. 
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het grote doel om de mensheid te ‘Verlichten’ en te voorkomen dat 

zij corrumperen en hun soevereiniteit kwijtraken. 

 Omdat de ‘sociale horizon’ bepalend is voor de manier 

waarop het medium betekenis krijgt, is het verklaarbaar dat ook de 

kritiek van bijvoorbeeld Mittell en Jensen op deze betekenisgeving 

gebaseerd is. Zij verplaatsen het idee van de corrumperende macht 

van de televisie naar de macht van diegenen die het medium 

articuleren binnen het discours van de Kwetsbare Kijker. Ook deze 

macht staat een waarlijk soeverein individu in de weg. In deze 

kritiek wordt er verondersteld dat de Beschermers buiten het 

discours staan en de specifieke articulatie van het medium in 

kunnen zetten ter onderdrukking en bevestiging van hun eigen 

machtspositie. Zoals gesteld zijn ook deze subjectposities echter het 

product van de ‘sociale horizon’ waarin de bevrijding van het 

individu centraal staat en wordt de betekenis van televisie gevormd 

in relatie tot dit overkoepelende begrip van de samenleving. 

 

Het einde van het discours van de Kwetsbare Kijker 

De aangehaalde publicaties waarin een verklaring wordt gegeven 

voor de wijze waarop televisie betekenis krijgt, lezen als een 

aanklacht. Zij pleiten voor een eerlijker en waarachtiger 

betekenisgeving aan televisie. Uit mijn kritiek op deze benadering 

zou de conclusie getrokken kunnen worden dat ik het onmogelijk 

acht dat het discours van de Kwetsbare Kijker zou kunnen 

veranderen. De posities van waaruit het medium wordt 

gearticuleerd bevinden zich immers binnen het netwerk van 

wederzijds afhankelijke subjectposities die mogelijk gemaakt zijn 

door de machtsverhoudingen in de samenleving. Echter, omdat 

macht de kennis produceert die wij over het medium hebben, kan er 

juist een verandering in het discours optreden, zoals is gebleken 

tijdens de ‘vertrossing’. Het verzet van de ‘nieuwe massa’ door in 

grote getalen zich af te keren van de traditionele omroepen, moet 

gezien worden als het product van een dislocatie van een veel groter 

discours over autoriteit en sociale identiteit: de ontzuiling. Door 

deze verandering in de machtsstructuren ontstond er meer ruimte 



 244 

en de noodzaak voor elk individu om zijn identiteit te herdefiniëren. 

Want binnen een veranderd veld van differentiële posities moest elk 

subject zich herpositioneren ten opzichte van de bestaande 

subjectpositie van de Beschermers. Hierdoor verviel de 

vanzelfsprekendheid van de kwetsbaarheid van de kijker en 

daarmee de autoriteit van de verzuilde omroepen en kon en moest 

de televisiekijker zich herpositioneren ten opzichte van het medium. 

Oftewel, de ontzuiling brak de vanzelfsprekende 

machtsverhoudingen waardoor de deelnemers van de samenleving 

zich opnieuw konden en moesten positioneren binnen de 

samenleving, maar ook als televisiekijkers.539 Dit heeft er tot op 

heden echter niet toe geleid dat het discours waarbinnen de rol van 

televisie wordt geduid wezenlijk is veranderd. Het heeft slechts de 

noodzaak vergroot om de verschillende subjectposities binnen het 

discours nog krachtiger te articuleren. Het spreken in het publieke 

debat is dan ook nog steeds succesvol voorbehouden aan diegenen 

die binnen de kaders van het discours Kwetsbare Kijker blijven. Het 

belangrijkste gevolg van de dislocatie is een enorme en groeiende 

kloof tussen de manier waarop veel Nederlanders televisie ervaren 

en het publieke debat over het medium. Deze kloof is niet slechts 

het product van een ander inzicht, maar kan alleen begrepen 

worden door de sociale groep te benoemen van waaruit zij gevoerd 

wordt, zoals Ang al eerder opmerkte.540 Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat juist jongeren, allochtonen en lager opgeleiden 

niet meer naar de publieke omroep kijken.541 

Zij zijn immers amper vertegenwoordigd in de sociale groep van 

                                                

