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Ten geleide
„Het is een goede gewoonte om bij bijzondere gelegenheden de ervaringen te beschrijven van een
periode, welke afgesloten wordt. Een gouden jubileum van een omroepvereniging is, althans tot op
heden, een unieke gebeurtenis. Het AVRO-jubileum is zulk een gelegenheid bij uitstek.
Om dit te verwezenlijken heeft de AVRO een aantal veelal bekende Nederlandse publicisten
uitgenodigd, die in het bijzonder op het gebied van radio en televisie een naam hebben verworven.
Hun is verzocht vrijelijk hun inzichten over een onderwerp, betrekking hebbend op de omroep,
weer te geven; zulks impliceert uiteraard dat de AVRO deze inzichten uitdrukkelijk voor ver
antwoordelijkheid van de auteur laat.
De AVRO vindt dat dit een vorm van vrije meningsuiting is welke ook in een jubileumboek als
hier voor u ligt tot uiting moet komen. Wij spreken de wens uit dat u met belangstelling van de
inhoud kennis zult nemen".
M. J. KEYZER,
VOORZITTER AVRO

„Nederland mag zich gelukkig prijzen met een 50-jarig omroepsysteem, dat gebaseerd is op het
bestaan van vrije omroeporganisaties; op een open bestel, dat wil zeggen dat ook nieuwe groepe
ringen van enige betekenis, naast de bestaande organisaties, zendtijd kunnen krijgen.
Aan de wettelijke bepalingen ter uitvoering van dit uitgangspunt kleven echter tal van practische
bezwaren, met als gevolg dat er een versnippering optreedt die tot een chaotische situatie in de
ether leidt en de omroeporganisaties qua zendtijd steeds meer in het nauw drijft. Hieraan zal zeker
nog het nodige moeten worden gedaan.
Een ander kritisch punt is dat de omroeporganisaties op elk willekeurig moment moeten aantonen
hoe groot hun ledental is, waarna wordt nagegaan of de toegewezen zendtijd daarmee op dèt
moment nog in overeenstemming is.
Het wil mij voorkomen dat dit voor de grote omroeporganisaties, die een halve eeuw (en dat zijn
naast de AVRO binnenkort ook de KRO, NCRV en VARA) hun bestaansrecht hebben be
wezen, een toch wel zeer onbevredigende gang van zaken is. Afgezien dat dit voor de AVRO,
gezien haar uitzonderlijk groot ledental, nog het minst bezwaarlijk is, ben ik van mening dat
wettelijk meer aandacht moet worden besteed aan de bestaanszekerheid van de medewerkers.
Aan dit mijns inziens gerechtvaardigde verlangen kan worden tegemoetgekomen door de aanhangmetingen voor deze organisaties niet
meer op willekeurige momenten te doen, maar het behoud van de toegewezen zendtijd voor een groot aantal jaren te garanderen.
Wanneer daarna, na onderzoek, zou blijken dat het ledental in zeer belangrijke mate regelmatig is achteruitgegaan, zou de zendtijd eerst
mogen worden verminderd, nadat de desbetreffende organisatie ruimschoots gelegenheid heeft gekregen zich, wat aanhang betreft,
te herstellen
J. C. BONGENAAR,
F/NANC/EEL-ECONOM/SCH DIRECTEUR
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„Nog steeds kan ik mij met bewondering verbazen over het technische wonder radio, waarmee de
mens tot ver in de kosmos kan doordringen. Als aards communicatiemiddel wordt zijn reikwijdte
niet kosmisch maar heel mense/ijk bepaald door het nut en de behoefte van de maatschappij,
waarin de radio ais omroep is ontstaan. Functionerend binnen de mogelijkheden en belemme
ringen, maar vooral steeds met een open geest voor de ontwikkelingen in die maatschappij.
Het overzien van 50 jaren omroepwerk in zijn totaliteit en 36 jaren van mijn eigen aktiviteit daarin
(in verschillende functies en met zich verbredende verantwoordelijkheden) bevestigt mijn op
vatting, dat een van de voornaamste opgaven voor een omroepdirecteur is het juiste kader te
scheppen waarbinnen hijzelf en zijn medewerkers hun primaire taak als programmamakers kunnen
realiseren in redelijke gedelegeerde eigen verantwoordelijkheid onder een soepel algemeen
be/eidstoezicht, afgeleid van eigen doelstelling en eigen verantwoordelijkheid van de zendge
machtigden.
In de halve eeuw van zijn bestaan heeft de AVRO de rijke mogelijkheden van het wondere
verschijnsel radio al gauw ruim benut. Lange tijd zijn tal van radiovormen in de programmeringspraktijk spontaan ontstaan. Zonder veel getheoretiseer en zonder luisteronderzoeken vond er een
soepele aanpassing plaats aan gebleken behoeften en interessen van een breed publiek. Later, toen de programmamakers over meer
gegevens beschikten en hun gelederen met specialisten werden uitgebreid, werd er meer methodisch en op grond van aan de praktijk
ontleende formules geprogrammeerd. In het laatste decennium, toen de situatie in omroepland aan grote veranderingen onderhevig was
en daarbij óók de programmering in zijn geheel, werd het peilen van de meningen van de sterk onderscheiden luisteraarsgroeperingen
noodzakelijker dan ooit. Men moet immers goed beseffen, dat luisteraars vrije mensen zijn die uit eigen verkiezing naar een uitzending
luisteren om er iets aan te beleven, bij voorkeur genoegen. Van hun voorkeur of afkeer behoeven zij geen rekenschap af te leggen. Ook al
worden hun indrukken en meningen tegenwoordig wel via allerlei vormen van onderzoek opgespoord en geïnterpreteerd, dit alles weer
ten voordele van diezelfde luisteraars.
Vijftig jaar radio markeert een boeiende periode in de ontwikkeling en de bevestiging van de maatschappelijke taak van de omroep:
het op eigen en dikwijls nieuwe wijze toegankelijk maken en verspreiden van culturele, maatschappelijke, wetenschappelijke en geestelijke
inzichten en ontwikkelingen. Dit zal, naast onze evenzeer belangrijke verstrooiende taak, ook voor de toekomst onze opgave blijven."
J. M. VAN OVERVEST,
DIRECTEUR VAN HET RAD/OBEDRIJF

„Het tempo waarin mijns inziens de AVRO de wereld ziet evolueren, is misschien wat langzamer
dan dat van kleine groepen protesterenden in ons land. Hoewel wij daarbij het risiko lopen door
sommigen voor behoudend, of zelfs rechts te worden uitgemaakt, meen ik. dat wij ons toch wat be
dachtzamer en toleranter moeten opstellen dan de vaak wat al te wild om zich heen pikkende
haviken en luid schreeuwende spreeuwen.
Tussen de uiterste hoeken van de wereld der zwijgende meerderheid en de speerpunten der
protesterenden, ligt echter altijd een hoogst interessant werkterrein, waarover de AVRO ter wille
van een noodzakelijk demokratisch evenwicht permanent zijn licht moet laten schijnen.
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S. K. VAN DER ZEE,
DIRECTEUR VAN HET TELEVISIEBEDRIJF
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^JÜ—LTi Bmrnenhestel
(:Inleidende opmerkingen
Drs. WILLEM HUYGEN samenstelling en eindredactie
In haar historische verhandeling over,.Omroep en Publiek
in Nederland tot 1940" schreef dr. Johanna de Boer ruim
vijfentwintig jaar geleden: ,,Het Nederlandse omroepstel
sel, zoals wij dat voor de oorlog kenden, was een unicum
in de wereld." Vastgesteld kan worden dat wij het unieke
karakter van ons vaderlandse omroepbestel ook na de
oorlog krachtig hebben gehandhaafd. Het systeem van
..broadcasting behind the dikes" is door de decennia heen
voor buitenstaanders een welhaast mondiaal uniek com
plexe zaak gebleven. Voor vele insiders trouwens ook
wel. Vaak is het een verbijsterende affaire. Men kan, bij
wijze van spreken, beter proberen een bezemsteel tot
bloei te brengen dan een poging doen om een buitenlan
der uit te leggen hoe het op onze nationale geestelijke en
maatschappelijke legpuzzel gestoeld omroepsysteem in
elkaar steekt.
In volle vrijheid floreert ons omroepstelsel thans een
halve eeuw. De jubileumvieringen staan voor de deur. De
AVRO is als eerste grote omroep de mijlpaal van vijftig
al gepasseerd, uitgaande van de oprichting van de Hilversumsche Draadlooze Omroep (HDO) in juli 1923. Bij
gelegenheid daarvan verschijnt dit jubileumboek, waarin
omroephistorie, sfeerbeelden en wetenschappelijke be
schouwingen zijn samengevat. Het boek heeft alle trekken
van een gevarieerd programma. Veel te gevarieerd, zullen
sommigen uwer wellicht zeggen; anderen hadden mis-

schien nog meer afwisseling verwacht. Met dit jubi
leumboek is het echter net als met het uitzenden van
radio- en televisieprogramma’s: iedereen tegelijkertijd het
volle pond bevrediging schenken is niet mogelijk. U moet
ook nu maar selecteren.
Met een ruim aantal medewerkers uit de krantenwereld,
de universiteitshuizen en uit het eigen AVRO-bedrijf heb
ik als eindredacteur samen met grafisch ontwerper
Barendjan Beeftink met plezier aan de samenstelling van
dit boek gewerkt. Voorzitter, bestuur en directie van de
AVRO hebben de samensteller volledig de vrije hand
gelaten, waarvoor veel erkentelijkheid moet worden be
tuigd.
De AVRO houdt van tradities. Daarom is dit jubileumboek
al begonnen met persoonlijke statements van de directie
leden. In onze gedemocratiseerde samenleving is het pas
send, vind ik, dat ook een vertegenwoordiger van de
AVRO-bedrijfsgemeenschap u tot lezen uitnodigt. Hier
naast doet dat per beeltenis een van de AVRO-portiers,
de heer J. H. Bink.
Als huisbewaarder van de AVRO roept hij u tot een, naar
ik meen, interessant en leerzaam onthaal.

Blaricum, september 1973
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Drs. JAN BANK
tv-criticus De Volkskrant

Een halve eeuw
omroephistorie
in hoofdlijnen

Het ontstaan van de AVRO is geen feit maar een proces.
Met recht kan hier de term ..barensweeën" worden
gebruikt, zij het natuurlijk in overdrachtelijke zin. Nauw
verweven met de totstandkoming van de AVRO is de
wording van het omroepbestel in Nederland. Tussen
1923 en 1930 heeft dat zijn vorm gevonden; de omroep
van Willem Vogt is er op alle ogenblikken bij betrokken
geweest.
In dit eerste gedeelte van het jubileumboek zal de
geschiedenis van omroep en omroeppolitiek worden
beschreven. Voor de geschiedschrijving van radio en
televisie betekent dat een verschraling in zoverre als de
programma's van de AVRO-radio en AVRO-televisie
buiten deze belichting blijven. Dat zijn wel de zaken
waardoor de AVRO naam heeft gekregen, ten goede en
ten kwade. In de schaduw blijven ook de omroepverhalen,

vele figuren en persoonlijkheden, het luister- en
kijkpubliek en veel incidenten. De nadruk valt op thema’s
die de doelstelling en identiteit van de omroep bepalen.
Een hoofdstuk over het ontstaan van radiotelegrafie en
radiotelefonie slaan we eveneens over. Op het moment
van de eerste uitzending van Vogt zijn de meeste van de
belangrijkste uitvindingen al gedaan, de radiolamp is zo
juist geconstrueerd. Het initiatief is aan de fabrikanten
en de handel, aan de pioniers, de durfals en de poten
taten die erin slagen de technische uitvindingen een
maatschappelijke vorm te geven, te doen inburgeren
zodat velen deze gewoon gaan gebruiken.
In december 1917 kwam een aantal reders bijeen
voor de stichting van een fabriek, die seintoestellen
moest maken. Commerciële motieven deed hen ver9

langend uitzien naar de toepassing van meer radiotelegrafie en radiotelefonie; het berichtenverkeer zou
immers aanzienlijk sneller kunnen verlopen. Twee
maanden later was de zaak rond; er kwam een Neder
landse Seintoestellen Fabriek met een directeur
ir. A. Dubois, die in het leger commandant was geweest
van de radiodienst. Krijgsmacht en transportwezen liepen
voorop in de ontwikkeling van de nieuwe vindingen.
De NSF begint met winst, maar raakt al spoedig in
afzetmoeilijkheden vanwege een crisis in de koopvaardij
na de eerste wereldoorlog. De seintoestellen worden
niet verkocht, opdrachten worden schaarser en aan
serieproductie gaat een lange voorbereiding vooraf,
want er moet veel worden onderzocht. Heeft men
eenmaal radiobuizen geconstrueerd, dan zijn er alleen
de enthousiaste radio-amateurs die ze afnemen. ,,Een
fabriek zonder opdrachten vormt een tragisch schouw
spel", schrijft Willem Vogt, toentertijd werknemer van
de NSF, in zijn eerste memoires.
In mei 1923 wordt Anton Philips uit Eindhoven binnen
gehaald in de raad van commissarissen. Tezelfdertijd
wordt in de gelagkamer van hotel Hamdorff in Laren de
idee besproken van een vergroting van de afzet:
uitzending van muziek, klassieke en verstrooiende,
waardoor de radiobuizen meer gaan beloven en de afzet
wellicht wordt vergroot. In de fabriek wordt de zaak
besproken, de plannen gemaakt. De Britse ingenieur
G. W. White, door de Britse Marconimaatschappij aan
de NSF uitgeleend, de administrateur F. C. van der Woord
en de chef verkoop Willem Vogt tijgen aan het werk.
Ergens in de fabriek werden twee zendmastjes van een
oud Marconi-veldstation gevonden, die een materieel bij
elkaar gescharrelde zender konden completeren. Een
piano werd gehuurd, men vond een melancholieke
jongeman die bereid was er uren op te
spelen, en zo kon de goedkoop gefabriceerde zender
worden uitgeprobeerd.
PRIMEUR
Het idee van de NSF was voor Nederland niet nieuw.
De eigenlijke radio-pionier in Nederland, ir. Hanso

!
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Henricus Schotanus a Steringa Idzerda had al in 1919
op de Utrechtse Jaarbeurs geëxperimenteerd met een
radiozender met Philips-lduretgeneratorenlamp. In het
najaar was hij met regelmatige uitzendingen begonnen.
De samenwerking van Idzerda met Philips was van korte
duur; de ingenieur was te zeer individualist om zich in
een groot commercieel bedrijf te laten inkapselen. In de
jaren 1922 en 1923 waren er naast Idzerda en zijn radiobedrijf enige handelaren (zes in totaal) die op proef
met uitzendingen begonnen waren ten gerieve van een
zich uitbreidende klantenkring van radio-amateurs.
Op 8 juli 1923 wordt het Comité Hilversumsche Draadlooze Omroep opgericht. Dankzij de inschikkelijkheid van
de firma Middelraad te IJmuiden, kon de Nederlandse
Seintoestellen Fabriek op zaterdagavond 21 juli
de beschikking krijgen over de golflengte van 1050 meter
voor een echt programma van tien tot elf uur 's avonds.
De NSF bracht muziek (dan hinderden storingen niet zo,
bij voordrachten zou de loop van het verhaal of betoog
door onderbrekingen verloren gaan.) Een Larens kwartet
en een Larense zangeres, Anna Schlüter-Van de Bruggen,
traden op. Twee weken later, op 8 augustus, volgde een
tweede muziekprogramma, op 19 augustus een recht
streekse transmissie van een jazzconcert in hotel
Hamdorff. Op 16 september was het voorlopig de laatste
uitzending; het experimenteergeld van de fabriek was op.
Ruim een week later verhuurt de NSF zijn Hilversumse
zender aan Idzerda's omroep, toen verenigingsomroep
van de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie
(de bond van radio-amateurs). Die was in Den Haag
het zwijgen opgelegd omdat een buurvrouw had geklaagd
over burengerucht. Als op 18 oktober de verenigings
omroep naar Den Haag kan terugkeren, is de NSF in
staat opnieuw zelf programma's te verzorgen. De fabriek
deelt de golflengte van 1050 meter met vijf andere
fabrieksomroepen. Alle vijf zullen bij gebrek aan middelen
tenslotte het loodje leggen, Idzerda het laatst. De NSF
overleeft hen dankzij de kapitaal- en zendkracht van
Philips. In september 1924 is de Hilversumse fabriek de
enige commerciële zender met een algemeen programma
van culturele en verstrooiende aard.
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HDO
Intussen zijn de omroepactiviteiten van de fabriek
afgesplitst. Om de uitzendingen te kunnen financieren en
organiseren hebben Vogt, White en Van der Woord met drie
notabele radio-amateurs uit Hilversum een verbreed comité
opgericht tot beheer van de Hilversumsche Draadlooze
Omroep (HDO), een instelling onder auspiciën van de
fabriek, zonder rechtspersoonlijkheid. Dit comité moet
bijvoorbeeld gelden inzamelen onder luisterende radio
amateurs. Uit die tijd stamt de later door alle omroepen
overgenomen gewoonte de luisteraars zo dwingend
mogelijk toe te spreken en bij geldelijke giften beloningen
in het vooruitzicht te stellen als lepeltjes, spelden,
diploma’s, boekwerken etcetera. De vindingrijkheid van
de administrateur Van der Woord op dit punt en de
bloemrijke en beeldende taal van Vogt kennen geen
grenzen. De groeiende schare van luisteraars - in 1924
naar schatting al tienduizend - kan luistervink (term van
Vogt) worden, gediplomeerd en al, wanneer men zijn
bijdrage aan de HDO geeft. Tot ver na de tijd, dat de
luistergelden van staatswege worden geheven, zal de
werving door de omroepen op deze wijze voortgaan.
De HDO is een verstrooiende omroep. „Onze politiek
wordt door twee factoren bepaald: de beschikbare
middelen en de wens der luisteraars zoals deze uit de
ingezonden rapporten valt af te lezen. Wij kunnen,
behalve in zeer speciale gevallen, alléén rekening houden
met het merendeel der stemmen.” Aldus de voorzitter
van het HDO-comité, baron Tindal. Toch moet hier
geen TROS-beleid in prehistorische vorm uit worden
gelezen. De HDO-programma’s uit die dagen bereiken
een aantal culturele en informatieve mijlpalen: uit
zendingen van het Concertgebouworkest onder Willem
Mengelberg (door Philips bekostigd), van de MatthaeusPassion (door het Utrechts Stedelijk Orkest onder Evert
Cornelis), het eerste radio-optreden van een minister
president, Colijn (,,met één been geheven op een stoel,
de duimen in de armsgaten van zijn vest, stak hij staande
voor de microfoon zijn speech af") met felle telefonische
reacties, de eerste verkiezingsdiscussie in 1925 van een
„radio-verkiezingsredenaarsploeg" bestaande uit
12

vertegenwoordigers van veel partijen behalve de CPH

en SGP.
De NSF verhuurde zijn zender niet alleen aan de eigen
HDO (gratis) maar ook aan anderen zoals het geïllus
treerde weekblad Het Leven - sponsor van concerten of aan de firma Jamin (lezing over suikerwerken onder
de titel Lof der Zoetheid). Aan de inhoud van de'
programma's werden enige grenzen gesteld: toen een
hervormde predikant tijdens een herdenking van de
calvinistische martelaar Jan Bakker wel zeer kritisch
sprak over de rooms-katholieke kerk, werd de uitzending
afgebroken tot woede van katholieken (voor het
afbreken) en van calvinisten (erna).
KERKDIENSTEN
Uitzendingen van dit soort en reacties daarop schiepen
een klimaat voor confessionele zendinitiatieven.
Het kon niet anders of in het Nederland van 1920 moest
het nieuwe medium tenslotte een plaats krijgen in de
zuilen, men moest het wel als communicatiemiddel voor
de eigen boodschappen op zijn waarde leren schatten.
De HDO, die wel eens een kerkdienst uitzond of een
mis, kon (en wilde) niet aan de specifieke eisen van
de zich emanciperende confessionele groepen voldoen.
Christelijke radio-amateurs en handelaren waren de
voorlopers van een Nederlandsche Christelijke Radio
Vereeniging (NCRV) in juni 1924. Als reactie daarop
kwam er een Bond van Rooms-Katholieke Radio
verenigingen Sint Willibrordus, een van de steunpilaren
van de in 1926 opgerichte Katholieke Radio Omroep.
De NCRV huurde van de Nederlandse Seintoestellen
Fabriek de woensdagavond en startte op 24 december
1924 met regelmatige uitzendingen, de katholieken volgen
in het jaar daarop, op dinsdagavond wordt aan hen de
zender verhuurd.
Was in het protestants-christelijke en katholieke
volksdeel het streven naar een eigen bijzondere omroep
al van stonde af aan verzekerd, in twee andere gevallen
was dat niet zo. De Nederlandse sociaal-democratie
heeft lang geaarzeld of zij een eigen omroep zou
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Een morgenwijding in 1929

erkennen of zou blijven streven naar een nationale.
De Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs (VARA)
is in 1925 ontstaan uit de kring van sociaaldemocratische
radioliefhebbers. Pas in het najaar van 1927 werd de
relatie van de VARA tot de officiële arbeidersbeweging
(NW en SDAP) geregeld, overigens naar aanleiding
van ontwikkelingen rond de HDO-ANRO-NOV-AVRO.
Het vrijzinnig protestantisme in Nederland had in oktober
1923 een centrale commissie gekregen, waarvan
secretaresse dr. Nicolette A. Bruining zich spoedig ging
beijveren voor een eigen radio-omroep. Maar ook in
deze kring was men afkerig van zuilvorming, men wilde
een nationale omroep. De Vrijzinnig Protestantse Radio
Omroep (VPRO), op 29 mei 1926 opgericht, was bedoeld
als een soort deelomroep, die wat vrijzinnig protestantse
stemmen in de ether zou moeten doen klinken; het
streven naar een nationale omroep is nooit opgegeven.
Een niet onaanzienlijk deel van de VPRO-leden was
voor de tweede wereldoorlog tevens AVRO-lid.
De oprichting van deze godsdienstige en politiek
gefundeerde omroepen tastte het streven van de HDO
naar algemeenheid aan. De Hilversumsche Draadlooze
Omroep, zo staat in het jaarverslag van 1925/1926,
„is met zijn luistervinken een onafhankelijke organisatie
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zonder eenige politieke of geestelijke richting." Vanuit
die doelstelling dachten de comité-leden, zeker Willem
Vogt, de kern te kunnen vormen van een in de nabije
toekomst te regelen nationale omroep. De HDOmicrofoon stond open voor alle kerkelijke gezindten,
zonder voorkeursbehandeling. De reacties op gods
dienstige uitzendingen waren betrekkelijk talrijk, maar
vaak bestonden ze uit preken voor eigen parochie.
„Nu is de Godsdienst een uiterst teer plantje in onze
maatschappelijke samenleving en een instituut als de
HDO moet er angstvallig voor waken, zelfs een schijn
van partijkiezen op het gebied der religie op zich te
laden. Het is dan ook te begrijpen, dat de eerste
gedachte van het comité na het commentaar op de
kerkuitzendingen neerkwam op den voorzichtigen raad,
onderling uitgedeeld: Laten we ermee ophouden, het
geeft onaangenaamheden." Aldus Willem Vogt in de
Radio-Luistergids van 17 april 1925.
Zo kort na het beëindigen van de schoolstrijd lag de
gedachte van een bijzondere confessionele omroep
voor de hand; de HDO heeft met de algemeenheidsidee
dat streven niet kunnen tegenhouden. Een belangrijke
oorzaak is het ontbreken van algemeen geachte maat
schappelijke figuren in het comité geweest. De HDO is

geboren in de kringen van radiopioniers, radio-amateurs
en commercie, de comitéleden behoorden daar allen
toe. Voor een algemene omroep in die dagen had men
een raad van toezicht moeten hebben, bestaande uit
vertegenwoordigers van alle grote geledingen van het
Nederlandse volk. Vogt en de zijnen waren in de eerste
plaats radiopioniers en radiomakers, ze waren niet
ervaren in de kultuurpolitieke verhoudingen van die
dagen. Met de bisschop van Den Bosch en de groep
christelijke radio-amateurs rond de advokaat mr A. van
der Deure (de eerste NCRV-voorzitter) zijn nog wel
contacten geweest, die overigens tot niets hebben
geleid. Later is de oprichting van bijzondere omroepen
aan de HDO voorbij gegaan.
ECHTE RADIO
Voor het publiek was al die tijd de Hilversumse Draadloze
Omroep de' echte radio met een universeel programma.
Voor zichzelf was het Hilversumse comité dat ook en
het wenste het te blijven. Op de stichting van andere
omroepen reageert men met een intensivering van de
eigen organisatie. Op 8 januari 1925 verschijnt het eerste
nummer van de Radio-Luistergids, dat exclusief de
programa's van de HDO publiceert (en daardoor het
blad van de radio-amateurs, Radio-Express, in moeilijk
heden brengt). Een eigen programmablad houdt een
nauwere verbinding aan de omroep in. Op 1 mei van dat
jaar kan Willem Vogt als fulltime redacteur worden
aangesteld, hij verlaat het dienstverband met de NSF.
Aan het eind van 1925 wordt een gesalarieerd leider
van de propagandadienst aangesteld.
De ontwikkelingen krijgen een toppunt in de losmaking
van de HDO uit het verband van de Nederlandse
Seintoestellen Fabriek. Op 1 maart 1926 wordt de HDO
een stichting met eigen rechtspersoonlijkheid; tot het
bestuur treedt toe dr H. Molhuysen, toentertijd
secretaris van het Koninklijk Nederlands Landbouw
Comité, de eerste maatschappelijk bekende figuur in de
HDO. Een paar dagen later tekent de NSF met de HDO
een contract waardoor de stichting zich het recht verwierf
op de 31 na aftrek van NCRV, KRO en VARA over-

blijvende zenduren van de Hilversumse zender tegen de
prijs van twintig gulden per uur. Op een door de NSF
te bouwen tweede zender zou de HDO een optie hebben
van veertig uur.NCRV en KRO zagen in dit contract een
voorkeursbehandeling van fabriek en omroep; ze richtten
de NV Nederlandsche Draadlooze Omroep op die aan de
regering een machtiging vroeg voor een eigen tweede
zender (en die ook kreeg, te Huizen).
Het jaar 1927 was voor de HDO vol conflicten. In maart
1927 verscheen er een klein berichtje in de Luistergids,
dat het comité van de Hilversumsche Draadlooze Omroep
zijn taak wilde beëindigen en zich een grotere kans op
ontplooiing wilde geven middels een per 1 juni op te
richten Algemeene Nederlandsche Radio Omroep
(ANRO). De naamsverandering was deels van omroep
politieke aard. Door zich te tooien met de term algemeen
kwam de omroep van Willem Vogt in een beter politiek
vaarwater terecht; de staatscommissie-Ruys de
Beerenbrouck, waarover in het tweede hoofdstuk wordt
gesproken, had het begrip neutraliteit in de omroep
afgeschreven. De ANRO klonk beter, als men wilde
streven naar erkenning als nationale zendgemachtigde.
Toch was de onmiddellijke aanleiding tot de naams
verandering een andere, overigens voor de omroep
politiek eveneens typerende. Het Holdert-concern,
dat De Telegraaf uitgaf, had aangeboden een omroepgids
te drukken tegen een lagere prijs dan de uitgever van
de Radio-Luistergids, ,,Jacob van Campen” (dochter van
het Algemeen Handelsblad). Als men nu de naam van
HDO in ANRO zou veranderen, kon het contract met
..Jacob van Campen” worden opgezegd. Aldus geschied
de, begin juni verscheen het ANRO-blad: De Aetherbode
bij Holdert gedrukt.
WERKGEVERS
De overgang van HDO naar ANRO was niet geheel
zuiver op de graat, later zou er een perscampagne
over ontstaan en een officieuze commissie zou de
overgang bestuderen. De afgezegde uitgeverij „Jacob van
Campen” wilde zich de lucratieve drukorder niet laten
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ontgaan. Van daaruit werd contact gezocht met een
groepering, waarbinnen ontevredendheid kon worden
vastgesteld over de ontwikkelingen op radio-gebied:
de werkgevers. Door de VARA is het bestaan bekend
geworden van een circulaire gericht aan zakenlieden en
afkomstig van een groep rond de oud-minister van
Landbouw, dr F. Posthuma; daarin wordt gewezen op
het gevaar van een sociaal-democratische omroep.
Dat de zendtijd versnipperd wordt onder religieuze
omroepen, is betreurenswaardig maar ongevaarlijk.
Anders ligt het met de VARA. Werkgeversorganisaties
als de ondernemersraad van Nederlands-lndië, het
Verbond van Nederlandse Werkgevers en de Vereniging
Centraal Overleg hadden de minister van Waterstaat
gevraagd om een verbod van partijpolitieke omroepen.
Minister Van der Vegte zag daartoe geen mogelijkheid.
Dit „onbevredigend antwoord" was voor de groep uit
werkgeverskringen aanleiding tot de oprichting van een
„tegen,,-omroep1 de Nederlandsche Omroep Vereeniging
(NOV).
De nieuwe omroep had al dadelijk een omroepblad
(de Radio Luistergids gedrukt bij „Jacob van Campen") en
spoedig zendtijd ten koste van de ANRO. Dat doet
invloedrijke pressie vermoeden. De NOV werd door de
bestaande omroepen niet met instemming ontvangen;
door de VARA niet om anti-kapitalistische motieven,
door de confessionele niet om anti-liberale reden
(de schoolstrijd was nog maar net achter de rug) en
door de ANRO niet uit concurrentie-overwegingen.
Vogt vergelijkt in zijn memoires van 1973 de NOV van
toen met de TROS van nu; beide zijn onnodig en hebben
geen roeping. Een van de weinige pluspunten van de
NOV, althans volgens KRO en NCRV, was dat ze openlijk
liberaal-conservatief was: eindelijk een vierde zuil!
De Nederlandse Omroep Vereniging was inderdaad een
concurrent van de ANRO en doelde daarop, wanneer ze
haar verenigingsstructuur aanprees boven de stichting
ANRO. De argumenten van de NOV waren niet krachtig;
er is nooit een oprichtingsvergadering gehouden voor de
omroepvereniging, het lidmaatschap was gekoppeld aan
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een abonnement op de Radio Luistergids, een leden
administratie kende de NOV niet. Maar de verwijten
troffen doel. De luistervinken hadden in de HDO en
ANRO inderdaad geen statutaire invloed. Een keer is hen
per referendum gevraagd hoe ze dachten over het
financiële beheer van hun gelden door het HDO-comité.
Van de 4000 aangeschrevenen zonden 1181 hun biljet
terug; 1175 waren het met het beleid eens. Men
probeerde door deze actie het verwijt te ontzenuwen
dat de HDO eigenmachtig over de luistervinken
beschikte. De kritiek hield evenwel aan en werd door
de NOV uitgebuit.
Tegen het eind van 1927 werden ANRO en NOV naar
een fusie toegepraat. Minister Van der Vegte (Waterstaat)
zocht zelf een bemiddelaar aan, oud-minister Westerveld.
Onder zijn leiding ontstond een gefuseerde omroep,
waarvan hij zelf de eerste voorzitter werd. De ANRO
droeg het algemene en het radioprogramma aan, de
NOV de vereniging; na stug onderhandelen behielden
ze elk zo veel mogelijk hun initialen in de AVRO, de
Algemene Vereniging Radio Omroep. De ANROsecretaris W. Vogt werd directeur van het radiobedrijfmet alle volmacht om personeel aan te nemen en te
ontslaan - terwijl de Radio-Luistergids (drukkerij Van
Campen) en de Aetherbode (drukkerij Holdert) samen
smolten tot de Radio-bode (uitgeverij NV EMVRA, dochter
van Van Campen en Holdert). De eerste bode verscheen
op 6 januari 1928, de AVRO constitueerde zich definitief
enkele maanden later. De eerste doelstelling van de
omroepvereniging was op één woord na gelijk aan die
van de ANRO; „terzijdestelling" in plaats van
„vermijding" van al datgene wat andersdenkenden zou
kunnen kwetsen.
Begin 1928 had het omroepbestel in Hilversum een
voorlopige vaste vorm gekregen. De gebeurtenissen
rond ANRO en NOV hadden daarbij een belangrijke rol
gespeeld. Omroeppolitiek gezien hadden die de sociaal
democratische VARA nader tot de confessionele NCRV
en KRO gebracht; een radio-coalitie van verstrekkende
invloed.
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ZENDTIJD GEHALVEERD
Radiobeluistering, anno 1973 een bezigheid van
miljoenen, was tot 1914 van staatswege verboden. Die
onwettigheid is vermoedelijk een van de stimulansen
geweest voor het rond de eeuwwisseling zich ontwik
kelend radio-amateurisme. Men kon immers verboden
boodschappen opvangen, al waren die vaak niet meer
dan scheepvaartberichten. In het voorjaar van 1914 kwam
aan de illegaliteit een einde; minister Lely (Waterstaat)
deelde luistervergunningen uit. Zendvergunningen
zouden er pas na de Eerste Wereldoorlog worden
verstrekt.
De eerste radio-uitzendingen met verstrooiende be
doelingen waren - we zagen dat al in hoofdstuk 1 initiatieven van radiohandelaren. Van staatswege werden
deze service- en reclame-activiteiten toegestaan middels
fabrikantenmachtigingen; de Nederlandse Seintoestellen
Fabriek had er bijvoorbeeld een voor de Hilversumse
uitzendingen. In de commerciële beginperiode heerste
aanvankelijk de vrije ondernemersgeest, later begon men
te denken over een draadloze omroepmaatschappij die
alle initiatieven zou moeten bundelen. In 1924 was men
met de uitwerking daarvan begonnen, toen de confes
sionele omroepen zich kwamen melden. Deze werden
tussentijds met de SDAP aan de officieuze studie
commissie voor de draadloze omroep-NV toegevoegd,
die verder bestond uit een vertegenwoordiger van de
radio-amateurs en de NSF-directeur ir. A. Dubois namens
de handel (de HDO was er niet rechtstreeks bij
betrokken).
Deze commissie zou men kunnen zien als een over
gangsvorm; de radio-omroep is van liefhebbersinstrument
en commercieel product bezig een publieke zaak te
worden. De commissie heeft na drie vergaderingen een
onbevredigend eindrapport geproduceerd. Voorzitter
Posthuma (oud-minister van Landbouw) sprak in zijn
openingswoord nog van een „maatschappij voor
neutralen omroep”, maar dat werd al onmiddellijk
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verworpen, met name van confessionele zijde. Het oude
idee van een algemene draadloze omroepmaatschappij
zou langzamerhand gaan plaatsmaken voor een omroep
bestel van verschillende „bekennende" omroepen.
Indachtig de zo juist beëindigde schoolstrijd vroegen de
confessionelen een gelijkwaardige plaats voor bijzondere
naast algemene zendgemachtigden.
Tot dusver is het radiovraagstuk voortdurend verwezen
naar commissies. Dat was te begrijpen uit het feit, dat
het hier om een nieuwe uitvinding ging waarvan de
gevolgen niet waren te overzien. Experts werden aan
gezocht om de organisatie van de radio-omroep te
bestuderen. In 1925 was de radio-omroep evenwel een
publieke zaak geworden, de regeling ervan zou niet
meer door technici, industriëlen of liefhebbers kunnen
worden afgehandeld, de politici moesten eraan te pas
komen. Dat betekende in een verzuilde samenleving als
Nederland, dat er een topconferentie zou moeten plaats
vinden van leidende figuren uit de diverse zuilen. Het
onderlinge gevecht, bijvoorbeeld om meer zendtijd,
wordt bijgelegd in voorbesprekingen tussen de verschil
lende zuilen-elites, welke voorafgaan aan de eigenlijke
regeringsbeslissing. Zulke topconferenties zijn geheim
(er moeten concessies worden gedaan en compromissen
gesloten) en de problemen worden er van hun politieke
lading ontdaan. Het omroepbestel bijvoorbeeld of de
verdeling van de zendtijd, in de verzuilde maatschappij
een onderwerp van grote politieke strijd, wordt in
topconferenties van zuil-elites teruggebracht tot de regel
van de evenredigheid, van de verdelende gerechtigheid.
In 1917 werd op die manier de schoolstrijd en de
kiesrechtkwestie opgelost in een pacificatie- of
bevredigingscommissie. Dat werd een model voor de
oplossing van vele conflicten daarna.
TOPCONFERENTIE
In de geschiedenis van het radiovraagstuk zien we
zulke topconferenties ook opdoemen, van een staats-

commissie in 1925 tot de Radioraad als permanent
toporgaan. Na de tweede wereldoorlog zal een
pacificatiecommissie een nieuwe omroepwet ontwerpen.
Minister Bongaerts stelde in oktober 1924 een staats
commissie in onder leiding van mr. Chr. Ruys de
Beerenbrouck, oud-premier en voorzitter van de Tweede
Kamer. De Hilversumse Draadloze Omroep was erin
vertegenwoordigd - voor het eerst rechtstreeks - middels
haar voorzitter baron Tindal. Hij vormde met A. Veder
(Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie), dr.
Nicolette Bruining (vrijzinnig protestantisme) en C.
Werkhoven (secretaris SDAP) de naar toenmalig spraak
gebruik linkse delegatie, een minderheid in een
groepering die drie katholieken en drie protesiantchristelijken telde, oen rechtse meerderheid dus. Onder
de technische adviseurs was Willem Vogt.
Op grond van haar samenstelling kon de staatscommissie
niets anders doen dan te kiezen voor een omroepbestel,
waarin „een kleurloze omroep niet gewenscht is" en
waarin „iedere levensbeschouwing, welke niet in strijd
is met ’s Lands Wetten, gelegenheid moet krijgen zich
te uiten." Een meerderheid adviseert de regering tot de
oprichting van een NV Nationale Draadloze Omroep
over te gaan, waarin links en rechts elk 50 percent van
de aandelen hebben:
Links
VPRO
HDO
NVVR
VARA

12
13
5
20

aandelen
aandelen
aandelen
aandelen

NCRV
KRO

Rechts
25 aandelen
25 aandelen

Op het moment van verschijnen (juli 1926) was het advies
eigenlijk al achterhaald. KRO en NCRV hadden als
tegenwicht tegen een voorkeurscontract tussen HDO en
NSF een machtiging gevraagd voor een tweede zender.
Het verzoek werd aan de staatscommissie doorgegeven,
die er zich positief over uitliet. Dat kon omdat de
HDO-voorzitter baron Tindal, een aristocraat van de
oude stempel, zo verrast was door dit agendapunt, dat
hij niet voldoende de consequenties voor zijn eigen
omroep besefte en vóór stemde. Alleen de VPRO-
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voorzitster was tegen, de sociaal-democraat Werkhoven
was die dag afwezig. Op 1 september 1926 werd een
machtiging verleend aan de NV Nederlandsche Draadlooze Omroep (een combinatie van KRO, NCRV en
Nederlandse Seintoestellen Fabriek) voor de bouw van
een tweede zender in Huizen. Door deze juridische vorm
konden de rechten van de HDO op een tweede NSFzender worden omzeild. KRO en NCRV verhuisden in
1927 naar Huizen en hadden toen niet meer zo’n
behoefte aan de maatschappij met de vijftig aandelen.
De HDO kreeg de op Hilversum vrijgekomen zendtijd en
stond slechts een klein deel ervan af aan de VARA.
ACHTERUITGANG
Voor de Hilversumse Draadloze Omroep betekende het
advies, dat overigens mede door een niets vermoedende
baron Tindal was ondertekend, een achteruitgang van
zendtijd en omroeppolitieke positie. Met deze staats
commissie - met dit politieke systeem - kwam de
evenredigheidsregel binnen in het radio-vraagstuk.
Vroeg of laat zou de HDO een van staatswege gelijk
berechtigde plaats krijgen (en dus ook zendtijd) aan de
confessionele (en later ook sociaal-democratische)
omroepen. De algemeenheid van de HDO zou op die
manier een kwart van de zendinhoud uitmaken, terwijl
de Hilversumse omroep voor zichzelf niet alleen het
eerstgeboorterecht maar ook het recht van een nationale
omroep opeiste.
De HDO-ANRO (1927)-AVRO 1928) had een doelstelling,
waarin sprake was van géén voorkeur voor enige
godsdienstige of politieke richting. Die formulering
heeft eenzelfde inhoud als de openbare school. Deze
vergelijking is hier treffend omdat tien jaar voor het
advies van de staatscommissie de schoolstrijd was
geregeld. Waarom zou het de AVRO anders gaan dan
de openbare school? Haar doelstelling deed haar
politiek belanden bij de liberalen, hoewel ze een
algemene omroep wilde zijn en geen nadrukkelijk liberale.
De Vrijheidsbond, een van de liberale partijen, heeft dan
ook een eigen omroep willen stichten, de Vereniging
van Liberale Radio Amateurs, al in de naam een anti-

VARA omroep. De Vrijzinnig-Democraten hebben even
eens een eigen zendtijd gevraagd, hoewel nooit
geëffectueerd.
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Schaafsma schrijft in zijn omroepgeschiedenis: ,,Meer
dan een liberale was de AVRO een burgerlijke omroep.
Liberalisme en zuilvorming sloten elkaar uit. Onder de
politieke liberalen uit de jaren twintig was de culturele
pluriformiteit waarschijnlijk groter dan onder de Neder
landers die tot een van de drie genoemde zuilen
behoorden." Was de AVRO zelf geen zuil, door de
confessionele omroepen werd haar een plaats toegewezen
als ware zij een zuil. Bij de toenmalige politieke machts
verhoudingen in Nederland kon in het parlement alleen
maar een bevestiging van die plaatsing worden verwacht.
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Een jaar na de inlevering van het advies, op 9 juli 1927,
kwam de nieuwe minister van Waterstaat, mr H. van
der Vegte (ARP) met een wetsontwerp ter regeling van
het radiovraagstuk. Kenmerkend voor zijn voorstellen
was dat het meeste ongeregeld bleef. Het kabinet
De Geer beschouwde zich als een intermezzo en wilde
zich in omroepzaken voorzichtig opstellen. Het eigenlijke
wetsvoorstel was een wijziging van de telegraaf- en
telefoonwet. De zendtijdverdeling - een heet hangijzerzou bij algemene maatregel van bestuur worden
atgehandeld.
Wij zullen niet ingaan op alle parlementaire discussies
over het wetsontwerp, van belang voor het betoog is de
strijd over de luistergelden. Tot dusver waren de
omroepen bekostigd uit vrijwillige bijdragen van
particulieren; de zendgemachtigden (met name de AVRO
van Willem Vogt) ontwikkelden veel vernuft in het
belonen van de gevers. De HDO was ten opzichte van
de andere omroepen in het voordeel omdat ze de eerste
was, de meeste leden (luistervinken) had en bovendien
kon putten uit een kapitaalkrachtig bestand.

;

I.

In het advies van de staatscommissie Ruys de
Beerenbrouck was een verplicht luistergeld van tien
gulden opgenomen; de HDO-vertegenwoordiger steunde
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Aanbieding petitionnement op het Binnenhof 18 mei 1929
dat, de latere AVRO veranderde geheel van mening en
stemde in met een liberaal amendement om de luistergeldheffingen uit het wetsontwerp te schrappen. Door
zulke heffingen, zo schreef Vogt in de Radiobode,
zullen ,,omroepen die geen kiemkracht hebben, die geen
wortel kunnen schieten omdat zij leven op armelijken
grond, waarin niet de kali is van de genegenheid van
zijn hoorders, in staat komen om met belastinggelden
kunstmatig leven in te blazen in hetgeen voor kwijnen
en sterven is opgeschreven." Het amendement werd
aanvaard met de stemmen van de confessionelen (KRO
en NCRV hadden inmiddels redelijke inkomsten uit de
vrijwillige bijdragen van geloofsgenoten), maar met die
van de sociaal-democraten tegen. De SDAP-woordvoerder Van den Bergh verweet de AVRO met een
dubbele tong te spreken.
BILLIJKHEID
Door een amendement van de anti-revolutionair Van
Dijk was in de telegraaf- en telefoonwet bepaald dat de

zendtijd naar billijkheid door de minister zou worden
verdeeld, de Radioraad gehoord. Over de maatstaven
van die billijkheid ontstond op het eind van de jaren
twintig een hevige strijd, die deed denken (ook qua
argumentatie) aan de schoolstrijd. De AVRO nam daarin
een omstreden plaats in, omdat zij pretendeerde een
algemeen omroepprogramma te willen blijven verzorgen.
Die eis werd haar ontzegd door de confessionele
omroepen maar gaandeweg ook door de VARA, die van
de AVRO op de Hilversumse zender niet veel meer
zendtijd had te verwachten (na het vertrek van KRO en
NCRV)en die in de zaak van de luistergelden de AVRO
van dubbelzinnigheid had verdacht en die bovenal
afstand nam van de algemene omroep sinds het optreden
van de liberaal-conservatieve, expliciet tegen de VARA
gerichte NOV en de fusie met de ANRO. De SDAP,
eens voorstander van een nationale omroep, ging zich
steeds meer met de VARA vereenzelvigen. Zo ontstond
een radio-coalitie van confessionelen en sociaal
democraten, die politiek doorslaggevend zou worden.
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Taalfout wegens verbolgenheid: het is petitionnement met twee n's.

De AVRO was reeds na het advies van de staats
commissie Ruys de Beerenbrouck verontrust geworden
over haar toekomstperspectieven. Vlaggetjes werden
uitgedeeld, lepeltjes rondgegeven, speldjes opgeprikt,
speciale luistervinkjurken gemaakt etc. In sommige
buurten van de grote steden hebben gelijkgezinde
AVRO-leden wel eens zo hun toestel laten genereren,
dat uitzendingen van „vijandige" omroepen konden wor
den gestoord. De Radiobode werd naast handwijzer
voor programma’s een strijdorgaan met een bloemrijke
en beeldende stijl. In de VARA-gids verscheen de rubriek
Vogt-igheden, waarop de AVRO antwoordde met een
kroniek „Wat men ons in de schoenen schuift".
Voor het voeren van propaganda beschikt de AVRO
sinds 1927 over een parallelle organisatie De Vrije
Luistervink, die zich een actiestijl aanmat welke de
algemene omroep van burgerlijke standing zich niet kon
veroorloven. Op den duur zou de strijdorganisatie de
AVRO voor de voeten lopen, maar in het begin was deze
opzet een uitkomst. In 1929 organiseerde de omroep een
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petitionnement aan minister Van der Vegte (Waterstaat)
dat kracht werd bijgezet door 400.000 handtekeningen
(aantal en werving ervan door andere omroepen aan
gevochten). Op 18 mei werd de bewindsman gevraagd
om de AVRO de gelegenheid te geven zich te ontplooien,
„waartoe noodig is een zendtijd van een volle week op
een eigen zender en de beste omroepgolf." Het
petitionnement eindigde met de zin: „Wie het voort
bestaan van de AVRO wenscht, doet thans zijn uiterste
best." Geen optimistische conclusie, men voelde de bui
hangen.
De Radioraad, die over de zendtijd moest worden
gehoord, ging op 29 januari 1929 aan het werk. Zoals
gezegd waren de beraadslagingen geheim. Een jaar
later, op 16 maart 1930, publiceerde het Algemeen
Handelsblad een tot dan toe geheim meerdersheidsadvies, waarin de AVRO 26 percent van de zendtijd zou
krijgen, de drie andere omroepen elk 18 percent. De
verhouding van 26 tot 18 was gekozen, omdat vele leden
van de bijzondere omroepverenigingen tevens AVRO-lid
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Propagandawagen te Groningen

Protestmeeting op Houtrust, 6 september 1930

werden geacht te zijn. Dit compromis was, toen het
bekend werd, voor de AVRO onaanvaardbaar; men
richtte zich tot de ministerraad. Het eigenlijke zendtijdbesluit zou nog erger worden.
MINISTER BESLUIT
De Radioraad had naast het meerderheidsadvies twee
minderheidsnota’s opgeleverd. De nieuwe minister van
Waterstaat, mr. P. Reymer (R.K. Staatspartij) moest toen
zelf een oplossing zien te vinden. Hij kwam eruit, toen
KRO en NCRV een concessie deden; zij aanvaardden
een algemeen programma (inbreuk op hun zelfstandig
heid), als de minister hun zendtijdschema (de vier
omroepen elk 20 percent) zou overnemen. Het algemeen
programma was een overblijfsel van de idee van een
nationale omroep, die minister Reymer en de voorzitter
van de Radioraad, dr. J. de Visser (CHU) niet los wilden
laten. Op 15 mei 1930 verscheen het zendtijdbesluit:
voor de vier grote omroepen 20 percent, elke maandag
op Hilversum en elke vrijdag op Huizen een algemeen
programma (15 percent) en 5 percent voor de kleine

omroepen, waaronder de VPRO.
In Zwolle, waar Willem Vogt een AVRO-bijeenkomst
toesprak, stak een storm van verontwaardiging op. De
AVRO-zendtijd was gehalveerd! De NCRV, die haar
zendschema zag aanvaard, drukte op de voorpagina van
haar gids een plaat af van minister Reymer met het
onderschrift: ,,De man, die ons recht deed". Dominee
T. Ekering antwoordde voor de AVRO op een protest
meeting met ,,De man die onrecht deed". In het
Concertgebouw scheurde hij in extase een foto van de
katholieke minister in stukken; een paar jaar lang zou
elk persoonlijk contact tussen minister Reymer (als
oud-burgemeester van Hilversum wel eens bij de AVRO
te gast) en de AVRO daardoor onmogelijk zijn. De avond
na deze verscheuring belegde de VARA in het
Concertgebouw een meeting met als spreker het
sociaaldemocratische Kamerlid Duys.
De Vrije Luistervink mobiliseerde zijn leden en nam het
initiatief tot een request aan koningin Wilhelmina; nu
de ministerraad niet naar de AVRO wilde luisteren, zou
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de koningin dit wellicht kunnen doen. ,,Er heerscht
verbittering onder Uw volk,” zo begint de tekst. De
zendtijd van de algemene omroep is gehalveerd „ten
bate van de onze Volkseenheid versplinterende partij
politiek.” De minister van Waterstaat laat niet toe, dat
,,de algemene omroep in Nederland zijn zegenrijke arbeid
tot verhoging van de saamhorigheid van Uw volk zou
kunnen voortzetten." Als minister Reymer in de zomer
van 1930 op bezoek gaat op het Loo, wordt tegen hem
gedemonstreerd. Bij de opening van de rijksweg
Amsterdam-Het Gooi worden de luistervinken in de
hoofdstad op postpapier van de AVRO opgetrommeld
om tegen de minister te demonstreren. Deze blijft weg.
De reeks van demonstraties krijgt een hoogtepunt op
6 september, wanneer tienduizenden (in totaal 130.000)
naar Den Haag trekken om op Houtrust te demonstreren.
Drie autocolonnes kwamen in de residentie samen; uit
Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Het treffen van de
autocolonne uit Amsterdam en die uit Utrecht bij
Den Deyl in Wassenaar behoort tot de hoogtepunten uit
het leven van Willem Vogt. Op Houtrust voeren het
woord dr Molhuysen (AVRO-voorzitter), mr J. van Doorne
(De Vrije Luistervink) en Willem Vogt. Daar is ook de
leus geboren: ..Zendtijd gehalveerd, bijdrage verdubbeld”.
Do propagandakosten liepen hoog op en men smeedde
het ijzer toen het heet was. De demonstratie op Houtrust
is de grootste buitenparlementaire actie geweest tussen
de beide wereldoorlogen, op die van het revolutiejaar
1918 na. Na afloop werd een lijst van gevonden en
verloren voorwerpen gepubliceerd: leren actetas met
inhoud, hoed, hanger met gouden vijfje, blazer, pince-nez,
regenjas met roodachtige voering. Ook het voor die tijd
grootse autogebruik is kenmerkend voor de deelnemers.

Goed voor duizend handtekeningen
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Het zendtijdbesluit kwam van een minister uit het derde
kabinet-Ruys de Beerenbrouck, dat na de parlements
verkiezingen van 1929 was opgetreden. Mei 1930 was in
zekere zin een politiek veilig moment voor een maatregel,
waarvan het AVRO-aspect ook in confessionele en
sociaal-democratische kringen niet door iedereen werd
goedgekeurd. Op 27 mei 1930, twaalf dagen na de

publikatie van het besluit, interpelleerde de liberaal
mr G. A. Boon minister Reymer in de Tweede Kamer.
Hij dient met de vrijzinnig democraat mr P. J. Oud een
motie in, waarin de minister wordt uitgenodigd een
,,zodanige regeling te treffen, dat gedurende de gehele
week in Nederland een algemeen programma hoorbaar
zal zijn, onder deugdelijke controle op de samenstelling."
Dat sloeg op de AVRO, die had aangeboden een
algemeen programma te willen verzorgen met een
controlecommissie bestaande uit vertegenwoordigers
van alle geledingen.
De motie krijgt slechts de steun van de liberalen,

vrijzinnig-democraten en van dominee Lingbeek, die in
Reymers besluit een valstrik ziet van Rome. De
meerderheid - 58 kamerleden - steunt de katholieke
minister (de drie confessionele partijen plus de SDAP).
Krijger (CHU) doet de AVRO-meeting af als markt
geschreeuw, Vliegen (SDAP) ziet er een anti-politieke
agitatie in. Het Kamerlid prof. Slotemaker de Bruine
staat binnen zijn partij (CHU) alleen, wanneer hij vindt
dat men weerstand moeten bieden ,,aan de steeds
verdergaande groepering naar godsdienstige, kerkelijke
en sociale onderscheiding”. Maar die ontwikkeling was
in 1930 onomkeerbaar.
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Voor veel luisteraars was een gehalveerde AVRO op
Hilversum onbegrijpelijk. De omroep van Willem Vogt ha
meer dan welke andere qua programma’s en experimenten
een plaats verworven als dé radio van Nederland. Onder
degenen, die vanwege politieke instelling of geloofs
overtuiging bij de VARA, KRO of NCRV behoorden, zijn
er nogal wat geweest die het zendtijdbesluit niet
begrepen. KRO en VARA hebben zich door de jaren heen
erover beklaagd dat velen van hun geestverwanten niet
inzagen dat zij de AVRO ontrouw moesten worden,
schrijft Jo de Boer in haar omroepgeschiedenis.
Een teken van ontevredenheid was ook een hand
tekeningenactie in de zomer van 1930, op initiatief van de
hoogleraren Slotemaker de Bruine (CHU), Eigeman
(liberaal) en Sneller (ARP) voor een verklaring, „dat de
Ministeriële beschikking van 15 mei 1930 betreffende den
radio-omroep de eenheid der natie niet voldoende tot
haar recht doet komen". Als een teken van sympathie
kan ook worden uitgelegd de snelle stijging van het
aantal AVRO-leden: op 1 oktober 1929 nog 93 duizend,
op 1 oktober 1930 141.700 leden. Andere omroepen
hadden ook een ledenaanwas, zij het minder spectaculair.
De AVRO-campagne had evenzeer haar schaduwzijden.
Het bestuur was niet gelukkig met de stijl van alle acties
die van de strijdorganisatie De Vrije Luistervink uit
gingen. Dat leidde ten slotte tot een conflict tussen
bestuur en redacteur van het verenigingsorgaan Vrij
Nederland, mr. J. van Doorne. De laatste werd als
AVRO-lid geroyeerd. Een tweede kwestie - niet helemaal
los van de eerste - was een artikelenreeks van de
vroegere Telegraaf-hoofdredacteur J. Verbiest in het
katholieke dagblad De Gelderlander onder de titel
„Histoire intime van de AVRO”. De directeur van de
omroep werd onder andere beschuldigd van financiële
onregelmatigheden bij de overname van de radiogids
door De Telegraaf (de overgang van HDO naar ANRO).
Vogt zelf verzocht dr. J. de Visser (voorzitter Radioraad)
om een ereraad, waarvoor deze prof. dr. C. de Vries,
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mr. C. Romme en mr. B. de Gaay Fortman bereid vond.
De raad heeft de AVRO-directeur geheel vrijgesproken
van financiële beschuldigingen, hij kritiseert het HDOcomité tenslotte alleen voor een zeker machiavellisme bij
de overgang van HDO naar ANRO. De omroephistorica
Jo de Boer concludeert, dat telkens op belangrijke momen
ten (radiowet, zendtijdbesluit) de AVRO door conflicten
aan prestige bij confessionele en sociaal-democratische
politici inboet. De eerste AVRO-voorzitters, oud-minister
Westerveld en dr. Molhuysen, zijn betrekkelijk spoedig
weer afgetreden; de laatste onder zekere druk van
Haagse kringen, waar men deze hoge landbouwfunctionaris niet gaarne op zo’n geprononceerde plaats
in de AVRO zag zitten. „Het bestuur van de AVRO heeft
(sindsdien - jb) geen persoonlijkheden bevat, die in het
maatschappelijk leven groot gezag hadden en daarom het
vertrouwen van de leidende kringen in de AVRO hadden
kunnen versterken." Voor de opvolging van dr. Mol
huysen (die wel bestuurslid bleef) is onder anderen
prof. Slotemaker de Bruine (CHU) aangezocht. Uiteindelijk
is G. de Clercq, stooktechnisch adviseur, het geworden.
ZENDERBOUW
In de politieke sfeer heeft het zendtijdbesluit van
minister Reymer nog lang nagewerkt, bij de behandeling
van de PTT-begroting tot 1934 toe, en bij een tweede
interpellatie van de liberaal mr. G. A. Boon in 1931; hij
wilde van de bewindsman weten waarom deze letterlijk
het voorstel van KRO en NCRV voor een zendtijdverdeling had gevolgd. Aanleiding daartoe was een
publikatie van dit geheime stuk in Vogts Radiobode.
Opnieuw bleef de radio-coalitie van confessionelen en
sociaal-democraten overeind. Met de minister van
Waterstaat bleven de verhoudingen slecht. Dat bleek
bijvoorbeeld uit diens weigering om aan de aanvrage van
de AVRO voor de bouw van een eigen zender en voor
een derde golflengte te voldoen. Op een interpellatie van
de anti-revolutionair Van Dijk in de Tweede Kamer
antwoordde hij, dat hij de golflengten-conferentie van
Madrid in 1932 zou afwachten.
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De gehele discussie over de zenderbouw binnen en
buiten het parlement was een zekere herhaling van die
over het zendtijdbesluit. Ook nu waren weer de confessionele en sociaal-democratische omroepen ertegen
om de AVRO alléén een zender te laten bouwen. Maar dit
keer klonken er ook stemmen (meerderheid Radioraad,
prof. Gerbrandy) die vonden dat de minister in strijd zou
handelen met de telegraaf- en telefoonwet wanneer hij het
AVRO-verzoek definitief zou afwijzen. De kwestie werd
pas opgelost door een nieuwe minister. Op 26 mei 1933
trad het tweede kabinet-Colijn aan. De radio-problematiek
werd doorgeschoven naar het ministerie van Binnenlandse
Zaken, waar mr. J. de Wilde de portefeuille beheerde.
De zenderkwestie trof hij als eerste probleem van zijn
nieuwe branche aan.

AVRO-studio sinds 1936

De oplossing ervan werd urgent, toen Nederland op de
Europese golflengtenconferentie in Luzern in 1933 zijn
golflengte van de zender Huizen verloor en de rijks
zender in Kootwijk moest worden ingeschakeld. Op
1 december kwam minister De Wilde met een voorstel
voor een Nederlandse Omroep Zender Maatschappij
(NOZEMA), een naamloze vennootschap van PTT en
omroepverenigingen voor de exploitatie van zenders.
Onder druk legde de AVRO zich bij deze oplossing neer;
op 27 december 1933 werd een commissie van voor
bereiding ingesteld met de AVRO erin. In 1935 werd de
Radio Omroep Zenderwet door het parlement aanvaard.
In de NOZEMA kregen de omroepen 40 percent van de
aandelen. Ir. A. Dubois, NSF-directeur en initiatiefnemer
van het comité van omroepverenigingen (behalve de
AVRO) werd de eerste directeur.
De verhouding van de AVRO tot de andere omroepen
was uiteraard in de agitatie rond het zendtijdbesluit er
niet beter op geworden. Een gevolg van de tegenstellingen
was, dat de AVRO niet wilde deelnemen aan omroepoverleg over het door de minister bepaalde algemeen
programma. Gaandeweg veranderde die houding. De
algemene omroep begon te berusten in het feit, dat deze
politieke constellatie geen andere zendtijdverdeling zou
gedogen. In 1935 was overleg nodig over een nieuw
contract met de dagbladpers over publikatie van de

programma-gegevens. De AVRO kon zich voegen in een
toen tot stand gekomen Centraal Bureau voor de Omroep,
voortzetting van het in 1927 opgerichte comité van
omroepverenigingen (maar toen zonder de AVRO). De
samenwerking werd uit doelmatigheidsoverwegingen
geboren, een „nationaal” orgaan met eigen bevoegd
heden was het bureau volstrekt niet.
CENSUUR
In het kader van deze geschiedenis valt weinig licht op de
AVRO-programma’s. De omroep heeft zich onder leiding
van Vogt een ruime culturele taak gesteld, ze heeft het
hoorspel ontwikkeld (Kommer Kleyn), de sportreportage
voor Nederland uitgevonden (Han Hollander), met radiojournalistiek geëxperimenteerd (Gustave Czopp) en
amusement beoefend (Kovacs Lajos, Bonte Dinsdagavondtrein). Met dat laatste kon ze, evenals de andere
omroepen, haar hoge ledental in stand houden; vrijwillige
bijdragen waren de enige bron van inkomsten. Politiek
heeft de AVRO zich niet geprofileerd. Daarom staat ze in
de censuurlijst van de Radio Omroep Controle Commissie
ook niet hoog genoteerd (in tegenstelling tot de VARA).
Verboden voor de AVRO zijn wel bijvoorbeeld een lezing
„Aan de vooravond van den grooten dag” (1936), waarin
een zelfmoordgeschiedenis werd behandeld die de com
missie demoraliserend vond; een hoorspel „De deur van
de badkamer” alleen al vanwege de titel; een lezing over
China, die eenzijdig werd bevonden; een hoorspel „Het
Bevel” (1937 omdat hier „over het opofferen van tiendui
zend soldaten gesproken werd op een wijze, die een felle,
begrijpelijke, doch ongerechtvaardigde reactie bij de
luisteraars moest opwekken tegen de legerleiding in het
algemeen”, omdat zulks in strijd was met de openbare
orde „in het bijzonder in de tegenwoordige tijd”; een
gedeelte (over politieke partijen) van een gedicht
Morgengedachten van Boutens in het algemeen
programma op Koninginnedag (31 augustus 1938). De
VARA deed in 1931 de AVRO een proces aan voor het
hoorspel Gevleugelde Daden, waarin het zendtijdbesluit
van 1930 één jaar later, op 15 mei 1931, werd herdacht.
De VARA won het in eerste instantie, verloor echter in
hoger beroep.

Eindigen wij deze paragraaf met een-feestelijke
gebeurtenis. Op 2 juli 1936 werd de nieuwe studio van de
AVRO aan de 's-Gravelandseweg in Hilversum geopend;
niet door minister De Wilde (ARP), want die had zich
vanwege de zondagse opening teruggetrokken. Op 5 juli
defileerden duizenden luistervinken langs het nieuwe
gebouw, na het raadhuis een nieuwe blijk van toenmaals
moderne architectuur, die deze wijk van Hilversum een
eigen bouwkundig gezicht zou geven.
OVERVAL
De politieke constellatie van de twintiger jaren is de
AVRO niet gunstig gezind geweest. Het streven naar
erkenning als algemene omroep was in het zendtijd
besluit gefrustreerd. In de AVRO-publikaties wordt
voortdurend in ongunstige zin gesproken over verzuild
heid, over versnippering van omroepen en partijen. In die
zin laat de AVRO-directeur zich dan ook uit naar aan
leiding van een vliegdemonstratie van de luchtmacht van
het fascistische Italië op Zeeburg in Amsterdam. In de
Radiobode van 7 juli 1933 schrijft hij onder indruk van
het vliegvertoon over „die heerlijke benijdenswaardige
eenheid des volks” in Mussolini's Italië, over „dat
nationale zelfbewustzijn, die heerlijke gebondenheid, die
onverbrekelijke saamhorigheid, niet aangevreten door
zielige partij-twisten."
Vogt - we bepalen ons tot hem, omdat hij een zwaar
stempel drukt op de AVRO - heeft nimmer blijk gegeven
van neiging tot nationaal-socialisme of fascisme.
Als hij er dan al incidenteel enig begrip voor had, was
dat uit esthetische voorliefde voor ordelijkheid of besef
van onmacht en crisis van de parlementaire democratie in
de dertiger jaren. Een voorbeeld: Eind 1935 probeert de
opkomende Nationaal-Socialistische Beweging in Neder
land binnen te dringen in de AVRO; in de verkiezingen
voor de gewestelijke besturen wilde de NSB eigen
kandidaten stellen om via deze weg het algemeen bestuur
te veroveren.
We zijn over dat streven precies geïnformeerd,
omdat een NSB-functionaris het later bij zijn uittreden
uit de beweging bekend maakte. „De leden der NSB
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moeten provincie-gewijs op de hoogte gebracht worden
op wie zij als AVRO-lid hun stem moeten uitbrengen.
Deze mededeling moet niet op briefpapier van de NSB
gedaan worden; de leden moeten echter uit de naam van
de afzender kunnen zien dat de actie een NSB-actie is.”
In de Radiobode van 15 november 1935 waarschuwt Vogt
tegen zo'n infiltratie. Dat er AVRO-leden zijn met
nationaal-socialistische sympathieën, kan hij begrijpen
uit het feit dat het partijenbestel de AVRO-zendtijd heeft
gehalveerd. „Zo kan in de ogen van deze AVRO-leden
het lidmaatschap van de NSB mede het zwaard zijn
geworden, waarmede de rechten van de AVRO tegen
politieke dwang konden worden verdedigd. Het is van
minder belang aan de AVRO te vragen of dit zwaard door
haar met welgevallen aan die zijden wordt gezien, dan
aan zekere politieke partijen vóór te houden dat zij er de
aanleiding toe waren dat het er kwam." Het AVRO-belang
van algemeenheid is evenwel niet gediend met vereen
zelviging met één politieke partij of beweging. De
NSB-opzet mislukte, de meeste bestuursleden werden
herkozen. Het jaar daarop maakte op initiatief van Vogt
het AVRO-bestuur door een statutenwijziging een overval
op het bestuur onmogelijk; de zittingsperiode van een
bestuurslid werd tot tien jaar verlengd.
MEI 1940
De angstvallige neutraliteitsperiode tegen het eind van de
dertiger jaren bracht een verscherpte radio-censuur met
zich mee. Omroepbestuurders raakten eraan gewend, dat
hun omroepen zich niet al te kritisch mochten uiten ten
opzichte van Nazi-Duitsland. In dat opzicht verandert er
weinig, als ze na de tiende mei van de Duitse bezetter
eenzelfde beperking van meningsuiting krijgen opgelegd.
De Duitsers zijn er trouwens snel bij. Al op 15 mei, een
dag na de capitulatie, komt een detachement Rundfunktroepen in Hilversum aan onder aanvoering van Sonderführer E. A. Freudenberg. Die avond is de AVRO weer
in de ether, de uitzending wordt zelfs besloten met het
traditionele Wilhelmus. Vrijdag worden de omroep
bestuurders bij Freudenberg ontboden om bevelen in
ontvangst te nemen. Op maandag 20 mei kan het
30

Hilversumse programma met inachtneming van zekere
regels weer op gang komen.
Een dag later deelt de AVRO-directeur een aantal losse
medewerkers mee, dat hun relatie met de AVRO moet
worden beëindigd. Op 21 mei en ook nog later in het jaar
zijn zo onder anderen verdwenen Albert van Raalte, Han
Hollander, Antoinette van Dijk, Jacob Hamel, Piet van
Egmond, Boris Lensky, James Brotherhood, Jetty Cantor,
Nicolaas Roth, dr. P. H. Ritter jr., Max Tak, H. van
Wielink, Ida de Leeuw-van Rees, R. Lotgering-Hillebrandt,
Jan Gertsen en L. J. Jordaan (de laatste heeft zelf aan zijn
vertrek meegewerkt). Onder hen is een aantal
joodse medewerkers.
Vogt nam deze besluiten in overleg met bestuur en
programmaleider en geeft als reden op dat de omroep
programma’s sinds de bezetting ingrijpend zijn ge
wijzigd; ze worden in de loop van 1940 ingekort door
steeds vroeger sluiten van de zenders, het nieuws moet
worden uitgebreid, er wordt nogal wat zendtijd door de
Duitsers gevorderd. De sportrubriek (verzorgd door Han
Hollander) zou wegens gebrek aan sportgebeurtenissen
moeten komen te vervallen.
In en na de oorlog is kritiek op Vogt losgekomen, omdat
hij reeds voor de Duitsers dit verlangden, de joodse
medewerkers ontsloeg, zonder schadeloosstelling.
Albert van Raalte heeft in 1947 in een verhoor door de
recherche inzake de zuivering van Vogt verklaard, dat
deze hem als motief „bedrijfsbeleid" heeft opgegeven,
„doch ieder mens voelde en wist dat ik ontslagen was
omdat ik een Jood was." Vogt zelf geeft toe dat hij de
medewerking van Van Raalte mede om die reden heeft
opgezegd. Voor deze en voor Jacob Hamel gold dat zij
de bekendste joden waren van de Nederlandse radio en
geplaatst op de meest geëxposeerde microfoonposten,
zo luidt zijn commentaar. In Duitsland werd door de
zender Hamburg nederlandstalige vertogen uitgezonden
tegen joodse radiomedewerkers in Nederland en speciaal
tegen de „jodenburcht", de AVRO.
De lezing van Vogt voor de zuiveringscommissies na de
oorlog is dat die betogen reeds in de eerste maand van
de bezetting de Rundfunkbetreuungstelle (het Duitse
toezicht in Hilversum) zo prikkelen, dat de AVRO-

directie zeer spoedig beducht raakt voor de veiligheid van
beide medewerkers en hen op 21 mei de raad heeft
gegeven zich uit de „gevaarzöne" terug te trekken onder
het genot van een onmiddellijk ingaande schadeloos
stelling. Jacob Hamel heeft dit aanstonds begrepen, aldus
Vogt, Van Raalte aanvankelijk niet. In 1943 en 1944 heeft
Vogt hem thuis opgezocht om over zijn beleid in 1940 te
spreken en Van Raalte uit te nodigen voor de functie van
dirigent in een na de oorlog op te richten omroeporkest.
Bij die gelegenheid heeft Van Raalte een verklaring
ondertekend, dat Vogt te goeder trouw heeft gehandeld
en dat door het beleid van de AVRO in 1940 zijn leven is
gered. In 1947 legde hij tijdens het zuiveringsonderzoek
van Vogt de andersluidende verklaring af. Het AVRObestuur zag in de omstandigheden waaronder dit zou zijn
gebeurd en in de inhoud ervan reden om de relatie met
Van Raalte te verbreken.
De AVRO-directeur heeft na de oorlog tegenover de
zuiveringscommissies verklaard, dat de joodse AVROmedewerkers in vaste dienst (orkestleden, redactrice
Radiobode etcetera) niet zijn ontslagen. Van de
losse medewerkers, die zijn verdwenen, is behalve Van
Raalte en Hamel niemand heengezonden om andere
motieven dan bedrijfsbeleid. Zijn gedrag als Nederlander,
aldus Vogt, is daarbij niet in het geding. De AVROdirecteur wijst erop, dat het SS-blad Storm hem eens
heeft betiteld als „joden-Willem".
De maanden volgend op mei geven een grote onzeker
heid te zien bij omroepbestuurders. De snelle over
winning van de Duitsers in West-Europa maakt grote
indruk, het perspectief van de oorlog is in de zomer van
1940 dat van een langdurige Duitse overheersing. In
Hilversum verwacht men van de bezetter een hervorming
van het radiobestel in nationaal-socialistische en
totalitaire zin, vooral als Mussert aankondigt een eigen
omroep te beginnen. Om de Duitsers in hun centralisatieplannen voor te zijn beoefenen de meeste omroep
bestuurders, met name die van KRO en AVRO, diplo
matie en taktiek van het geven en nemen.
In zijn Radiobode spoort Vogt de luistervinken aan tot
„luistertucht”, nu de Duitsers het aanhoren van buiten
landse (Britse) zenders hebben verboden. In juli houdt hij

,,als oud-lndischman” een toespraak tot Nederlands-lndië,
waarin hij de landgenoten daar geruststelt; de Duitsers
hebben geen schrikbewind gevestigd, maar blijken
grootmoedige overwinnaars. Over „de gerechtvaardigd
heid van het lot dat ons trof" spreekt hij niet; „wij voelen
dat zoals U dat voelt, maar wij sluiten dat gevoel in ons
hart."
Mussert weert hij in mei van de AVRO-microfoon,
daarentegen krijgt ir. B. Wigersma, redacteur van het
intellectueel-fascistische blad De Waag, in oktober
gelegenheid voor een radiolezing, die blijkt uit te pakken
als een lofrede op nazi-Duitsland en zijn Führer. Begin
november weigert Vogt weer een AVRO-reporter onder
zijn verantwoordelijkheid een reportage toe te laten
van een défilé van de WA voor Mussert; uiteindelijk
gebeurde dat buiten verantwoordelijkheid van het AVRObestuur.
CENTRALISATIE
Met de kennis die we nü hebben van-de Duitse plannen
kunnen we vaststellen dat het streven van de AVRO en
de andere omroepen om door toenadering en samen
werking een Machtsübernahme te voorkomen, tot
mislukking gedoemd was. In de zomer van 1940 ontbrak
dat perspectief, de omroepbestuurders konden (of wilden)
het niet zien. In juni is er plotseling een aanleiding tot
besprekingen over samenwerking; Mussert wilde een
eigen NSB-omroep, waartoe ds. Ekering leden begon in
te zamelen. De Radioraad riep de omroepbestuurders
bijeen voor een concentratie-plan. In de beraadslagingen
stelde de AVRO zich scherp op tegenover de andere
omroepen, men kon het uiteindelijk niet eens worden. De
algemene omroep ging (nog) haar eigen weg; voor de
AVRO, aldus Vogt in de Radiobode van een maand later,
is het rad van het lot thans zo gewenteld, „dat haar
inzichten met betrekking tot de beste organisatie van de
radio-omroep in Nederland thans dichterbij de ver
wezenlijking schijnen dan zij ooit zijn geweest."
Waren de omroepen het in de zomer nog oneens over
samenwerking, in het najaar werd de druk om tot een
krachtenbundeling te komen groter. In oktober werd
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bekend, dat ir. A. Dubois, de NOZEMA-directeur van de
Duitsers de opdracht had gekregen om langzaam maar
zeker de omroepverenigingen op te heffen en de centrale
Nederlandse radio te realiseren. In november, na de
weigering van de omroepen om zelf een Dam-reportage
voor de NSB te verzorgen, werd het tempo van de
liquidatie opgevoerd. De omroepbestuurders en de
Radioraad kwamen bijeen voor een tegenzet. AVRO en
KRO waren daarbij sneller dan de andere omroepen; tot
die snelheid heeft de vertrouwensman van de KRO, mr.
G. Bosman (geheim NSB-lid) het nodige bijgedragen. Op
23 november legde hij, nadat hij van de Duitse voor
nemens had gehoord, aan de AVRO-voorzitter G. de
Clercq en pater J. Dito, KRO-voorzitter op het Centraal
Bureau voor de Omroep een brief voor die zij zouden
moeten tekenen in hun hoedanigheid van voorzitter,
respectievelijk secretaris van het Bureau. W. Vogt was
daarbij aanwezig.
De brief, die de aanwezigen volgens Vogt slechts vluchtig
konden inzien, was bestemd voor Sonderführer Freudenberg en bevatte het plan voor een nationale omroep.
Vogt zou door de omroepen worden aangewezen als
directeur-generaal en in die functie de opdracht krijgen
„den Forderungen dieser Zeit gerecht zu werden".
Mr. Bosman zelf zou algemeen secretaris worden en
voor de toepassing van de Duitse radiorichtlijnen zorgen.
Vogt had, naar hij in 1945 verdedigend meedeelt, zijn
bezwaren tegen het plan, tegen de functie die Bosma
zich toeëigende, maar hij zag het als een allerlaatste
poging tot behoud van eigen zelfstandigheid en hij lette
naar zijn zeggen niet op de formuleringen.
De brief was in deze vorm door de VARA en NCRV niet
geautoriseerd. Daarom vonden er in de dagen daarna
verhitte besprekingen plaats, die resulteerden in een
tweede brief; in ingewikkeld Duits worden de passages
uit de eerste over „Forderungen dieser Zeit etcetera"
vervangen, maar het plan blijft overeind. Mr. B. de Gaay
Fortman, plaatsvervangend voorzitter van de Radioraad,
vroeg de heer Vogt - die als kandidaat-directeur voor
alle omroepen overigens aanvaardbaar was - of hij
uitzendingen tegen de koninklijke familie en tegen de
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joden zou weten te verhinderen. Hij antwoordde dat
aanvallen in deze richting „buiten onze programma’s"
zouden staan. Later, bij het ontslag van Vogt uit de
omroep, heeft mr. De Gaay Fortman hem zijn waardering
betuigd.
Het concentratieplan is nooit gerealiseerd, het kwam te
laat. De Duitsers hadden hun politiek bepaald, hoewel de
nieuwe secretaris-generaal van het nieuwe departement
van Volksvoorlichting en Kunsten, de NSB-er Goedewaagen nog is geadviseerd om met Vogt in zee te gaan.
De Duitse troefkaart was ir. Dubois, die op 1 december
werd benoemd tot gemachtigde voor de concentratie van
omroepverenigingen in één nederlandse omroep. Op
11 december kregen de omroepbestuurders in Den Haag
te horen, dat ze voortaan onder curatele van ir. Dubois
zouden staan. De nieuwe rijksradio-omroep zou worden
betaald uit een heffing van luistergeld; een maatregel
waarvoor een Nederlands wetsontwerp gereed lag, maar
dat door de bezetter is ingevoerd. Op zondag 9 maart
1941 kwam aan de uitzendingen onder verantwoordelijk
heid van de omroepen een einde.
De AVRO en VARA hieven zichzelf niet op na het
uitzendverbod, hun omroepbladen bleven nog enige tijd
verschijnen. In de zomer van 1941 was het totaal aantal
abonnees van de omroepbladen gezamenlijk nog maar een
kwart van dat in mei 1940. De rijksradio kreeg een-vijfde
van de opbrengst van deze bladen; voor de bezetter en
de nieuwe radio garandeerden de traditionele omroepgidsen een binding met de luisteraars, die een nieuw blad
zich nog maar moest zien te verwerven. Maar eind 1941
was ook dat afgelopen. Rond de jaarwisseling werden de
AVRO-bezittingen geconfisceerd, de Radiobode opge
heven en directeur Vogt op wachtgeld gesteld.
Voor een juiste beoordeling van het beleid van de AVRO
en haar directeur in 1940 moeten wij twee factoren niet
uit het oog verliezen. Niet alleen Vogt, ook andere
omroepbestuurders hebben gemeend de Duitse gelijk
schakeling door een zekere toenadering voor te
kunnen zijn en blijven.
Die politiek werd gevoerd in 1940, toen het uitzicht op

een bevrijding ontbrak. Vogt speelt in wezen geen ander
spel dan zijn collega’s, men kan hoogstens stellen dat
hij het als vooraanstaand omroepbestuurder wat
opvallender speelt. In februari 1941 is Vogt door de
Duitsers een week gegijzeld geweest; later werd zijn
huis gebruikt voor verzetsactiviteiten.
BEVRIJDING
Na 1941 waren de omroepen illegaal geworden. Het
vooruitlopen op Duitse concentratie door vrijwillige
samenwerking was mislukt, de liquidatie maakte aan alle
illusies een einde. Daarmee was de weg vrij voor een
legitieme terugkeer in na-oorlogse omstandigheden. In
de loop van de oorlog gaan de omroepbestuurders zich
beraden over herstel van hun historische rechten na een
bevrijding, die in de loop van 1944 in zicht komt. Lange
tijd gebeurt dat beraad illegaal, met alle gevaren
vandien.
In het najaar van 1942 deed het Groot Politiek Comité,
een groep politici, een verzoek aan VARA-bestuurslid
Broeksz; of de omroepverenigingen zich zouden kunnen
beraden over overneming van de rijksradio na de
bevrijding en over de toekomst van het radiobestel. Dat
verzoek leidde tot een reeks beraadslagingen resul
terende in een Omroep-Comité, op 28 december 1943 in
Vogts huis in Blaricum opgericht. Voor de AVRO hadden
daarin zitting de heren Vogt en Oorver. Uitgangspunt was
de wederopbouw van de Nederlandse omroep in de
historisch in Nederland gegroeide vorm van omroep
organisaties. De omroepen wilden vooral rechtsherstel.
Op 15 mei 1944 wordt officieus in Utrecht opgericht de
Federatie van Omroepverenigingen, een pressiegroep van
de grote vier (de VPRO met haar idee van de nationale
omroep was er niet bij). De combinatie, voorlopig nog
,.ondergronds” werkend hoewel de Duitse bezetter en de
Hilversumse radiowereld er niet geheel onkundig van
waren, zocht contact met het politiek comité (W. Drees)
om hem mee te delen dat de gevraagde plannen waren
voorbereid. Verdere besprekingen leidden ertoe, dat de
hoogleraar aan de Vrije Universiteit, mr. J. Oranje, werd