539 Juist in deze zelfreflexieve kwaliteit vinden Laclau en Mouffe de bron 
voor verandering. Zij stellen dat deze eigenschap tot uiting komt wanneer 
er sprake is van dislocatie, zoals tijdens de ‘vertrossing’, en het subject 
bijgevolg de mogelijkheid wordt geboden om de structuur te determineren. 
Zie voor een bespreking van dit inzicht: Carpentier en De Vos. ‘De 
discursieve blik. De discourstheorie van Laclau en Mouffe als denkkader en 
instrumentarium voor sociaal-wetenschappelijke analyse’. In: Ethiek en 

Maatschappij. Jrg. 4, nr. 4, p. 9. 
540 Ang, Ien. Het geval Dallas. Populaire kultuur, ideologie en plezier. 
Amsterdam: SUA, 1982, p. 48. 
541 Omzien naar de omroep. Rapport van de visitatiecommissie landelijke 

publieke omroep. Hilversum: Nederlandse Publieke Omroep, 2004. 
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waaruit de Beschermers komen, laat staan dat zij een bijdrage 

leveren aan het publieke debat over de rol van televisie in 

Nederland. 

 Door de hegemonische macht van het discours lijkt het er niet 

meer toe te doen of er alternatieve articulaties bestaan, want deze 

beklijven toch niet. Het discours van de Kwetsbare Kijker is 

klaarblijkelijk zo sterk dat het in staat is de betekenisgeving van 

televisie te blijven bepalen, hoewel het amper in relatie staat tot het 

veranderende medialandschap en vooral de manier waarop veel 

Nederlanders televisiekijken en daaraan plezier beleven. 

 

De Kwetsbare Kijker en het belang voor de hedendaagse 

discussie 

Met dit onderzoek heb ik een tweeledig doel voor ogen gehad. 

Enerzijds heb ik een beschrijving gegeven van de manier waarop 

televisie vanaf het prille begin in Nederland betekenis heeft 

gekregen. Anderzijds heb ik getracht een verklaring te bieden voor 

de manier waarop deze betekenissen tot stand zijn gekomen. Het 

belang van dit onderzoek voor de hedendaagse discussie over 

televisie moet dan ook gezocht worden in de bevindingen uit beide 

onderzoeksdoelen, mede omdat ze van elkaar afhankelijk zijn. Door 

middel van onderzoek van historische bronnen heb ik niet alleen 

kunnen aantonen dat de discussie over televisie in Nederland een 

sterk cyclisch karakter heeft; de analyse laat ook zien op welke 

manier het medium is gearticuleerd. Hierdoor kan dit onderzoek 

gelezen worden als een bijdrage aan de spaarzaam beschreven 

Nederlandse televisiegeschiedenis, maar is deze analyse van de 

geschiedenis van de betekenisgeving aan televisie in Nederland met 

name een instrument om de hedendaagse discussie over de rol van 

televisie in de Nederlandse samenleving de historische wortels te 

geven die het zo ontbeert.  

Hiermee heb ik op basis van de duiding van de historische 

bronnen kunnen laten zien welke terugkerende subjectposities er 

binnen het discours rondom televisie zijn geproduceerd. Door deze 

duiding kon de betekenis van televisie gecontextualiseerd worden 
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binnen de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. 