aangezocht als vergadervoorzitter in de federatiebesprekingen op titel van regeringscommissaris.
De toetreding van de AVRO tot deze combinatie was
gegeven haar geschiedenis opmerkelijk. Immers, deze
samenwerking zou na 1945 kunnen uitdraaien op een
omroepbestel met dezelfde zendtijdverdeling als in 1930,
de AVRO zou dan voorgoed met eigen toestemming zijn
ingekapseld als een kwart van het bestel. De oorzaak van
de samenbundeling is gelegen in dreigingen van buitenaf.
In de oorlog was dat de Duitse terreur. Na de bevrijding
zouden de omroepen ter verantwoording worden geroepen
voor hun houding in 1940. Belangrijker nog was het
streven naar vernieuwing van het radiobestel, de een
making van de Nederlandse radio. Zowel in Londen als in
de vernieuwingsbewegingen in het bezette Nederland
leefden zulke gedachten. In dit perspectief is de samen
klontering van de omroepverenigingen begrijpelijk. De
AVRO zocht gezelschap bij gebrek aan een eigen
politieke achterban.
ZUIVERING
Tot een zuivering van omroepbestuurders en mede
werkers is al tijdens de oorlog besloten. In het overleg
tussen prof. Oranje en de federatie is daarvan iets
bespeurbaar; de hoogleraar wilde niet dat de bestuurders
zich dadelijk na de bevrijding tot hun vroegere verenigingsleden zouden kunnen wenden zonder gezuiverd
te zijn. Niemand, aldus prof. Oranje, zou in de eerste
dagen van de bevrijde omroep voor de microfoon komen
die niet in alle opzichten onbesproken was.
Na de bevrijding draagt de AVRO W. Vogt voor in een
commissie voor de radio-omroep. Prof. Oranje laat alle
omroepkandidaten horen door een door hem ingestelde
ereraad, die werd voorgezeten door mr. H. Bijleveld,
voorzitter van de raad van beheer van de rijksverzeke
ringsbank in Amsterdam. De heer Vogt wordt op 27 juni
gehoord, tijdens welk gesprek onder andere de maatregel
van 21 mei 1940 en de eerste brief van het Centraal
Bureau voor de Omroep van Sonderführer Freudenberg
aan de orde komen. Voor het overige heeft hij geen
getuigen-verhoren bijgewoond of getuigen-verklaringen
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ingezien. Omstreeks 3 augustus brengt de commissieBijleveld verslag uit, niet rechtstreeks aan de opdracht
gever prof. Oranje (die inmiddels als voorzitter van de
radiocommissie is afgetreden) maar aan de minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, prof. dr. G. van
der Leeuw. Na enig onderzoek van hun kant konden de
KRO-directeur Speet en de AVRO-directeur Vogt
vernemen, dat de commissie heeft geconcludeerd dat,
gelet op hun hoge en verantwoordelijke positie in de
omroep, hun houding tegenover de bezetter weinig
getuigde van fierheid en een geest van verzet; integen
deel, meer van een geest van zekere meegaandheid.
Gevolg is dat noch Speet noch Vogt in het officiële
overleg over een nieuw omroepbestel worden aanvaard.
De commissie-Bijleveld heeft haar werk gedaan in een
situatie van omroepstrijd en wederzijdse beschuldigingen.
Tegen de procedure en de als inquisitoir aangevoelde
uitspraken zijn bezwaren aangetekend. De betrokkenen
zijn niet rechtstreeks over de conclusies en de
overwegingen daartoe ingelicht, bovendien hebben ze
weinig weet van de getuigen-verklaringen. Op aandringen
van mr. L. A. Kesper, voorzitter van het stichtingsbestuur
Radio Nederland in Overgangstijd, wordt een nieuwe
zuiveringscommissie benoemd onder voorzitterschap van
mr. J. Drost, deken van de orde van advocaten in Rotter
dam. De huidige regeringscommissaris voor de omroep,
mr. J. van der Dussen, maakt er deel van uit. In de
Tweede Kamer ondervraagt de sociaal-democraat Frans
Goedhart minister Van der Leeuw hierover; deze
verdedigt zich, verwijst onder andere naar een spreek
verbod van de AVRO-directeur voor de microfoon en
constateert dat Vogt dat anoniem op 20 januari 1946
heeft overtreden.
De commissie-Drost, die veel uitvoeriger is geweest in
haar onderzoek, bracht op 26 augustus 1946 een op dat
moment nog geheim positief advies uit aan de minister
van OKW. Drie dagen tevoren, op vrijdag 23 augustus,
werd W. Vogt aangehouden door een inspecteur van de
Politieke Opsporingsdienst op last van de officier-fiscaal
in Amsterdam, mr. A. van der Veen (later NCRVbestuurder). Deze aanhouding werd in sommige pers34

organen gekritiseerd. De Nationale Rotterdamse Courant
berispte de justitie voor deze arrestatie, 16 maanden na
de bevrijding, over de noodzaak waarvan geen ophelde
ring werd verschaft. Aan het verlangen naar herstel van
oude beproefde rechtsbeginselen is nog allerminst
voldaan, aldus de NRC. Op 30 augustus, één week later,
wordt Vogt weer vrijgelaten. Het gerechtelijk onderzoek
is dan echter nog niet voltooid, zodat de openbare
zuivering van de AVRO-directeur in 1947 wordt aan
gehouden.
Eerst als de procureur-fiscaal mr. Bakhoven hem begin
1948 onvoorwaardelijk buiten vervolging stelt, neemt de
minister de uitspraak van de commissie-Drost over. Op
16 maart 1948 wordt hem meegedeeld, dat hij door de
regering en de radio-omroep als leidende functionaris
kan worden aanvaard. Dat was een paar maanden voor
de viering van het 25-jarig bestaan van de AVRO.
IDEEËN
De terugkeer van de „historisch gewortelde" omroep
verenigingen in de „bevrijde ether" is sterk vertraagd
geworden door ideeën omtrent een nieuw omroepbestel.
De federatie, die op 5 mei van de studio’s bezit had willen
nemen, werd op 9 mei de deur gewezen door het hoofd
van de subsectie radio van het Militair Gezag, majoor
H. J. van den Broek. Zijn omroep uit het eerder bevrijde
zuiden, Radio Herrijzend Nederland, kwam in Hilversum
uitzenden. Het initiatief van de federatie was „in strijd met
de uitdrukkelijk uitgesproken bedoelingen der Regering
dat in geen enkel opzicht op de toekomstige vorm van de
radio-omroep in Nederland zou worden vooruit gelopen."
De zender van het Militair Gezag was bedoeld als nood
oplossing; het vertrek ervan was bepaald op 31 mei. De
minister van Binnenlandse Zaken, L. Beel, stelt eind mei
een Commissie voor den Radio-Omroep in voor de
zendtijd vanaf 1 juni; de commissie zal worden geleid
door prof. Oranje en verder bestaan uit telkens een
vertegenwoordiger van een omroepvereniging. Omdat
spoedig blijkt, dat de commissie met de voorbereiding
van de programma’s niet klaar kan komen, wordt de
begindatum van de nieuwe situatie verschoven; Radio
Herrijzend Nederland blijft tot 1 juli in de lucht.

In juni wordt de eerste na-oorlogse regering geformeerd
door W. Drees en ir. W. Schermerhorn, voorzitter van de
Nederlandse Volksbeweging. Deze massa-organisatie, die
in het politieke vacuum onmiddellijk na de bevrijding
streeft naar een nieuwe volkseenheid en naar een
progressieve partijvorming op basis van christendom en
humanisme, heeft ideeën omtrent een nationale omroep.
Het kabinet, dat voor een deel door mensen van de
Volksbeweging wordt bemand, krijgt tot taak herstel en
vernieuwing na te streven. Beide taken sluiten elkaar
eigenlijk uit, zodat we in het regeringsbeleid herhaaldelijk
tegenstrijdigheden zullen tegenkomen tussen de opdracht
tot vernieuwing van vooroorlogse verhoudingen en
herstel van oude rechten. De radioproblematiek wordt
in de regering-Schermerhorn toevertrouwd aan de
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, prof.
Van der Leeuw, die een overtuigd voorstander is van de
nationale omroep. Dit streven wordt ondersteund door de
synode van de Nederlands Hervormde Kerk en door de
centrale commissie van het Vrijzinnig Protestantisme. De
premier zelf is een VPRO-man, welke omroep altijd voor
een nationale zender heeft geijverd.
De nieuwe regering heeft voor 1 juli het omroepvraagstuk
nog niet behandeld, de zuiveringscommissie-Bijleveld is
nog niet klaar, er zijn derhalve nog geen omroepers
beschikbaar, zodat Herrijzend Nederland er een maand
bijkrijgt. Als men zich er vervolgens mee gaat bemoeien,
loopt het slecht af voor de omroepverenigingen. De
voorzitter van de omroepcommissie, prof. Oranje wordt
van zijn taak ontheven, de omroepbladen die vanaf 1 juli
weer mochten verschijnen zien hun papiertoewijzing
ingetrokken. Op 27 juli houdt minister-president
Schermerhorn een rede voor radio Herrijzend Nederland
waarin hij een overgangstijd aankondigt voor het omroep
bestel totdat een gekozen volksvertegenwoordiging (1946)
over een nieuw ontwerp kan stemmen. In die tussentijd
komt er een nationale omroep waarin alle geestelijke en
maatschappelijke stromingen redelijkerwijs tot hun recht
komen. ,,De groote vraag zal daarbij dan zijn, of de
beddingen waarlangs deze stroomingen tot hun recht
komen, nog op de beste wijze worden gevonden in de

bestaande Omroepvereenigingen of dat hiervoor nieuwe
organen worden gewenscht"
De regering liet een stichting Radio Nederland in
Overgangstijd (RNIO) oprichten en stelde de griffier van
de Tweede Kamer, mr. L. A. Kesper, aan als voorzitter.
Deze moest twee opdrachten vervullen: zich verzekeren
van de medewerking van gekwalificeerde vertegenwoor
digers van de belangrijke geestelijke en maatschappelijke
stromingen en contacten leggen met bestuurders van de
bestaande omroepverenigingen. Dat laatste werd al
spoedig bemoeilijkt door het feit dat zowel de NCRV als
de AVRO eind augustus 1945 medewerking aan de
Stichting weigerden. Om zijn tweede opdracht alsnog te
realiseren moest mr. Kesper met de beide tegen
stribbelende omroepen gaan onderhandelen evenals met
de gezien de politieke samenstelling van de regering
Schermerhorn minder onwillige KRO en VARA. In die
contacten openbaarde zich de tegenstrijdigheid tussen
herstel en vernieuwing: enerzijds een nieuwe omroep,
anderzijds de noodzaak van herstel van de omroepen en
van hun medewerking. Doordat de heer Kesper langdurig
moest onderhandelen, veranderde hij gaandeweg van rol;
was hij vertrouwensman en onderhandelaar van de
regering bij de omroepverenigingen, hij werd steeds
meer vertrouwensman en onderhandelaar van de
omroepverenigingen bij de regering.
Begin januari 1946 kwam er een eind aan het onder
handelen; op de 20ste namen de Stichting en de omroep
verenigingen de zendtijd over van Herrijzend Nederland.
Het uiteindelijke resultaat was tamelijk mager voor de
RNIO; nieuwsberichten, ochtendgymnastiek, water
standen, politieberichten, Engelse en Maleise lessen,
Krijgsgevangenen in het Verre Oosten en De Spoorwegen
Spreken plus acht uur en 25 minuten muziek per week
op ongunstige luistertijden. De rest was voor de
omroepverenigingen, die zelf de uitzendingen van
principiële aard zouden verzorgen en zouden meewerken
aan algemene programma's, zij het dat een meerderheid
van drie omroepen dat zou moeten goedkeuren. In het
bestuur van de stichting waren de omroepen elk met een
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man vertegenwoordigd; voor de AVRO was dat de heer
Oorver.
Zo te zien hebben de omroepverenigingen het meest
gewonnen. De regering-Schermerhorn gaf dat ook toe. In
een radiorede ter voorbereiding van de nieuwe zendtijd
zei minister Van der Leeuw (OKW) dat alleen een nieuwe
wet de omroepen ertoe zou hebben kunnen brengen te
gaan samenwerken in een nationale omroep. „Wij
moesten haar (de omroepen, JB) standpunt respecteren
en konden noch wilden op de wetgeving vooruit lopen."
De Stichting zou in zijn voorstelling van zaken toezicht
uitoefenen op de kwaliteit, technisch en esthetisch, van de
uitzendingen. Het tweede is nooit gerealiseerd, het
eerste wel.
JOCKEYCLUB
De AVRO is Radio Nederland in Overgangstijd met
tegenzin tegemoet getreden. Men paste niet in het
patroon van een progressieve vernieuwingsbeweging, die
in 1945 de ideeën en de toon aangaf. De algemene
omroep was de doelstelling bij uitstek van de AVRO,
maar in 1946 deed de regering moeite die te realiseren
buiten de historisch gegroeide algemene omroep om; de
omroep van Vogt stond zelf in die tijd op de barricaden
voor herstel van oude rechten en zendtijdverdeling. De
RNIO, zo schreef Vogt in de Radiobodes, was een „van
overheidswege bevolen schaduw-AVRO". In de Radiobode van 24 maart 1946 werd het bestuur van de
Stichting vergeleken met dat van een jockeyclub, terwijl
de omroepers van RNIO als „smetteloos gegroomde
beroepsdansers" en „gigolo’s" werden geboekstaafd.
„Het is het tragische in de regeling van den Omroep, dat
de wil in zijn kring ... is miskend en dat de beste
voornemens ... zijn vertreden door zware laarzen, die op
zijn vlucht zijn achtergelaten door den tyran en nu
gestoken aan voeten, waarvan de bezitters ontsteld en
verontwaardigd zouden zijn, wanneer zij vernamen dat zij
deze dragen en - erger nog - dat zij hun passen."
(Radiobode 10 maart).
W. Vogt had reeds zijn ongenoegen erover geuit, dat
Herrijzend Nederland zijn vroegere AVRO-omroeper
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Frits Thors in dienst nam. Op 1 april 1946 schrijft hij een
brief over Mieke Melcher, die de AVRO als omroepster
had aangesteld. RNIO wilde haar een stemproef laten
doen, omdat men niet van haar omroepkwaliteiten
overtuigd was. ,,De AVRO (is) voornemens haar te laten
omroepen, zoolang de AVRO dit noodig vindt." Later
kreeg ze bekendheid vanwege de herhaaldelijke vraag in
het programma Hersengymnastiek: Hoe is de stand,
Mieke? Op 23 april schreef Vogt opnieuw een boze brief
aan de RNIO over de omroepers. „Ik veronderstel dat U
Uwe instructies niet op de AVRO-omroepers laat slaan,
aangezien deze geen enkele instructie aanvaarden dan
van ondergeteekende."
In het voorjaar van 1946 werden de eerste na-oorlogse
Tweede Kamerverkiezingen gehouden. De nieuwe Partij
van de Arbeid zag haar streven naar doorbraak en een
progressieve meerderheid niet beloond, de KVP werd de
grootste partij. De regering Schermerhorn trad af. In de
omroepgids van de VARA werd bij alle teleurstelling
over de uitslag toch ook geconstateerd, dat in het nieuwe
parlement een meerderheid vóór handhaving van de
zelfstandige omroepen zal zijn. „Hiermede is de basis
ontvallen aan het compromis, dat tot de Stichting leidde,
althans aan de eenzijdigheid waarmede het accent is
gelegd op de kant van de tegenstanders der omroep
verenigingen. Het zal goed zijn als men dit in de Stichting
duidelijk beseft en van dat besef blijk geeft in zijn
houding tegenover de omroep-verenigingen zoolang de
radio nog in een overgangsperiode verkeert." Vogt zei
het duidelijker: „En nu nadert D-day!"
In de nieuwe regering-Beel kreeg prof. dr. Jos Gielen de
portefeuille van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Hij loste prof. Van der Leeuw af, die een overtuigd
voorstander was van een nationale omroep. Tijdens
Gielens bewind kregen de omroepverenigingen hun zin in
de opzet van het bestel. Op aandrang van de regering
vormden zij in januari 1947 een stichting Nederlandse
Radio Unie (NRU); daarin werden studio’s, gebouwen,
inrichtingen, apparaten, muziekbibliotheken, diskotheken
en rollend materieel ondergebracht. De NRU was

bovendien de werkgeefster van orkesten en technici. Het
bestuur werd geformeerd uit twee vertegenwoordigers
van elke grote omroep (AVRO, VARA, KRO en NCRV) en
een van de VPRO. Een regeringscommissaris zou het
toezicht op de radio uitoefenen. De NRU was een
compromis; noch het oude federatieplan is geheel terug
te vinden, noch de constructie van Radio Nederland in
Overgangstijd. Maar de omroepen hadden nu zelf hun

technische middelen ingebracht en hun zelfstandigheid op
programmagebied en in het bestuur behouden.
Op 1 maart 1947 begonnen de NRU en de omroep
verenigingen hun nieuwe zendtijd. W. Vogt werd technisch
commissaris van de NRU, de AVRO was definitief een
partner geworden in het omroepbestel.

VAN OMROEP TOT SUPEROMROEP
De na-oorlogse geschiedenis van de AVRO ontbreekt het
niet aan woelingen en conflicten, die soms alle kranten
en weekbladen halen. Voor enig begrip daarvan is het
zinnig wat algemene vooronderstellingen aan te brengen.
Een van de eerste daden van de regering-Schermerhorn
was de wettiging van de luistergelden; een maatregel in
het vooroorlogse Nederland voorbereid, door de Duitsers
ingevoerd en nu opnieuw ingevoerd. Voor de AVRO
betekende dit, dat zij haar financiële voorsprong (veel en
flink betalende luistervinken) op de andere omroepen
kwijt raakte. Voortaan werden de grote omroepen van
staatswege gefinancierd, de meeropbrengst van elk
moest in de exploitatie van omroepbladen worden
gezocht. Betekende deze financiële maatregel al een
onvrijwillige gelijkmaking van de AVRO aan andere
zendgemachtigden, de omroeppolitieke ontwikkeling van
na de oorlog had de algemene omroep vrijwillig in een
Federatie samengebracht gelijk met KRO, NCRV en
VARA, tot verkrijging van oude rechten. In het klimaat
van vernieuwing in 1945 verloor zij daardoor de sympathie
van vrijzinnig-protestantse kringen, waar het voor 1940
niet ongewoon was dat men het lidmaatschap van AVRO
en VPRO combineerde.
Doordat de AVRO haar vooroorlogse positie enigszins
kwijt raakte, ontstond binnen de omroep onzekerheid en
discussie over nieuwe oriëntaties. De omroepvereniging
was op zulke debatten niet berekend. De AVRO droeg

sterk het stempel van haar directeur Willem Vogt, zodat
zijn positie spoedig ook in het geding kwam. Om in de
heroriëntatie perspectieven aan te geven zou men over
vérziende bestuurders moeten beschikken. De AVRO
heeft na de periode Westerveld en Molhuysen geruime
tijd niet die voorzitters kunnen vinden, die men bovenaan
de kandidatenlijst had staan. Een andere factor ten slotte
was de statutaire vergrendeling van het bestuur, die in
1936 nodig werd geacht tegen een overval van de NSB.
In de jaren veertig en vijftig wierpen juist de statutaire
bepalingen over spreekrecht (beperkt voor leden) en
stemrecht (alleen voor bestuurders) een rem op bij de
discussie over doelstellingen van de AVRO. Door al deze
factoren wordt een onbewogen heroriëntatie wel erg
moeilijk, de geschiedenis van conflicten en actiecomité's
bewijst dat.
Voor zover de AVRO zo'n heroriëntatie niet van binnenuit
werd gevraagd, werd zij haar van buitenaf opgedrongen,
door de komst van de televisie. Deze bracht een dus
danige schaalvergroting van de omroep met zich mee,
dat conflicten in bestuur en beheer niet konden uit
blijven. Het Nederlandse omroepbestel kent verenigingen
en stichtingen, verenigingsbestuurders besturen de radio,
die na de uitbreiding met televisie tot een groot bedrijf
uitgroeit. Daardoor hebben alle omroepen een hier
minder daar meer moeizaam proces doorgemaakt van
scheiding van functies: het radio- en televisiebedrijf
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moest worden losgemaakt van de vereniging, een nieuw
type manager werd vereist.

naar de Verenigde Staten terugkeert. Hij biedt zijn ontslag
aan, wat hem op 4 juli nu wel wordt verleend.

POPULARISERING
AVRO-voorzitter De Clercq had zich na de liquidatie
van de AVRO in 1941 op de achtergrond gehouden.
Eerst na het herstel van de omroep werd zijn invloed
weer merkbaar. Omdat hij zijn taak als stooktechnisch
adviseur had beëindigd, kon hij meer tijd besteden
aan de AVRO. Had hij vroeger zijn voorzittersbeleid laten
inspireren door de AVRO-directeur, nu begon hij een
eigen politiek te voeren die niet alleen in verenigings
verband maar ook in het programmabeleid gevolgen zou
krijgen. Hij meende dat popularisering van de AVRO-radio
een grotere populariteit en een ledenaanwas zou
veroorzaken.
Tegenover de andere omroepen en de NRU zou de
AVRO meer het eigen geluid moeten laten horen, zich
meer moeten profileren. Door dat eigen beleid te
ontwikkelen moest de AVRO-voorzitter wel in conflict
komen met de man die een kwart eeuw de cultuur en het
radio-beleid van de omroep had verwoord en ge
ïnspireerd. Als hij zich dan bovendien rechtstreeks met
programma’s ging inlaten, was een competentie-geschil
met de AVRO-directeur geheel onvermijdelijk.

Op de algemene ledenvergadering van de AVRO op
5 juli in de Grote Sociëteit in Maastricht wordt het
conflict tussen directeur en voorzitter volledig openbaar.
De vergadering was ternauwernood drie weken tevoren
bijeengeroepen (statutaire verplichting). Het is erg warm,
een veertigtal leden slechts is aanwezig. Drie leden,
Nahuys, Merckelbach en Geluk, worden niet toegelaten,
omdat ze zich tevoren niet schriftelijk hebben aangemeld.
De zoon van de heer Vogt wordt om die reden de zaal
uitgestuurd. De heer De Clercq houdt een barse toe
spraak. In de AVRO ,.ontbrak samenwerking en
teamgeest, de onderlinge naijver viert hoogtij en het
gevolg was dat het personeel, dat de krachtige hand die
het geheel moest leiden miste, niet meer wist waar het
aan toe was. Het bekende gezegde: de brutalen hebben
de halve wereld is ook bij de AVRO, vaak ten nadele van
een goede gang van zaken, in praktijk gebracht.” Hij
beaamde klachten van luisteraars over verkeerd ge
programmeerde lezingen (,,te veel gezwam”) en over het
over-arrangeren van muziek (er is een nieuw orkest
gevormd, De Zaaiers, voor melodieuze muziek).

Eind december 1949 kwam daarvan voor het eerst iets
naar buiten. Tussen Vogt en De Clercq bestonden twee
actuele meningsverschillen: over samenwerking met de
VARA in de schoolradio en over het behoud van een
eigen NRU-nieuwsdienst. De AVRO-directeur bood op
29 december zijn ontslag aan, hetgeen na een bestuurs
vergadering van zes uur voor een studiohal vol wachtende
journalisten werd ingetrokken. De volgende jaren blijven
de tegenstellingen bestaan. De AVRO moet gaan
bezuinigen. Het bestuur wijst vier gedelegeerden aan, die
onder leiding van De Clercq de koers moeten gaan
bepalen in het programmabeleid. Een aantal medewerkers
verliet de AVRO, aan de adjunct-directeur mr. J. den
Daas en aan de waarnemend administrateur J. Cramer
werd ontslag aangezegd. Het werk van de gedelegeerden
is voltooid, als Willem Vogt op 1 juli 1952 van een reis
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Bij het agenda-punt bespreking van het jaarverslag van de
directeur ontstaat opnieuw een meningsverschil tussen
voorzitter en directeur. De laatste krijgt uiteindelijk het
woord voor een afscheid: „In het vak van de omroep,”
aldus de heer Vogt, „moeten we het niet hebben van
jaarverslagen en overschotten maar van geestdrift en
overtuiging. Een warmbloedig mens is gauw geprikkeld.
En ik ben geprikkeld. Ik heb fouten gemaakt maar bij de
voorzitter vond ik nooit de warme menselijkheid van
begrijpen, waarmee fouten kunnen worden vergeven.” Na
het applaus schrijdt Willem Vogt uit de jaarvergadering.
Hij zou er pas elf jaar later triomfantelijk weer worden
binnengehaald.
PROTESTBEWEGING
Onder de luisteraars kwam een protestbeweging op gang,
resulterende in een comité van actie. De heer Nahuis,

comité-lid, spande een kort geding aan omdat hij niet was
toegelaten; in eerste en tweede instantie verloor hij. De
AVRO verloor door het ontslag van Willem Vogt 600
leden. Zijn plaats in het bestuur van de Nederlandse
Radio Unie wordt een probleem. Zijn omroepcollega's —
voorop de KRO-voorzitter prof. Kors - betreuren zijn
heengaan en laten hem met de stem van de AVRO tegen
in zijn functie van technisch commissaris; voor hem zal de
post worden gecreëerd van directeur van het technisch
centrum van de NRU.
Het actiecomité zou zich nog een jaar lang roeren op
verschillende AVRO-bijeenkomsten. De kritiek richtte zich
niet alleen op de voorzitter zelf maar ook op de AVROstatuten, die de invloed van leden op het bestuursbeleid
beperken. De lange zittingsduur van bestuursleden begint
zich te wreken. Het AVRO-bestuur komt aan deze kritiek
tegemoet en vraagt in oktober 1952 aan drie hoog
leraren burgerlijk recht (mr. Ph. Houwing, mr. J. Beekhuis
en mr. M. Bregstein) advies over statuten voor een
culturele organisatie als de omroep. Aan de kritiek op De
Clercq werd een nieuw conflict toegevoegd in februari
1953 tijdens de watersnoodramp; hij zou de berichtgeving
hierover met andere omroepen niet hebben willen
coördineren en hij zou een cabaretvoorstelling op
6 februari voor de AVRO-televisie niet hebben willen
afgelasten. Op advies van het bestuur nam de AVROvoorzitter vervolgens een officiële zwijg-periode in acht.
Op de jaarvergadering in Groningen (4 juli 1953) kwam
het opnieuw tot felle woordenwisselingen. Op 30 oktober
1953 overleed de reeds lange tijd zieke AVRO-voorzitter.
Zijn verscheiden maakte een voorlopig einde aan een
rumoerige omroepperiode.
Soortgelijke conflict-thema’s keren terug tijdens het
voorzitterschap van jonkheer Th. Röell. Deze volgt op
14 januari 1956 de voor de AVRO vroeg gestorven
voorzitter jonkheer H. G. A. Quarles van Ufford op. Op
de jaarvergadering van de AVRO in Assen, 9 juli 1960,
kwam een luidruchtige oppositie naar voren tegen Röells
bestuursbeleid. Tevoren waren er wat verwikkelingen
geweest rond twee medewerkers. Vooral het dagblad De

Telegraaf had zich tolk gemaakt van de onlustgevoelens
bij een aantal AVRO-leden. Deze verenigden zich nog
voor de vergadering in een actiecomité rondom de heer
Ben Groen, leraar verkoopkunde.
De heer Röell heeft in de loop van zijn voorzitterschap in
het psychologische vlak menige indruk achtergelaten of
menig conflict verscherpt. De Nieuwe Rotterdamse
Courant heeft eens geschreven, dat „het optreden van de
heer Röell als voorzitter, formalistisch meer dan formeel,
hoffelijk binnen de grenzen van het door hem nood
zakelijk geachte maar tactloos, een element van uitdaging
inhoudt.” Dat zal een reden geweest zijn waarom de
jaarvergadering in Assen uitliep op een Poolse Landdag,
met het demonstratieve vertrek van het actiecomité achter
een AVRO-vlag. Tevoren hadden een aantal sprekers hun
gemoed gelucht op een voor AVRO-tradities ongewoon
druk bezochte bijeenkomst; de AVRO zou zich te veel
aan de zuilenomroepen hebben verbonden, de vereniging
zou niet gedemocratiseerd zijn (waar bleef het rapport
van de drie professoren?), de AVRObode zou gezapig
zijn en de voorzitter onbekwaam. De zes grieven, zoals
ze door voorzitter Groen van het actiecomité naar voren
werden gebracht, waren beschuldigingen in de per
soonlijke sfeer.
ONDERZOEK
Door tussenkomst van burgemeester Keyzer uit Brummen
was een commissie van onderzoek als poging tot
oplossing aangeboden. In oktober werd dat idee wer
kelijkheid, drie vooraanstaande leden gingen op
onderzoek uit onder leiding van mr. A. de Jager, oudkantonrechter. Op 8 juni 1960 leverde de commissie haar
eindrapport in. Zowel haar installatie als haar onderzoek
als het uitbrengen van haar eindverslag zijn voortdurend
door een geagiteerde publiciteit begeleid geweest.
De commissie constateert dat de zes oorspronkelijke
grieven van het actiecomité waren ingetrokken. Dat was
een slechte noot voor comité-leider Groen, die dan ook
prompt door het AVRO-bestuur werd geroyeerd. De
oppositie had via een gespreksgroep van drie notabelen
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een andere memorie van grieven ingediend, die door de
drie onderzoekers stuk voor stuk als niet-gerechtvaardigd
werden beschouwd. De commissie liet wel aan het
AVRO-bestuur weten dat het beleid met wat meer gevoel
voor psychologie zou moeten worden aangepakt, dat er
binnen het radio- en televisiebedrijf een ruimere delegatie
van bevoegdheden zou moeten komen en dat in de
gewestelijke besturen doorstroming zou moeten worden
bevorderd.
Op de jaarvergadering in Haarlem, 8 juli 1961, werd het
opnieuw een Poolse Landdag. Maar dit keer kon het
bestuur zich gesterkt voelen door het rapport van de
onderzoekscommissie. De volgende fase van het conflict
speelde zich in het voorjaar van 1962 af, bij de ver
kiezingen voor de gewestelijke besturen. Het actiecomité
van AVRO-Vrienden, nu min of meer geleid door ir. C. van
de Stadt, stelde negen kandidaten op in de veronder
stelling, dat via de lange weg van gewestelijke bestuursplaatsen uiteindelijk een nieuw bestuursbeleid kon
worden bereikt. Er is een gerechtelijke procedure voor
nodig geweest om de kandidaatsstelling en stemming
statutair te doen verlopen. Na een vurige campagne werd
slechts een van de negen gekozen, mr. A. W. Vogt, in het
Noordhollandse bestuur. In termen van tien jaar later was
hier sprake van een Vogt-effect. Ir. Van de Stadt haalde
het net niet.
De laatste acte van de toch nog tamelijk langdurige crisis
deed zich in het najaar van 1962 voor. De directeur van
de AVRO, D. Repko, was aan de veelheid van taken
bezweken, door zijn plotselinge dood ontstond een
opvolgingsprobleem. Toen voorzitter Röell opnieuw een
éénhoofdige leiding wilde voorstellen, diende de gehele
televisiesectie haar ontslag in.
Uiteindelijk werd dit conflict in de zin van het
personeel opgelost. De AVRO kreeg drie directeuren (een
voor radio, een voor televisie en een voor financieeleconomische aangelegenheden), hetgeen meer in over
eenstemming werd geacht met de schaalvergroting van
het radio- en vooral van het televisiebedrijf. Jonkheer
Röell trad als voorzitter af.
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DE TELEGRAAF
In de kritiek op het bestuursbeleid heeft met name het
dagblad De Telegraaf een vooraanstaande rol gespeeld.
AVRO-voorzitter Röell, hoofdpersoon in deze kritiek,
schreef in een interview in De Gelderlander van 25 juli
1961 deze houding toe aan de beslissing van de AVRO
om naar een nieuwe drukker voor het omroepblad uit te
zien. De NV EMVRA (dochter van Telegraaf en Algemeen
Handelsblad) beschikte niet over een koperdiepdrukpers,
waarop men de nieuwe AVRO-bode wilde laten drukken;
uit concurrentie-overwegingen jegens TeleVizier. In 1959
viel het besluit om met drukkerij De Boer in zee te gaan.
De commissie-De Jager, die ook deze zaak onderzoekt
komt tot de conclusie dat het zeker niet zo is dat de
redacties van De Telegraaf, het Algemeen Handelsblad en
de NRC zich door de zakelijke relatie van AVRO met
EMVRA laten beïnvloeden. Men citeert een brief van de
president-commissaris van De Telegraaf, waarin de
beslissing van de AVRO ,,met weemoed maar zonder
enige rancune" wordt bezien.
In de kritiek van De Telegraaf is veel terug te vinden
van een tegen de ,.zuilen" gerichte opinie, welke in de
vijftiger en zestiger jaren de discussies over een nieuw
televisiebestel kenmerkt. Over die discussie een kort
woord. De televisie is als technische uitvinding niet veel
jonger dan de radio. Al in de dertiger jaren werd in de
studio van het Natuurkundig Laboratorium van Philips met
tv-uitzendingen geëxperimeerd. Na de oorlog probeerde
het Philips-concern de televisie in Nederland ruime ingang
te doen vinden. De Federatie van Omroepverenigingen en
de regering stonden er aanvankelijk aarzelend tegenover,
alleen W. Vogt was opnieuw pionier van het niet eens
meer zo nieuwe medium. De pressie van Eindhoven was
flink. In mei 1951 richtten de omroepen na voorbereidend
werk van de regering een Nederlandse Televisie Stichting
(NTS) op, die op grond van de televisie-beschikking
zendtijd kreeg voor drie uur per week in de periode
1 oktober 1951 tot en met 30 september 1953. Op
2 oktober ging de eerste NTS-uitzending de lucht in.
Anders dan in de geschiedenis van de radio was nu de
AVRO partner in het bestel en bij de oprichting van de

:
:

Wim Kan stapt bij de AVRO uit het beeld
NTS betrokken. In oktober zond zij onder NTSmachtiging het eerste tv-programma uit. Als zodanig
maakte de AVRO de groei van dit nieuwe medium mee en
door. Met andere omroeporganisaties bepleitte zij in de
federatie, in de NTS en in de Televisieraad een tvzendtijdverdeling, waarbij aan de omroeporganisaties zo
veel mogelijk zelfstandigheid werd gegarandeerd. Den
Haag honoreerde dat standpunt met zendmachtigingen
aan de omroepen.
In 1955 bij een parlementaire discussie over de tweede
televisienota van minister Cals (OKW) werd voor het

Toon Hermans, veel AVRO-televisie-shows
eerst politiek de mogelijkheid van reclame in de televisie
en van uit reclamegelden gefinancierde televisie aan de
orde gesteld. Groot-Brittannië leverde daarvoor het
voorbeeld. In 1954 was daar een televisiewet van kracht
geworden, die een commerciële tv mogelijk maakte naast
de BBC. Sindsdien was in Nederland de uit reclame
gelden betaalde onafhankelijke tv-maatschappij een
alternatief-in-gedachte, voor de bestaande „zuilen"omroepen. Met het beschikbaar komen van een tweede
tv-net werden die gedachten concreter.
De eerste gegadigde voor zo’n commerciële televisie
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was een groep van banken, grote concerns en dagbladen,
verenigd in de Onafhankelijke Televisie Exploitatie
Maatschappij (OTEM). De Telegraaf behoorde daartoe
evenals Het Parool, de Volkskrant, de NRC en het
Algemeen Handelsblad. Hun streven naar een commer
ciële tv ging samen met een zekere distantie ten opzichte
van de Hilversumse omroepen: zuilen, waartoe ook de
AVRO werd gerekend. Tegen die achtergrond moet veel
van de kritiek op het bestuur-Röell worden geïnterpre
teerd. Men verweet de AVRO dat zij haar vooroorlogse
strijd voor een erkenning als algemene omroep had laten
varen en beschutting zocht in een federatie met „sectarische" omroepen. Niet omdat zij zelf een zuil zou zijn,
maar omdat zij zich als een zuilenomroep zou gedragen,
stond de AVRO van Röell bij vroegere sympathisanten in
een minder gunstig daglicht.
JUBILEUM
In juni 1963 vierde de AVRO haar veertigjarig jubileum.
De omroep had intussen tv-geschiedenis gemaakt met
een marathon-uitzending Open het Dorp ten behoeve van
een dorp voor gehandicapten. Voor het eerst was de
mobiliserende invloed van de televisie ervaren. De feest
vierende AVRO onder leiding van waarnemend voorzitter
mr. W. Hoekstra besloot om bij het jubileum Willem Vogt
eervol terug te brengen in de omroep en hem samen met
dr. H. Molhuysen te benoemen tot lid van verdienste.
Bovendien zou hij adviseur-honorair worden van het
bestuur.
Op Hemelvaartsdag, twee dagen voor een algemene
vergadering die dit besluit zou nemen, bracht de
AVRO in allerijl een manifest ter tafel van de kabinets
formateur prof. mr. C. Romme. Daarin werd voorgesteld
dat de algemene omroep het tweede televisienet zou
gaan exploiteren, terwijl de principiële omroepen het
eerste met elk wat meer zendtijd konden blijven vullen.
Aan dit voorstel, dat de AVRO binnen de Federatie in één
klap tegenover de andere leden bracht, zal de terugkeer
van de heer Vogt niet vreemd geweest zijn. Maar meer
nog bepaalde het debat in de Tweede Kamer over
commerciële televisie de strategie. In dat debat, maart
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1963, was komen vast te staan, dat een meerderheid
plannen voor een commerciële tv zoals die in de nota van
de staatssecretarissen Scholten en Veldkamp waren
geopperd, afwees.
Eind oktober verscheen er een anonieme brochure ,,De
AVRO en het tweede TV-net", waarvan de bloemrijke
maar hier en daar overtrokken stijl doet denken aan
Vogts artikelen in de strijd van 1930. De omroep, aldus
de schrijver, heeft na de oorlog een tweede levens
periode gekend (de eerste was de pioniersstrijd van
1930), ,,die gekenschetst kan worden als een periode van
het ,zich handhaven in geduld'. Maar daarmee werd zij
geen .zuil'. De AVRO vervulde haar plichten in de
.gemeenschappelijkheid' en zij eiste daarin haar rechten
en kreeg die.” Was de verdwaalde Gulliver gastvrij
opgenomen in het land der Lilliputters, nu is de tijd
gekomen om terug te keren naar de wereld van zijn
reuzemaat. ,,Zo met Gulliver, zo met de AVRO. Bij alle
waardering die zij in het vreemde land ondervond en
schonk, hunkerde zij naar de bevrijding.” De overheid
luistert terecht naar nieuwe geluiden, die op televisie
gebied anders willen. ,,ln dit ritselen van de wind, die
ruimen wilde, luisterde de AVRO met welgevallen naar de
geluiden, die ook geklonken hebben op het oude Houtrust
van 1930.”
Willem Vogt werd op de jaarvergadering van de AVRO
op 6 juli 1963 als de oude leeuw binnengehaald. Ir. Van
de Stadt van het actiecomité wilde hem tot voorzitter
laten kiezen, een dame sprak hem aan met „lieve mijnheer
Vogt”. Minder enthousiast waren de andere omroepen,
die pas over het manifest van Hemelvaartsdag waren
ingelicht nadat het al lang en breed in Den Haag was
afgeleverd. De AVRO had met hen in NTS-verband de
komst van een commerciële televisie bestreden, nu
maakte de AVRO zich na het Kamerdebat van hen los.
Slecht te spreken was ook het merendeel der dagbladen.
In het Akkoord van Wassenaar tenslotte, de basis van het
nieuwe kabinet-Marijnen (confessionelen en VVD), was
van het AVRO-manifest in de omroepplannen niets terug
te vinden. Het tweede net werd voorlopig aan de NTS en
alle omroepverenigingen gegund.

Aktie „Open het Dorp" 1962

De AVRO heeft het streven naar bezetting van het
tweede net met enige amenderingen voortgezet tot de
omroepwet van het kabinet-Cais. Maar over de inzet
waarmee dat gebeurde, ontstond na een jaar verschil van
mening tussen bestuur en adviseur-honorair. Op 23 januari
1965 zei Willem Vogt in een interview in de Volkskrant,
dat de AVRO niets met zijn plan deed. „Ik moest meer en
meer inzien, dat men er niet achter stond. Er was een
sfeer van passiviteit. Men zei niet ronduit: Man donderop,
maar: tja, tja, tja. En ik voelde dat men dacht: Wat doen
we met die vent in huis." Het AVRO-bestuur nam het zijn
adviseur-honorair kwalijk, dat hij zich zo in het openbaar
had uitgelaten. Begin februari werd hem de erefunctie
ontnomen. Toch zou dit geen breuk meer betekenen
tussen beide.
COMMERCIËLE TV
De geschiedenis met het AVRO-plan bewees opnieuw,
dat de algemene omroep in de ogen van velen een
partner was in het omroepbestel, dat men juist wilde
open breken. De VVD, waarvan de vooroorlogse voor
gangers de AVRO in haar streven naar algemene zendtijd
hadden gesteund, was nu voor openbreking van het bestel
en voor de opzet van een uit reclamegelden gefinan
cierde omroep. De initiatiefnemers van verschillende
commerciële tv-stichtingen - een bonte verzameling hadden eveneens het oog op het tweede net en waren
om die reden al tegen het AVRO-manifest. Toch was de
verhouding tussen deze en de omroep niet volstrekt
negatief. In 1963 en 1964 zijn er contacten geweest. De
oprichter van het weekblad TeleVizier bij voorbeeld,
Pieter de Ruwe, heeft gepoogd AVRO-voorzitter mr. L. H.
Slotemaker te winnen voor een plan om de voornaamste
commerciële concurrenten en de AVRO te doen opgaan in
een nieuwe organisatie. De naam AVRO zou daarbij
moeten verdwijnen. Slotemaker is er uiteindelijk niet op
ingegaan.
Het jaar 1964 was op televisiegebied dat van de piraat,
het REM-eiland. Als regering en parlement het eens
worden over een wet tegen televisie vanuit booreilanden,
wordt de REM niet zonder enig machtsvertoon van de
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marine tot zwijgen gebracht. Uit de vriendenkring van de
REM komt een nieuwe groepering voort, de Televisie en
Radio Omroep Stichting (TROS). De AVRO biedt aan om
de TROS aan zich te binden, maar het aanbod wordt
afgewezen. De nieuwe omroep gaat een eigen weg
middels de nieuwe omroepwet: succesvol.
In 1965 treedt het kabinet-Cals op, bestaande uit
ministers van PvdA, KVP en ARP. De omroepproblematiek
wordt uit de portefeuille van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen overgedragen aan een vergroot departe
ment, dat van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk (CRM). Op 29 april 1966 dient de socialist mr. M.
Vrolijk met zijn collega van Verkeer en Waterstaat een
wetsontwerp in voor de omroep. Nieuw daarin is de
afwijzing van een door reclamegelden gefinancierde
omroep. De zendmachtiging wordt voor het eerst ge
bonden aan de hoeveelheid leden, die een omroep
organisatie kan aantonen te hebben; de zendtijd wordt
groter naarmate het aantal leden groter is. Het kabinetCals komt in het najaar van 1966 ten val, maar zijn
omroepvoorstel blijft in het overgangskabinet-Zijlstra van
kracht. Op 18 januari 1967 keurt de Tweede Kamer het
wetsontwerp goed. Ruim een week later, op donderdag
avond 26 januari 1967, maakt de AVRO bekend, dat zij
een fusie zal aangaan met de stichting Radio en Televisie
Nederland (RTN), terwijl voor de AVRO-bode een
overeenkomst wordt aangegaan met het onafhankelijke
weekblad TeleVizier.
In één slag is de nieuwe combinatie de grootste omroep.
Het onmiddellijke voordeel voor de AVRO is duidelijk.
Schommelde zij geruime tijd rond de 400.000 leden, door
de fusie met de RTN en TeleVizier zou ze daar ruim
schoots bovenuit stijgen. Daarmee was het gevaar
geweken, dat de omroep straks volgens de getalscriteria
van de nieuwe omroepwet de B-status zou krijgen en
niet de A-status, die van KRO, NCRV en VARA. Zij zou
dus geen zendtijd verliezen.
De RTN en TeleVizier waren met de fusie eveneens
gediend. Voor een beter begrip daarvan moeten we

teruggaan in de geschiedenis. Al vroeg in de totstand
koming van het Nederlandse radiobestel hebben de
omroepen een auteursrechtelijk monopolie geclaimd op
hun programma-gegevens. Het Centraal Bureau voor de
Omroep is vooral ter bewaking daarvan in 1935 opgericht.
Door de uitgave van omroepbladen was het de omroepen
mogelijk hun leden of begunstigers aan zich te binden.
Monopolisering van de publikatie van programma
gegevens betekende dat luisteraars en later ook kijkers
wel van de omroepbladen gebruik móesten maken.
Tegen dat monopolie zijn voor de oorlog al enige uit
gevers vastgelopen. In 1958 werd een nieuwe poging
gewaagd door de Telegraaf-journalist Pieter de Ruwe, die
bij de uitgeverij Misset een TV-Weekblad voor Televisie
kijkers begon, waarin de programmagegevens van de
NTS en de omroepen werden afgedrukt. Dit weekblad, in
1960 gefuseerd met het familieblad Vizier tot TeleVizier,
doorliep met enig succes een aantal auteursrechtelijke
procedures van de kant van de omroepverenigingen (de
AVRO werd er tijdens het bewind-Röel door de oppositie
om aangevallen). Het weekblad, dat in abonnementental
fabelachtig groeide (in 1963 200.000 abonnees, in 1967
600.000) haalde door vrije nieuwsgaring de wekelijkse
programma-gegevens bij elkaar. De geschiedenis van het
blad kent talloze geruchten en vermoedens over
spionage en omroeplekken in Hilversum plus een aantal
huis- en lokaalonderzoekingen van de politie.
TeleVizier was naast de commerciële televisie-initiatieven
een factor van kritiek op het bestaande omroepbestel. Het
blad voegde zich bij de gegadigden voor een nieuwe
omroep, Pieter de Ruwe was een initiatiefnemer rijk aan
plannen. In 1965 zag het ernaar uit dat het kabinet-Cals
de omroep definitief zou gaan regelen. In juli werd de
stichting Radio Televisie Nederland opgericht, een
mantelorganisatie van TeleVizier ter verkrijging van
zendtijd. Op die manier zou het voor het weekblad
mogelijk zijn in de toekomst met de omroepwet te kunnen
blijven verschijnen. Tot het bestuur van RTN traden
vooraanstaande Nederlanders toe,.die al eerder naam
hadden gemaakt door hun commerciële tv-initiatieven:

burgemeester Van Walsum van Rotterdam, burgemeester
dr. G. Matser van Arnhem, P. G. van der Weele, voorzitter
van het Koninklijk Verbond van Ondernemers en SER-lid,
en Sidney J. van den Bergh.
De RTN, een stichting, verwierf zich via TeleVizier
begunstigers (ongeveer 260.000), terwijl TeleVizier zich
via een omroep het in de nieuwe omroepwet scherper
geformuleerde recht op publikatie van programma
gegevens zou verwerven. Maar het ministerie van CRM
bleek nogal terughoudend tegenover de aanvrage voor
zendtijd van de RTN. Tegen die achtergrond wordt het
begrijpelijk dat TeleVizier en ook de RTN wel iets in de
fusie met de AVRO zagen. Met name de belangen van het
weekblad zouden veilig worden gesteld.
FUSIE
De eigenlijke fusie, die de AVRO tot 1969 de titeltoevoeging RTN deed voeren, kwam toch nog als een
sensatie. Voor de Hilversumse omroep betekende het
onder andere een injectie met bestuurskracht, de intree
in het bestuur van personen, die in verschillende politieke
partijen aanzien genoten: burgemeester Matser (KVP),
de heer Van der Weele (CHU) en Sidney J. van den
Bergh (VVD), de laatste in de functie van adviseur.
Omdat het hier om twee partners ging, waarvan de een
pijler was in het omroepbestel en de ander initiatief tot
openbreking daarvan, verliep de samenkomst niet geheel
vlekkeloos.
Een deel van de RTN vond de fusie in strijd met de
oorspronkelijke opzet om met nieuwe onafhankelijke
omroepen op een eigen tweede net te komen. De AVRO
werd daarom na een aanvankelijke ontkenning ertoe
gebracht de Federatie van Omroepverenigingen te
verlaten, juist in 'n jaar dat mr. L. H. Slotemaker fungerend
federatievoorzitter was. Dat was een fusie-eis van de
RTN, die nog iets van haar onafhankelijke opstelling heel
liet. De nieuwe partner vroeg van de AVRO ook
garanties in het actualiteiten- en commentaarbeleid; in dit
opzicht leek de RTN op het vroegere werkgevers-initiatief
van de NOV. Deze houding leidde in het najaar tot
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meningsverschillen in het bestuur. Over zaken als de
benoeming van een opvolger van secretaris mr. H.
Wassenbergh en over de vraag of de AVRO-RTN een
stichting zou worden dan wel een vereniging zou blijven
zijn de fusiepartners het oneens geweest; AVROvoorzitter Slotemaker koos daarbij wel eens de zijde van
de RTN. Gaandeweg is evenwel de samensmelting
voltooid. In 1971 was de heer Van der Weele een
serieuze kandidaat voor het voorzitterschap.
De fusie van AVRO-Bode en TeleVizier heeft van
verscheidene kanten kritiek gehad. De abonnees van
TeleVizier zouden gedwongen worden zich bij een
Hilversumse omroep aan te sluiten etcetera. De andere
omroepen protesteerden tegen het karakter van Tele
Vizier- een familieblad - dat niet aanvaardbaar zou zijn
als omroepblad. In de statuten van de nieuwe Neder
landse Omroep Stichting (NOS) lieten zij een bepaling

opnemen dat ten hoogste tien percent van de inhoud van
de programmabladen (met een maximum van vijf pagina’s)
met zogeheten familiestof zou mogen worden gevuld,
wilde de uitgave als omroepgids worden erkend. Voor de
AVRO was dit onaanvaardbaar. Op de feestvergadering
ter opening van de NOS protesteerde AVRO-voorzitter
Slotemaker in het bijzijn van minister Klompé (CRM)
tegen de feestelijke vaststelling van deze statutaire
bepaling. Hij ging bij de Raad van State in beroep. Op
3 april 1973 bepaalde de Kroon dat het beroep gegrond
was en dat artikel 29 van de NOS-statuten moest worden
vernietigd. De andere omroepbladen hebben in de tussen
liggende tijd veel van de succesvolle aanpak van
TeleVizier overgenomen. Het blad heeft een ontwikkeling
op gang gebracht, waarbij de omroepen steeds meer de
nadruk gingen leggen op de pracht van hun uitgaven,
omdat ze daartoe uit concurrentie-overwegingen (tot
behoud van hun ledental) gedwongen werden.

EPILOOG
De omroepwet van 1967 heeft de AVRO veranderd, de
AVRO veranderde de omroep. De fusie met de RTN, de
overeenkomst tussen AVRO-Bode en TeleVizier zijn
achteraf gezien de eerste tekenen geweest van wijzi
gingen in het bestel zoals die door de nieuwe wet
mogelijk werden. Een in de omroepgeschiedenis
gewortelde organisatie, die onder de nieuwe wettelijke
grens van de 400.000 leden dreigde te geraken (en
daardoor haar historische positie zou moeten opgeven)
ging samen met een stichting en een ledenbestand, dat
niet in de verzuiling maar ertegen was gegroeid. Voor het
eerst speelde het getalscriterium een rol in de omroep
politiek. De overeenkomst tussen AVRO-Bode en
TeleVizier betekende een krachtige wervingsmogelijkheid
voor de nieuwe combinatie; men beschikte over een
omroepblad dat tegen de verdrukking van het bestel in
fabelachtig was gegroeid en zijn aantrekkingskracht had
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bewezen. Voor het eerst zouden kleur en opmaak van de
omroepgids een belangrijke factor zijn in de werving van
leden en daarmee in het behoud of de uitbreiding van de
zendtijd.
De omroepwet is een kruising; enerzijds eindpunt in een
lange strijd om bevestiging van de traditionele omroepen,
anderzijds beginpunt van een opener bestel voor zend
gemachtigden die een toegangsbewijs krijgen op vertoon
van 15.000 of 100.000 leden. Naast de in het volk levende
geestelijke en maatschappelijke behoeften wordt het getal
maatstaf voor zendtijd. Met de zogeheten kwantitatieve
opening van het bestel correspondeert een maatschap
pelijke situatie: afnemende verzuildheid, afnemende
binding van met name de katholieke achterban aan de
katholieke omroep. De TROS profiteert daarvan door in
een paar jaar van ..piraten-televisie” op een REM-eiland

uit te groeien tot omroep met een B-status (en naar
verwachting spoedig met een A-status). Maar ook de
AVRO heeft met de RTN en TeleVizier talloze confes
sionele leden meer in huis gehaald.
De traditionele confessionele achterban, waartoe een
confessionele omroep behoort en zich richt, verliest haar
eendracht en consistentie. Ontzuiling betekent dat het
confessionele maatschappelijke beheerssysteem af
brokkelt, de sociale controle vermindert. Deze ontzuiling
is een gevolg van een crisis in de godsdienstige
orthodoxie, die de kerkgenootschappen van binnenuit
teistert. Daaruit vloeit voort een snel toenemende
onkerksheid, zo niet onkerkelijkheid.
De afbrokkeling van de confessionele verzuildheid vormt
deels een voorwaarde voor, valt deels samen met een
polarisatie in de politieke verhoudingen in Nederland. De
tegenstellingen (politiek, sociaal-economisch, cultureel)
worden opzettelijk vergroot. De formule van de politieke
en maatschappelijke pacificatie van de verschillende
zuilen wordt steeds meer ondergraven.
In het omroepbestel vertonen vooral de VPRO en de
TROS sporen van de bovengeschetste ontwikkeling. De
vroegere Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep heeft
een proces doorgemaakt van verlies aan vrijzinnige
identiteit en winst aan progressieve, waardoor ze aan
trekkelijk werd voor nieuwe en grote groepen politiek
bewuste jongeren. De TROS is groot geworden door een
uitsluitend op verstrooiing gericht tv-programmabeleid,
een vrijwel commerciële explotatie van de televisie. Deze
vrijblijvendheid werd geapprecieerd door de nieuwe
opkomende klasse, door mensen ook die niet meer in de
sociale controle leven van zich te moeten abonneren op
de confessionele radiogids.
Tegen deze achtergrond, de afbrokkeling van de ver
zuildheid, kan de AVRO opnieuw haar algemeenheidspretentie stellen. Dat zij krachtens een nieuwe statutaire
bepaling het onderling begrip en de samenwerking moet
bevorderen tussen de verschillende geestelijke, politieke,
maatschappelijke en culturele stromingen zonder zich
met één ervan te vereenzelvigen kan worden uitgelegd

als een hernieuwde afwijzing van de verzuiling. Men kan
er ook een moderne interpretatie aan geven en er een
afwijzing van de polarisatie in lezen. In dezelfde lijn ligt
de nadrukkelijke afwijzing van de AVRO als exclusief
liberale omroep. In Elseviers Magazine van 18 aug. 1973
zegt de huidige AVRO-voorzitter M. J. Keyzer, oudstaatssecretaris en vooraanstaand lid van de Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie: „De AVRO dient ook de
algemeenheid wanneer zij groeperingen aan haar trekken
laat komen, die anders niet of niet voldoende aan bod
zouden komen. Laat men niet uit het oog verliezen dat alle
grote politieke partijen een geestverwante omroep
hebben, met uitzondering van de liberalen. U zult het met
me eens zijn dat ook dat geluid in het koor moet worden
gehoord. Toch heeft de AVRO zich nooit aan de liberale
belangen dienstbaar willen maken, zoals tegenstanders
eigenlijk wel zouden willen en daarom maar suggereren.”
Deze discussie overigens is al zo oud als de AVRO zelf.
Kan de algemene omroep zich tegenover KRO, NCRV en
VARA ook in deze tijd profileren, moeilijker is het om het
verschil met de TROS aan te geven. In het eerder
genoemde Elsevier-interview zegt de heer Keyzer, dat de
TROS hem sympathiek is, maar dat men niet uit het oog
mag verliezen dat de omroep ook een culturele, educa
tieve en informatieve taak heeft. „Radio en tv mogen best
de zorgen van alle dag doen vergeten, maar onze
samenleving is er niet mee gediend wanneer de omroep
het escapisme bevordert. Want escapisme is in wezen
egoïsme, een vlucht voor de verantwoordelijkheid.”
In hetzelfde interview probeert de AVRO-voorzitter enige
inhoud te geven aan het begrip algemeenheid van zijn
omroep. „De AVRO is niet neutraal, niet kleurloos zoals
haar tegenstanders graag willen doen geloven. Neutraal
is een omroepvereniging waarvoor het er niet toe doet of
men een Schweitzer is of een Streicher, die het om het
even is of Nederland wordt geregeerd door kolonels dan
wel door dienaren van de Kroon, waarvoor fascisme even
waardevol of waardeloos is als democratisch socialisme.
In plaats van kleurloos wil de AVRO veelkleurig zijn, een
palet van de constructieve stromingen in ons volksleven."
De keuze van dit citaat op deze plaats wil niet zeggen,
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dat de TROS in de ogen van de AVRO-voorzitter een
neutrale omroep is, wel geeft het een mentaliteit aan.
Het verschil met de TROS is behalve het programma
beleid vooral een kwestie van mentaliteit, en die is niet
onoverkomelijk wanneer het tot een fusie zou komen.
Daarvan is bij de grote samensmelting van AVRO en RTN
sprake geweest, maar sinds de omroepwet zou dat
verlies aan zendtijd betekenen, die de beide omroepen
afzonderlijk nu hebben. Daarvoor in de plaats is de
gedachte gekomen van AVRO en TROS op eenzelfde net.
Die gedachte verhindert intussen niet, dat beide om
roepen qua kijkdichtheid en waardering in een concur
rentiestrijd verwikkeld zijn.

De 50-jarige AVRO heeft voor het eerst een vooraan
staand lid, mr. C. Steketee, afgestaan aan de Raad van
Beheer van de NOS, waar hij de belangrijke portefeuille
beheert van het programmabeleid televisie. „De AVRO
heeft zich lange tijd op het standpunt gesteld dat ze de
taak van de NOS zou kunnen vervullen. Ik ben evenwel
van mening dat, nu de NOS er eenmaal is, deze de haar
door de wet gestelde taak moet vervullen," zegt de heer
Keyzer in het Elsevier-interview. De algemene omroep
is door een koerswijziging op initiatief van voorzitter
Keyzer een krachtige partner geworden in het omroep
bestel.
Drs. J. A. M. Bank
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In memoriam
voor Willem Vogt
uitgesproken op
vrijdag 22 juni 1973 door zijn zoon
Mr.A.W.Vogt te Utrecht, Daelwijck
Lieve vriendinnen, beste vrienden van Willem Vogt.
Zó kan ik u allen, zoals u hier nu, tezamen met zijn
naaste familieleden, voor de laatste maal aan zijn voeten
zit, dacht ik, terecht noemen. De meesten uwer weten,
dat hij, als het ging om het geven van directieven, een
man van grote lijnen en weinig woorden was. Zijn
directief voor de dag van vandaag, mij gegeven in een
der laatste gesprekken die ik met hem had, luidde
letterlijk: ,,En denk er wel om, ik wil geen formele en
onwaarachtige, maar alleen oprechte belangstelling”.
Dat moge het ..Leitmotiv” zijn van uw aanwezigheid,
hier en nu, zoals dat altijd, op hoogtijdagen in de familie
Vogt het geval is geweest, inzonderheid als het om
Vader Vogt ging, en ik weet, dat die intentie bij u allen
leeft. Ik betrek hierbij ook hen, die onder dit motto
aanwezig hadden willen zijn, doch verhinderd waren,
of die we niet meer tijdig hebben kunnen bereiken, of
zelfs (dat kan in omstandigheden als deze) die we
hebben vergeten.
Onze gedachten en gevoelens op dit moment zijn
verwarrend tegenstrijdig. Aan de ene kant is er de
weemoed en de droefheid over het verstommen van zijn

stem en zijn geest, die ons, tot in zijn laatste uren nog
zoveel te zeggen hadden. Anderzijds is er de dank
baarheid voor de omstandigheid, dat hem een verder
fysiek lijden, dat zich steeds scherper en smartelijker
begon af te tekenen, bespaard is gebleven. Hij heeft
kennelijk ook zelve met deze tegenstrijdige gevoelens
geworsteld. In de spaarzame rustige momenten die hem
nog waren gegeven, zei hij ons dan wel eens: „Ik kom
er wel weer boven op!”. Ondanks zijn hevig lijden was
zijn wil tot leven tomeloos. Nu zijn strijd is gestreden,
overheersen bij ons, dat wil zeggen, allen, die hij in zijn
zo moeilijke laatste dagen om zich heen heeft gehad,
de gevoelens van dankbaarheid.
Welk een rijk leven ligt achter hem. Ik behoef u dat niet
te beschrijven. Hij deed dat zelve nog in zijn, met verve,
en „aus einem Gusz” in enkele maanden tijds, met
zoveel overgave en vreugde geschreven boek, waarvan
hij de verschijning, en de overhandiging door de heer
Boot, (de stimulator en instigator tot het schrijven ervan)
in zijn geliefde huis „Op den Akker" te Blaricum,
omringd door hen die hem lief waren, nog met zoveel
voldoening heeft beleefd.
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Het is merkwaardig, dat op sommige momenten de
essentie (een veelvuldig door vader Vogt gebruikt
woord: hij hield van „vreemde” woorden!) de essentie
van iets, plotseling volledig tot je doordringt door een
trivialiteit, een bijkomstigheid, een détail. Dit overkwam
mij, toen ik één dezer dagen, een met zijn overlijden
samenhangende juridische formaliteit had te vervullen.
De betrokken ambtenaar had reeds ingevuld: „Willem
Vogt, oud 84 jaar, zonder beroep”. Er moest een nieuw
formulier aan te pas komen, waarop als beroep
„Administrateur-Penningmeester der N.V. Nozema”
diende te worden vermeld. Op dat moment realiseerde
ik mij, dat hij sinds hij de lagere school in Den Helder
in 1900 had verlaten, tot zijn dood toe, dus bijna
73 jaar (!), nimmer „zonder beroep” is geweest.
Nogmaals dus, welk een rijk en tot de laatste uren ten
volle benut maar ook genoten leven. Enkele dagen voor
zijn dood verzocht hij mij een flesje champagne te halen.
Samen (ik zittend aan zijn ziekbed) hieven wij het glas
om als het ware een laatste ceremoniële dronk te wijden
aan zijn hoedanigheid als levensbenutter en levens
genieter en te drinken op onze goede verstandhouding.
Ik zal mij dat kostbare moment mijn leven lang dank
baar herinneren.
Wie was Willem Vogt? Zijn maatschappelijke betekenis
is in de afgelopen dagen omstandig in pers, radio en
televisie aan de orde geweest. De AVRO heeft daarin
een overheersende rol gespeeld, die ik nu verder laat
rusten, gelet op het eerder geschetste „Leitmotiv” dat u
vandaag hier tezamen heeft gebracht.
In het kader daarvan past echter een woord van grote
erkentelijkheid aan de heren Keyzer, Hoekstra en
Bongenaar voor hun komst hier. Zij weten ieder voor
zich, waarom wij hun daarvoor dankbaar zijn. Ofschoon
zij hier è titre personnel aanwezig zijn, danken wij in hen
de AVRO voor de oprechtheid, de waarachtigheid en de
warmte waarmee Willem Vogt gedurende de afgelopen
dagen in woord en beeld door haar is herdacht.
Wie was Willem Vogt? Een trouw en zorgzaam echt50

genoot voor moeder, in een ruim 61 jarig huwelijk,
waarin zij elkaar, volstrekt verschillend van karakter als
zij waren, op wonderbaarlijke wijze hebben aangevuld,
waar ook ter wereld, of dat nu Batavia, Timor-Koepang,
Ambon, Bandoeng, Den Helder, Hilversum of Blaricum
was, elkaar volledig respecterend in hun eigenaardigheden.
Het gaat hier vandaag om vader, maar moeder verdient
hier te worden genoemd als volstrekt toegewijde vrouw
op de achtergrond, die hem met volkomen uitschakeling
van zich zelve, alle denkbare speelruimte en armslag
heeft gegeven om zijn vele gaven te ontplooien en zijn
ambities na te streven. Dat hij haar daarvoor diep
dankbaar was, heeft hij haar, stervende, nog kunnen
toevertrouwen. Zijn laatste opdracht aan Zus en mij:
„Zorg goed voor moeder”, is aan geen dovemansoren
gericht.
Wie was Willem Vogt? Een uiterlijk wat bars en nors,
vaak niet gemakkelijk, maar innerlijk een gevoelig, intens
liefhebbende vader. De uiterlijke blijken van zijn genegen
heid voor mijn zuster en mijzelve manifesteerden zich
meestal niet in ons directe kontakt met hem, maar
kwamen veelvuldig via een omweg tot ons. Zijn botsingen
met mijn zuster, die veel karaktertrekken met hem
gemeen heeft, waren niet zeldzaam, maar hadden steeds
weer een sublimerende werking op hun beider relatie.
Op zijn sterfbed noemde hij haar zijn oogappel. Ikzelve
heb een scala van herinneringen aan hem. Ik doe
slechts een willekeurige greep: gestrengheid, mildheid,
urenlange boeiende gesprekken, gezamenlijke fietstochten
in binnen- en buitenland met de meest wonderlijke
avonturen, zijn verstrooidheid, zijn welhaast encyclope
dische, theoretische kennis der techniek, in schrille
tegenstelling tot zijn glimlachwekkende onhandigheid,
zodra hij die kennis in handvaardigheid wilde omzetten;
zijn moestuin, waarin de door hem geteelde komkommers
zelden meer omvang bereikten dan die van een middel
grote augurk; zijn dieren, ganzen, kippen, eenden, zijn
poes en niet te vergeten zijn kanarie, die in zijn grootste
ziektenood zo ontroerend het hoogste lied voor hem
uitzong, en bovenal zijn gevoel voor humor.

Wie was Willem Vogt? Een teder, en tot op de kleinste
détails, attent schoonvader. Ik weet, dat hij erg veel van
Nell hield en zij van hem. Een toegewijd broer. Ofschoon
biologisch niet geheel in overeenstemming met de
werkelijkheid, was hij de laatste jaren, bovendien een
liefhebbende Opa, die wederkerig zeer geliefd was bij
zijn ,.geadopteerde” kleinzoon en diens ouders.
Wie was Willem Vogt? Een volstrekt toegewijd en trouw
vriend. Met ontroering hebben wij in de afgelopen
dagen kennis genomen van enige openlijke, persoonlijke
getuigenissen daarvan. Ook van het aanbod van een van
zijn getrouwe oud-medewerkers om bij zijn afscheid
orgelmuziek te spelen. Er is hier echter helaas geen
orgel.
Wie was Willem Vogt? Een man die de merkwaardigste
tegenstellingen in zich herbergde. Enerzijds theoretisch
technicus, anderzijds romanticus als auteur van solotoneelwerken, minnaar van muziek (vooral Mozart) en
consciëntieus vertaler. Enerzijds grand seigneur, ander
zijds uiterst sober. Nimmer heeft hij geldelijk gewin
nagestreefd.
Enerzijds een man van grote lijnen, anderzijds tot in
détails attent. Enerzijds een systematicus in de conceptie
en ontwikkeling van zijn denkbeelden en plannen. Ander
zijds slordig in de kleine dagelijkse dingen.
Wie was Willem Vogt? Sinds zijn terugkeer van Overzee
(met onderbreking van zijn Hilversumse jaren) een
verknocht Blaricummer. Ik verwijs naar zijn pas ver
schenen boek. Hij was zeer op dat mooie dorp en zijn
huis en tuin gesteld. Een goede buurman.
Wie was Willem Vogt? In zijn jeugd een belijdend
Nederlands Hervormd Christen. In zijn militaire Utrechtse
jaren werd hij, alhier, als jongeman in de Domkerk
aangenomen. De bijbel heeft in zijn leven een grote rol
gespeeld. Talloze parabels er uit, zijn grondslag voor
zijn denken en handelen geweest.
In de loop der jaren heeft hij zich in geestelijk opzicht
- wat hij zelf noemde - ontwikkeld tot een ,,humanistisch

Willem Vogt t 18 juni 1973
relativist”, toen zijn oorspronkelijk geloof hem niet meer
ten volle aansprak. Hij bleef zich niettemin met vragen
betreffende Schepper en Schepping intensief bezig
houden, vooral in zijn laatste jaren. Naar zijn overtuiging
was deze veel majestueuzer, veel indrukwekkender, veel
machtiger dan in de hem toch immer dierbaar gebleven
bijbelse visie tot uiting kwam, zowel wat de micro- als
de macrokosmos aangaat. De uitdrukking „zijn kosmische
bestemming volgen”, kon men regelmatig uit zijn mond
vernemen.
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Het zal u duidelijk zijn, dat een aantal aspekten van zijn
indringende, stuwende en fascinerende persoonlijkheid
ongenoemd zijn gebleven. Maar hij was dan ook een
man met een hoogst gecompliceerd, maar sterk karakter.
Hij was bepaald geen heilige en ik ben geneigd te
zeggen, gelukkig niet. Hij had iets van Machiavelli in
zich. En dat heeft hij mij meermalen bevestigd. Het doel
heiligde bij hem wel eens de middelen. Maar dat doel
was dan toch altijd zinvol en waard te worden nage
streefd.
Hij had een diepe afkeer van fysiek geweld. Ofschoon
oorspronkelijk bestemd voor een militaire carrière,
verafschuwde hij de oorlog. Wel hield hij van de discipline
in een militaire organisatie mits deze stoelde op wezenlijk
„gezag” in de goede Hollandse betekenis van dat woord.
Hij hield van het schone, goede, zachte en edele in de
mens. Daarom kon hij nimmer tot klaarheid komen
(in onze gesprekken kwam hij daar steeds op terug)
met hetgeen er tijdens de oorlog in Duitsland met de
joden en de politieke gevangenen geschiedde.
Hij was een warm voelend vaderlander, die reeds in
februari 1941 door de Duitse bezetter werd gearresteerd
en opgesloten.
Vader Vogt was een strijder. Hij hield van de „barri
caden". Ik denk aan „Houtrust". In zijn laatste strijd was
zijn tegenstander hem echter te machtig. Reeds in
augustus 1971, zo bleek mij dezer dagen uit een door
hem nagelaten, geheim dossier, openbaarden zich bij
hem de eerste verschijnselen van de slopende ziekte
die hem nu heeft geveld. Niettemin voltooide hij in deze
periode zijn boek. De voldoening die hij in het schrijven
daarvan vond, heeft hem - dat is zeker - tijdelijk nieuwe
kracht en inspiratie gegeven. Het is om die reden dat wij
de heer Boot zo dankbaar zijn voor zijn aansporingen
hem tot schrijven te bewegen. Wij zijn de heer Boot diep
erkentelijk, dat hij ons verzoek om hier vandaag het
woord te voeren, heeft willen inwilligen. Dankbaar
zijn wij ook voor de treffende woorden, waarmede zojuist
Prof. Geluk, hier te elfder ure uit het buitenland
gearriveerd, hem heeft herdacht. Het is mij goed bekend
hoe zeer zij elkaar om velerlei redenen respecteerden
52

en elkaar een bijzonder goed hart toedroegen.
Ik moge eindigen.
Ergens in zijn boek schrijft Vader Vogt, dat als hij voor
zichzelf een zinspreuk zou moeten bedenken, deze zou
luiden „geduld”. Dat heeft hij ruimschoots moeten
opbrengen in zijn laatste strijd. Als ik op mijn beurt als
zoon zijn vaderschap kernachtig zou moeten samenvatten,
dan zeg ik: „hij was een mieterse vader". Ik ben erg
gelukkig dat ik hem met moeder, Zus en Nell de laatste
begeleiding heb mogen geven, die hij zo nodig had.
Ik zal Paula Schulting, die hij zijn „troosteres en
aalmoezeniertje" noemde, Jan Schulting en ook Vera
altijd dankbaar zijn voor hun daadwerkelijke en morele
steun bij zijn verpleging.
Wat Maria van der Bijl in zijn laatste dagen, tot in zijn
laatste uur en daarna voor hem heeft gedaan, zal ik
nimmer vergeten. Namens de gehele familie Vogt dank
ik u allen hartelijk voor uw oprechte belangstelling, voor
uw telegrammen en brieven, voor uw prachtige bloemen,
of voor welk blijk van intens medeleven dan ook.
Ik moge nog het volgende zeggen over de intentie der
muziek, die wij ter begeleiding van vaders definitieve
afscheid uitkozen uit het repertorium van dit huis. U
hoorde het prachtige „Abide with me" (Blijf bij mij, Heer,
gezang 282 uit de Nederlands Hervormde Bundel).
Het spreekt voor zichzelve als gebed. Het herinnert
tevens aan zijn intrede als jongeling in de Ned. Herv. Kerk.
De twee melodieën die nu nog zullen volgen hebben
beide de strekking van een hommage aan zijn grote
liefde voor de muziek van Mozart. Met het „Ave verum"
hebben wij bedoeld zijn verlangen naar het ware, het
waarachtige, het exacte te symboliseren. Met de
„Romance" uit „Eine kleine Nachtmusik" zijn roman
tische inslag.
Wij hechten eraan, dat u hier niet met al te droevige
gevoelens weggaat, maar bovenal dankbaar en met goede
herinneringen aan Willem Vogt. „Viert uw vierdagen"
schreef hij eens, naar ik meen in het AVRO-gedenkboek
1948. Dat zou ik namens hem, de AVRO in dit
jubileumjaar willen toeroepen.
Willem Vogt, grote reus, vaarwel. Volg nu, om met je
eigen woorden te spreken, je kosmische bestemming.
i

hoe het allemaal
ooit is begonnen
GUUS WEITZEL
Herinneringen worden kostbaarder naarmate ze ver
ouderen. Het zal niet zo heel lang meer duren of het
wordt overlevering, men weet het alleen nog maar van
„horen zeggen". Want het groepje omroep-pioniers dat
het zélf beleefde begint angstig klein te worden. Ik heb er
deel van uitgemaakt en als ik er nu nog eens over ga
vertellen, dan moet ik verder terug dan 1923.
Naar de gouden jaren van het radio-amateurisme in
Nederland die ik meemaakte in Den Haag. Toen er alleen
nog maar radio-telegrafie bestond en niemand nog
droomde van radio-telefonie waaruit later de radio
omroep zou voortkomen.
,,omroep", een woord dat we nog niet eens kenden en
dat op zeker dag voorzichtig gelanceerd zou worden
door de grote man van het radio-amateurisme in Neder
land, de heer Corver, die nog zovele jaren deel zou
uitmaken van het bestuur van de AVRO.

Die heerlijke onbezorgde jaren van prutsen en knoeien
met eenvoudige en weinig geld kostende middelen aan
eigen gebouwde ontvangtoestellen. Toen we op onze
Haagse daken stratenlange antennes bouwden en bij
stormweer ’s nachts geen oog dicht deden uit angst voor
het lang niet denkbeeldige gevaar dat de wind ons
bouwsel zou vernietigen. Ik heb op een zondagmorgen
bij een vriend op de rand van een dak gezeten om,
gekleed in „Zondags pak" zoals dat in die eerste
twintiger jaren gebruikelijk was, de laatste hand te leggen
aan een antenne die wij de vorige dag hadden opgezet
en niet meer konden voltooien. Er hing een dreigende
grijze lucht en het was doodstil in de natuur. Wij prutsten
verder, klauterden toen we klaar waren rustig naar
beneden en het openstaande raam van de kamer binnen.
Op dat zelfde moment klonk een gierend en loeiend
geluid en tot onze verbijstering zagen wij beneden ons
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in de tuin van een belendend huis de hele keukendeur
door de lucht vliegen. Kruipend langs de huizen heb ik
later mijn eigen woning weten te bereiken met maar één
zorg: „Zou mijn eigen antenne er nog staan?"
Ja, die had het gehouden en toen pas begon tot mij door
te dringen wat er gebeurd zou zijn als die windstoot
enkele minuten éérder was gekomen. Ik was dan zonder
twijfel een lotgenoot van die keukendeur geworden en
deze regels waren door mij nimmer geschreven!
Wij bouwden betere antennes en betere toestellen. De
lampdetector was uitgevonden en ons luistergebied
breidde zich uit over heel Europa en verder. In het toen
malige Nederlands-lndië werkte Dr. de Groot aan zijn
vermaarde booglampzender met de enorme antenne over
de Malabarkloof. Tot zijn medewerkers behoorde een
zekere Willem Vogt!
Met je eigen gebouwde spulletjes radio Bandoeng,
roepletters PKX, ontvangen betekende bevordering tot de
elite van de toenmalige radio-amateurs. Het is mij
gelukt! Op een gedenkwaardige avond hoorde ik glas
helder in mijn koptelefoon te taa taa te, taa te taa, taa te
te taa, P.K.X., daar was hij dan eindelijk!
Heeft Willem Vogt die bewuste avond misschien aan de
sleutel gezeten? Is dat misschien mijn eerste onbewuste
contact geweest met de latere Grand Old Man? Wie zal
het zeggen, niemand kan dat ooit nog nagaan. De
twintiger jaren begonnen te verstrijken en uit de radioteiegrafie was de radio-telefonie geboren. Er werd mee
geëxperimenteerd door het Heussen Laboratorium in
Arnhem, door Smit en Hooghoudt in Amsterdam, door
Middelraad in IJmuiden met de zender PCMM, door
Ir. H. H. S. è Steringa Idzerda in de Beukstraat in Den
Haag, IDZ die met de vermaarde zender PCGG later de
naam van Groot Omroeper zou verwerven en niet in de
laatste plaats door de N.S.F. in Hilversum waar Ir. White,
geïnspireerd door de heer Vogt die inmiddels weer in
Nederland was teruggekeerd, ook een zender bouwde.
Merkwaardige Haagse inbeelding uit die tijd: voor ons
bestond alléén maar onze Haagse zender in de Beuk
straat!
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Maar toch zou die Haagse zender met het „Zon en Maan
Fonds", de Daily Mail Concerten en het onvergetelijke
bordje in de „Studio": „Brandt dit licht dan koppen
dicht" een voorbijgaand verschijnsel zijn.
Want de individualist IDZ werkte als eenling met zijn
zender.
Naast Ir. White in Hilversum stonden figuren als de heren
Vogt en Van der Woord!
Op 8 juli 1923 wordt de Hilversumsche Draadlooze
Omroep (HDO) opgericht; op 21 juli vond de eerste
uitzending plaats met de Hilversum-zender.
De jaren verstrijken. In Hilversum ontwikkelt zich de
HDO als een heel gezonde baby, in Den Haag worstelt
zich een fanatieke radio-amateur moeizaam door zijn
H.B.S.-jaren.
Het wordt 1927. Baby HDO bereikt de kleuterleeftijd en
gaat zich ANRO noemen. In Den Haag duikt op de
NOV.
De Haagse radio-amateur, die inmiddels zijn eindexamen
al enkele jaren achter de rug heeft, weet zich een functie
te verwerven bij die NOV en ontmoet daar in de loop
van de maanden Tom Schreurs, Dr. P. H. Ritter jr. en
Albert van Raalte.
Stevige kleuter ANRO heeft het niet erg op dat gedoe
daar in Den Haag. Het dreigt uiteindelijk een onhoudbare
situatie te worden en eind 1927 wordt besloten tot een
fusie. Kleuter ANRO bereikt de eerste jaren van de
volwassenheid en heet voortaan AVRO. Tom Schreurs
en ik worden overgenomen in vaste dienst.
Op 17 april 1928 kom ik voor de eerste keer helemaal
„echt" bij de AVRO kijken. Eerst in Amsterdam in het
oorspronkelijke kantoor Keizersgracht 396 en dan, in de
namiddag, samen met de heer Vogt naar Hilversum.
Mijn eerste bezoek aan de villa Oude Enghweg nummer
vier; parterre het omroepbedrijf, boven de woning van
het gezin Vogt.
Het huis met de twee voordeuren. Wij stelden de regel in
dat de eerste deur bestemd was voor de familie en de
medewerkers aan het programma, de tweede deur voor
de leveranciers. Wanneer dus de bel ging van de eerste

studio Oude Enghweg nr. 4. Guus Weitzel en Marius van Overeem
deur dan wandelde ik, werd er aan de tweede deur gebeld
dan kwam de huishoudelijke hulp van boven naar
beneden. Maar iedere nieuwe leverancier die uiteraard
de regeling niet kende, meldde zich steevast aan de
eerste deur en dan liep ik voor niets. Waarmee ik
intussen mijn functie al heb aangeduid van portier!
Verder was ik ook chef de reception, telefonist, kassier,
want de medewerkers werden ter plaatse uitbetaald,
natuurlijk omroeper en dan ook nog kachelstoker!
De villa had geen centrale verwarming en als het stook-

seizoen eenmaal was aangebroken, brandden er bij ons
vier haarden en een potkachel. Als het heel erg koud
werd kwam er nog een zesde kachel bij!
Wij konden beneden heel wat brandstof aan omdat het na
een uitzending dikwijls noodzakelijk was de niet auto
matisch geventileerde studioruimte op de meest primitieve
manier van frisse lucht te voorzien: door het rigoureus
openzetten van ramen en deuren. In de winter verdween
dan tegelijk onze kostbare warmte maar er wés geen
andere mogelijkheid!
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Guus Weitzel, de koninklijke verslaggever
Wanneer er dan wat wind was en ongelukkigerwijs stond
er boven bij de familie Vogt ook een deur of een raam
open, dan laat het resultaat zich denken. Het halve huis
woei dan zowat uit elkaar en het commentaar van de
bovenverdieping was allesbehalve mis. Mensen, wat
een tijd!
We hadden daar twee studio's, behalve dan de kleine
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omroepcel, een hokje naast de keuken, die was omge
bouwd tot controlekamer.
De kleinste van die twee studio's was onze spreekstudio.
Eerst stond daar een gewone tafel, maar wij lieten een
speciale katheder bouwen. Dat maakte ook meer indruk!
Het geval was uitneembaar gebouwd, want anders kon
het niet door de deur. Maar aanvankelijk is het blijkbaar

niet goed gemonteerd, want we hebben het beleefd dat
een lezing onderbroken werd door een voor ons
onbegrijpelijk lawaai en ,,toen zweeg de spreker stil".
We troffen hem aan met een verbaasd en benauwd
gezicht tussen de brokken van een in elkaar gezakte
katheder. Die we toen maar stevig in mekaar hebben
laten schroeven!
In deze ruimten, onder deze primitieve omstandigheden,
is het echte omroepwerk begonnen, helemaal nog als een
hobby die toevallig beroep was geworden.
Daar hebben we eindeloos staan zwengelen aan onze
vier-verige grammofoons met pick-ups die nog van stalen
naalden voorzien moesten worden. Daar is de Eigen
Opname tot stand gekomen, aanvankelijk op platen, een
techniek die door Marius van Overeem steeds verder
werd ontwikkeld en verbeterd. Daar hebben we met
behulp van een apparatuur die Loetaphoon heette de
eerste wankele schreden gezet op het terrein van de
radio-reportage. Daar hebben we duizenden luistervinken
rondgeleid die op studiobezoek kwamen bij hun AVRO.
Daar hebben we op onze uitzenddagen gezwoegd van
's morgens half acht tot 's nacht een uur, half twee. En
van een CAO en alles wat daar verder uit voortvloeit
hadden wij nog nooit gehoord.
Herdenking 10 jaar D-day, 6 juni 1954