De bepalende rol die deze relatie tot de machtsverhoudingen heeft 

gehad voor de betekenis van televisie, biedt inzicht in de 

hedendaagse discussie, omdat het netwerk van wederzijds 

afhankelijke subjectposities en de rol en macht die zij hebben laat 

zien waarbinnen televisie haar betekenis krijgt. Met andere 

woorden, deze studie biedt een ingang om macht als bron van de 

productie van betekenissen en ordening in de betekenisgeving aan 

televisie te duiden, zonder de valse belofte te doen dat door het 

blootleggen van de constructie er een waarlijke, machtsvrije 

discussie mogelijk wordt. Hiermee heb ik getracht aan te tonen dat 

de bestaande verklaringen voor het cyclische karakter van de 

discussie over de betekenis van televisie niet toereikend zijn om 

daadwerkelijke een uitspraak te kunnen doen over de manier 

waarop de betekenis van televisie tot stand komt. De duiding die ik 

heb gegeven, laat zien dat de betekenis van televisie het product is 

van een veel groter en omvattender discursieve orde en dat het 

doorbreken of blootleggen van het discours van de Kwetsbare Kijker 

niet zal leiden tot een open en machtsvrije discussie.  

Tot slot heb ik willen aangeven dat er wel degelijk een 

verandering in het discours van de Kwetsbare Kijker mogelijk is, 

maar dat dit tot op heden succesvol is voorkomen. Ondanks de grote 

veranderingen in de Nederlandse samenleving is de macht om te 

kunnen spreken over de rol van televisie nog altijd voorbehouden 

aan diegenen die de rol van Deskundige en met name Beschermer 

bekleden. De kloof tussen de kijkpraktijk en het discours 

waarbinnen televisie haar betekenis krijgt uit zich in de crisis bij de 

publieke omroep, de grote afkeer van juist die groepen die geen 

toegang hebben tot het publieke debat maar ook de sterk 

veranderende technologische omstandigheden waarbinnen televisie 

wordt gemaakt en bekeken en doet vermoeden dat ook het discours 

van de Kwetsbare Kijker eindig is. Hoewel ik in dit proefschrift 

verschillende toekomstvoorspellingen heb besproken, valt het echter 

buiten mijn vermogen om hierover met zekerheid een uitspraak te 

doen. 
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Bijlage  
 

Verantwoording voor de vindplaats 

van de bronnen 
 

In hoofdstuk 1 heb ik beschreven wat voor soort bronnen ik heb 

gebruikt om tot een duiding te komen van het discours waarbinnen 

de betekenis van televisie in Nederland is gevormd. Tevens heb ik 

een theoretische onderbouwing gegeven voor het belang van deze 

bronnen en een beschrijving van de wijze van analyseren. In deze 

bijlage zal ik een verantwoording geven voor de selectie en 

vindplaats van deze bronnen, zoals ik die in dit onderzoek heb 

uitgevoerd. Omdat de aard en soort van de bronnen per periode 

verschillend zijn, zal ik in deze beschrijving dezelfde chronologische 

volgorde handhaven en de verantwoording van de bronnen per 

hoofdstuk aangeven.  

In hoofdstuk 2 heb ik getracht om die bronnen over televisie 

te beschrijven waarvan mag worden aangenomen dat ze ten tijde 

van publicatie bekend of in ieder geval beschikbaar waren in 

Nederland. Deze bronnen, die inzicht geven in de manier waarop er 

vóór de twintigste eeuw betekenis is gegeven aan het ‘onbelichaamd 

ver-zien’, zijn schaars. De voorbeelden die ik heb behandeld, zijn 

daarom vooral indicatief, maar komen geregeld terug in 

wetenschappelijke publicaties. Op deze manier vormen zij een soort 

canon van de vroege ideeën over televisie.542  

Voor de periode vóór 1876 heb ik gebruik gemaakt van een 

bibliografie die is samengesteld door de hoogleraar 

Televisiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Brussel, André 

Lange, in het kader van het project ‘Les ecrivains racontent le reve 

                                                