Zeker, we hebben er ook behoorlijk gekankerd zo nu en
dan. Allicht! Maar in de loop van de jaren is al die
narigheid vervaagd.
Gebleven zijn de fijne herinneringen en dat zijn er een
heleboel.
Dinsdagavond 30 juni 1936 hebben we met de microfoon
in de hand een laatste rondgang gemaakt door alle
ruimten van Oude Enghweg nummer 4. Het was een
afscheid voor altijd; het definitieve einde van een
periode in de geschiedenis van de AVRO.
Donderdagmorgen 2 juli 1936 zat ik „keurig in het pak"
in de gloednieuwe omroepcel van de nieuwe AVROstudio aan de 's-Gravelandseweg. Daar is een tweede
fase begonnen in het omroepwerk van de AVRO,
tijdelijk onderbroken door de oorlog.
En ook die tweede fase is in zoverre historie geworden,
dat mijn trouwe omroepcel daarboven de uitbreiding en
verbouwing niet heeft overleefd. Maar ook die verande
ring is een aanzienlijke verbetering en dus vooruitgang
gebleken.
Maar nu hebben we de „Oertijd van de Radio Omroep"
al een heel stuk achter ons gelaten!
Het ga je goed, AVRO!

uus
dagboekenier van Het Parool

Als je zoveel hebt geschreven als ik heb je vast ook
wel eens geschreven over dat allereerste begin van de
radio in Hilversum, als je tenminste zoals ik jammer
genoeg de leeftijd hebt om dat bewust te kunnen hebben
meegemaakt, en ik heb het zéér bewust meegemaakt,
want mijn ouders woonden van 1919 tot half 1929 in
Hilversum aan Graaf Florislaan 34 en mijn vader was zijn
tijd ver vooruit: hij was een hobbyist en leefde zich uit in
het vertonen van films (Chaplin!) in de suite en het
luisteren naar een Telefunkenontvanger, die dienst had
gedaan in de Eerste Wereldoorlog, aan de Duitse kant
uiteraard, welk apparaat uitsluitend in langzame fluittonen
het weerbericht van het Utrechtse fort Vossegat ten
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gehore bracht; ik kan mij achteraf voorstellen, dat zulks
tot de nederlaag van de Duitsers heeft bijgedragen, want
als je voor Verdun staat heb je weinig aan het weer
bericht van het Utrechtse fort Vossegat.
Maar de techniek schreed voort met de bekende reuzen
schreden: de NSF ontbloeide aan de Hilversumse hei
en er kwamen toestellen met matglanzende aluminium
frontplaten en ingebouwde voltmeters en een rek z.g.
honingraatspoelen, waarop (de dunne) als ik mij wel
herinner 25 stond en (de dikke) 1500; voorts moesten
mijn broertje of ik soms om de haverklap met een accu
achterop naar de laadinrichting, ik geloof in de Hilver
sumse Stationsstraat of op de Groest, en ondertussen

klonk uit een koptelefoon, onderbroken door heftige
electronische ontladingen, die mijn moeder toen zij de
eerste keer luisterde een sprong tot aan het plafond
lieten maken, een nimmer erkend Olympisch record,
ik zeg: ondertussen klonk uit die koptelefoon dwars
tussen al die donder en bliksem heen muziek waarvan
mijn vader volhield, dat die van de Eiffeltoren kwam, de
Fransen lopen eerst altijd voor en laten het dan verder
afweten.
Achter in de grote tuin werd een mast van 25 m.
opgericht met tuidraden, de politie kwam, want mijn
vader werd verdacht van spionnage met een draadloze
zender, alsof je die in het James-Bondwerk zo'n kreng
van een opvallende mast zou meegeven, en ondertussen
kwam er muziek van de NSF, een beroemde pianist, die
later (bedrog van de heer Willem Vogt, geloof ik) een
pianola bleek te zijn geweest, aangetrapt door een jongste
bediende met enig gevoel voor tempi in de muziek. Dat
was het begin, en dat werd al gauw de HDO (Hilversumsche Draadlooze Omroep) en dat werd de ANRO
en die ANRO werd AVRO met elk jaar 31 december
ruzie tussen mijn vader en mijn moeder, want mijn
moeder wilde dan met het hele gezin het aloude
„Uren, dagen, maanden, jaren” aanheffen, terwijl mijn
vader wilde luisteren naar de Nieuwjaarstoespraak van
de heer Willem Vogt, die toen voor het Nederlandse
radiowezen zoiets was als thans Mansholt voor ploegend
en mestend Europa en professor Tinbergen voor landen,
die ontwikkelingslanden heten, omdat zij nog geen TV
en geen diepvrieskasten hebben.
Nee, dat was nog heel lang voor de Bonte Dinsdagavondtrein ging rijden (op die avonden waren bioscopen
en restaurants leeg, er verschenen beurtelings jamme
rende en dreigende ingezonden stukken van het film- en
horecawezen in de toen nog bloeiende dagbladen).
Dit was de oertijd, en de Mies Bouwman van toen
(zij was toen nog niet geboren, op geen stukken na) was
Guus Weitzel, maar dan in het manlijke, een zeer vroege
electronische vedette, en zowel Mansholt als Mies, ik

bedoel zowel Vogt als Weitzel, zetelden in de villa
Sole Mio aan de Oude Engweg (in dat huis zit nu, meen
ik, een notaris, misschien zelfs wel twee of drie
notarissen, want ook daar zit de fusie in).
Guus Weitzel kennen - dat was zoiets als jij en jou met
Wim Kan, Cruyff en Elly Ameling, ik noem maar enige
buitenplaatsen op om u enig idee te geven.
Guus Weitzel heeft, net als ik, gekuurd, maar voor het
sanatorium in Davos, waarin hij werd vetgemest (daarin
geloofden de medici nog, in die heerlijke jaren) stopten
voortdurend touringcars met Nederlandse reigezelschappen, die om Guus riepen - ik kuurde in Bennekom
en geen enkel reisgezelschap kwam ooit voor mij, terwijl
Nol in 't Bosch toch vlakbij lag, niet dat ik jaloers ben.
Nou, ik kende Guus Weitzel, want hij haalde de
grammofoonplaten voor de AVRO bij dezelfde platenman
als mijn broertje en ik, bij Pieter van Abcoude, broer
van Christiaan van Abcoude, die indertijd de Nobelprijs
van de kinderliteratuur heeft gekregen voor zijn „Pietje
Bel", „De zonen van Pietje Bel", „De kleinzonen van
Pietje Bel", enz., een aardige (Pieter), wat kalende man,
je had toen alleen maar 78 toeren en alles breekbaar;
als wij jongens in zijn winkel waren (die was ongeveer
waar nou Foto Derval zit) liep hij altijd met gegronde
zenuwachtigheid rond.
Er kwam een dag, dat mijn broertje en ik daar Jack
Hyltons „Shepherd in the hills" hadden gekocht, toen
Guus ons op zijn rijwiel naspurtte:
„Zeg, jullie hebben de laatste Shepherd in the Hills
gekocht, en ik wou hem vanavond draaien, mag ik hem
lenen?"
Het mocht. En die avond wachtten mijn broertje en ik in
uiterste opwinding bij de luidspreker tot (eindelijk!)
„onze" plaat klonk.
Mijn radiodebuut, Guus. Ach, de beste platen breken,
een voor een, dichtte Eric van der Steen, het rijm is
toevallig.
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FRITS VAN DER MOLEN
redacteur Elseviers Magazine

Profiel van Willem Vogt
Men heeft hem vele bijnamen gegeven: Plesman van de
Omroep, Grondlegger-, Pionier-, Stamvader van de
AVRO, Pionier van het Draadloze Tijdperk, Commandant
van Houtrust, Buldog van Hilversum en De Oude Leeuw.
Wie her en der zijn oor te luisteren legt, hoort duizend
dingen over Willem Vogt. Uit het totaal van de gevoerde
gesprekken en enkele persoonlijke ontmoetingen komt het
beeld naar voren van een uiterst boeiende persoonlijkheid
met zeldzame kwaliteiten maar ook met feilen zoals
ieder mens die heeft.
Willem Vogt was een autoritaire figuur met een indruk
wekkende universele kennis, naief soms voor wat zijn
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geloof in anderen betreft, een eerlijk mens, een man met
een fotografisch scherp geheugen, een hoofdrolspeler die
nauwelijks met een bijrol genoegen kon nemen, iemand
die overtuigd was van de juistheid van zijn inzichten, een
hater van lieden zonder inhoud of formaat, rechtvaardig
tot en met, ijdel ook maar tegelijk edelmoedig, dynamisch,
trots, emotioneel, zelfstandig, wilskrachtig, extravert, zich
van zijn waardigheid bewust, recht door zee, heerser in
eigen huis, minnaar van het goede dat de aarde biedt,
romanticus, idealist, cultuurbrenger aan de massa, een
zeer begaafd propagandist met grote organisatorische
talenten, een vooruitziener.

s
Het was in het begin van de jaren vijftig dat Willem Vogt
een bezoek aan de Verenigde Staten bracht. In New York
werd hij opgevangen door Max Tak die hem vroeg of er
nog bepaalde wensen waren. Vogt dacht even na en gaf
te verstaan dat hij al jaren het verlangen had William
L. Laurence te ontmoeten. Laurence was bij zijn leven
reeds legendarisch, een uiterst begaafd journalist, hoofd
van de afdeling wetenschappen van de New York Times.
Bij het vervaardigen van de atoombom (het zogenaamde
,.Manhattan Project") werd hij, op verzoek van de
Amerikaanse regering, door de directie van de Times
,,uitgeleend". Deze auteur van vele wetenschappelijke
werken en grandioze artikelen was de enige journalist
die de atoomaanval op Hiroshima meemaakte.
Max Tak deed zijn best een afspraak te maken. Het bleek
dat Laurence van Willem Vogt gehoord had. ,,ls dat niet
die man van de Nederlandse radio?" vroeg hij. ,,lk heb
weinig tijd maar ik wil hem wel ontvangen. Ik heb tien
minuten voor hem beschikbaar." Het liep anders af. Vogt
arriveerde om drie uur en vier uur later namen de heren
van elkaar afscheid. Toen de man uit Hilversum in zijn
hotel arriveerde, lag daar een boek van Laurence over
atoomenergie voor hem gereed met een opdracht ter
herinnering aan het gesprek!
Willem Vogt werd geboren op 12 augustus 1888 in Den
Helder waar zijn vader torpedomaker bij de marine was.
Men had het thuis niet breed en dat betekende voor de
kleine Willem de lagere school en niet meer. Het werd
eigenstudie, Jules Verne-boeken uit de Nutsbibliotheek,
het bezoeken van lezingen over landen en volken met
plaatjes uit een toverlantaarn. Een bijna beangstigende
belangstelling had de knaap voor natuurkunde en toen hij
hoorde dat er een rijksopleiding bestond voor opzichter
bij de Fortificatiën, gaf hij zich op om ten slotte bij de
Telegraaftroepen terecht te komen. Daar was hij on
middellijk in zijn element. Van de vroege ochtend tot de
late avond kon hij zich met de apparaten voor draadloze
telegrafie bezighouden. Willem Vogt had zijn vak
gevonden.
Korte tijd werkte Vogt bij PTT-Scheveningen-Haven

waarna hij als civiel-ambtenaar in dienst trad van de
Indische PTT waar personeel gevraagd werd voor de
draadloze telegrafie. Op 13 mei 1911 vertrok hij naar het
toenmalige Batavia maar het bleek dat zijn standplaats in
Koepang (Timor) nog niet gereed was. Een jaar lang
werkte hij op het telegraafkantoor van Weltevreden, Timor
volgde en vervolgens Ambon. Daar was Willem Vogt
pionier in de rimboe die ’s avonds op zijn sloffen, zoals
hij heeft gezegd, ,,via radiogolven de 3000 kilometer naar
Sabang haalde". Het vervoer bestond uit twee ossen en
later kwamen er fietsen. Elke veertien dagen kwam er een
boot met kranten en post. In 1917 vertrok Vogt naar
Bandoeng waar hij kwam te staan onder de directe leiding
van zijn grote baas, de chef van de Indische radio,
ir. C. J. de Groot, een man waar Vogt grote bewondering
voor had.
Op zijn Bandoengse post hoorde Vogt van een Japanse
marconist, die langsvoer, dat deze man ten westen van
San Francisco pianomuziek had gehoord. Dit was groot
nieuws. Men kon woorden zeggen en klanken de lucht
inzenden. Een stormachtige ontwikkeling volgde: draad
loze telefonie, uitvinding van de radiobuis, een nieuw
tijdperk was aangebroken. In 1920 keerde de Noordhollander met verlof naar Nederland terug. Daar wachtte
hem een vererend verzoek, dat hij met beide handen
aangreep. Het was hem op het lijf geschreven. Men vroeg
hem of hij zich voor de Nederlandse Seintoestellenfabriek
(NSF) wilde belasten met de leiding van een ontvangst
station voor morse-tekens op de Meent in Blaricum.
Hetgeen geschiedde. Enige tijd verzorgde hij de
uitzending uit Amsterdam van beurskoersen naar bankiers
via de radiotelefonie. De antenne hing aan de Oudekerkstoren en er werd precariobelasting aan de gemeente
betaald.
De Seintoestellenfabriek floreerde bepaald niet. Het plan
kwam naar voren een zender te bouwen die „woorden en
muziek" uitzond. Op 8 juli 1923 ging het eerste proefconcert de lucht in. Oogst: 600 briefkaarten van enthou
siaste ontvangers, bezitters van primitieve apparaatjes
met een accu en een anode-batterij. Er werd omroep61
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geschiedenis gemaakt. De honderden zaten, met
koptelefoons op de oren, met spanning te wachten op de
klokslag. In de Seintoestellenfabriek in Hilversum had
men een ruimte ingericht met gordijnen aan de muren en
met een zwaar kleed op de vloer. Op de schoorsteen van
de directiekamer stond een klok die, wanneer de klokslag
moest worden uitgezonden, uiterst behoedzaam van de
schoorsteenmantel werd getild en voorzichtig naar de
microfoon gedragen. De omroeper stond met zijn horloge
in de hand te wachten en op het uur van de klokslag
verzette hij met een bliksemsnelle handbeweging de grote
wijzer en dreunden de slagen door de luidsprekers. Na
zijn aankondiging sloop de omroeper met de klok weer
weg om die naar de schoorsteenmantel terug te brengen.
Die omroeper heette Willem Vogt.

;

De HDO, de Hilversumse Draadloze Omroep werd
geboren. Lezingen, uitvoeringen van muziekensembles,
kinderuurtje van Antoinette van Dijk. Willem Royaards
die Multatuli's De Hoofden van Lebak voorlas en wat niet
al. Wanneer er geen geld was - en dat was er dikwijls
niet - waren er voldoende gegadigden om „gratis” op te
treden. Donkere wolken pakten zich intussen samen. De
regering gelastte de stichting van de Nederlandse
Omroepvereniging. Strijd tussen HDO en NOV. Uit een
fusie ontstond de AVRO met Willem Vogt als directeur.
Op een dag werd Vogt door Anton Philips opgebeld, die
hem vertelde dat de ontvangst in Eindhoven belabberd
was en hoe dit toch kwam. Vogt antwoordde dat de
antennes niet hoog genoeg waren en de Brabantse
lampenkoning liet twee masten bouwen van zestig meter
hoog. Het was ook deze industrieel die het op de
„strijkjes" niet had voorzien. Waarom niet het Concert
gebouworkest? Het werd niet aan dovemansoren gezegd.
Vogt toog naar de Van Baerlestraat: „Uitzenden?" zei
dr. Paul Cronheim, „ik dacht dat je dat alleen met diners
van de kok kon doen."
In die jaren werd er in zware strijd een omroepapparaat gebouwd en voor een groot deel uit vrijwillige
bijdragen. Het is voorgekomen dat de omroeper kon
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zeggen: ,,Dat kraken wat u hoort, ligt niet aan uw toestel
maar aan de stoel waarop ik zit. Wij zitten er hier vrij
armoedig bij.” In een oogwenk kwam er zevenhonderd
gulden binnen dat men ,,Het Krakende Stoel Fonds”
noemde. Er kwam uit dit bedrag niet alleen een nieuwe
stoel maar men stoffeerde er ook de hele studiokamer
mee naar een ontwerp van architect W. A. Dudok.
In die begintijd kon alles. Reclameboodschappen bij de
vleet, maar dan niet op de manier van de STER. Men kon
Willem Vogt horen zeggen: ,,Het is heden druilerig en
triest weer, luisteraars. Het is misschien goed u te wijzen
op de beschuttende werking van een flinke regenjas, uit
de altijd voor u gereed liggende voorraad van Peek en
Cloppenburg in Amsterdam.” En de firma Jamin heeft het
geweten. Er werd een lezing uitgezonden over het
vervaardigen van suikerwerk onder de titel „Lof der
Zoetheid”. Aan het einde werd bekendgemaakt, dat er
voor de eerste vijf luisteraars, die zich aan de fabriek van
Jamin in Rotterdam meldden, een versnapering gereed
lag. In korte tijd verscheen er een enorme menigte die de
fabriek bestormde en de politie en de brandweer moesten
er aan te pas komen.
Tumultueuze ontwikkelingen lieten niet af. In 1952 volgden
hooglopende meningsverschillen tussen de toenmalige
AVRO-voorzitter De Clercq en Willem Vogt. Het leidde tot
het aftreden van de laatste. Later zei Vogt hierover:
„Onze meningen botsten. Zeker: ook ik ben geen
gemakkelijk man. Maar mijn trots raakte zó gewond dat
ik, wanneer ik in de spiegel keek, het laatste restje aan
achting voor mezelf verloor.” In 1963, bij het 40-jarig
bestaan van de AVRO, kwam het bericht dat Vogt
benoemd was tot lid van verdienste en adviseur honorair.
Op dat ogenblik was hij ruim tien jaar gezeteld in een
miniem gebouwtje achter de Hilversumse Openbare
Leeszaal als administrateur van de N.V. Nozema (de
Nederlandse Omroep Zender Maatschappij). Men kan het
misschien als een speling van het lot beschouwen, dat dit
houten geval - niet veel meer dan een loods - gelegen
was (en nog is) aan de overkant van de 's-Gravelandseweg, recht tegenover de AVRO-studio!

Een man die Willem Vogt goed heeft gekend is mr. Jaap
den Daas, lid van de directie van de Nederlandse Opera
en directeur van het Holland Festival. „Met hem heb ik,"
zegt mr. Den Daas, „samengewerkt van 1929 tot 1952,
met onderbreking van de oorlogsjaren. Daarna heb ik nog
steeds contact met hem gehouden. Vogt was in feite een
cultuurvertegenwoordiger. Hij was de eerste die mij een
satelliet heeft laten zien toen er van televisie nauwelijks
sprake was. Vogt was een ongelooflijke figuur, een man
met grote visie die altijd weer tot de kern van de zaak
doordrong. Er waren lieden die schroomden contact met
hem te zoeken. Voor een gewoon praatje over het weer of
zoiets was hij niet te vinden. Er was altijd een gesprek
op niveau. Er gebeurde iets. Het ging nooit over koetjes
of kalfjes. Hij werkte van 's morgens vroeg tot ’s avonds
laat en dit dan tot betrekkelijk kort voor zijn dood."
Mr. Den Daas vertelt ook over Vogts verstrooidheid. „Ik
herinner me," zegt hij, „dat hij zijn sleutels miste maar die
bleken in een vest te zitten dat hij onder een ander vest
had aangetrokken. Altijd liep hij over iets na te denken.
De akoestiek van het nieuwe AVRO-gebouw en de
vioolkistvorm van de tweede studio zijn voor een groot
deel zijn werk geweest. Hij hield van discipline. „Ik heb
één bezwaar tegen je," zei hij dikwijls, „en dat is dat je
nooit in militaire dienst bent geweest." Vogt was een man
vol grote wijsheid met daarnaast een voortreffelijk gevoel
voor humor. Niet alleen in technisch opzicht was hij een
uiterst begaafd mens maar vooral ook iemand die de
cultuur in de meest uitgesproken zin van het woord een
warm hart toedroeg. Hij was het die ervoor zorgde dat er
in de ether heel veel op het terrein van belangrijke
kunstuitingen plaatsvond. Vele malen zorgde hij zelf voor
vertalingen. In zijn element was hij pas goed wanneer
iemand hem tegensprak."
De 74-jarige Henk de Wolf kwam in 1926 in een
administratieve functie bij de propagandadienst van de
AVRO. Later werd hij algemeen programmaleider en
waarnemend directeur tot hij op 1 januari 1964 met
pensioen de dienst verliet. Over Willem Vogt zegt hij: „Dit
was een man die duidelijk zijn vóór en zijn tegen had. Hij

Willem Vogt torst petitionnement tegen zendtijdhalvering 1929
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wist te bezielen en drukte zijn stempel op de pro
gramma’s. Vogt kon moeilijk delegeren. Het toevertrouwen
van dingen aan anderen ging hem niet gemakkelijk af.
Aan de andere kant kon hij je ook lof toezwaaien en
zeggen: „Ik heb met genoegen naar je geluisterd." Hij
was bepaald niet bleu om je op je donder te geven. Deze
erudiet was een encyclopedisch mens, een erudiet die
alles met meer dan gewone belangstelling volgde. Nooit
zat hij met een mond vol tanden. Vogt was een bijzondere
vereerder van Bernard Shaw. Eén van zijn favorieten was
Wodehouse, die hij ook vertaalde. Voor de radio is hij
nog in de rol van Jeeves opgetreden. Hij kon moeilijk een
autoriteit met weinig inhoud boven zich velen en vaak
twijfelde hij aan het gelijk van een ander. Willem Vogt
was een geëngageerd man maar dan niet in de politieke
betekenis van het woord."
De chef van AVRO's restaurant, H. Visser, heeft Willem
Vogt vele jaren meegemaakt. „Hij kwam hier nog in mei,1
zegt de heer Visser, „en altijd kwam het, in een gesprek,
op een bepaald en interessant onderwerp terecht. Hij
jaagde nooit en wist dat je bezig was. Ik heb wel mee
gemaakt, dat hij helemaal van Blaricum kwam lopen om,
zoals hij zei, „nog even" te kijken."
Met enthousiasme en trots kon Willem Vogt nog altijd
spreken over de gigantische demonstraties die na 15 mei
1930 plaatsvonden toen minister Reymer van Waterstaat
de zendtijd van de AVRO halveerde en de VARA drie en
een halve dag gaf. Bijeenkomsten volgden in het Concert
gebouw en men moest Carré er bijhuren om de
belangstellenden te bergen. In een interview zei hij, bijna
dertig jaar later: „Ik kwam met een nieuwe slogan:
„Zendtijd gehalveerd, bijdrage verdubbeld", het geld
stroomde. Zó dreef men naar de demonstratie die één
van de grootste geweest is, die Nederland ooit heeft
gezien: 140.000 Nederlanders stroomden uit alle delen
van het land naar Houtrust in Den Haag om hun protest te
laten horen. Het was verbijsterend. Een onafzienbare
mensenmassa trok op, er kwamen autocolonnes die wij
nooit in Nederland gezien hadden. Bij Den Deyl, bij
Wassenaar, ontmoetten twee van deze colonnes elkaar.
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Het verkeer kwam volkomen vast te zitten, hetzelfde was
het geval op de weg tussen Amsterdam-Haarlem-Den
Haag.
En wij maar spreken, gematigd, hoewel fris van de tong.
Dr. H. Molhuysen, mr. Van Doorne en ik hielden de
redevoeringen, en ik kan weten dat ze gematigd waren,
want ik had ze alle drie opgesteld. Want kijk, men ziet mij
wel vaak als een ,,diehard", als een vechter, maar ik heb
waarlijk objectiviteit genoeg om een wassende vloed te
zien. Ik wist op deze bijeenkomst op Houtrust, dat we
tegenover een mensenmenigte stonden waar wij alles mee
konden doen op dat ogenblik. Als we ze naar het
ministerie of naar het huis van de minister hadden
gedirigeerd, waren ze gegaan. Dat hebben wij natuurlijk
niet gedaan, je wist echt wel dat je niet te ver moest
gaan. En wij voerden de opgewondenheid dus in geest
driftige, maar toch in gematigde banen. Geen opruierij,
geen sprake van. Hier werd uiting gegeven aan onte
vredenheid over iets, dat men als onrecht zag. U mag niet
vergeten, dat de zendtijdaffaire een zaak was, waar men
overal, op kantoor, op werkplaats, op de voetbaltribune
over sprak, het was dè gebeurtenis van het jaar, hèt
gesprek van de dag." Voor de massale opkomsten ging
de regering niet opzij. Het zendtijdbesluit bleef.
Willem Vogt was geen man van grote handvaardigheid. In
feite had hij twee linkerhanden. Er is het historisch
verhaal van een defecte staande schemerlamp die hij
probeerde te repareren. Er sloeg al direct een stop door
en veel tijd verliep er niet voordat er twaalf waren
doorgeslagen. En wat zijn verstrooidheid betreft, bij het
lezen van een boek in de trein kon het voorkomen dat hij
vergat uit te stappen op de plaats van bestemming. Tegen
een aangetrouwde nicht zei hij: „Heb ik u niet eens
eerder gezien?"
Vogt was een man die goed met zijn concurrenten (lees:
vijanden) op kon schieten indien dit mannen waren van
een zeker niveau. Hij vroeg zich dan af hoe hij, in de
plaats van de concurrent, zou hebben gereageerd. Hij kon
publikaties van zijn hand cadeau doen met de opdracht:
„To my dear enemy".

Tot op hoge leeftijd vond Willem Vogt plezier in tuinieren,
groenten en kruiden telen. Familieleden zijn het er over
eens, dat hij een uiterst matig agrariër was die pertinent
weigerde zijn eigen produkten te eten. Andere lief
hebberijen: schaken, klassieke muziek (Mozart, Mahler,
Haydn maar ook operette en jazz), het houden van dieren,
ganzen, eenden en hanen. Hartstochtelijk televisiekijker
die zich, voor wat de beeldbuis betrof, een ..alleseter"
noemde.
Vogt kon zich gemakkelijk losmaken van grote pro
blemen. Dan ontspande hij zich door de dieren te gaan
voeren. Hij was een systematisch werker hetgeen uit het
volgende moge blijken. Omstreeks juni vorig jaar begon
hij aan zijn boek „Een leven met radio" - de belevenissen
van een strijdbaar radioman. De inleverdatum was mei
1973. In januari belde de uitgeverij Semper Agendo B.V.
in Apeldoorn of er misschien al iets te zien was. Willem
Vogt had inmiddels zijn werk voltooid, stuurde het
manuscript toe en kort voor zijn dood op 18 juni,
verscheen het boek.
Willem Vogt hield een dagboek bij. Daaruit blijkt dat hij
bij zichzelf verschijnselen had geconstateerd die er op
wezen dat hij lijdende was aan blaaskanker. Hij hield dit
voor zichzelf en leefde ermee voort. De uroloog zei tegen
hem: „U bent intelligent genoeg om te weten wat er aan
de hand is." Zijn zoon mr. A. W. Vogt zegt: „Hij heeft het
wel degelijk beseft maar verzweeg het voor de familie.
Uit het dagboek bleek dat hij veel pijn heeft gehad en op
19 mei schreef hij: „Ik realiseer me mijn toestand maar
geen van de doktoren zegt wat. Ik verrek van de honger
maar ik walg van eten. Desnoods kan ik nog halve dagen
naar Hilversum maar ik voel dat dit nauwelijks mogelijk is.
Ik voel mezelf relatief prettig. Er dient gezocht te worden
naar een opvanger van mijn functie. Of ik ben op sterven
na dood of ik kan, bij wijze van spreken, ook honderd
worden."
Op 18 juni stierf Willem Vogt, een groot Nederlander. Tot
zijn laatste uren was hij kraakhelder van geest.
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Bach, de componist, werd in mijn ouderlijk thuis als een
soort heilige vereerd. Mijn vader had in zijn jonge jaren,
vóór de eerste wereldoorlog in Haarlem, veel gezongen
in grote koren, aan concoursen deelgenomen en hij had
daar een duurzame liefde voor de muziek aan over
gehouden. Muziek en gezelligheid, dat ging toen samen
en wat ze zongen was meestal zwaar romantisch.
In Amsterdam, waar hij zich na zijn trouwen vestigde,
stond het Concertgebouw. Hoewel de oud-vaderlandse
deugd van zuinigheid hem niet vreemd was, wat o.m.
tot uitdrukking kwam in het bescheiden zakgeld voor zijn
vele zonen, was hij altijd gul als je naar het Gebouw
wilde. Film was voor eigen rekening, dat was geen kunst,
muziek, althans de muziek die Mengelberg maakte met
het Concertgebouworkest, was een andere zaak, dat was
zelfs meer dan kunst, dat raakte aan de diepste vezelen
van zijn religieus gemoed.
Als de vastentijd naderde en de, voor een katholiek
milieu normale vraag op tafel kwam waar men de
lijdensmeditaties zou gaan bijwonen, zei hij: een Matthauspassion vervangt voor mij alle meditaties. En dat
was natuurlijk de Passion van Bach en Mengelberg, die
hij nooit onbezocht liet.
Ik zei al: Bach werd als een soort heilige vereerd. En
eigenlijk alleen de Bach van de Matthauspassion. Toen
ik later met zoveel muziek van de grote meester werd
geconfronteerd, en zelfs met Bach-muziek die komiek
bedoeld was, moest ik aanvankelijk een gevoel van
teleurstelling overwinnen dat Bach de geweldige muziek
van zijn Matthauspassion ook gebruikte voor andere
doeleinden, dat paste eigenlijk niet, dat wekte de indruk
van zelfplagiaat.
Wie zich dat nu maar moeilijk kan voorstellen, moet wel
beseffen dat grammofoonplaten nog schaars waren en de
radio nauwelijks weet had van oude barokmuziek, laat
staan van voorgangers en tijdgenoten van Bach, Handel
natuurlijk uitgezonderd. Handel „tekende" voor de on
verbiddelijke evergreen van het Largo, die met het
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Nonnenkoor en natuurlijk de muziek van Grieg wel tot de
meest gespeelde klassieken van die dagen behoorde.
Wellicht zal ooit nog eens iemand de klassieke radio
programma’s van die tijd inventariseren, mij is vooral
bijgebleven dat eigenlijk al die muziek ongeveer gelijk
klonk en dat zat niet alleen in het beperkte klankbereik
van het radiotoestel en de voorliefde van de meeste
luisteraars voor een donkere toon, maar ook door de
wijze van spelen, men greep stevig in het gevoel, trok
lange warme melodieuze lijnen en zwoer bij strijkers.
Ja, dat was de muziek van mijn kinderjaren. Standchen
van Schubert, walsen van Chopin en als een jonge
bezoeker het waagde enige jazzakkoorden op de piano
aan te slaan, verschenen er grote rimpels op het vader
lijke voorhoofd.
Toen de radio in ons huis kwam, naderde hij al de
middelbare leeftijd, ik was nauwelijks van de kleuter
school. Het was een evenement. Het hele grote gezin
staande voor een console, waarop de luidspreker
- loudspeaker, zei men - stond en mijn vader draaiend
aan een schakelaar aan de wand, want het was distri
butie. Hilversum, zei hij, en na de volgende draai:
Huizen. Dat „Huizen" begreep ik niet, want ik was nog
niet toe aan aardrijkskunde.
Zo ben ik, besef ik, ongeveer van de eerste generatie
die van jongs af aan met radio opgroeide, zoals mijn
kinderen nu de eerste televisie-generatie vormen. Wat
voor verschil dat precies heeft uitgemaakt, is een
verhaal op zich maar ik vind het tekenend, dat ik als
eerste geen pianoles meer kreeg en wel regelmatig
conflicten meemaakte tussen pianospelende gezinsleden,
die door anderen werden bestreden omdat ze naar de
radio wilden luisteren. En het kinderconflict werd bepaald
schrijnend toen mij op Nieuwjaarsdag belet werd mijn
wensje op te zeggen omdat mijn vader eerst de rede van
Willem Vogt wilde beluisteren. Dat werd hem later door
familie op nieuwjaarsbezoek krachtig verweten, maar
Willem Vogt in de huiskamer, dat was toen blijkbaar een

evenement, hoewel een katholiek gezin van die tijd toch
wel enige welsprekendheid gewend was: het wemelde
van de clericale redenaars met een Van Dalsum-geluid.
Later daalde de radio van zijn console, waarop normaal
een heiligenbeeld stond, naar een lagere tafel, want we
kochten een radiotoestel en dat was alweer een sensatie
door de brede schaal met zendernamen, die duizeling
wekkende ethervreugde beloofde. Beromünster, Droitwich, Barcelona, een hele wereld in een kastje, in de
huiskamer. Elke jongen had de periode dat hij met een
kristal een ontvanger probeerde te fabriceren voor zijn
eigen kamer.
En dat was mijn tijd van de Matthauspassion over de
radio, de late jaren dertig in een gezin in een Amster
damse buitenwijk.
Die Matthauspassion was een gebeurtenis waar het gezin
naar toe leefde. Zoals er een leeftijd was dat je voor het
eerst naar de Gijsbrecht mocht in de Schouwburg, zo
brak ook het moment aan dat mijn vader zei: je bent nu
wel groot genoeg voor de Matthauspassion. Het be
tekende, in feite, je eerste bezoek aan het Concert
gebouw. Maar het aantal kandidaten was elk jaar zo
groot, dat alleen de goedkope volksuitvoering aan de
vooravond van Palmzondag in aanmerking kwam. En dat
betekende weer dat er in de rij gestaan moest worden
voor kaarten, uren lang en in de kou. Een offer, dat we
best wilden brengen, want de aflossing werd zorgvuldig
geregeld. Zo begon het feest altijd met wachten, praten
en luisteren naar bespiegelingen van medestanders over
de kwaliteiten van de aangekondigde solisten. ,,Mengel
berg”, zeiden we niet zonder eigenwaan, „heeft gezegd
dat het publiek van de zaterdagavond hem het liefst is,
dat heeft offers gebracht, dat zijn de ware liefheb
bers ...". Die van zondag, dat was het dure kaartenpubliek, ja, ja.
En zo kwam je op de zaterdagavond in het Gebouw. En
onderging je de sensatie van een grote, hoge zaal te
betreden met rode stoelen en een geweldig podium,
waarop honderden mannen en vrouwen in het zwart en,
rechtsboven, het jongenskoor, in witte bloesjes, Piet van
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Egmond achter het orgel, een groot orkest aan het
stemmen totdat de stilte daalde en Mengelberg de
trappen afkwam, de stilte nog dieper maakte, de stok hief
en het openingsakkoord liet weerklinken.
Het was muziek, cultus, kerk, eigenlijk alles tegelijk. Het
lag, voor kerkse en zeker voor katholieke mensen,
helemaal in het verlengde van hun religieuze ervaringen,
maar dan op een buitengewone wijze verhevigd. Over die
Passion van Mengelberg is later veel geschreven en
gecritiseerd, maar ook dat debat ligt alweer in het ver
leden. Het gaat mij nu niet om een soort objektieve
waarde, maar alleen om het registreren van mijn ge
voelens, toen, veertien jaar oud, voor het eerst in het
Gebouw en meteen geconfronteerd met een van de
grootste dramatische' scheppingen van de westerse
muziek. Ervaringen die je geweldig beroerden, want
Mengelberg kwam uit dezelfde gevoelswereld en kneedde
de muziek totdat ze recht naar het hart van zijn publiek
ging.
De volgende dag was Palmzondag, die begon met een
lange kerkdienst, waarna we snel naar huis gingen, want
dan verzorgde de AVRO de uitzending van dezelfde
Passion uit hetzelfde Gebouw en die wilden we van de
eerste tot de laatste noot horen.
De stem van de omroeper kreeg dan meteen een ver
heven klank. De aankondiging had een lengte, die
hoorde bij de indrukwekkendheid van het gebeuren. Uit
het Concertgebouw in directe uitzending ... de Matthaus
passion van Johann Sebastian Bach - de tweede voor
naam werd nooit vergeten -, solisten Jo Vincent, sopraan,
llona Durigo, alt, Karl Erb, evangelist, Louis van Tulder,
tenoraria’s, Willem Ravelli, de Christuspartij, Hermann
Schey, basaria's. Instrumentale solisten, mr. Johannes den
Hertog, cembalo, Piet van Egmond, orgel. Louis Zimmermann, viool... namen, namen .... oboe d'amore, oboe
da caccia, viola da gamba ... de koren en dan aan het
eind van de opsomming ... het geheel onder leiding van
professor doctor Willem Mengelberg.
In gedachte vulden we de beelden in. Jo Vincent op het
toppunt van haar roem, struis, rechtop, de vingers
geklemd om haar partituur, llona Durigo, ouder al, frêle,

elegant, Karl Erb, zeer omvangrijk, moeizaam zittend op
De Palmpaas werd als een natte parapluie in de hoek
de smalle stoel, Louis van Tulder, hyper nerveus, Piet van
gezet, enigszins tot ergernis van mijn moeder, die zelfs
Egmond met zijn lange blonde lokken hoog achter het
het hoogste kunstgenot nog altijd zeer relatief zag als het
orgel, dat geweldige bollenveld van gezichten dat het
om kinderen ging, want die waren haar heilig,
koorpodium vulde en vooral Mengelberg, op het moment
Een van mijn broers ging in die tijd werken op het
van de eerste inzet van het jongenskoor, alles terzijde
kantoor van een zeer gereformeerde verzekeringsschuivend en de jongens met zijn indrukwekkende
maatschappij en kwam thuis met de mededeling, dat het
leeuwenkop zo hevig aanstarend dat ze er bijna bangvan
personeel van zijn afdeling tijdens het werk in gezamenwerden.,
. ^
__
\ lijkheid de hele Matthauspassion had gefloten.
Op dat moment luisterden er honderdduizenden over
Men kan erover twisten wat nu precies het vitale element
heel het land. Ik zat, als jongen al, in een dubbelrol. In
is geweest in de geweldige hausse in Passionsuitvoerineen stad als Amsterdam mét een muzikale vader als
gen over het gehele land. Persoonlijk geloof ik, dat de
motor achter je, kwam je, bijna automatisch in het ConAVRO-uitzendingen van Palmzondag dat hebben veroorzaakt. Want met die uitzendingen en eigenlijk met alle
certgebouw. Thuis, in de buitenwijk, was je, net als alle
andere Nederlanders, „gekluisterd" aan de radio, een
uitzendingen van concerten uit het Amsterdamse Con„luistervink", zoals men toen zei. Het hele gebeuren van
certgebouw fungeerde de omroep als het medium dat de
de avond tevoren kwam nogmaals over, nu in de huiscultuur uit het hart van de grote steden en vrijwel
kamer. En dat had soms merkwaardige consequenties.
exclusief voorbehouden aan de bewoners van die steden,
Want de Palmzondag was ook de dag van de Palmpasen
uitzaaide over het hele land.^Dat is nu zo’n vanzelfen de Palmpaasoptocht, een folklore, die voor mijn jeugd
sprekende zaak geworden, dat weinigen nog terugdenken
al was uitgestorven maar die door de toen zeer bloeiende of zich kunnen voorstellen, wat huiskamers waren vóór
jeugdverenigingen weer tot leven werd gewekt. Men had
de tijd dat er radio was. In mijn gevoel was de overgang
in oude boeken zelfs een beschrijving gevonden van een
van niets naar radio groter, dan van radio naar televisie, '
Echte Amsterdamse Palmpaas en die werd weer in
maar ik ben iemand van de radiogeneratie en achteraf
omloop gebracht. In de rust van die zondagmiddag
verwondert het mij niet, dat we eerst naar het Gebouw
gingen de kinderen, voorafgegaan door trommelaars, met
gingen en toen ook de complete Passion nog eens over
hun zelfvervaardigde stok met broodhaan, sinaasappelen
de radio beluisterden. De radio was een soort bevestien vlaggetjes door de buurt en aangezïën~mfjnVader een
ging van je keuze, inclusief de plechtige toon van aanof andere functie van betekenis had in de parochie,
en afkondiging,; en een merkwaardige prikkeling van je
ontkwam hij. niet aan de plechtige aanbieding van een
fantasie, wantje was insider, je vulde het muzikale beeld
Palmpaas. Dat gebeurde vrijwel altijd juist op het moment visueel aan, je was erbij geweest en nu weer erbij. Kijk,
dat de aria Erbarme dich werd gespeeld en gezongen en
zei mijn zoon toen hij voor zijn voetbalclub een, naar zijn
in de visie van die tijd, was dat emotioneel wel het
smaak, voortreffelijk doelpunt had gemaakt, het is leuk,
hoogtepunt van het gebeuren: Het naderen-van de aria
maar je mist de herhaling ...
was bijna onlosmakelijk verbonden met tromgeroffel in
Wat die Matthauspassion toen precies was, kan ik nu uit
de straat, dat steeds luider werd en stopte voor onze
mijrt kast halen en op de pickup leggen, want die eerste
deur. Of hij wilde of niet mijn vader moest naar buiten en
Matthauspassion van mij is op „Philips-Miller-band"
het zal de goedwillende jeugdleiders misschien hebben
vastgelëgd en nü nog in elke-winkel te koop. Dat is de
verbaasd dat de anders altijd zo vriendelijke en breedafronding van de revoluties van toen. Het enige wat onsprakige bestuurder, nu zo kortaf was en zijn Palmpaas
herhaalbaar is, is de ervaring van als jongen voor het
bijna uit de hand van aanbieders of aanbiedsters griste.
eerst in het Gebouw te komen en bijna buiten je zinnen
Weer terug in de huiskamer werd hij begroet met gesis.
verrukt te raken door wat je ziet en wat je hoort.
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Han Hollander
een artiest I
Sportjournalistiek kreeg een
ander gezicht
Ir. AD VAN EMMENES
sportcommen ta tor

Tot degenen, die tot de roem van de Nederlandse radio
in het algemeen en de AVRO in het bijzonder hebben
bijgedragen, behoort zonder enige twijfel Hartog (beter
bekend geworden als Han) Hollander. Van het moment af
dat hij voor het eerst, en wel op 11 maart 1928, een
ooggetuigeverslag van een internationale voetbal
wedstrijd, in casu Nederland—België, gaf, groeide hij
snel uit tot een nationale figuur, die bij zijn leven al een
legendarische klank kreeg. Een leven, dat naar bekend
tijdens de tweede wereldoorlog een even triest als
wreedaardig einde vond.
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Han Hollander kon dit werk om verschillende redenen zo
goed doen. Hij was een voortreffelijk sportjournalist, die
over een prettig leesbare stijl en een goede woordkeus
beschikte, een woordkeus die hem zelfs tijdens de meest
emotionele momenten van zijn radioreportages nimmer in
de steek heeft gelaten. Hij was gewend de zaken, die hij
besprak, op positieve wijze te benaderen, waardoor hij de
in elke wedstrijd voorkomende goede ogenblikken uit
voerig en geestdriftig belichtte. Hij was, vooral als het
voetbal betrof, een uitstekend spelkenner, die als alles
zins deskundig mocht worden beschouwd. Tenslotte, en

dat was misschien wel het allerbelangrijkste: hij was een
artiest, die de kunst verstond de mensen in honderd
duizenden huiskamers op plezante wijze bezig te houden.
Toen ik hem, op 31 maart 1935, hij had toen al een reeks
uitzendingen in een voor Nederland succesvolle periode
achter de rug, eens voor de AVRO moest vervangen
omdat hij wegens familie-omstandigheden verhinderd
was, zat een groot deel van de luisterende schare
ongetwijfeld in zak en as. In alle bescheidenheid mag ik
zoveel jaren later vertellen dat men, naar later bleek, toch
wel tevreden was geweest. Zo goed als Han Hollander
deed ik het natuurlijk niet. Men mag gerust zeggen, dat hij
ook nadien nimmer geëvenaard is. Ik streefde ernaar, in
het bekend geworden hokje boven op de Marathontribune gezeten in het gewaardeerde gezelschap van
pionier Willem Vogt, zo exact mogelijk te vertellen wat ik
zag en dat stelde men blijkbaar wel op prijs.
De vraag rijst, en die vraag wordt dikwijls gesteld, of
Hollander tegenwoordig ook die geweldige populariteit
zou hebben gekregen, die hem vroeger, tot de oorlog toe,

als een glanzend aureool omgaf. Het spel is, door het
hogere tempo, veel sneller geworden en ... vele
luisteraars zetten de radio bij de televisie aan, zoals
trouwens op de tribunes talrijke transistortjes worden
gehanteerd. Er is dus bij duizenden op die manier een
scherpe en uiteraard kritisch opgestelde controle op de
mededelingen van de radioverslaggever, wiens (onver
mijdelijke) fouten meteen aan de dag treden.
Ik ben er heilig van overtuigd dat Han Hollander de kunst
zou hebben verstaan zich aan de aldus zo totaal
gewijzigde omstandigheden aan te passen. Hij was
immers, ik herhaal het, een artiest! Hij zou het nu niet
mooier hebben kunnen maken dan het geval was, zoals
wel van hem werd beweerd, maar hij zou er wel voor
hebben gezorgd dat zijn beeldende uitspraken synchroon
zouden lopen met de beelden die de televisiekijkers
voor ogen zouden hebben gekregen. Hij zou trouwens
stellig ook een t.v.-persoonlijkheid zijn geworden, niet
alleen door zijn kennis van zaken en zijn gesproken
woord, maar ook door zijn expressieve gelaat. Het gelaat
van ... een artiest!

in het algemeen en de radio in het bijzonder een ander
gezicht hebben gekregen. Vooral na de oorlog, toen er
zoveel veranderde - volgens vele ouderen lang niet
altijd ten goede! - is dat duidelijk geworden. De
schrijvende journalistiek moest meer en meer rekening
gaan houden met de radio en zij moest later nog verder
omschakelen toen de televisie haar intrede deed en zich
al gauw ook van de levende sport meester maakte. Gaven
en geven radio en televisie rechtstreeks weer wat er
gebeurt, de kranten moesten het meer in het beschou
wende gaan zoeken.
De AVRO bleef natuurlijk niet achter toen de televisie
kwam opdagen. Elke omroepvereniging kreeg aan
vankelijk zijn vaste tv-commentator: Aad van Leeuwen
voor de AVRO, Leo Pagano voor de KRO en schrijver
dezes voor de VARA. Soms ook Dick van Bommel voor
de NCRV en later Herman Kuiphof voor de VPRO.

i

Ten slotte werd dat werk door de NOS (eerst nog de
NTS) gecoördineerd. De televisie ging ook meedoen aan
het modeverschijnsel, de zogenaamde quote: het weer
geven van de mening van de actieve sportman, de trainer,
enz., maar het zou mij in dit bestek te ver voeren hierop
uitvoerig in te gaan.

Han Hollander
Het is overigens wel duidelijk dat na de eerste radiouitzending van een voetbalwedstrijd de sportjournalistiek
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Vast staat in elk geval dat het baanbrekende werk van
o.a. de nog altijd onvergetelijke Han Hollander ook de
Nederlandse sportjournalistiek, die een ander gezicht
heeft gekregen, op een hoger plan heeft gebracht. Han
Hollander van de thans gouden AVRO.

^"•et«stocbaat
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GABRIËL SMIT
kunstredacteur De Volkskrant

,.Onzichtbare toehoorders!” Jarenlang heeft deze
begroeting iedere zondagmiddag weerklonken in duizen
den Nederlandse huiskamers. Dr. P. H. Ritter Jr. begon
er zijn wekelijkse boekbespreking voor de AVROmicrofoon mee. Het is onmogelijk om in gewone letters
de plechtstatige, super-deftige uitspraak en de wat
slepende toon weer te geven, waarmee die woorden
werden uitgesproken. Misschien zou het Couperus zijn
gelukt, wanneer hij ze als het ware had verpakt in een
van zijn exquise romanpassages.

Maar het is wellicht ook aan te geven, wanneer ik hieraan
toevoeg dat achter de voorletters P. H. niet de gewone
Hollandse namen Pieter Hendrik schuilgingen, maar de
Franse Pierre Henri. Die passen trouwens ook het best
bij de beschrijving die de criticus J. A. Rispens van hem
gegeven heeft: „Hij is de Nederlandse variëteit van een
modern-Europees type, het type van de aesthetische
erudiet. Achter de flonkerende facetten van wijsgerige
souplesse, literair raffinement en humanitaire breedheid
van opvatting is zijn wezen, welks kenmerkende trek een
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verbluffend assimilatievermogen schijnt te zijn, schier
onvatbaar."
Deze karakteristiek is in grote lijnen juist. Of Pierre Henri
Ritter een aesthetische erudiet was, waag ik te betwij
felen, maar een aestheet was hij ongetwijfeld en zijn
wezen was inderdaad „schier onvatbaar". Hij wist wel erg
veel, maar voor een echte erudiet scheen zijn kennis
toch te oppervlakkig, te vluchtig vergaard. In dat opzicht
was hij typerend voor een bepaald soort journalistiek.
Ik heb hem vrij goed gekend toen ik als leerling-verslaggever werkte bij het Utrechtsch Dagblad, waarvan hij
toen hoofdredacteur was. Ook daar heeft hij jarenlang als
boekbespreker gefungeerd, maar hoe vreemd het ook
klinken mag, ik geloof dat hij bijna nooit echt een boek
lès. In een hoek van zijn sombere, schemerige kamer op
de redactie lagen de boeken, die hij kreeg toegestuurd,
altijd weer nieuwe stapels, allemaal ingenaaide exem
plaren, maar hij sneed ze vrijwel nooit open. Hij neusde
tussen de bladzijden door, hij róók eraan, en zijn inder
daad fabelachtig assimilatievermogen wist dan binnen
een paar minuten werkelijk feilloos waarom het ging.

i

Zijn besprekingen, ook voor de radio, werden zodoende
geen openbaringen van dieppeilende, critische scherp
zinnigheid, maar ze gaven een globaal zuiver beeld van
het bedoelde werk en ze waren vooral vaak wonderen
van een zich in sierlijke arabesken uitdrukkende
!
!

!
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en in statige perioden voortgolvende stijl. Echt de stijl
van een aestheet. Hij kon inderdaad erg „mooi" schrijven.
Een van zijn eerste boekjes, het in 1919 verschenen
..Zeeuwsche Mijmeringen", waarvoor hij de inspiratie
vond toen hij werkte op de provinciale griffie in
Middelburg, is nog steeds een voorbeeld van bijzonder
galant, sierlijk Nederlands schoonschrift.
Zoals hij schreef, gebruikte hij ook zijn woorden in het
gewone, dagelijkse gesprek: wat omslachtig, quasi
verstrooid, plechtstatig ook, maar met uiterste precisie.
Ik zal nooit vergeten hoe hij mij toesprak toen ik eens bij
hem op het matje moest komen, omdat hij mij iets wilde
zeggen over een door mij gemaakt verslag. Hij leunde
breed achterover, sloot zijn ogen alsof hij oneindig diep
nadacht, opende ze met kennelijke tegenzin en zei
langzaam, wijzend op de krant met het verslag vóór hem
op het bureau: „Jongeman, wat ik u wilde doen weten, is
geen aanmerking, het is niet eens een bemerking, het is
slechts een opmerking."
En zoals hij sprak en schreef, liep hij ook. Of liever:
hij liep niet, hij schreed met een wat slepende, trage tred,
het hoofd meestal even schuin alsof hij luisterde naar
voor ieder ander onhoorbare stemmen. Inderdaad een
moeilijk te peilen en, niettegenstaande zijn vele sociale
contacten, beslist wel een eenzaam en in wezen melan
choliek mens. Hij heeft mij eens toevertrouwd dat hij zich
nooit echt gezond voelde. Hij zag er ook altijd min of

____ __^

meer lijdend uit, wat hem intussen niet heeft verhinderd
bijna tachtig jaar te worden en vrijwel tot het eind van
zijn leven voortdurend bezig te zijn.
Maar hij kon zijn moeilijk te peilen bestaan dragen door
zijn bijzondere, eigen levensstijl. Hoewel hij er altijd
slordig, onverzorgd bijliep, was hij even onmiskenbaar
een aristocraat, een man die zeer gehecht was aan
uiterst hoffelijke omgangsvormen.
Was er een feestelijke vergadering van de Vereniging
van Letterkundigen dan was het pas echt feest
wanneer Ina Boudier-Bakker, Top Naeff en hij
elkander begroetten. Vooral Pierre Henri ging
dan op in een langdurig, ernstig spel van deftige
voorkomendheid en een galanterie, die door een wat
plechtige glimlach subtiel werd begeleid. Het was
ongeëvenaard, zelfs Victor van Vriesland kon niet
meekomen.
Die stijl bestaat niet meer. Niemand zou er nog in
geloven. Of liever: niemand zou hem nog zo overtuigend,
zo ernstig kunnen spelen. Maar Pierre Henri Ritter Jr. kon
het, omdat het méér voor hem was dan spel, omdat hij
in de bezieling van een schone vorm werkelijk geloofde,
omdat het aesthetische voor hem een onmisbaar kenmerk
was van alle werkelijke beschaving.
Van dit geloof heeft hij ook voor de AVRO-microfoon
getuigd zo lang en zo goed hij kon.

Dr. P. H. Ritter jr.
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GER LUGTENBURG
hoofd programmaleiding
AVRO-televisie

Draaiboek '50-73

enkele notities over zoveel merkwaardige herinneringen

„Ach, Lugtenburg, wip even langs, wil je?"
Dat vroeg Willem Vogt wel meer, en meestal zwaaide
er dan wat. Maar deze keer pakte het heel anders uit.
Even na het telefoontje was ik bij hem op zijn kantoor.
Daar was ook de toenmalige administrateur, de heer
Cramer. De tijd: voorjaar 1950.
De sfeer was erg ontspannen: „Ga zitten en steek een
sigaretje op". Met verbluffende eerlijkheid biechtte de
heer Vogt daarna op dat zijn administrateur de kosten
van de jaarlijkse toneelstukken - bewerkingen of

vertalingen van de hand van Willem Vogt zelf - nogal
begrotelijk vond. Zo’n stuk werd een aantal malen in de
grote zaal van studio I voor genodigden uitgevoerd,
opgenomen en later uitgezonden. De heer Cramer had
zich afgevraagd of die gelden niet een nuttiger
rendement konden opleveren. En Vogt kon daar wel
inkomen. Vandaar dat hij het idee had geopperd een
film over de AVRO te laten maken: een bedrijfsfilm over
hoe de AVRO reilt en zeilt; wat ze is en wat ze doet.
Er was al eens een AVRO-film gemaakt, in 1936 door
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in zo'n vijftien jaar -met een
Kurt Gerron, maar er was
oorlog er tussen - zóveel veranderd.
..Een goed idee meneer Vogt," zei ik. ..wie gaat d.e film
maken?"
„Jij gaat die film maken, Lugtenburg!
„Ik." vroeg ik verbijsterd, „ik heb nog nooit een film
gemaakt."
.
„Nee," repliceerde de heer Vogt, „maar je hebt zo vaaK
gevraagd of je straks - naar we hopen volgend jaar
naar de televisie mag, dat ik dit beschouw als een
proefwerk. Slaagt de film, dan mag jij naar de televisie.
De technische bijstand verleent Profilti."
Ik aanvaardde de uitdaging - „Eh, wanneer moet het
script klaar zijn, meneer Vogt?”
„Over veertien dagen!"
Veertien dagen later lag het draaiboek op zijn bureau.
Samen met Con Schröders, met wie ik in die dagen een
filmprogramma samenstelde, had ik het geschreven.
Willem Vogt bracht luttele wijzigingen aan, waarna de
opnamen met regisseur Jan Jansen van Profilti vlot van
start gingen. L. J. Jordaan schreef een geestdriftige critiek
in de Haagse Post en de film beleefde drie weken lang in
de Cineacs van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een
uitverkocht huis. Uiteraard loste Willem Vogt zijn belofte
in. In oktober '51 kwam ik bij de AVRO-televisie.
Daarvoor zal ik Vogt. „de romanticus der techniek”,
zoals iemand hem eens zo treffend typeerde, mijn
levenlang dankbaar zijn.
Herman van der Horst

HERMAN VAN DER HORST
Toen wij in de zomer van 1951 voorbereidingen troffen
voor de eerste uitzendingen in oktober had ik een
ontmoeting met Herman van der Horst, onze grote filmer.
Ik had hem uitgenodigd naar studio Irene in Bussum te
komen om zijn film ,,Het bijstere land van Veluwen" op
de beeldbuis te toetsen. Herman deed nogal sceptisch.
,,De kwaliteit valt me niet mee”. Hij had gelijk: de
projectie van filmbeelden in die beginperiode liet nogal
wat te wensen over. De beelden leken wat gesluierd.
Maar ik beduidde Herman dat ik de film nodig had om
een kwartier te overbruggen voor een decor-changement.
Herman gaf geen antwoord omdat zijn aandacht werd
getrokken op één van de monitoren. De technici waren
bezig een camera te testen en hadden deze op het trottoir
vóór de studio gezet. De camera liet beelden zien van
„lief-laf-levend” Bussum: een moeder met kind de
bakkerswinkel aan de overkant betredend, een ijscoman,
een straathondje, de opvallend slanke benen van een
vrolijk voorbijfietsend meisje . ..
„Dat is het!”, riep Herman in extase. „Dat is televisie.
Dat is het leven betrappen. Dat moet je uitzenden. Dat is
live! Vergeet die film van mij maar!"
De film werd toch uitgezonden, maar in principe had
Herman gelijk.
Live-televisie is onweerstaanbaar en het is te betreuren
dat die periode van live-uitzendingen eigenlijk maar zo
kort geduurd heeft en dat het aantal live uitgezonden

programma’s tegenwoordig op de vingers van één hand is
te tellen.
Zou ,,Voor de vuist weg” van Willem Duys even succes
vol zijn geweest als het programma van te voren was
opgenomen? Als alle vergissingen, schönheitsfehler na
opname waren weggeknipt? Ik geloof het niet. Maar ja,
we leven in een tijd van het absoluut volmaakte. Waar
vroeger een tv-spel na twee dagen repeteren ,,live" werd
uitgezonden, kan het nu gebeuren dat één bepaalde
,,take” van een tv-spel van anderhalve minuut er pas na
drie en een half uur opstaat. Volmaakt! - Volmaakt?
Er zijn ook artisten die niet meer de moed hebben een
scène van, zeg maar zes, zeven minuten, achter elkaar op
te nemen, zó gewend is men aan de stukjes-en-brokjestechniek, die zoveel meer zekerheden biedt, vergissingen
uitsluit. Maar die het heilige vuur dooft. Onlangs zei een
theaterdirecteur tegen een paar artisten die veelvuldig
op de televisie verschijnen: ,,Hé, wat gek. Als jullie hier
bij mij op de bühne staan, vind ik jullie veel beter dan op
de tv! Hoe komt dat?” Ze bleven het antwoord schuldig,
maar later bekenden ze me, dat ze in theaters het publiek
moesten veroveren, dat het steeds weer een worsteling
was om de mensen méé te krijgen en dat je daar een
fout niet kunt wegknippen, maar gewoon moet dóór
gaan ...
ALEX WUNNINK
Laat mij niet proberen een opsomming te geven van alle
live-uitzendingen die in de afgelopen periode diepe indruk
op me hebben gemaakt. Voor een enkel programma wil
ik een uitzondering maken. Dat is eerstens de livereportage van de grote ijsshow die in '52 in Carré liep. Ik
zie me nog met Joop Simons voor het bureau van Alex
Wunnink zitten. Wat beschroomd vroegen we hem of hij
toestemming tot uitzending wilde geven en wat hortend
kwam toen onze vraag wat dat dan wel kostte. Het
tv-uurbedrag was in die dagen vijftienhonderd gulden
(thans vertienvoudigd).
,,Die show is onbetaalbaar voor jullie," baste Wunnink.
,,Oh," zeiden we, uit het veld geslagen.
„Maar ik prijs jullie initiatief,” vervolgde Wunnink. „En
dat wil ik belonen. Van mij mag je de hele show compleet

op de televisie brengen. En ik hoef er geen cent voor te
hebben. Helemaal gratis voor niemandal”.
Aldus gebeurde: de show kwam op de televisie. Inclusief
het weerbericht, die avond gepresenteerd op de koele
ijsvlakte. De verwachting was tegen de dertig graden, zo
herinner ik me.
MR. HILTERMANN
Het hoeven niet altijd groots uitpakkende programma's
te zijn, die hun charme ontlenen aan het feit dat ze live
worden uitgezonden.
Ik herinner me dat ik in september '59 in Londen was,
juist toen Chroestsjow zijn nogal geruchtmakend bezoek
aan Amerika bracht. Een vertegenwoordiger van het
Amerikaanse TV-station CBS vroeg me of ik belangstelling
had voor een telerecording van een persconferentie met
Chroesjtsjow. De opname was zojuist binnengekomen. Ik
zei hem dat ik er over zou denken omdat ik even wilde
bezien in welke mate de Nederlandse kranten aan deze
gebeurtenis aandacht hadden besteed. Want het was
vrijdagmiddag en we hadden pas op zondagavond
uitzending. Terugreizend las ik in het vliegtuig in een
Engelse krant het bericht dat Chroesjtsjow nog een
tweede persconferentie zou houden en wel op zondag. Dié
bijeenkomst wilde ik uitzenden. De persconferentie zou
plaatsvinden om kwart over drie Amerikaanse tijd, dat
betekende kwart over negen Nederlandse tijd. Het voor
die tijd op zondagavond reeds gepubliceerde programma
kon rustig worden uitgesteld.
„Maar hoe wilt u dat dan doen?", vroeg Mr. G. B. J.
Hiltermann toen ik hem telefonisch uitnodigde vertaling
en commentaar voor zijn rekening te nemen.
„Wat ziet de kijker? Welke beelden hebt u daarbij?"
„Alleen maar ü," antwoordde ik. „U met een koptelefoon.
Ik zorg voor een prima geluidsverbinding met Washington
en de kijker is middels de Amerikaanse geluidsbron en
uw vertaling regelrecht betrokken bij de persconferentie."
„Bent u er zeker van dat dit de kijker niet zal irriteren?",
vroeg Hiltermann nog steeds onzeker.
„Daar ben ik heilig van overtuigd. Dit is televisie," blufte
ik.
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mr. Hiltermann, zuinig kijkend

Nikita Chroesjtsjow, een hot dog etend

Hij gaf toe. Ik nam actie: bestelde via Horstermeer een
goede spreeklijn en belde met Washington waar een
portier in de International Press Club me verzekerde
dat de hele zaak zou doorgaan op het vastgestelde
tijdstip. Kwart over drie Amerikaanse tijd; kwart over
negen Nederlandse tijd.

gaf ik een teken aan de omroepster haar annonce te
doen. Inmiddels volgde ik via de grote speaker in de
hoofdcontrolekamer de Amerikaanse omroeper. Precies
kwart over negen kondigde hij echter tot mijn
verbijstering niet de verwachte persconferentie aan, maar
een programma van jazzmuziek!
Daar zit je dan! Ik was wanhopig. Liet de technicus een
plaatje opzetten en op het scherm verscheen de bekende
mededeling „een ogenblikje geduld a.u.b.'' Via de
monitor ving ik een verwijtende blik van Hiltermann op
die me nü nog heugt. Omdat de Amerikaanse omroeper
met geen woord had gerept over uitstel of afzegging van
de persconferentie leek het mij, in overleg met de beeldswitcher, veiliger de hele zaak maar te vergeten en een
reservefilm in te zetten. Maar net toen ik tegen de
omroepster zei: „Kondig maar aan dat de uitzending
wordt afgelast" hoorden we om zeventien en een halve
minuut over negen plotseling hoe de jazz abrupt werd
afgebroken en er pardoes, zonder enige annonce, werd
overgeschakeld naar de persconferentie.
„Alles gaat gewoon door," brulde ik in de commandomicrofoon. Een seconde later prikten we Washington er
in en begon Hiltermann, zichtbaar opgelucht, zijn

De heer Hiltermann kwam die avond wat minder zeker
dan anders de studio binnen. Keek dubbelzuinig toen hij
plaats moest nemen in een uiterst benauwde ruimte, waar
ook de omroepster en het weerbericht werden uit
gezonden, de presentatiestudio in de inmiddels
afgebrande studio Vitus.
Uiterst argwanend vroeg de heer Hiltermann of ik
eigenlijk zelf wel in de hele affaire geloofde. Hij gaf zich
gewonnen toen hij een plaatsje kreeg vlak naast zijn
geliefde omroepster, die om half negen aankondigde dat
het programma was gewijzigd en dat er om kwart over
negen een directe geluidsverbinding met de pers
conferentie in Washington zou zijn met commentaar van
Mr. G. B. J. Hiltermann. Via Nederhorst den Berg kregen
we rond negen uur het programma van The Voice of
America door. Vijftien seconden voor kwart over negen
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commentaar. Hij gaf een bewonderenswaardig staaltje
van zijn kunnen ten beste. Drie kwartier lang. Geheel
onvoorbereid. Voortreffelijk vertalend en meesterlijk
commentariërend. Na afloop constateerden we dankbaar
dat het - hoe ogenschijnlijk gebrekkig van beeldpresentatie ook - vermoedelijk toch fascinerende televisie
was geweest. Een mening, die door de Nederlandse pers
de volgende morgen gedeeld werd. De Volkskrant sprak
van zeer ongewone, uiterst boeiende, hoogst actuele
televisie.
Een stunt is nooit helemaal volmaakt, besefte ik later.
Tijdens de persconferentie werden de vragen aan
Chroesjtsjow voorgelezen, met vermelding van de naam
van de journalist en van het blad dat hij vertegen
woordigde. Natuurlijk had er ook een vraag moeten zijn
van Mr. G. B. J. Hiltermann uit Nederland die op het
gelijke moment de persconferentie commentarieerde voor
de AVRO, het enige station dat buiten Amerika een
verslag van het gebeuren gaf. Live!
WILLEM O’ DUYS
In diezelfde ruimte waar Hiltermann enkele benauwde
minuten doorbracht, maakte Willem Duys zijn debuut.
Dat zat zo: we hadden een uitzending opgenomen van
Amerika’s huilebalk nr. 1, Johnny Ray, en ik dacht dat het
misschien wel aardig was om dat programma te laten
inleiden, want in die dagen was Johnny (Cry) Ray immens
populair.
Maar wie? Nu had ik al enige tijd in het blad Muziekparade artikelen gevolgd van een man, die ik verder ook
niet kende, doch wiens naam me enorm intrigreerde:
Willem O' Duys. Vooral die ,,0" prikkelde me in hoge
mate. Keer op keer viel me op dat hij over een bijzonder
vlotte pen beschikte en bar veel van muziek afwist. Maar
ja, de meeste schrijvers zijn meestal minder goede
praters. Ik dacht, laat ik hem telefonisch eens benaderen.
Dan kan ik gelijk zijn stem testen en zijn spreek
vaardigheid beoordelen.
„Meneer Duys, morgenavond heb ik een uitzending met
Johnny Ray. Zoudt u een inleiding kunnen spreken?”
Duys: ,,Jazeker!"
,,U vraagt niet eens hoelang u moet praten!"

„Nee! Een uur als het moet. Zegt u het maar."
Wat verbluft antwoordde ik: „Nou, dat zegt ook niet
iedereen!"
„Ik bèn ook niet iedereen? Ik ben Willem O’ Duys!"
Ik vroeg hem of hij de tekst op zeer korte termijn op
papier zou kunnen zetten.
Willem: „Jazeker! Nu! Maar moet dat dan?"
Ik zette hem uiteen dat dat noodzakelijk was met het oog
op de timing en ja ... ik wilde toch ook wel weten wat hij
ging zeggen over Johnny Ray. Een paar uur later was hij
bij me op m’n kantoor. Ik las de tekst, vond hem
uitstekend en vroeg of hij de volgende dag een half uur
voor de uitzending op de camerarepetitie kon komen.
Hij kwam, ging voor de camera zitten of hij een jaren
lange routine had en begon. Goed smoel, dacht ik.
Aardige stem. Jongen met persoonlijkheid. Uit zich
makkelijk. Zit niet vast aan zijn tekst. Inmiddels probeerde
ik in mijn tekst uit te zoeken waar hij was. Maar hij zei
over die Johnny Ray heel andere dingen dan ik voor me
had. Ik riep via de commandoluidspreker:
„Je houdt je helemaal niet aan de tekst!"
„Nee," zegt-ie, „dat kan ik niet. Straks in de uitzending
zul je weer heel andere dingen horen."
„Goed," zei ik, „je krijgt straks vier minuten van me."
Het debuut van Willem was zó grandioos, hij boeide me
als verteller zó, dat toen ik dacht: nou moeten we
stoppen, hij al negen minuten moeiteloos aan het woord
was. Hij had inderdaad een uur vol kunnen praten, maar
ik moest snoeien. Na afloop kon ik mijn geestdrift over de
man niet beteugelen. Ik sloeg hem met mijn rechter vuist
op zijn linker schouder en schreeuwde: „Er is een ster
verrezen en zijn naam is Willem O' Duys!"
NAWOORD
De balans opmaken van 22 jaar Televisie is een schier
onbegonnen taak. De verschillen tussen toen en nu zijn
immens. In de eerste dagen was een uitzending voor elke
regisseur weer een worsteling op luttele vierkante
meters; nu staat hem een geweldig studiocomplex ter
beschikking, dat hem in staat stelt produkties te maken
die zich kunnen meten met het beste wat het buitenland
te bieden heeft.
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De programmamakers kunnen sinds enige jaren kennis
nemen van uitgebreide rapportages van het kijk- en
luisteronderzoek waarin zij hun „Fingerspitzengefühl" al
dan niet bevestigd zien. Laten wij er wel voor waken geen
slaaf te worden van de stroom van cijfers, waarmee wij
bijkans dreigen overspoeld te worden. Laten wij ze
meester blijven. De publikaties in de pers van Top-10 en
Top-20 programma's zouden de TV-makers een weg
kunnen doen inslaan van de minste weerstand, van het
zoeken naar de grootste gemene deler, waardoor
belangwekkende minderheids-programma’s in de
verdrukking zouden kunnen komen. Een euvel dat in de
hand wordt gewerkt door de wettelijk geregelde
coördinatie die stelt, dat gelijksoortige programma’s bij
voorkeur niet tegenover elkaar geplaatst mogen worden.
Nu valt er over al of niet gelijksoortig urenlang te
discussiëren. Feit is wel, dat door deze uitvoering van de
wettelijke bepaling de kijker in vrijwel alle gevallen in de
gelegenheid wordt gesteld van licht naar licht te
schakelen, waardoor waardevolle informatieve dan wel
culturele uitzendingen helaas niet altijd die kijkdichtheid
verwerven die zij zouden verdienen. Waar wij ook weer
wettelijk de opdracht hebben een totaalprogramma te
maken is het logisch dat zoveel mogelijk kijkers kennis
nemen van elke programma-categorie. En daaronder
horen zonder twijfel de sektoren informatie en cultuur.
Nu - september 1973 - staan wij aan de vooravond van
nieuwe ontwikkelingen. De video-cassetterecorder heeft
de wereld - tegen alle verwachtingen in - stormender
hand veroverd. Kabeltelevisie is reeds gestart en we
mogen verwachten dat nog vóór 1980 met een simpele
huisantenne programma's kunnen worden ontvangen, die
via kunstmatige aardsatellieten worden uitgezonden. In
ieder geval zal de kijker - veel meer dan tot nu toe het
geval is - kunnen kiezen uit een zeer gevarieerd
programma-aanbod. De verwachting lijkt dan ook
gerechtvaardigd, dat wij in de komende jaren zullen
moeten streven naar kwaliteitsprodukties, die zoveel
mogelijk typisch Nederlands zijn.
Waar het televisie-offensief onverminderd voortduurt,
zullen wij er voor moeten waken, dat het nationale,
Nederlandse produkt niet in verdrukking komt.

PHILIP VAN TIJN
publicist over Mens & Media

DeTV-criticus
en de melkboer

Uit het rapport ,,TV-kritiek in Nederland", dat medio 1970
verscheen, blijkt dat een groot deel der hoge gezags
dragers en programmamakers in de Nederlandse regio,
die tot voor kort aanspraak mocht maken op de eretitel
,,de Gooise lustwaranda", de functie van de televisie
criticus gelijkstelde aan die van ,,de melkboer op de
hoek". Als de publicatie van de zwaarbeproefde afdeling
Studie & Onderzoek van de Nederlandse Omroep
Stichting ooit in een gedemocratiseerde samenleving waarvan vele tv-makers zo frequent dromen dat zij geen
tijd hebben om programma's te maken die die samen
leving een stapje naderbij zouden kunnen brengen - in
het bezit van de Nederlandse melkboeren zouden komen,
dan zou ongetwijfeld blijken dat deze neringdoenden van
die vergelijking niet gediend zijn.
En wanneer het Nederlandse volk een vergelijkend
waarde-oordeel zou moeten geven over beide beroeps
groepen, dan zou blijken dat de zuivelspecialist op een
veel hoger niveau wordt geplaatst dan de mediaspecialist.
Terecht, want zonder de melkboer op de hoek als

intermediair bij de verwerving der eerste levensbehoeften
zou dit volk geen toekomst meer hebben, terwijl het niet
uitgesloten is dat het tot stof vergaan van de kaste der
tv-critici voor het krantenlezend deel der natie een
meerwaarde zou impliceren in het leven, aangezien hun
eigen waarneming en waarde-oordeel een sacrosanct,
en dus aangenaam, karakter zouden krijgen, niet langer
onplezierig weersproken of gerelativeerd door de man
die, achter de veilige beschutting van initialen, soms
naam voluit, en in de genotzuchtige omheining van een
eigen, vaak gekadreerd hoekje, dagelijks hoger
geplaatsten dan hijzelf, op een soms onaangename,
bruuske, wijze tot de orde roept of tracht hun
grootheid aan het wankelen te brengen.
Want wat stelt welbeschouwd de tv-criticus qua produkt
tegenover de eerzame zuivelmiddenstander?
Voorop staat, dat beiden zich bedienen van en moeten
werken met een „afgeleide creativiteit"; geen van beiden
oefent zijn eerzame ambacht uit met de inductieve - 99%
inspiratie en 1% transpiratie - creativiteit waar de Henk
de By’s, de Betty van Garrels en de Ischa Meyers van
onze weilanden terecht zo torenhoog tegenop zien. Met
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dezelfde schok der herkenning en hetzelfde gevoel van
pracht, schoonheid en onvergankelijkheid waarmee linkse
intellectuelen in de schaarse dagen dat lekkage in hun
tweede huisje een verblijf in de Randstad toestaat, een
bouwvakker op de steiger gadeslaan. Maar de tv-criticus
is, anders dan de melkboer op de hoek, een diep
beklagenswaardig wezen; want waar de melkboer te
maken heeft met het afgeronde, pronte produkt, dat in
harmonische samenwerking van mens en dier, van
schaars overgebleven Mansholt-boer en coöperatief
verwerkingsbedrijf, is ontstaan en waarover pas iets
slechts te vertellen valt wanneer de huisvrouw het door
nalatigheid ranzig heeft laten worden, worstelt de
tv-criticus met het levensgrote probleem dat het produkt
dat tot uitgangsstelling van zijn eigen creativiteit dient,
meestentijds al ranzig is vóórdat het bij de consument ter
tafel verschijnt en weeë, in hoge mate onfrisse, geuren
verspreidt. En zoals zelfs de gebroeders Fagel( de meeste
Gooise programmamakers meer bekend dan het interieur
van de studio’s) niet in staat zijn met ranzige boter en
ineengeschrompelde pepers een smakelijke steak au
poivre te bereiden, zo valt het zelfs de meest
begenadigde tv-criticus niet licht zijn lezers - bij wie zijn
gedachten bij voortduring verwijlen - de volgende dag
iets smakelijks voor te zetten, bereid uit maffe en laffe
ingrediënten.