542 Zie bijvoorbeeld: Uricchio, William. Die Anfänge des deutschen 

Fernsehens. Kritische Annäherungen an die Entwicklung bis 1945. 
Tübingen: Niemeyer, 1991; Müller, Jurgen. ‘Visions of a New History of 
Television – or Perspectives of a Network History of Television and of 
Audiovisual Media ‘. In: Quaderns de Filologia. Estudis de Comunicació. 
Vol. 1, 2002; Duisters, Anton . ‘Het kijkglas. Negentiende-eeuwse fantasieën 
over televisie’. In: Tijdschrift voor Mediageschiedenis, nr. 1, 2005. 
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de la vision distance’543. Tevens gebruikte ik enkele voorbeelden die 

door Duisters zijn aangedragen om zijn standpunt te onderbouwen 

over de onmogelijkheid van de culturele verbeelding van televisie 

voor 1876 Dit is een op het eerste gezicht heterogene verzameling 

verhalen, sprookjes of andere fantastische vertellingen, maar ze 

verwijzen allemaal naar het brede, onuitgewerkte en nog sterk 

polysemische begrip van ‘onbelichaamd ver-zien’. Achtereenvolgend 

gaat het om een vertelling over Alexander de Grote van Pseudo-

Kallisthene, ‘Prins Ahmed en de fee Paribanou’ uit de 

verhalencyclus Duizend en één nacht, Faust van Goethe, enkele 

voorbeelden uit de sprookjes van Grimm en Andersen, Ware 

verhalen van Lucianus van Samosate en tot slot Giphantie van 

Tiphagne de la Roche.  

Uit de periode na de uitvinding van de telefonie, waarin het 

‘onbelichaamd ver-zien’ gearticuleerd werd op een technologischer 

manier, hoewel vaak nog even fantastisch en magisch, bespreek ik 

een schets van George de Maurier uit het tijdschrift Punch en 

enkele toekomstverhalen van onder anderen Albert Robida, Camille 

Flammerion, H.G. Wells en in het bijzonder Edward Bellamy.  

Omdat ik het criterium heb gesteld dat deze buitenlandse 

werken ook in Nederland waren verschenen, heb ik bij elke titel 

getracht te achterhalen wanneer de eerste, zo mogelijk 

Nederlandstalige publicatie is verschenen. Hiervoor heb ik vooral 

gebruik gemaakt van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Veel 

van deze voorbeelden zijn zeer gangbaar en in nieuwe uitgaven 

beschikbaar. Zo heb ik de werken van Goethe, Grimm, Andersen en 

zelfs Lucianus van Samosate in herdruk kunnen lenen bij de 

Universiteitsbibliotheek Amsterdam of kunnen aanschaffen. Voor 

de vertaalde werken van Edward Bellamy heb ik gebruik gemaakt 

van de integrale versie op de website van de Bellamy Stichting 

Nederland.544  

                                                

543 Zie voor een bronnenoverzicht: 
http://histv2.free.fr/litterature/ecrivains.htm, Versie, Juli, 2006. 
544 Bellamy Stichting , http://www.bellamy, Versie Oktober, 2005. 
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Hoofdstuk 3 behandelt de eerste Nederlandse publicaties 

over televisie. De ‘Memorie van Toelichting’ waarin er voor het eerst 

gesproken werd over televisie, heb ik overgenomen uit het artikel 

‘Televisie is Omroep’ van Jan Wieten.545 Als belangrijkste bron voor 

de beschrijving van de maatregelen van de Nederlandse overheid, 

vooral de totstandkoming van wetgeving rondom televisie, heb ik 

gebruik gemaakt van het proefschrift Omroepbeleid met en tegen de 

tijd van Peter de Goede.546 In het artikel van Louis Meulstee in 

‘Radio en televisie in jongensboeken’ in het Radio Historisch 

Tijdschrift547 trof ik een beschrijving van de twee jongensboeken 

over televisie aan. Draadloze-oogen548 was in het bezit van de 

Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Het andere jongensboek, De 

Televisiekelder549, kon ik via een gespecialiseerd antiquariaat 

aanschaffen. Met een zoekopdracht op het trefwoord ‘televisie’ in de 

catalogus van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, heb ik 

gezocht op de oudste Nederlandstalige beschikbare titels over 

televisie. Het resulteerde in de gebundelde uitgaven van Televisie: 

maandblad voor televisie, beeld-radio, radio-film, sprekende film en 

alle toepassingen der photo-electrische cel die tussen 1931 en 1933 

verschenen.550 De vooroorlogse uitgaven van De Groene 

Amsterdammer konden via de website op trefwoord worden 

doorzocht.551 Hiervoor heb ik naast ‘televisie’ gebruik gemaakt van 

trefwoorden als ‘ver-zien’, ‘beeldtelefoon’, ‘beeldradio’ en ‘radiovisie’. 