KRITIEK

NEDERLAND
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Melkboer klimt tot hoger
niveau dan mediaspecialist...
(Met dank voor de foto aan het
Nederlands Zuivelbureau)

Je vraagt je dan ook met absolute verbijstering af waar
het ten dienste van het onderzoek benaderde collectivum
Gooise coryfeeën de moed vandaan haalt om te oordelen
zoals het heeft geoordeeld - ook al heeft de genadige
voorzieningheid ervoor zorggedragen dat onder anderen
de heren mr. J. Landré en D. Simons, respectievelijk
verantwoordelijk voor het matjesvlechten van Neder
lands snelst groeiende omroep en het knip-, plak- en
scheurwerk van het NOS-Journaal, ,,niet bereikt” werden,
zoals dat in het eufemistische jargon van de weten
schappelijke rapporteurs heet. De conclusie kan geen
andere zijn dan dat tegenover de zelfverloochenende
bescheidenheid en schuldbewuste gêne van de tv-critici
de eufemistische zelfoverschatting staat van de tvmakers, van wie slechts een doodenkeling - en dan nog

in zijn uiterst schaarse momenten van naakte en
ontwapenende zwakheid - zich realiseert dat hij, zonder
het voorbereidende werk van Nipkow, Anton Philips en
Erik K. de Vries in gelijke mate een NOBODY zou zijn
als zijn buurman, die de afbetaling van het huis-in-eenrijtje in Hilversum, de middenstandswoning in Hoogland
of de experimentele woning in Hoevelaken fourneert uit
zijn salaris als medewerker bij een cargadoorskantoor of
de gemeentelijke sociale dienst. Maar de bange ver
moedens over het weerstandsvermogen, de acceptatiebereidheid, de leergierigheid, de plaatsing op de F-schaal
en de oprechtheid van het gros der Gooise programmaen beleidsmakers hebben de kritische lezer van het
rapport ,,TV-kritiek in Nederland” al eerder bekropen.
Zelfs de mindergevorderde lezer moet toch in elk geval
begrepen hebben dat er wat loos was toen op pag. 119
bleek dat de meest-kritische onder de toenmalige critici,
de van vele geloven en overtuigingen gevallen Volkskrant-recensent Lambiek Berends, op een tot 100
reikende schaal die de ,,mate van instemming” in het
Gooise moest meten, een score van niet meer dan 36
bereikte, wat betekent dat de veredelde dollyduwers zich
bij hun mate van instemming niet zozeer laten leiden door
goed geschreven en helder geformuleerd Nederlands,
noch door waardering voor een apodictisch waarde
oordeel als wel door een voorliefde voor weliswaar even
helder geformuleerde, bij close-reading niet minder
critische, maar bij oppervlakkige lezing veel begrijpender
en genuanceerder waarde-oordelen van Berends’ collegae
die de bovenste plaatsen in deze populariteitspoll
bezetten.
Of al eerder, op pag. 115, waar 42 hooggezeten of
spoedig hooggezeten volksvoorlichters en -amuseurs
kijkcijfers belangrijker voor hun beleid zeiden te vinden
dan recensies, slechts één enkeling de omgekeerde
mening bleek toegedaan, terwijl twee ondervraagden
beide grootheden even onbelangrijk zeiden te vinden,
waarbij de bange vraag blijft hangen wat deze lieden dan
wel belangrijk vinden: de mening van hun vrouw of
vriendin? hun vingertoppentinteling? hun eigen charisma?
Voor minstens 44 tv-pasja's en -pasjaatjes was in 1970

Wel Nipkowschijf — geen poedelprijs
(en waarom zou het in 1973 anders zijn?) het kleine
keurkorps der Nederlandse tv-critici, avond aan avond
met blocnote en scherpgepunt potlood voor het warme
scherm gezeten, terwijl buitenshuis zoveel levenservaring
viel op te doen en menig cultuurevenement niet bezocht
kon worden omdat Pim Jacobs en Henk Molenberg hun
fratsen op de beeldbuis vertoonden, en gewapend met
alle begrip waarmee creatieve beelddienaren tegemoet
getreden kunnen worden in een klein land zonder
culturele traditie maar behept met een verleden waarin
kruidnagelen, slaven halen en vloten wegbrengen een
vooraanstaande rol spelen en met een omroepbijdrage
die dankzij politieke machinaties nauwelijks kosten
dekkend is, van nul en gener waarde, telde slechts het
oordeel van de 13 miljoen melkboeren op de hoek die
samen het ledenbestand van de omroeporganisaties, het
lezersbestand der omroepbladen en daarmede het
bestaansrecht van de eigen mediale denominatie
uitmaken.
Veel méér dan ook dan onze tv-beoordelaars verdienen
onze tv-makers onze voortdurende zorg en medeleven,
veel méér ook verdienen zij het dat aan hen een diep
gaand onderzoek wordt gespendeerd, veel méér ook ligt
het in de lijn dat de programmamakers en beleids87

uitstippelaars (en niet hun volgers) worden verg
met de melkboer op de hoek. die, net als zij, zy P
kant-en-klaar verkoopt, in handzame en aan het ge
delde gebruik aangepaste verpakkingen, tussen d
theebuiltjes van Douwe Egberts één blikje Twming ot
Lipton, altijd voorkomend en dienstbaar tegenover oe
consumente. ook al verschijnt zij uitgezakt en met Krul
spelden en muiltjes in de zaak, een doodenkele keer
rekening houdend met de excentriekeling van 6 huizen
verder, die elke dag weer vraagt of het kratje Tuborg al
is gearriveerd totdat de melkman kan melden dat hij
inderdaad met veel moeite aan deze speciale en bijna
ongehoorde wens kan voldoen, maar het moet een
uitzondering blijven, want eigenlijk legt hij op deze
transactie toe; ,,als er meer waren zoals u, meneer, dan
zou ik natuurlijk rechtstreeks in Kopenhagen bestellen,
maar u begrijpt: ik moet rekening houden met mijn
gewone klanten” - en zo blijft het voorlopig bij dat ene
kratje totdat de melkman de tijd gekomen acht om ook
déze klant weer eens tevreden te stellen en hem dus
doende nog net als klant te behouden zonder dat hij
nochtans zijn andere klanten
daarmee afstoot (wat het geval
zou zijn als hij alléén nog maar
Tuborg zou verkopen) - dat is de
electronische Gooise melkman
zoals de tv-criticus hem in zijn
professie heeft leren kennen.
„Ut desint vires tarnen est
laudanda voluntas”. Ook al
ontbreken de krachten toch is
de goede wil te prijzen ongetwijfeld de meest diep
zinnige en valide leerstelling
die de klassieken aan ons
hebben doorgegeven (over twee
generaties in de vergetelheid
weggezonken, omdat opeen
volgende regeringen van velerlei
signatuur doelbewust het
Laudanda voluntas
gymnasium de nek hebben
omgedraaid) toepasbaar op alles en iedereen, op elk
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levensterrein, evenzeer geldig voor middelmatige
schrijvers die worden uitgegeven omdat er toch iets
uitgegeven moet worden als voor mediocre politici die
komen bovendrijven omdat toch iemand moet boven
drijven. dus ook toepasbaar op de beroepsgroepen
vóór en achter het scherm, maar niet in gelijke mate.
Voor de samenscholing achter het scherm, de program
mamakers, geldt de klassieke leerstelling tot op grote
hoogte: uit alle levensgebieden naar Hilversum
gestroomd toen de roep ging datje het dusdoende vrij
gemakkelijk tot een zekere faam kon brengen, reductie
krijgen bij de kruidenier, aangesproken worden op het
dorpsplein van Susteren, terwijl je bovendien bij goed
gedrag ook nog invloed kon verwerven op de maat
schappelijke en culturele ontwikkeling der samenleving,
terwijl je er weinig voor hoefde mee te brengen, want bij
de audiovisuele media kun je alle kanten uit, speciale
bevoegdheden, kennis en ervaring zijn niet vereist, zoals
dat het geval is bij een chemisch ingenieur of boek
houder - van al dezen moet de goede wil worden
geprezen omdat zij, behalve ter vergroting van eigen
glorie ook onschokbare wil had en om in het zenuw
centrum der massamedia zich bloot te stellen aan de
risico's die een dergelijke morbide, zelfvoldane inteeltsamenleving met zich brengt, te trachten wezenlijke
bijdragen te leveren aan kennisvergroting, ontspanning,
bliksemafleiding, tijdpassering, harmonische instand
houding van huwelijken, kortom aan Vooruitgang en
Geluk - terwijl nochtans de krachten hiertoe in de
meeste gevallen ontbraken en de auctores semiintellectuales dit ook in schaarse momenten van
zelfonderzoek of omroepsgewijze sensitivitytraining
beseften, maar zich met taaie nauwgezetheid en plichts
betrachting over deze handicap héén worstelden.
En daartegenover de samenscholing vóór het scherm, die
geen samenscholing mag heten omdat het een heterogeen
en ongestructureerd gezelschap individuen zoniet
individualisten is - het gezelschap der Nederlandse
tv-critici, dat alléén collectief naar buiten treedt met de
Nipkowschijf voor uitzonderlijk dienstbetoon, maar helaas
nooit met poedelprijzen of zwartboeken voor wan-

prestaties, ook al omdat dat te arbeidsintensief zou zijn,
is met de beste wil van de wereld niet onder één noemer
te vatten, heeft maar één gemeenschappelijk kenmerk,
te weten dat ieder lid ervan gehaast zijn avondeten naar
binnen werkt om zich vervolgens in de beslotenheid van
zijn werkkamer, in de schoot van het gezin of omringd
door goede vrienden, enkele uren aan kwaliteitscontrole
te buiten te gaan, in hevige mate geschoolde arbeid
omdat de kwaliteit van dit produkt moeilijker te meten is
dan die van andere emballage, omdat het produkten
betreft die door mensenhanden zijn gemaakt, en bij elk
paar mensenhanden hoort een MENS, die thuis naar
hetzelfde produkt kijkt en verwachtingsvol opblikt naar
zijn echtgenote of tante - wordt zij ontroerd door wat zij
ziet, lacht ze op de juiste momenten, heeft ze wel in de
gaten dat hij ditmaal gebruik heeft gemaakt van FOEFJES,
volslagen nieuwe gebruiksmogelijkheden der electronica
die hem op slag tot een TV-PIONIER maken? Eigenlijk
weet onze held best dat hij aan het oordeel van zijn
echtgenote en tante hoegenaamd NIETS heeft, en ook al
niet aan dat van zijn collega’s die immers de volgende
dag dezelfde kwaliteitscontrole moeten passeren, en ook
niet aan dat van zijn sigarenman noch aan dat van het
collectivum der sigarenmannen dat „kijkcijfers" heet,
want hij wil best eens naar zijn kijkcijfers verwijzen als
hij bezig is met het bikkelharde gevecht om klasseverhoging, maar in zijn onaantastbare grootheid, gezeten
op de Olympische Tafelberg, weet hij dat hij ook daar
niets voor koopt, evenmin als hij iets geeft aan het
oordeel van ir. Frits Philips, die op de laatste aandeel
houdersvergadering van zijn bedrijf tegen een dame, die
zich verontrust toonde omdat dochterbedrijven van de
NV zich zouden bezighouden met de fabricage van
napalm, zei dat de onderneming zich moeilijk kon druk
maken over het gebruik dat anderen van zijn produkten
maken en bij wijze van voorbeeld verwees naar wat
Hilversum dagelijks op de beeldbuis vertoont (voor
werkers in het Gooi gereduceerde beeldbuizen met
gemakkelijke afbetalingsregeling, want het beroep kent
wel glamour maar vormt geen vetpot) - hij heeft slechts
iets aan het oordeel van die éne autoriteit, die net als
hijzelf ook al geen vooropleiding heeft genoten die

helemaal gericht was op de uitoefening van juist dit
beroep, maar die in zijn omgeving doorgaat voor erudiet,
duizenden uren intense kijkervaring op zijn naam heeft
staan, incorruptible is als Robespierre maar veel mede
dogender, heilig gelooft in objectiviteit en daarvoor
vriendschappen met mensen échter het scherm riskeert,
net als opzeggingen door abonnees voor wie ds. Glas
houwer of mr. Landré messiaanse trekken hebben, zijn
gezinsleven in de waagschaal stelt en er door een
grenzeloze plichtsbetrachting van weerhouden wordt met
bijlslagen de electronische doos aan gruzelementen te
slaan en tot de strot toe vol zit met begrip voor alles en
iedereen - en die strot komt het hem pas uit als het ook
alle spuigaten uitloopt, alle perken te buiten gaat, als via
prototype van vuiligheid uit de States als „The bold
Ones" 5 miljoen kijkers worden geïnfecteerd met racisme
en vooroordeel, als de bêtises van de gentleman of the
first lady of jazz, Smiling Pim, niet meer kunnen, als er
8 verschillende gironummers
op één avond worden
vertoond als had Nipkow
een electronische aflaat
geconstrueerd, als Willem
Duys, monument van
onaantastbare dierbaarheid,
zijn visie over kinder
verkrachters ontvouwt.
De Nederlandse tv-criticus
trekt zelden aan de noodrem,
de goede wil die in elk
geval geprezen moet worden
staat in zijn vaandel ge
schreven, ook zonder dat
ook incorruptible
er sprake is van aangeboren
mildheid doet het de scherpte van zijn oordeel geen
goed dat hij zo onomvatbaar veel ziet, waardoor
zijn absolute maatstaven geleidelijk plaatsmaken
voor relatieve, des te jammerlijker omdat ook de
mensen achter het scherm uitgaan van deze relatieve
beoordeling; hij wordt geconfronteerd met zó veel
ellende in de wereld dat hij alleen al daardoor (maar
vermoedelijk ook door predispositie) iemand is die alles
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sterk relativeert: zichzelf, zijn oordeel, zijn invloed, zijn
mogelijkheden, zijn bereik, hij wordt geremd door de last
van eeuwenlang calvinisme, of hij nu protestants,
katholiek of agnostisch van origine is, met gebazel over
naastenliefde en vreemde adagia over oordelen en
geoordeeld worden en tenslotte telt voor hem zeer zwaar
de vertrouwensrelatie met de lezer, niet in de zin dat hij
deze amorfe grootheid naar de mond wil slijmen, maar in
die zin dat hij zich laat leiden door onbewijsbare uit
gangspunten als daar is de veronderstelling dat die
vertrouwensrelatie de basis vormt van overdracht van
kennis, informatie en goede smaak, en dat je niet teveel
tegelijk moet willen op straffe van jezelf buitenspel te
plaatsen, waardoor die kennis, informatie en goede smaak
tot in lengte van dagen niet meer overgedragen zullen
worden.
Uit het eerdergenoemde onderzoek van een NOSafdeling blijkt dat 55% van de Nederlandse krantenlezers
tv-kritieken savoureert, terwijl 78% wijzer wordt
van het streeknieuws, 70% de auto-ongelukken spelt
en zelfs 64% het hoofdartikel zegt te lezen (daar
past de kanttekening bij dat uit andere onderzoekingen
blijkt dat de meeste lezers het stuk waarmee de
krant opent - MARGARINE 2 CENT DUURDER - voor
hoofdartikel aanzien) - maar het is nog altijd een
stuk meer dan rechtbankverslagen (44%), buitenlandse
politiek (42%) en zeker dan beursberichten (17%)
waaruit in elk geval blijkt dat het volkskapitalisme minder
ver is voortgeschreden dan de massamedia. Uit
„TV-kritiek in Nederland” blijkt ook de taak die de
tv-critici zich bij hun zo mooie arbeid hebben gesteld:
zij willen vooral TOETSSTEEN zijn, toetssteen voor het
oordeel van hun lezers, alsof die lezers een oordeel
hebben dat getoetst zou kunnen worden (het wordt tijd
dat de omroepen ertoe overgaan na elk programma een
denkpauze in te lassen waarin geoordeeld kan worden
over het gebodene, anders dan de fletse opwekking tot
„discussie in de huiskamer” waartoe de omroepster,
struikelend over haar woorden, nu soms al opwekt), pas
een heel stuk later komt „smaakbeïnvloeding” en
helemaal onderaan bungelt „beïnvloeding tv-beleid",
welk streven een score behaalt die maar even de helft
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bedraagt van de toetssteenfunctie; bij de hoofd
redacteuren der HH. critici ligt die verhouding nóg
ongunstiger, begrijpelijk, want die hoofdredacteuren
weten door ervaring dat zij het beleid van Biesheuvel
noch dat van Den Uyl en ook niet dat van Nixon of
Brezjnew kunnen beïnvloeden, laat staan dat van Keyzer,
Kloos of Kleywegt. De criticus stelt zich bescheiden op,
in dienst vooral van zijn lezers, maar daardoor juist niet!
Hij is er vooral op uit journalist te zijn, een leesbaar stukje
te schrijven, hopend op de doorsijpeling van onderen, die
nooit zal komen; veel te weinig gaat hij de directe
confrontatie aan met zijn natuurlijke tegenpool, in de
veilige beslotenheid échter het scherm samenrottend,
want het leidt, weet hij, tot niets: zijn oordeel is niet dat
van de kijker en ook al niet dat van de omroepbazen die
de salarisklasse van de programmamakers moeten
bepalen en hun declaraties tekenen - en ook al zou het
wèl het oordeel zijn van deze kleine gecoöpteerde élite,
dan zouden ze er nog geen boodschap aan hebben, bazen
noch knechten, want in het steeds dwazer wordende
Nederlandse omroepbestel tellen heel andere factoren, heel andere toetsstenen en smaakbeïnvloedingen - en zo
zijn we in een vicieuze cirkel beland waar we nooit meer
uitkomen, waarin de groep achter het scherm wel eens
in het bed woelt om wat het groepje vóór het scherm
denkt en schrijft, maar alleen wanneer het angstzweet
uitbreekt bij de gedachte aan het Laatste Oordeel,
wanneer ze zich er niet meer van kunnen afmaken met
„Lieve Heer, ik weet het, het was prut, maar de kijk
dichtheid was 63 en de waardering 79”, want dan tellen
andere maatstaven, hogere nog dan die der tv-critici, die
er trouwens bij dat Laatste Oordeel ook niet best van af
komen, want wat helpt het of zij zich verschuilen achter
het excuus: „Ik weet het, maar ik kon niet anders, ik kon
op mijn eentje toch niet de samenleving veranderen, dat
konden Mao, noch Ton Regtien, noch Wiegel zelfs, ik
voelde mij een Cerberus, maar ik was een onbegrepene,
ik was alibi en soms pispaal, maar ik bleef teveel heer,
teveel mens met de mensen, ik was doorgeefluik en
conformeerde me teveel met de twee kanten waartussen
ik doorgeefluik was, ik heb gefaald, maar er waren
verzachtende omstandigheden."

Wibo v. d. Linde

Jaap v. Meekren

Cees v. Drongelen

Ria Bremer

AVRO's Televizier is samen met Den Haag Vandaag
de enige echte nieuwsrubriek van de Nederlandse
televisie. Het NOS-journaal kunnen we er met de beste
wil van de wereld niet bij rekenen omdat het in vrijwel
volkomen passiviteit van de telex leeft. De VPRO heeft
een eigen, onnavolgbare fenomenologische benadering
van het nieuws ontwikkeld en de actualiteitenrubrieken
van de andere drie grote zuilen worden te dikwijls
beheerst door hun ideologische onderstroming om ze
nog ware nieuwsprogramma’s te kunnen noemen. Alleen
Televizier handhaaft met succes de journalistieke bena
dering in haar zuiverste vorm.
Wat kan ik met deze apodictische uitspraak bedoelen?
Ten eerste dat de Televizier-journalisten als eerste
ambitie hebben, het nieuws te geven zoals het zich op
het eerste gezicht voordoet, ten tweede dat ze daarbij
hun zo snel mogelijk ter plaatse zijn als een essentiële
voorwaarde beschouwen en ten derde dat ze onmisken
baar uit het nieuwsaanbod bij voorkeur een selectie
maken die niet het belangrijkste of het politiek of
ideologisch meest interessante naar voren haalt, maar
het onderwerp dat zich het best voor de camera's leent.
Op het eerste gezicht heeft een uitzending van AVRO’s
Televizier een zakelijkheid die de actualiteitenprogram
ma’s van andere omroepen ontberen. De kijker ziet een
soort redactielokaal waar mensen in de weer zijn met
papieren en andere onmisbare attributen van de journa
listiek. Hier geen lange haren, geen profetenbaarden en
revolutiecostuums, maar betrekkelijk kortgeknipte
stropdasdragers, met jasje en broek met een vouw,
aan wie direkt te zien is dat ze de kijker niet willen
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Cas Brugman

Marcel de Groot

omturnen. Het enige wat hem direkt al, nog voor een
woord gezegd is, aan het verstand wordt gebracht is,
dat hij via dit lokaal en deze mensen in regelrechte
verbinding staat met niets minder dan het wereld
gebeuren. In feite zijn de coulissen van Televizier niet
verschillend van die waartegen vroeger Amerikaanse
journalistenfilms zich afspeelden. Alleen de zonneklep
ontbreekt, maar de romantiek is precies dezelfde.
Dat hindert natuurlijk niets, want het gaat om de resul
taten. Als toegewijd kijker heb ik langzamerhand geleerd,
dat de inhoud van Televizier, laten we zeggen over een
maand gerekend, een aantal vaste elementen bevat,
namelijk het Ware Nieuwsverhaal, het Mirakel, de Sob
Story en natuurlijk de bijdrage van een of meer van de
drie bekende commentators.
Om met het laatste te beginnen: de manier waarop het
gebracht wordt was destijds, toen Wibo van de Linde
ermee begon, werkelijk iets volstrekt nieuws. Deze
grondlegger van het moderne Televizier deed een
geslaagde poging om de afstand tussen de commen
tariërende deskundige en het ignorante publiek regelrecht
te overbruggen door het invoeren van een pseudoignorante ondervrager. Een zeer slimme methode, omdat
op die manier het publiek zich niet voor zijn onwetend
heid hoeft te schamen - het heeft immers in de studio
als het ware zijn officiële vertegenwoordiger die het ook
niet weet - terwijl de deskundige die zich eventueel aan
een al te imponerende uitstalling van zijn kennis te
buiten zou willen gaan, door de direkte vragen van zijn
partner in bedwang wordt gehouden. Een praktisch-

in Scholtens

Will Simons

Fons v. Westerloo

democratische overdracht van kennis. De aard van dit
modern gepresenteerde commentaar is bijna altijd
behoudend, vaak gematigd en als de tijden dat eisen,
heftig anti-links.
Dan de Sob Story, of het verhaal van een aangrijpende
gebeurtenis dat ons de tranen in de- keel brengt. Op
dit gebied komt Televizier dikwijls wel sterk uit de hoek,
wat niet wegneemt dat ik persoonlijk dit het meest
aanvechtbare bestanddeel van het pakket vind. Het
gevoel dat met het snik-verhaal geëxploiteerd wordt is
de instant-volksverontwaardiging die meestal niet langer
houdbaar blijkt te zijn dan de uitzending duurt. Vandaar
dat we er meestal ook geen vervolg op horen.
Als voorbeeld noem ik de zaak van een vader, wiens
kind aan zijn ouderlijke macht was onttrokken,
waarna hij met het schaap was ondergedoken. Snikkend
verscheen hij voor de camera's om van de onrecht
vaardige behandeling van de maatschappij te getuigen.
De hoeveelheid onbekende feiten en onbewezen bewe
ringen is in zo’n geval niet te begroten, maar dat is
ook van minder belang, want de snik geeft de doorslag.
Een andere zaak, ook uit 1973, betrof de bedreigde
Joegoslavische ponnies die juist van de slagersdood
waren gered door een even menslievende als humoris
tische Amsterdammer. Mijn diepe bezorgdheid over de
paarden werd door zijn verschijning niet weggenomen,
maar menigeen zal een brok in zijn keel hebben ge
kregen.
Verwant aan de Sob Story is het Mirakel, eveneens een
belangrijk bestanddeel in menig Televizierpakket. Het

E. Peereboom

Mr. Hiltermann

Dr. Hoogendijk

Mirakel is een gebeurtenis waarmee we weinig of niets
te maken hebben, behalve dat door de omvang en
ongebruikelijkheid ervan de mensen paf staan. Het gaat
hun begrip te boven. In een vèr land hebben schurken
zich in een hotel verschanst en schieten op alles wat
leeft en beweegt; er is een zeer groot dier van onbe
kende herkomst in het Naardermeer waargenomen; een
jongeman heeft zijn geheugen verloren en begint bij
stukjes en beetjes zijn verloofde weer te herkennen.
Woorden schieten tekort om dit te beschrijven, maar
Televizier was erbij en laat het zien. Ik schrijf dit zonder
enige geringschatting. Mirakels horen er te zijn, we
hebben er te weinig van, ze versieren het leven der
mensen en als ze zich niet vanzelf voordoen, moeten
we ze veroorzaken. Volstrekt ten onrechte gaat de
Nederlandse televisie met een zeker dédain aan het
Mirakel voorbij.
Dezelfde benadering die we in Televizier tot andere
gebieden van de samenleving zien, doet zich ook voor
jegens de kunst. Als het niet zeer bizar, geruchtmakend
of mirakuleus is, wordt het niet vertoond. Vandaar dat
bijvoorbeeld wél werden vertoond de voorlezing van
Gerard Reve uit eigen werk met de wijnglaspassage,
en een taaie worsteling van mevrouw Bremer met de
heer De Wilde van het Stedelijk, ter gelegenheid van de
dood van Picasso, en handelend om het antwoord op
de vraag: ,,Wat kost nou zo’n schilderij”. Terwille van
de culturele eer wilde de heer De Wilde de prijs geheim
houden, maar tot de onvervreemdbare taak van Televizier
hoorde het om de grootte van het bedrag aan het publiek
door te geven.
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Op zijn best is Televizier bij het rapporteren van het
zuivere nieuwsfeit, de vertoning van het gebeuren zoals
het zich voordoet, zonder toegevoegde moraal. Een
bloemlezing uit dit journalistieke répertoire zal duide
lijker maken wat ik bedoel. Verslaggevers van Televizier
gaan naar het Rembrandtsplein en laten daar zien hoe
in café's negers en buitenlandse arbeiders gediscrimi
neerd worden, en hoe later de eigenaars liegen dat de
stukken ervan af vliegen. De reportage van het beleg
van de gijzelaarsboerderij van Deil is weliswaar door
andere nieuwsrubrieken ook zeer behoorlijk aangepakt,
maar in het on-the-spot-genre voelt Televizier zich het
best thuis. Ik noem een paar grote voorbeelden, die in
vrijwel elke uitzending met een aantal kleine worden
aangevuld, tot en met het nieuwsitem, dat vers van de
telex gerukt aan het gretig publiek wordt voorgelezen.
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Macedonische ponies

Een oppervlakkige analyse als bovenstaande doet geen
recht aan de rubriek in zijn geheel. Het totaal van
AVRO's Televizier is een nieuwsvariété met een hoog
gemiddelde, zoals dat in de Britse en Amerikaanse
omroep al sinds jaren vijf of zes dagen per week wordt
vertoond en dat we hier alleen op maandag krijgen.
In zijn ogenschijnlijk ideologische niet-gebondenheid
is het de AVRO eigen. Wibo van de Linde heeft het
een vorm gegeven waardoor het aan de bloedarmoede
van sommige andere actualiteitenrubrieken ontsnapte.
Toen Jaap van Meekren hem opvolgde, is er althans
voor de beroepskijker geen merkbare verandering in
presentatie en inhoud gekomen, of in ieder geval geen
verslapping. Op zijn best is AVRO's Televizier een snel
en urbaan programma dat er veel meer dan één keer
per week zou moeten zijn.

Willem

Duvs

HERMAN HOFHUIZEN
tv-criticus De Tijd

alles overkoepelende luistervink

ln een jubileumboek van de AVRO mag een hoofdstukje
over Willem Duys zeker niet ontbreken. Op de eerste
plaats niet omdat hij zelf nooit ergens ontbreekt, maar
vervolgens ook omdat hij wel degelijk als een typische
AVRO-figuur kan worden beschouwd. En ik zie best kans
een lijn te trekken die begint bij Willem Vogt en die via
personen en instituten als Han Hollander, de Bonte
Dinsdagavondtrein, Bob Scholte (Goede nacht en

welterusten, of was dat Lex Lammen?) de Matthaus
Passion op Palmzondag en het Concertgebouw op
donderdagavond, P. H. Ritter Jr., Boris Lensky, Snip en
Snap en Gerard van Krevelen (voorlopig) bij hem, Duys,
eindigt. Hij is, als al zijn illustere voorgangers, een alles
overkoepelende luistervink. Dat de luistervinken
inmiddels zijn omgeturnd tot kijkvinken doet daarbij
verder niet ter zake. Het is een mentaliteitskwestie.

En de AVRO mag dan geen zuil willen zijn, dat
die omroep voor een bepaalde mentaliteit staat, is
onmiskenbaar. De pijlers daarvan zijn gevoel voor (liefst
hoogstaande) tradities, een vrij helder inzicht in wat de
gemiddelde burger belieft en behaagt, een soms wat
militanterig aandoende zin voor orde en fatsoen en een
(gelukkig) vrijwel luchtledig nationaal saamhorigheids
gevoel. Dat Willem Duys over dat laatste in ruime mate
beschikt bewees hij destijds drastisch door in een van
zijn Vuisten na wat goedbedoelde wartaal van Carel
Briels (ook hij past in het rijtje) het Wilhelmus aan te
heffen. Maar ook verder heeft hij van alles iets. Ik heb
wel eens gedacht dat hij, Willem, een goede representant
zou zijn van wat men ,,de zwijgende meerderheid” noemt.
Hij heeft er in ieder geval dit mee gemeen, dat hij geen
vijf minuten zijn mond houdt. Maar ik acht hem toch
werkelijk te goed (en vooral te fatsoenlijk) om te kunnen
dienen als woordvoerder van degenen, die, met stomheid
geslagen, hi-ha-hondenlul brullen tegen de scheidsrechter
op het voetbalveld of die voor hun sprakeloosheid een
uitweg zoeken in de Brieven van lezers-rubriek van
De Telegraaf.
U ziet dat ik bezig ben met een poging Willem Duys
in een wijder perspectief te plaatsen. Als ik hem een
beetje ken, kan het hem niet wijd genoeg wezen. En ik
ken hem als mijn broekzak. Want ik heb Willem, de
televisie-persoonlijkheid van kindsbeen af, zien op
groeien.
Ik was er - als tv-criticus - bij toen hij zijn eerste Vuistje
opstak en toen hij met zijn Vuist een of ander jubileum
vierde lag ik toevallig in het ziekenhuis, maar ik heb
mij toen, met bed en al, naar de buis in de conversatiezaal laten rollen, want dit wilde ik niet missen. Ook
volgde ik hem trouw als hij jonge mensen naar het
concertpodium begeleidde en als Duys op zondag bezig
is ben ik er weer bij. Ik wil maar zeggen, zoiets schept
een band, die ten slotte bedrieglijk veel op een familie
band gaat lijken. Het onderling verkeer is wat eenzijdig
gericht, maar toch, ik ken Willem met al zijn eigenaardig
heden, en ik heb in dit boek recht van spreken.
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Welnu, ik begrijp de vergaande populariteit van Willem
Duys best. De meest voor de hand liggende reden
ervoor is, dat hij gezelligheid om zich heen verspreidt.
Gezelligheid nu is, geloof ik, een volstrekt uniek Neder
lands begrip. Met name de gezelligheid die geen tijd
kent. Willem gaat er niet zonder reden prat op dat zijn
programma’s altijd uitlopen. Andere volken weten niet
wat gezelligheid is. De verscheurde toestanden die de
Duitsers onder ..Gemütlichkeit” verstaan lijken er niet op.
Ongetwijfeld hebben Skandinavische en Oosteuropese
landen met al die hartverscheurend lange avonden ook
iets wat in de richting van de gezelligheid gaat, maar zij
is - zo heb ik uit de werken van de desbetreffende
cultuurvolken geroken - zeer somber en dramatisch van
aard. De gezelligheid van de Russen met name is heel
belangrijk. De Hollandse (Nederlandse) gezelligheid
echter onderscheidt zich van alle vergelijkbare feno
menen, door de omstandigheid, dat zij van een
aanstootgevende onschuld is of van een ergernis
wekkende onbeduidendheid als u wilt. De Hollandse
gezelligheid wordt in hoge mate bepaald door een lepel
in de pappot (zo hij al niet in de snert is blijven staan),
door een voordrachtje tussen de schuifdeuren (Mien en
d'r verdomde feestneus) en door op zijn tijd een
stichtelijk, althans opbouwend woord. Maar hoepeldepoep
zit voortdurend op de stoep, ook tijdens de preek. Van
dit soort gezelligheid is Willem Duys de grote kampioen,
zo hij al niet hoepeldepoep zelve is. Maar in ieder geval
heeft hij er kaas (en niets anders) van gegeten.
Iedere Vuist van Willem Duys is een pakjesavond. Let
u maar eens op, u heeft nog niet op hem afgestemd of
hij laat u al weten dat hij weer verschillende verrassingen
voor u in petto heeft. En ten slotte komt altijd Sinterklaas
even persoonlijk binnen, zij het in de gestalte van Luns,
Toon Hermans of in die van een andere Belangrijke
Figuur. Willem heeft een loyaal ontzag voor Belangrijke
Figuren. Toch is er bij hem geen sprake van autoriteiten
vrees. Integendeel, hij gaat vertrouwelijk, zij het toch
nog op enige voet van ongelijkheid, met de autoriteit om.
Hij doet het zó, dat wij royaal in zijn weelde kunnen

delen, want daar is hij niet kinderachtig in. Als hij het
fijn heeft, zullen wij het ook fijn hebben en Belangrijke
Figuren hebben altijd wel een of andere boodschap voor
ons. Het moet trouwens gezegd worden, dat Willem een
vrij eenvoudige norm hanteert bij het vaststellen van de
belangrijkheid van een persoon: belangrijk is hij of zij
die samen met Duys op het scherm verschijnt. Ik ken
verder niemand meer, die zozeer de kunst verstaat van
het mes naar twee kanten te laten snijden als hij. En
een artist, van welke aard dan ook, is zoal niet geniaal,
dan toch ongemeen veelbelovend louter op grond van
het feit dat hij in de Vuist optreedt. Waaruit men gerust
mag afleiden dat Willem Duys, in alle goedhartigheid,
volkomen kritiekloos is. Hij heeft dat gemeen met al
degenen die kritiek (behalve de opbouwende, maar wat
is opbouwend anders dan afbrekend?) alleen maar rust,
zoal niet ordeverstorend achten. De enkele keren dat
hij in zijn programma iets controversieels (de man met
het gaatje in zijn hoofd, de aanrander) ter sprake bracht,
liepen dan ook op een, door hemzelf toegegeven, ramp
uit.
In feite is Willem Duys een doorsnee-zoon van ,,ons"
(nuchtere, maar toch hartelijke) Nederlandse volk, één
grote familie. En wie aan hem komt, komt dan ook aan
ons. Ik heb dat wel eens ondervonden, als ik in mijn
krant weer eens geschreven had, dat ik Willem niet
helemaal au serieus nam.
En als ik erg eerlijk moet zijn, dan moet ik toegeven
dat ik wel degelijk besef dat ik, de spot drijvende met
hem, ook mijzelf een tikkeltje in de maling neem. Want
ik ben Hollander genoeg om iets Duyserigs in mij te
hebben. Alleen, wat ik in mijzelf bestrijd, kan ik in een
ander moeilijk toejuichen.

Willem balt een vuist
Willem peinst

Een hekel aan Willem Duys? Welneen, hoe kan dat nou?
Ik beschouw hem als een aardig, zij het nogal praat
zuchtig familielid. Ik doe het nooit en ik zal het ook
verder nooit meer doen, maar ik zou bij deze feestelijke
gelegenheid zowel de AVRO als Willem Duys (hij is
vast en zeker ook een beetje jarig) willen gelukwensen
met een even passend als krachtig ,,Ad multos annos!”

WIM JUNGMAN
tv-criticus Het Parool

Televisie-toneel

Een stukje schrijven voor het Algemeen Wereldtijdschrift voor Kunsten
en Wetenschappen dat de AVRO doet verschijnen bij gelegenheid
van haar vijftigjarig bestaan, en dat moet gaan over het televisie-toneel?
Heel graag. Ik trek een lade open in het Museum van Inlandsche en
Uitheemsche Voortbrengselen, zoek een aflevering van het Wereldtijdschrift
dat destijds gewijd was aan de keukenliftjes van de weduwe
Lauwereyssen en parafraseer in Boormans trant: „De vreemdeling die
door het centrum van Hilversum slentert en die, verdoofd door de
drukte en de herrie, ergens bij het Hof van Holland op een bank gaat

uitrusten, vermoedt zeker niet dat vlakbij nog
een omroepbedrijf in werking is, dat niet moet onderdoen
voor die van het Verenigd Koninkrijk of van de
Verenigde Staten ..
Wie wil, mag zelf invullen wie bij dit omroepbedrijf
Boorman, Laarmans, de weduwe Lauwereyssen, haar
broer Piet en wie Jeanne van de overkant zijn. Maar ...
„De tous les matériaux artistiques la télévision est certes
qui offre les plus admirables ressources au spectateurs."

voor een avond verlaten om te gaan naar een schouw
burg, is het stellen-van-een-daad in de hoop en ver
wachting dat, eenmaal in het halfduister van die schouw
burg, de magie van een gemeenschappelijk beleven bezit
zal nemen van acteurs en publiek. Tv-toneel daarentegen
komt, net als de melkman van de SRV aan huis. Het is
een gebruiksartikel en moet maar proberen zich waar te
maken; in concurrentie met het avondblad, het andere
net, koffie, thee of een glaasje, breipatroon en buurpraat.

Als het voorgaande associaties oproept bij de vreem
deling die door dit boek slentert, dan kan dat zijn doordat
hij Lijmen van Willem Elsschot heeft gelezen, maar de
kans is veel groter dat hij de bewerking voor televisie
toneel van het boek heeft gezien en daardoor de weduwe
Lauwereyssen (Magda Janssens), haar broer Piet (Jan
Blaaser), Boorman (Bob de Lange) en Teixeira de Mattos
(Ton Lensink) tot zijn kennissen mag rekenen.

Onzin is het trouwens, deze vergelijking, want in het hele
seizoen 70/71, het laatste waarover het Statistisch
Zakboek van het CBS uitsluitsel geeft, trokken alle
schouwburgen in ons land samen niet meer dan 1.200.000
bezoekers (dat waren er ruim 200.000 minder dan het
jaar daarvoor) voor gesubsidieerd toneel. Die mensen
gingen kijken naar in totaal 3.272 voorstellingen (278
voorstellingen minder dan in het daaraan voorafgaande
jaar) en de gemiddelde bezettingsgraad van die schouw
burgen lag niet hoger dan 375 bezoekers per voor
stelling. Cijfers die toneelmalaise doen vermoeden.

De tv-serie Lijmen/Het Been werd door de AVRO uit
gezonden op de avonden van 4, 8, 15 en 20 december
1970. Zij moest op die avonden de concurrentie op
nemen tegen de voor- en napret van d’outhollantse
decemberfeesten én, op het andere tv-net, tegen onder
meer Mod Squad, Dubbeldekkers, Studio Sport en een
zangspel over Baron von Münchhausen. Desondanks
keken er op die vijf decemberavonden telkens opnieuw
zo’n drie miljoen landgenoten van 12 jaar en ouder naar
Lijmen.
Drie miljoen is veel, maar hoeveel? De Utrechtse
Stadsschouwburg, een van de grotere van het land, biedt
momenteel maximaal 909 bezoekers een zitplaats. Stel
nu eens de gemiddelde capaciteit van de Nederlandse
schouwburgen op duizend zitplaatsen (veel te hoog
natuurlijk, maar ik hoef met dat getal niet kinderachtig
te zijn), dan zou dat betekenen dat, om via het theater
evenveel mensen te bereiken als via de televisie, één
aflevering van Lijmen drie-dui-zend uitverkochte speel
avonden zou vergen. Dat is acht jaren lang, elke avond
opnieuw.
Natuurlijk gaat deze vergelijking niet op. Je huiselijke hol

Dat ik toch greep naar deze vergelijking is, omdat in
dienst van wat vroeger heette Kunst aan Allen en
tegenwoordig Cultuurspreiding, de schouwburgen en het
toneel dat daar bedreven wordt, zwaar worden overschat
en de televisie als cultuurdrager schromelijk wordt
onderschat.
Die overschatting/onderschatting begint bij het ministerie
van Cultuur, R. en M. Ter illustratie maar weer wat
cijfers uit dat Statistisch Zakboek 71/72. In het seizoen
’68/’69 vloeide aan overheidsgelden, van rijk, provincies
en gemeenten, een bedrag van bijna 16 miljoen gulden
naar het gesubsidieerd toneel; het jaar daarop was dat
ruim 17 miljoen en in het jaar 71/72 bijna 20 miljoen.
Het Statistisch Zakboek vermeldt ook, dat er per theater
bezoek in ’68/'69 door de overheid ƒ 11,18 werd bij
gepast. Het jaar daarop steeg dat tot ƒ 12,19 en in
70/71 liep dat op tot ƒ 16,63.
Zonder te willen pleiten voor verlaging van de totale som
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van deze subsidies van het totale Nederlandse toneelgebeuren, het doet op zijn minst verbazingwekkend en
discriminerend aan. dat het tv-toneel het moet stellen
zonder dat ruggesteuntje.
Diezelfde overschatting/onderschatting vind je terug bij
opleidingsinstituten voor en beroepsorganisaties van
acteurs en bij te veel directies van gesubsidieerde
toneelgezelschappen, die - gelet op de belangen die op
het spel staan - de alleszins redelijke verlangens van de
afdelingen drama van de omroepen hooghartig afwijzen
als inbreuken op hun schema’s. En ten slotte bij teveel
acteurs, vaak wat geborneerde en kortzichtige mensen,
die, tenzij ze tegen een aantrekkelijk honorarium voor de
STER een of andere witwasser moeten aanprijzen, dan
eventueel wel bereid zijn tussen een uitkoop in Delfzijl
en een in Tiel, voor de lelijke eend in de culturele bijt
een tv-schnabbel mee te pikken; de goeden onder hen
niet te na gesproken.
Leren leven met de televisie is iets wat de gevestigde
cultuurdragers slecht afgaat. Ze zien die „fabriek" in
Hilversum niet zo zitten. Geheel ten onrechte. Die fabriek
geeft jaar in, jaar uit veel meer premières dan het
theatertoneel, heeft veel meer rollen te bezetten, geeft
veel meer (al is het nog te weinig) Nederlandse toneel
schrijvers emplooi dan het gevestigde toneel en bedient
een vele malen groter publiek, zelfs al is zo’n tv-première
tevens de enige en laatste voorstelling. (Over de
schande van het uitwissen van veel onvervangbaar
beeldmateriaal nadat het een keer dienst heeft gedaan ook alweer een kwestie van geld - ware een afzonder
lijk verhaal te schrijven.)
De nog steeds niet beslechte strijd om volwaardige
erkenning van het tv-toneel is zo oud als de televisie
zelf. Immers, een toneelstukje laten opvoeren voor het
oog van de tv-camera: het medium leek er voor ge
schapen. En vóór de ontdekking wat je met tv allemaal
nog meer kon doen, maar gelijktijdig met de trouvaille
van de zichtbare omroepster (Uw gastvrouw voor van
avond), de tv-quiz en de dagsluiter, dook het tv-spel op.
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Op de tweede avond die de AVRO toeviel voor de
verzorging van een tv-programma op vrijdagavond
19 oktober 1951, regie Erik de Vries, hulpregie Ger
Lugtenburg, Joop Simons en Jan van Herpen, was dat:
solotoneel van Fie Carelsen die telefoneerde. (Om acht
uur begon die AVRO-avond met testplaat en grammofoonmuziek: het orkest van Sidney Torch speelde op
Parlophone R 3320 de Televisiemars van Eric Coates,
gevolgd door AVRO-herkenningsmelodie plus het beeld
van de wapperende AVRO-vlag en aankondiging van het
summiere' aanbod door omroepster Netty Rosenfeld.)
Gaande met onrechtvaardige zevenmijlslaarzen langs
hoogtepunten van het AVRO-tv-toneel, houden we toch
de pas even in bij 22 november 1959. Dat was een
zondagavond en op die avond ging een stuk over het
scherm, waar op maandag in kantoren en fabrieken
evenveel over werd nagepraat als over tv-voetbal. Ik
bedoel het Requiem voor een Zwaargewicht van de
Amerikaan Rod Serling, vertaald door Gerrit Kouwenaar,
gespeeld door Ko van Dijk, als de bejaarde bokser
Mountain McClintock, Ton van Duinhoven als diens
manager Maish Loomis en Jan Blaaser als Army, diens
verzorger.
De Nederlandse Boksbond was in de dagen die aan de
uitzending voorafgingen boos, omdat er een smet werd
geworpen op de nobele kunst der zelfverdediging. (Er
is in al die jaren weinig veranderd, ook niet in de mate
waarin het de tv nog steeds lukt ,,mij, en ontelbaren met
mij” boos te maken.) De tv-kritieken daarentegen waren
juichend. Een ervan: „Regisseur Walter van der Kamp
wist dankzij tientallen close ups van met zorg voor
bereide details dit spel de adem van de werkelijkheid te
geven.”
Daar is hij dan, de naam van Van der Kamp, de man die
meer dan anderen gezichtsbepalend was en is voor het
aanbod van tv-toneel van de AVRO. In 1954, 19 jaar
geleden, trad hij als 26-jarige met een onopvallende staat
van dienst bij het toneel en in de journalistiek in dienst
van de AVRO-tv. Hij noemt zich een laatbloeier en
schrijft de kansen die hem geboden zijn bij de AVRO op
het credit van Ger Lugtenburg.