Een vergelijkbare functie bood Het Parool aan voor de edities die 

tijdens de oorlog zijn verspreid. Op basis daarvan heb ik kunnen 

                                                

545 Memorie van Toelichting (Handelingen Tweede Kamer, Bijlagen 1926-
1927, nr. 353.3. Geciteerd in: Wieten, Jan. Televisie is omroep. Informatie & 
Informatiebeleid, http://www.cram.nl/ieni/940310.htm. Versie juni 2004. 
546 Goede, Peter de. Omroepbeleid met en tegen de tijd. Amsterdam: Otto 
Cramwinckel, 1999: p. 55. 
547 Meulstee, Louis. ‘Radio en televisie in jongensboeken’. In: Radio 

Historisch Tijdschrift. Nr. 4, 1984. 
548 Roggeveen, Leonhard. Draadloze-oogen. Gouda: Goor en Zonen, 1928. 
549 Berghuis, Jac. De Televisiekelder. Alkmaar: Kluitman, 1928. 
550 Televisie: maandblad voor televisie, beeld-radio, radio-film, sprekende 

film en alle toepassingen der photo-electrische cel. jrg 1, ed. 1, 1931-1933. 
551 Historisch archief De Groene Amsterdammer. Volledige jaargangen van 
1877 tot en met 1940. http://213.222.9.137/dga/. Versie November, 2005. 
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vaststellen dat er in deze krant geen berichten zijn verschenen over 

televisie.552  

Om inzicht te krijgen in de articulatie van het medium in de 

periode na 1945 tot aan de introductie van televisie in 1951, heb ik 

De Volkskrant, De Telegraaf, Het Parool en Trouw geraadpleegd. 

Deze kranten boden een zuilenbreed overzicht en zijn een 

belangrijke bron geweest voor Nederlanders die zich toen een idee 

moesten vormen over ‘televisie’. Door de nog spaarzame 

ontwikkelingen en het ontbreken van grote nieuwswaardige 

gebeurtenissen, heb ik de artikelen verzameld door het handmatig 

doorbladeren of gebruik maken van de microfilm en/of fiches van de 

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Om de opkomende rol van de 

omroep te duiden, heb ik gebruik gemaakt van de radiobodes van de 

verschillende omroepen. Deze publicaties zijn vrijwel compleet 

doorzoekbaar in de bibliotheek van Beeld en Geluid in Hilversum. 

Hierbij gold hetzelfde als bij de kranten: het vinden van relevante 

artikelen kon alleen door de radiobodes per editie door te nemen. 

Hoofdstuk 4 begint bij de officiële introductie van televisie in 

Nederland. Hiervoor heb ik rondom 2 oktober gezocht naar 

relevante artikelen in Trouw, De Volkskrant, Het Vrije Volk en Het 

Parool en naar vertegenwoordigers van respectievelijk de 

Protestants-Christelijke, Rooms-Katholieke, Socialistische en 

Neutraal/Liberale zuil in Nederland. Ook deze krantenartikelen 

komen uit het krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek in Den 

Haag en moesten eveneens zonder zoekfunctie of index worden 

gezocht.  

Om de vergelijkbare positie van omroepen en de ouders te 

duiden, heb ik gebruik gemaakt van de publicaties in het tijdschrift 

voor vrouwen Eva, die ook in de Koninklijke Bibliotheek in Den 

Haag beschikbaar waren. Behalve op de redactionele artikelen, heb 

ik hierbij vooral gelet op de ingezonden brieven over televisie, omdat 

deze een directe indicatie geven van de manier waarop televisie in 

het huisgezin werd ontvangen in de eerste jaren na de introductie 

van televisie. Ter duiding van de belangrijke rol van de omroepen in 

                                                

552 Illegale Parool. http://www.illegaleparool.nl, Versie Oktober, 2005. 
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de rol die televisie kreeg toebedeeld, heb ik als ‘kritische 

gebeurtenis’553 in deze periode het begin van het NTS-JOURNAAL als 

onderwerp gekozen. Omdat alle omroepen hierbij betrokken waren 

en zich moesten bewijzen als Beschermers, komen hierin de 

ambities, de uitvoering van het beleid en de reacties in de kranten 

samen. Binnen deze casus zijn er verschillende momenten geweest 

waarop het NTS-JOURNAAL onderwerp was van discussie in de 

landelijk dagbladen. Voor het vaststellen van deze momenten heb ik 

gebruik gemaakt van de herinneringsuitgave NOS Journaal, altijd 

live de lucht in van Jacobs554. Omdat het journaal uiteraard de taak 

had om het nieuws te verslaan, vallen deze momenten samen met 

de grote nieuwsgebeurtenissen van die periode. Ik heb enkele 

momenten genoemd waarin het NTS-JOURNAAL besproken dan wel 

ter discussie gesteld werd. Naast de eerste uitzendingen waren dit 

de opstand in Hongarije in 1956 en de moord op John F. Kennedy. 

Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van enkele essaybundels die in 

deze periode zijn verschenen, waarin de rol van het nieuws op 

televisie voor de samenleving vanuit een meer beschouwelijk 

oogpunt werd beschreven. Dit zijn de bundels van Schaafsma555, 

Sierksma556 en Schroevers557.  

 De bronnenselectie van hoofdstuk 5 heb ik gemaakt in de 

veronderstelling dat in tijden van conflict er veel geschreven zou 

zijn over televisie en dat in deze beschrijvingen expliciete dan wel 

impliciete aannames besloten liggen over de rol van televisie in 

Nederland. Daarom heb ik gekozen voor vier televisieschandalen: 

DAG, KONINGINNEDAG (1957); het item ‘Beeldreligie’ uit ZO IS HET 

TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER (1964); HOEPLA (1967) en de 

BAREND SERVET SHOW (1972). Ik heb gezocht naar relevante 

                                                

553 Zie voor een beschrijving van het gebruik van de term ‘kritische 
gebeurtenis’ de introductie van dit onderzoek. 
554 Jacobs, M.W. NOS Journaal, altijd live de lucht in. Hilversum: NOS, 
1981. 
555 Schaafsma, Henk. Televisie. Amsterdam: Querido, 1959. 
556 Sierksma, Fokke. Testbeeld. Essays over mens en televisie. Amsterdam: 
G.A. van Oorschot, 1963 
557 Schroevers, Marinus. Televisie. Van horen, zien en zenden. Amsterdam: 
Scheltema en Holkema, 1958 
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krantenartikelen in de eerder genoemde Nederlandse landelijke 

dagbladen die verschenen rondom, maar vooral na de uitzenddata 

van deze programma’s. Deze heb ik gezocht in het krantenarchief 

van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De dominante rol van 

De Telegraaf bij deze televisieschandalen zorgt ervoor dat deze 

krant oververtegenwoordigd is in mijn bronnenselectie. Deze 

oververtegenwoordiging doet echter wel recht aan de rol die deze 

krant vervulde. Niettemin heb ik getracht ook de visie van andere 

kranten te tonen en bovendien de mening van hen die deze 

programma’s ondersteunden. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van 

enkele publicaties waarin de makers zich uitspreken, zoals in Vrij 

Nederland na DAG, KONINGINNEDAG, en speciale publicaties naar 

aanleiding van de bewuste programma’s. Dit zijn Zo is het558, De 

gekke wereld van Hoepla. Opkomst en ondergang van een 

televisieprogramma559 en Aan die vuile viezeriken van de VPRO en 

andere vrolijke brieven. Brieven naar aanleiding van de tweede 

Barend Servet Show560. Al deze bronnen komen uit de 

Universiteitsbibliotheek in Amsterdam. Daarbij maak in dit 

hoofdstuk gebruik van zowel de duiding als enkele geciteerde 

brieven en krantenartikelen over in de studie van Daudt en Sijes561. 

 In hoofdstuk 6 staat de ‘vertrossing’ centraal. Het begrip 

kwam veel voor in het publieke debat over de rol van televisie en de 

maatschappelijke tendens waarnaar deze term ook verwees. Voor de 

selectie van het bronnenmateriaal heb ik gebruik gemaakt van de 

documentatiemap ‘Vertrossing’ zoals die is samengesteld door Mia 

de Bruyn in 1976.562 Hierin staan (kranten)artikelen uit een 

veelheid aan bronnen, waaronder de landelijke dagbladen en 
                                                

558 Berg, van den. J., H. Lammers, H. Mulisch. Zo is het. Amsterdam: De 
Bezige Bij, 1964. 
559 Verhagen, Hans. De gekke wereld van Hoepla. Opkomst en ondergang 

van een televisieprogramma. Amsterdam: De Bezige Bij, 1968. 
560 Kooyman, Ad (red.). Aan die vuile viezeriken van de VPRO en andere 

vrolijke brieven. Brieven naar aanleiding van de tweede Barend Servet 

Show. Leiden: Tango, 1973 
561 Daudt, H & B.A. Sijes. Beeldreligie. Een kritische beschouwing naar 

aanleiding van de reacties op de derde uitzending van ZO IS HET.... 
Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1966. 
562 Bruyn. Mia de, red. Televisie en vertrossing. Nijmegen: Trifolium, 1976. 
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tijdschriften als Ons Erfdeel en Kruispunt. Deze bronnen heb ik 

aangevuld met de gebundelde kritieken van Gerrit Komrij563 en het 

boekje Van verlossing tot vertrossing van Gert Peelen564, 

respectievelijk uit 1977 en 1976. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt 

van de publicatie van Idenburg en Ruigrok, Commerciële omroep in 

Nederland. 1951-1991. Van REM-eiland tot RTL4, waarin zij aan de 

hand van krantenberichten de geschiedenis beschrijven van de 

strijd om en het verzet tegen commerciële televisie.565  

 Voor de bespreking van de hedendaagse discussie over de rol 

van televisie in hoofdstuk 7 heb ik gebruik gemaakt van twee 

publicaties van Patti Valkenburg: een overzichtswerk en een 

publicatie met opvoedadviezen.566 De informatie over de Kijkwijzer 

komt van hun internetsite.567 De Amerikaanse en Nederlandse 

publicaties met opvoedadviezen heb ik gericht gezocht in 

verschillende internetdatabases. Voor de bespreking van de 

discussie over de toekomst van de publieke omroep heb ik gebruik 

gemaakt van de website van ‘Bezorgde omroepmedewerkers’.568 Op 

deze site staan de verwijzingen naar de rapporten die ik besproken 

heb en die allemaal in zijn geheel te downloaden zijn van eerder 

genoemde website. 

 

                                                

563 Komrij, Gerrit. Horen, zien en zwijgen. Vreugdetranen over de treurbuis. 
Amsterdam: Arbeiderspers, 1977. 
564 Peelen, Gert J. Van verlossing tot vertrossing. Baarn: Uitgeverij In den 
Toorn, 1976. 
565 Idenburg, P.J.A. en Th. J. M. Ruigrok. Commerciële omroep in 

Nederland. 1951-1991. Van REM-eiland tot RTL4. Den Haag: Plantijn, 
1991. 
566 Valkenburg, P. Vierkante ogen. Opgroeien met tv en pc. Amsterdam: 
Balans, 1997; Valkenburg, Patti. Beeldschermkinderen. Theorieën over kind 

en media. Amsterdam: Boom, 2002. 
567 Kijkwijzer. www.kijkwijzer.nl. Versie Oktober, 2006. 
568 Bezorgde omroepmedewerkers. www.bezorgdeomroepmedewerkers.nl/. 
Versie december, 2006. 
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