Regie: Walter van der Kamp

Zonder althans enige extra aandacht voor het werk van
Van der Kamp laat zich geen vogelvlucht schrijven van
het eigentalige tv-drama. Hij heeft het tv-vak in de
praktijk der dingen, met vallen en opstaan, maar steeds
minder vallen, onder de knie gekregen. Nu zou één
tv-spel (in 1959) waarvoor publiek en kritiek alle registers
van enthousiasme opentrekken, nog een toevalstreffer
kunnen zijn, maar de reeks is inmiddels zó lang en
bevestigt telkens opnieuw zózeer zijn vakmanschap en
artisticiteit, dat hij, met een Willy van Hemert, een
unieke plaats inneemt.

schrijven de tv-conceptie voor ogen te hebben en
schrijvende aan een dialoog te „horen" hoe die op de tv
zal overkomen. Dat ik daarbij de repertoire-keuze van
Van der Kamp hoger aansla dan die van Van Hemert,
moeten degenen, wier hart uitgaat naar De Kleine
Waarheid en Bartje boven Villa des Roses, Lijmen/Het
Been en Karakter, (om nog niet te spreken over
Tijl Uilenspiegel en De Stille Kracht, die in het nu be
gonnen seizoen door de AVRO op het scherm
worden gebracht) maar aan een gril toeschrijven.

Ik dacht dat daar een verklaring voor was, die tevens een
verklaring inhoudt voor het falen van sommige anderen:
schrijvers voor de tv en tv-regisseurs. Beiden, Van der
Kamp en Van Hemert, zijn doe-het-zelf speurneuzen naar
materiaal voor tv-spelen (meestal series); doe-het-zelf
bewerkers van dat materiaal en doe-het-zelf regisseurs.
Daardoor verenigen zij in zich de kwaliteit om bij het

Als was het om bij gelegenheid van dit gouden jubileum
te bewijzen en te onderstrepen wat de Nederlandse
televisie kan doen en doet voor de verbreiding van de
eigen cultuur biedt de AVRO, afgezien dan nu van wat de
andere componenten op stapel hebben staan, een eigentalig repertoire waar je U tegen mag zeggen. Om te
beginnen in september, in bewerking en regie van Van
der Kamp een vierdelige tv-serie van elk circa anderhalf
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uur naarTijl Uilenspiegel van Charles de Coster; daarna
in januari een achtdelige serie, van elk circa 50 minuten,
naar het boek Een Mens van Goeden Wil van Gerard
Walschap, bewerkt door Nel Bakker en geregisseerd
door John van de Rest in een coproduktie van AVRO en
BRT en dan, tegen maart 74, opnieuw in regie en
bewerking van Van der Kamp de driedelige serie, van
anderhalf uur elk, naar het boek De Stille Kracht van
Louis Couperus.
En dan nog zijn er mensen die vinden dat er maar wat
wordt gesmeten en gebrast daar in Hilversum van hun

zuurverdiende, veel te hoge kijkgeld.
Honderd en acht gulden All In: een vriendeprijsje!
Boorman besluit zijn artikel voor het Wereld
tijdschrift. Schrijf maar op De Mattos: „Lezer, gij hebt
nu een hoekje van Hilversum bezocht, waarvan gij het
bestaan niet vermoed hadt, en gij zijt ons dankbaar, niet?
Want geen gids ter wereld, ook niet het reisbureau
Oriënt, dat anders van aardige hoekjes wel wat afweet,
had u er ooit heengebracht. En vertel nu maar gerust aan
vrienden en kennissen, dat daar, in alle stilte en zonder
reclame, de beste tv-stukken vervaardigd worden."

Requiem voor een Zwaargewicht, 22 november 1959
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NICO SCHEEPMAKER
tv-criticus GPD-bladen
en Vrij Nederland

Pevton Place

een koningsdrama in de tongval van deze tijd
Mijn eerste recensie van Peyton Place (over de eerste
aflevering op 27 september 1967) luidde als volgt:
„De grote buitenlandse troef van de VARA voor dit
seizoen (de Forsyte Saga) is al allerwegen met vol
doening ontvangen. Gisteren speelde de AVRO op
Nederland 2 haèr grote troef in dit genre uit, te weten
Peyton Place, gebaseerd op de beide boeken die Grace
Metalious tegelijkertijd beroemd, berucht en rijk maakten
en haar tenslotte, door drank gestuwd naar het schijnt,
de dood indreven.
De inwoners van het stadje, die elkaar herkenden of
meenden te moeten herkennen, waren indertijd zo furieus
over haar eerste boek, dat zij haar man, een onder
wijzer, onmiddellijk lieten ontslaan. Grace Metalious
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heeft zelf, blijkens de achterflap van „Terugkeer naar
Peyton Place" geschreven: „De stadjes in New England
zijn klein en vaak zijn ze mooi. In de ogen van een
toerist zijn ze zo lieflijk en vreedzaam als een gekleurde
prentbriefkaart, maar als je onder de oppervlakte kijkt,
is het of je met je voet een steen hebt omgekeerd.
Allerlei zonderlinge wezens kruipen plotseling onverhuld
en in het volle daglicht rond. Iedereen die in het stadje
woont, weet wat er zich afspeelt - geheimen zijn een
voudig onbestaanbaar - maar niemand wil dat ook
buitenstaanders er achter zullen komen. En het minst
van al wilden zij de waarheid gedrukt zien. Ik heb
geschreven wat er gebeurt - en zij weten wat er gebeurt.
Zo zijn de mensen nu eenmaal."

De eerste aflevering (een „halve" van 25 minuten), viel
me om de waarheid te zeggen niet mee. Het was
natuurlijk leuk om Mia Farrow (Frank Sinatra's vrouw)
nu eens in werking te zien, maar voor het overige kreeg
ik de indruk dat we te maken zullen krijgen met alweer
zo’n clichématige Amerikaanse familiehistorie, waarbij
een zoon, die zijn vader de weduwnaar in het bijzijn van
een buurvrouw betrapt, zich diep gewond afwendt en
zegt: „U hebt mij nu toch niet meer nodig". Want dat is
het aardige van Amerikanen: Zij kunnen niet leven zonder
van uur tot uur het gevoel te hebben dat iedereen in
hun omgeving hen dringend nodig heeft. Maar goed,
de eerste stap is pas gezet, oordelen is voorbarig."
Toen ik die eerste recensie van Peyton Place opvroeg,
koesterde ik de hoop dat ik er al alles in had samen
gevat wat achteraf gezien over zes jaar wekelijks
Peyton Place gezegd kon worden (zoals een chromosoom
ook al alle eigenschappen bevat van de latere volwassen
mens), maar die hoop ging slechts ten dele in vervulling.
Wat me mishaagt in deze recensie is de nadruk die ik
leg op „alweer zo'n clichématige Amerikaanse familie
historie". In de eerste plaats deugt hierin het woord
„alweer" niet. Waar ik vermoedelijk aan dacht was aan
zulke Amerikaanse series als „Vader weet het beter",
maar wat ik toen nog niet wist of besefte was, dat met
Peyton Place een nieuw genre Amerikaanse familie
historie werd aangeboord, die alleen daarom al niet
clichématig kon zijn omdat het cliché pas ontstaat,
geruime tijd nadat het origineel gecreëerd is. Natuurlijk
bevatte Peyton Place allerlei cliché-elementen uit
voorgaande series, maar als totaliteit kon er geen
sprake zijn van clichématigheid, althans niet in het begin.
Peyton Place duurde echter zo lang dat het zich
tenslotte in zijn eigen staart ging bijten: het laatste kwart
ervan was in veel opzichten inderdaad een cliché, en
soms zelfs een parodie van het voorafgaande driekwart.
Dat zal ook wel de reden zijn, dat een telefoon-enquête
in april 1973 uitwees dat slechts 24 % van de regelmatige
kijkers naar P.P. (toch nog altijd 58 % van alle kijkers)
meende dat P.P. nog jaren mocht doorgaan. Liefst 55 %

meende dat het nu mooi is geweest, en 20 % vond dat
de serie al eerder had moeten stoppen. Geen wonder
dus dat slechts 29 % ,.enthousiast" was over het idee
om ook de vervolgserie „Return to Peyton Place" uit te
zenden, terwijl 41 % „niet zo erg enthousiast" was, en
25 % het zelfs een „slecht idee" vond. Trouwens, de
kijkdichtheid en waardering waren de laatste tijd ook
geslonken. De gemiddelde kijkdichtheid was in het
4e kwartaal 1967 nog maar 17,8 % (waardering 73),
steeg gaandeweg tot 59,8 % in het 4e kwartaal 1971
(waardering 75), om daarna weer langzaam weg te
zakken naar 55,1 % (waardering 72), terwijl het bij het
opstellen van dit artikel laatst bekende cijfer van
18 juni 1973 een kijkdichtheid van 51,0% en een
waardering van 71 toonde.
Waarin onderscheidde Peyton Place (in de volksmond
„Pekelvlees") zich nu van de gemiddelde clichématige
Amerikaanse familiehistorie, en trouwens ook van de
Engelse voorbeelden in dat genre, van Coronation Street
tot The Ashton Family? Peyton Place was in diepste
wezen een Koningsdrama, zoals we dat van Shakespeare
kennen, en als „Griekse tragedie" van Sophocles c.s.
Terwijl „Vader weet het beter", Coronation Street en
The Ashton Family over de kleine, dagelijkse beslomme
ringen van the man in the Street respectievelijk the man
in the house en vooral: the man in the family gingen,
had Peyton Place alleen in schijn het dagelijkse leven
van een aantal inwoners van een klein Amerikaans stadje
tot onderwerp. In werkelijkheid waren alle gebeurtenissen,
net als bij Shakespeare, sterk vergroot. De oude Peyton
was niet zomaar een ietwat tirannieke grootvader die de
wind er onder had, nee, hij was het prototype van de
tiran, een King Lear for his own saké, geen mens van
vlees en bloed, maar het standbeeld van het soort
persoon dat hij uitbeeldde. En dat gold voor alle anderen
ook. Zij waren geen gewone mensen, onderworpen aan
alle pro’s en contra's, al het goede en slechte van het
dagelijkse leven, nee, zij waren ieder in hun eigen rol de
giganten die heen en weer werden geworpen tussen de
verhevigde voorstellingen van Goed en Kwaad, Liefde
en Haat, Egoïsme en Altruïsme, Geweld en Noblesse.
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Martin Peyton

Leslie Harrington

Steven Cord

Rodney en Betty, een paar apart

Norman

Hannah, zijn moeder

Mevrouw en meneer Carson

Rita, zijn vrouw

Dr. Rossi, arts

Allison

Peyton Place, kortom, was het langste koningsdrama
aller tijden, getoonzet in de TV-tongval van deze tijd.
Het lijkt natuurlijk heiligschennis om P.P. te vergelijken
met de toneelstukken van Shakespeare, maar men
onderschatte niet de hoeveelheid talent en creativiteit
die in Peyton Place geïnvesteerd werd. Waarom sprak
Peyton Place zoveel meer aan dan Coronation Street?
In de eerste plaats omdat de hoofdpersonen „groter"
waren, duidelijker herkenbaar, beter gecontoureerd.
Coronation Street werkte (of werkt: ik heb de neiging
terug te blikken, omdat ik al die series nu langzamerhand
wel gezien heb) met meer ineengevlochten scènetjes in
dezelfde tijdsspanne als Peyton Place, waardoor de
Engelse acteurs minder de kans kregen zichzelf „uit te
spelen". Peyton Place dreef doorgaans op het vaste
schema van zes scènes in een half uur, waarbij iedere
scène voldoende tijd kreeg om zich met zijn tentakeltjes
vast te klampen in het geheugen van de kijker. Mede
daardoor (en ook doordat „massa-scènes" van meer
dan drie, vier personen, zoals de café-scènes in
Coronation Street, zoveel mogelijk vermeden werden)
kregen de figuren in Peyton Place die extra vergrotende
dimensie die bijvoorbeeld ook zo kenmerkend is voor
alle acteurs in films van Ingmar Bergman, waarin de
eenvoudigste pompbediende, de meest terloopse
kantoorklerk nog de gigantische persoonlijkheid van
een Winston Churchill meekrijgt.
Het is daarom ook geen wonder, dat er in Amsterdam
een Peyton Place Club bestond, die weliswaar als los
zand aan elkaar hing, geen statuten kende, niet echt
wekelijks bijeenkwam om in gezamenlijke meditatie de
nieuwe aflevering te bekijken, maar die toch „menigmaal"
samenkwam om Peyton Place als gelijkgezinde commune
te bekijken. Ik heb zo’n sessie eenmaal bijgewoond,
ten huize van de schrijfster/journaliste Eva Hoornik en
haar man, de schrijver en dichter (vice-voorzitter van de
Vereniging van Letterkundigen) J. Bernlef. Ook aanwezig
waren de schrijfster Marga Minco, haar man Bert Voeten
(onze beste Shakespearevertaler), de journaliste Hanneke
Meerum Terwogt, de toneelspeelster/zangeres Linda van
Dijck en de voorzitter van de Raad voor de Kunst, de

pianist/componist Reinbert de Leeuw. En nog enkele
mensen, die ik even niet in mijn geheugen kan terug
roepen. Zij zijn de leden van deze Peyton Place Club,
en er moet heel wat gebeuren willen zij een aflevering
overslaan. Zij kenden ook alle figuren uit en te na,
inclusief alle verwikkelingen waarin zij de laatste jaren
verzeild waren geraakt. Keken zij met vrome, verstilde
aandacht? Ben je gek, malle meid! Het was aan één
stuk door lachen geblazen, de op- en aanmerkingen
vlogen over en weer, de wise-cracks waren niet van de
lucht, ik heb zelden met zoveel plezier naar een TVprogramma zitten kijken, en zeker niet naar Peyton Place.
U denkt nu misschien, dat zij oneerbiedig keken, en zich
met P.P. vermaakten zoals primitieve lieden zich in de
middeleeuwen vrolijk maakten over gebochelden? U hebt
het mis. Natuurlijk, ik zou de waarheid geweld aan doen
als ik u wijs probeerde te maken dat zij Peyton Place
voor 100 % au sérieux namen, maar dat is een andere
zaak. Zij nemen Shakespeare, de Raad voor de Kunst,
de poëzie en andere serieuze zaken ook niet voor 100 %
au sérieux. Maar ik ben er van overtuigd dat zij Peyton
Place wel als visueel vervoermiddel au sérieux genomen
hebben, als iets waarmee je, met zijn allen kijkend en
commentariërend, een heidens plezier kon beleven.
Je zat er bij en je keek er naar, - en dat is meer dan
van het gros van de TV-programma’s gezegd kan worden.
De een keek er zo naar, de ander zus, de derde weer
op een andere manier, maar kijken deden ze! De cijfers
wijzen dat ook uit. In eerdergenoemde telefoonenquête zei
55 % dat het nu mooi is geweest, en 20 % meende
dat men al eerder met P.P. had moeten stoppen. Bij
elkaar 75 %. Dat was niet 75% van alle kijkers, maar
75 % van die kijkers die nog min of meer regelmatig
keken! Zij keken, hoewel zij vonden dat het voor hen
eigenlijk niet meer hoefde. Van alle TV-programma's
was dan ook Peyton Place het beste vervangingsmiddel
voor het aloude apenootjespellen in gezinsverband,
waarmee men zich in het televisieloze tijdperk nog
vermaakte. Wie er eenmaal aan begonnen was (nootjes
pellen, óf Peyton Place-kijken), kon er niet meer mee
ophouden, ook al had hij er zijn buik allang aan
volgegeten.

Opa Carson

Ada Jacks, waardin

Ann Howard

chauffeur van mr. Peyton

broer van dr. Rossi

Dr. Harry Miles

Moeder van Betty
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In dit tweede gedeelte van het AVRO-jubileumboek wordt een gevarieerde hoeveelheid
aspecten behandeld inzake het mediabeleid en het proces van massacommunicatie. Begonnen
wordt met het actuele en structureel belangrijke chapiter van het geïntegreerd massamediabeleid
dat het gehele veld van de informatievoorziening beslaat. Daarna volgen sociologische en
technologische beschouwingen op deelgebieden. Een sociaal-wijsgerige verhandeling sluit
dit boek af.
In meerdere artikelen wordt gesproken over de complementaire ofwel aanvullende functies van
de massamedia. Ook voor omroep en wetenschap zijn complementaire functies te definiëren.
De verantwoordelijke beheerders van de media radio en televisie zouden er zeer bij zijn gebaat als
de sociale wetenschappers zich veelvuldiger en intensiever dan tot nu toe studieus zouden
inlaten met de media. De communicatiewetenschap is er mee gediend als theorieën in de
praktijk kunnen worden getoetst en als goedgericht toegepast onderzoek de theoretische kennis
rond het proces van massacommunicatie weer verder verruimt.
De relatie omroep en wetenschap dient spoedig sterk te worden verstevigd. Hopelijk vormen
navolgende beschouwingen daar een bijdrage toe.
de eindredacteur
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DR. JOAN HEMELS
Wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor
Massacommunicatie van de Katholieke Universiteit te
Nijmegen.

Geïntegreerd
nassamediabeleid:
een utopie ?
Er kan in de laatste maanden geen rapport of nota met
betrekking tot massacommunicatie verschijnen, of er
wordt een passage gewijd aan het „geïntegreerd
massamediabeleid". In de fase van voorbereiding van
dit jubileumboek verschenen o.m. een door prof. mr. dr.
M. Rooij aan het bestuur van de vereniging De Neder
landse Dagbladpers uitgebracht advies „Lokale (regio
nale) kabelomroep en de dagbladen” (april, 1973), een
publikatie van de Stichting Moderne Media „Visie op

kabeltelevisie” (juni, 1973) en een rapport van de hand
van drs. F. Kempers „Massacommunicatieonderzoek in
Nederland. Suggesties voor een researchstrategie”
(voorjaar, 1973). Laatstgenoemd rapport uit het Instituut
voor Perswetenschap aan de Universiteit van Amster
dam heeft een van de twee andere publikaties sterk
afwijkend oogmerk. Het wil duidelijk maken, dat de toe
komstige ontwikkeling van een massacommunicatiebeleid begeleid moet worden door studie en onderzoek.
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In het advies aan de NDP en het rapport van de SMM
wordt gesteld, dat er nog geen sprake is van een over
heidsbeleid dat meer eenheid brengt in de benadering
van de massamedia. Rooij wijst er op, dat het geïnte
greerd massamediabeleid niet alleen een regeringszaak
is, maar dat het ook de media zelf aangaat.
In de hierna volgende bijdragen wordt geprobeerd het
begrip geïntegreerd massamediabeleid te verhelderen
en worden voorstellen gedaan met betrekking tot een
„infrastructuur" voor een dergelijk beleid.
Onder politiek kan men - volgens een om
schrijving van prof. dr. A. Hoogerwerf verstaan: het overheidsbeleid, alsmede de
totstandkoming en effecten ervan. Overheids
beleid behoort tot de wezenlijke elementen van de poli
tiek. Het komt tot stand in een proces van krachten
waarin conflicten en samenwerking voorkomen. Een
beleid is, opnieuw volgens de hierboven genoemde
politicoloog, „een min of meer weloverwogen streven
om bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en in
een bepaalde tijdsvolgorde te bereiken. Het is een
poging van de mens om zich niet slechts passief aan
veranderingen in zijn milieu aan te passen, maar ook
actief veranderingen tot stand te brengen of tegen te
houden, te vertragen of te versnellen, te besturen of
althans bij te sturen". (A. Hoogerwerf, Politiek. In:
A. Hoogerwerf (red.), Verkenningen in de politiek,
Alphen aan den Rijn, 1972, dl. I, pp. 18 e.v.).
Beleid komt tot stand onder invloed van een bont
geheel van krachten, waartoe niet alleen de staatsor
ganen, zoals de ministerraad, de departementen en het
parlement behoren, maar ook niet-staatsorganen, zoals
politieke partijen, massamedia, belangen- en pressie
groepen en buiten-parlementaire actiegroepen.
Aan het moderne overheidsbeleid zijn twee opvallende
aspecten te onderkennen, n.l. dat van het wetenschap
pelijk onderzoek en dat van de planning. Het weten
schappelijk onderzoek wordt steeds meer ingeschakeld
om de aard van de beleidsproblemen te onderkennen;
de planning wordt ingeschakeld om de alternatieve
oplossingen te ontwerpen met hun voor- en nadelen.
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Binnen het geheel van het overheidsbeleid kan men
o.m. het beleid t.a.v. de verschillende maatschappelijke
sectoren onderscheiden. Aan bijv. welzijnsbeleid,
financieel-economisch beleid, cultuurbeleid, onder
wijsbeleid en wetenschapsbeleid zouden wij het massa
mediabeleid expliciet toegevoegd willen zien. Uit het
voorgaande moge duidelijk geworden zijn, waarom wij
in tegenstelling tot veel buitenlandse auteurs liever het
begrip massamedia beleid dan mediapolitiek hanteren.
De massamedia hebben in Nederland en in andere
westerse democratieën o.m. de functie het regerings
beleid kritisch te begeleiden ofwel - gedacht vanuit
sommige politici - hinderlijk te volgen. Zij delen deze
taak met de volksvertegenwoordiging, de politieke par
tijen en de pressiegroepen. De z.g. „watch-dog-functie"
van de massamedia mag dan een negentiende-eeuwse
liberale signatuur hebben, zij is ook ingebouwd in de
met name na de laatste wereldoorlog tot ontwikkeling
gekomen theorie van de sociale verantwoordelijkheid
van de massamedia.
Onder het liberale regime werd de overheid geacht
zich verre te houden van inmenging t.a.v. de media.
In de twintigste eeuw leidde de ontwikkeling van de
jongere media film en omroep tot een wijziging in de
verhouding overheid-media. Zo werd op 1 maart 1928
de Wet van den 14den mei 1926 tot bestrijding van de
zedelijke en maatschappelijke gevaren van de bioscoop
van kracht. De overheid achtte zich verplicht niet de
produktie, maar de verspreiding van films aan een wet
telijke regeling te onderwerpen. Zij beriep zich daarbij
op de veronderstelde zedelijke en maatschappelijke
gevaren van de bioscoop, de plaats waar film en publiek
elkaar troffen. De radiowetgeving werd verdedigd met
de overweging, dat de overheid regelend moest optre
den om een chaos in de ether te voorkomen en buiten
landse belangen in het oog te houden.
De Radiowet van 1928 hield een wijziging van de Tele
graaf- en Telefoonwet van 1904 in en was in feite geen
afzonderlijke wet. Als zodanig kan eerst de Omroepwet
(Wet van 1 maart 1967 tot regeling van de omroep)
beschouwd worden.

Kennen wij een inmiddels zeer omstreden en verouderde
Bioscoopwet en een door zijn uitwerking op het om
roepbestel evenmin boven kritiek verheven Omroepwet,
een Perswet is uitgebleven. Toen de overheid na 1945
een vergunningenstelsel hanteerde (tot 1 juli 1947), de
papierdistributie begon te regelen, de perszuivering
ter hand nam en ook t.a.v. kranten een streng prijsbe
leid ging voeren, leek de weg naar een perswet
gebaand. De Persraad hield zich in zijn op het Tijdelijk
Persbesluit 1945 gebaseerde samenstelling in 1946
intensief bezig met het opstellen van een voorontwerpperswet. Toen de leden ervan niet tot overeenstemming
konden komen, verzochten zij de ministers van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen en van Justitie een
afzonderlijke commissie in te stellen. Begin 1947 werd
die commissie onder voorzitterschap van prof. dr.
W. J. M. Pompe geïnstalleerd. De opdracht luidde te
werken aan de voortzetting van het ontwerpen van een
perswet. De commissie heeft veel verzet opgeroepen
en - hoewel zij eerst op 7 juni 1960 werd opgeheven mets blijvends opgeleverd.
De persraad kon - analoog aan de Radioraad van 1929
- de regering uit eigen beweging of op verzoek advi
seren. De eind 1951 geïnstalleerde Televisieraad werd
op 1 januari 1954 weer opgeheven. De Radioraad behar
tigde van dat tijdstip af alle omroepzaken. Sinds de
inwerkingtreding van de Omroepwet op 29 mei 1969
functioneert de Omroepraad als opvolger van de Radio
raad.
Uit deze schetsmatige terugblik blijkt, dat de
massamedia, die nog steeds o.m. het beleid
van de overheid transparant proberen te ma
ken, langzaam maar zeker ook zelf voorwerp
van overheidsbeleid zijn geworden. Spreekt men over
,,(massa)mediabeleid”, dan dient men te bedenken, dat
de media afzonderlijk en in eerste aanzet soms ook
reeds gezamenlijk beleid voeren. Dit beleid heeft behal
ve algemene bedrijfseconomische elementen ook speci
fiek op de doelstellingen van de massamedia gerichte
aspecten. Tot de te realiseren functies van de massa-

media behoren - behalve de reeds genoemde watchdog-functie in een democratische staat - informatie
voorziening (door het geven van nieuws, analyse en
commentaar) en het bieden van verstrooiing. Het beleid
van de massamedia film, omroep (radio en televisie) en
pers (dag-, nieuws-, en weekbladen, tijdschriften en
boeken) blijkt naar buiten het duidelijkst via de organi
saties die ter behartiging van gemeenschappelijke
belangen in het leven geroepen zijn. Voerde aanvanke
lijk iedere courantier, (boek)drukker, boekhandelaar,
uitgever, dagbladonderneming, tijdschriftenuitgever,
omroeporganisatie etc. voor zich een beleid, spoedig
verenigde men zich. Bij sommige oudere organisaties
speelde aanvankelijk het gezelligheidsaspect een
belangrijke rol, maar ook daar trad na verloop van tijd
een accentverschuiving in de richting van belangenbe
hartiging op. De Vereeniging ter Bevordering van de
Belangen des Boekhandels ontstond reeds op 11 augus
tus 1815. In de eerste decennia van zijn bestaan waren
de functies van boekverkoper, uitgever, drukker en
binder niet zelden in één persoon verenigd. De schei
ding die ontstond tussen boekverkopers en uitgevers,
leidde tot de oprichting van twee afzonderlijke organi
saties: de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond
(KNUB) in 1880 en de Nederlandse Boekverkopers
bond (NBB) in 1907.
De uitgevers van dagbladen vonden elkaar in 1908 in
de Vereniging de Nederlandse Dagbladpers (NDP). De
typografen en journalisten hadden zich toen reeds resp.
sinds 1866 en 1884 georganiseerd, zij het dan, dat
laatstgenoemde categorie nog weinig vakbond-allures
vertoonde. Gemeenschappelijke belangen lagen ook
ten grondslag aan de oprichting van de Nederlandsche
Vereeniging van Houders van Advertentiebureaux in
1915 en de Bond van Adverteerders (BVA), in 1919
opgericht.
In 1912 werd de vereniging de Nederlandsche Perio
dieke Pers (NPP) opgericht als organisatie van de uit
gevers van nieuwsbladen en tijdschriften. Na 1945 wer
den de afzonderlijke organisaties Nederlandse Nieuwsbladpers (NPP) en de Nederlandse Organisatie van
113

ÜÜ&
Tijdschrift-Uitgevers (NOTU) opgericht. Dankzij hier
genoemde vormen van samenwerking kwamen o.m. in
1935 het Algemeen Nederlandsch Persbureau (ANP) en,
eveneens in 1935, het Centraal Bureau voor Couranten
publiciteit (CEBUCO) tot stand.
De exploitanten van bioscopen (waaronder de reisbio
scopen) richtten in 1918 de Nederlandsche Bioscoop
bond op, waarvan sinds 1923 ook de filmverhuurkanto
ren deel uitmaakten.
Zelfs de elkaar in de beginperiode van de omroep niet
zo vriendelijk gezinde omroeporganisaties zochten naar
onderling contact om doeltreffender gemeenschappe
lijke belangen te kunnen behartigen.
In 1936 verving het Centraal Bureau van den Omroep
het oude Comité van Omroepverenigingen. In eerst
genoemd bureau had ook de AVRO zitting. Op 15 mei
1944 werd de Federatie van Omroepverenigingen opge
richt door AVRO (uitgetreden in 1967), VARA, KRO en
NCRV.
Resumerend kan men vaststellen, dat de
ontwikkeling van de afzonderlijke massame
dia gepaard gegaan is met een toename van
de gezamenlijke beleidsvoorbereiding, be
leidsbeslissing en beleidsuitvoering. Men hoede zich
echter voor irreële conclusies: de gezamenlijkheid
tastte nooit de gerespecteerde zelfstandigheid van de
samenstellende delen aan. De samenwerkingsverban
den (verenigingen, stichtingen, comités, bureaus en
federaties) waren bovendien typisch „mediaal" van
karakter. Er waren geen dwarsverbindingen tussen de
massamedia film, pers en omroep onderling. Binnen de
genoemde massamedia werden de relaties tussen de
werkgevers en werknemers geregeld, hetgeen o.m. tot
uiting komt in afzonderlijke collectieve arbeidsovereen
komsten voor journalisten bij dagbladen, nieuwsbladen
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en tijdschriften en voor omroepmedewerkers.
De overheid sanctioneerde de hokjesmentaliteit tussen
de media door Persraad en Radioraad, later Omroepraad, naast en onafhankelijk van elkaar te laten functio
neren. De Persraad hoefde zich daarbij niets gelegen te
laten liggen aan boek en bibliotheek, zodat binnenkort
ook een Bibliotheekraad in het leven geroepen zal
worden. Zoals de overheidsbemoeiing zich in de laatste
halve eeuw op alle terreinen van het maatschappelijk
leven sterker doet voelen (woningbouw, ruimtelijke or
dening, milieuvraagstukken etc.), zo is de overheid ook
meer betrokken geraakt bij het verschijnsel massacom
municatie. Het duidelijkst blijkt dat op het punt van de
omroep. Het zou de moeite waard zijn de geschiedenis
te schrijven van de omroeppolitiek van bijv. na 1945.
De regering besloot weliswaar al in 1938 tot de invoe
ring van televisie, maar de oorlog bracht uitstel. Dit
uitstel mocht dan op afstel gaan lijken, in 1951 was het
dan zover. Op 29 september kreeg de Nederlandse
Televisie Stichting (NTS) een zendmachtiging voor drie
uur per week voor de periode van 1 oktober 1951 tot
1 oktober 1953, toen het televisiebestel definitief begon
op basis van een overgangsregeling. De legislatieve
arbeid en het daarmee verbonden commissiewerk in de
vijftiger en zestiger jaren is indrukwekkend geweest. De
politici hadden - getuige de Handelingen van de Ka
mers - handenvol werk aan omroepzaken.
De exploitatie van reclame in radio en televisie werd
aanleiding tot een botsing tussen de belangen van om
roep en pers. Het oudere medium werd uitgesloten van
de exploitatie van de etherreclame. Op 27 juni 1966 ver
leende minister M. Vrolijk de Stichting Etherreclame
(STER) een concessie voor het uitzenden van televisie
reclame. Toen op 2 januari 1967 de eerste uitzending
plaats vond, kon het (gratis uitgezonden) spotje met de
CEBUCO-slagzin ,,De krant kunt U niet missen, geen
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dag" de bittere pil voor de dagbladuitgevers niet ver
gulden. Op 1 maart 1968 startte de radioreclame via de
drie Hilversumse radiozenders. De verhouding omroep-pers is o.i. door de invoering van de etherreclame
zonder participatie daaraan van de pers (dagbladen,
nieuwsbladen en tijdschriften) moeilijker dan ooit
geworden. De altijd als tijdelijk beschouwde compen
satie voor de dagbladen (aanvankelijk ook nog de tijd
schriften) uit de opbrengsten van de etherreclame werd
door de NDP geaccepteerd als gedeeltelijke schade
loosstelling, niet als subsidie. De Nederlandse Omroep
Stichting (NOS) werd deze telkens verlengde compensatie een doorn in het oog, omdat zij in financiële moeilijkheden raakte.

minister van CRM pas één keer een advies van de
raad gepubliceerd heeft. De Omroepraad schrijft dit
in het jaarverslag over 1971, dat al op 19 mei 1972
gereed was, maar eerst eind januari 1973 door de minis
ter voor publikatie vrijgegeven werd.
De tot dan toe weinig slagvaardige Persraad kwam in
1967 met een aantal suggesties die de situatie van de
pers op kortere en middellange termijn gunstig zouden
moeten beïnvloeden. Op 27 april 1968 gaf de Persraad in
een rapport „Concentratie-tendensen in de dagblad
pers" meer achtergrond aan de eerder gedane voor
_ 1969 een „Voorstellen. Bovendien bood de Persraad in
ontwerp wet voorziening perswezen" aan. Daarin werd
o.a. een regeling voorgesteld om fusies en'samenwerkingscontracten tussen uitgevers van dag- en nieuws
bladen en opinievormende tijdschriften te laten beoor
delen. Het beleid van de regering t.a.v. de pers leek er
echter niet door beïnvloed te worden. Wel werd het ini
tiatief genomen om een interdepartementale commissie
samen te stellen. Deze bracht in 1970 haar rapport uit

Vervolgen wij de zeer globaal te schetsen
ontwikkeling rond het massamediabeleid,
dan moeten we een belangrijk initiatief aan
de zijde van de overheid signaleren. In de
vijftiger en tot ver in de zestiger jaren liet de regering
zich slechts door de Persraad van advies dienen. De
Persraad hoorde deskundigen (voornamelijk hooglera
ren) en dagbladdirecteuren en hoofdredacteuren. Eigen
lijk was dit een curieuze situatie, omdat de leden van de
Persraad allen reeds benoemd zijn op grond van hun
deskundigheid en de raad ook leden uit de verschillende
belangengroeperingen van de pers in zijn midden heeft.
Krachtens de Wet houdende enkele voorzieningen be
treffende het perswezen uit 1951 zijn de leden van de
Persraad tot geheimhouding verplicht. De raad kan wel
bij de minister op publikatie van een door hem uitge
bracht rapport aandringen. Hetzelfde geldt - dit bij
wijze van interjectie - voor de Omroepraad. De Om
roepraad heeft zich er zelfs over beklaagd, dat, ondanks
herhaald verzoek om in principe alle adviezen openbaar
te maken, onmiddellijk nadat ze zijn uitgebracht, de
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Eindpunt en tegelijkertijd hoogtepunt in een
periode van nota’s, rapporten en adviezen
m.b.t. de pers is het rapport van de Com
missie Bedrijfsfonds voor de Pers (Commissie-Rooij) die - op 1 april 1971 ingesteld - een jaar
later rapporteerde, na eerst nog een interimrapport uit
gebracht te hebben. Nieuw in het eindrapport van de
commissie-Roolj is het principiële uitgangspunt dat de
massamedia een elkaar aanvullende, dus elk een com
plementaire functie vervullen. Pers, radio en televisie
opereren naast elkaar en in wisselwerking met elkaar.
Daarom zou het overheidsbeleid zich volgens de opvat
ting van de commissie moeten ontwikkelen in de richting
van een totaalbeleid dat een erkenning inhoudt van en
recht doet aan de eigen aard en specifieke functie van

|___

-

t

m
ïtfhf

■

X

m

iiiltt

feoSïiïSSS

115

M üü

de onderscheiden massamedia, daarbij de verantwoor
delijkheid voor de wijze van uitoefening van die functie
latend waar deze behoort te liggen, n.l. bij de media.
In een afzonderlijke paragraaf, gewijd aan „massacommunicatieproblematiek en massamediabeleid”, gaat de
commissie in op het verband tussen het zowel door de
overheid als de massamedia zelf te voeren beleid en de
problematiek van de massacommunicatie hic et nunc.
De compensatieregeling voor de pers uit de opbreng
sten van de etherreclame noemt de commissie-Rooij
minder een uiting van een voldoend vooruitziend massa
mediabeleid dan wel het, op algemene rechtsgronden,
voor een bepaalde tijd geven van een tegemoetkoming
in door een „rechtmatige overheidsdaad" veroorzaakte
schade. Een herformulering van het massamediabeleid
van de overheid liet en laat nog op zich wachten.
Het is ook in het rapport van de commissie-Rooij dat
het begrip „geïntegreerd massamediabeleid" een eerste
omschrijving krijgt. De commissie stipuleert, dat een
persbeleid dat gebaseerd is op de moderne rechtsont
wikkeling enerzijds de wezenlijke kern van de persvrij
heid onverlet laat, maar anderzijds de voorwaarden
schept voor een materiële verwezenlijking van de vrij
heid van informatie. Een dergelijk persbeleid (dat ook
de sector van de opinieweekbladen en tijdschriften zou
moeten omvatten) zou geïntegreerd behoren te worden
in een algemeen massacommunicatiebeleid van de over
heid. Er blijkt, volgens de commissie-Rooij, een opmer
kelijke overeenkomst tussen de uitgangspunten en
doeleinden van het omroepbeleid, zoals dit sinds jaar en
dag gevoerd wordt, en de, door de geleidelijke ontwik
keling van de pers noodzakelijk te aanvaarden, moderne,
actieve politiek t.a.v. de pers. „Uit deze principiële iden
titeit van de beide hoofdonderdelen van een algemeen
massamediabeleid vloeit een nog sterker wordende
innerlijke samenhang voort, die steeds minder miskend
zal kunnen worden,” aldus het eindrapport. Het consta
teert vervolgens, dat de tijd meer dan ooit rijp is voor
een door de overheid te voeren geïntegreerd, even
wichtig beleid ten aanzien van de massamedia. Beleid
van de overheid t.a.v. pers, omroep, boek en film zijn
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componenten van één massamediabeleid, zo kunnen wij
concluderen. Nog tijdens de werkzaamheden van de
commissie-Rooij leverden NOS en NDP een bewijs, dat
zij ernst wilden maken met een geïntegreerd massame
diabeleid van twee afzonderlijke sectoren van het massacommunicatiebestel: omroep en dagbladpers.
Het bestuur van de Nederlandse Omroep
Stichting, overtuigd van de financiële proble
men van omroep èn pers, bezon zich in 1971
op een oplossing die beide media zou kunnen
helpen. Een dergelijke oplossing zou aan de volgende
voorwaarden moeten voldoen:
a. de inkomsten van de omroep zouden zodanig moe
ten zijn, dat de omroep haar taken met perspectief op
uitbreiding naar behoren zou kunnen vervullen;
b. de pers zou een zodanig bedrag ten goede moeten
komen dat de vorming van een bedrijfsfonds en daar
mee de mogelijkheid van sanering van het dagblad
bedrijf haalbaar zou zijn.
Het bestuur stelde tegelijkertijd een Commissie omroeppers in. Deze opende o.m. besprekingen met de NDP,
hetgeen leidde tot een gemeenschappelijke brief aan
de toen nieuwe minister van CRM, mr. P. J. Engels, d.d.
23 juli 1971. Hierin staan de volgende uitgangspunten:
Pers en omroep achten het van principieel belang, dat
beide media pluriform blijven.
Pers en omroep als massacommunicatiemiddelen dienen
tezamen een zodanig beleid op langere termijn te voe
ren, dat beiderlei taken zo goed mogelijk kunnen worden
uitgevoerd.
Te dien einde wordt gezamenlijk een overlegorgaan in
gesteld, dat tot taak heeft de nog tussen pers en om
roep bestaande geschillen op te lossen en de basis te
vormen voor uitvoering van een algemeen massacommunicatiebeleid op langere termijn.
Uit deze brief blijkt, dat - althans op dat moment NOS en NDP als giganten in de informatie-industrie
zich ter harte genomen hebben wat Michael Schmolke
schreef: „Lösungen sind heute - gerade auf dem Gebiet
der öffentlichen Kommunikation - nur durch Kommuni-

kation der Beteiligten zu finden." (Pressefreiheit - ein
Argernis?, Mannheim/Ludwigshafen, 1970, p.33).
Op 2 juni 1972 richtte de Federatie van Omroepvereni
gingen een brief aan de leden en de plaatsvervangende
leden van de vaste commissie voor CRM uit de Tweede
Kamer. De Federatie stelt daarin vast, dat de moeilijke
situatie met betrekking tot de dagbladpers sterk stimu
lerend heeft gewerkt voor verschillende pleidooien voor
een geïntegreerd massamediabeleid. Terecht wijzen de
briefschrijvers op een omissie in het rapport van de
commissie-Rooij: het rept niet over de taken van de
omroep van educatieve en verstrooiende aard. De raak
vlakken en gemeenschappelijke belangen van deze ac
tiviteiten van de omroep en tal van culturele activiteiten
buiten de omroep zouden bij een studie van geïntegreerd
massacommunicatiebeleid zeker aan de orde moeten
komen. Als doel van een toekomstig geïntegreerd
massamediabeleid omschrijft de brief een samenwer
king van alle betrokkenen in de sfeer van informatie,
ontwikkeling en ontspanning, gericht op een werkelijke
dienstverlening aan de consument. De Federatie zou
graag een cluster van vragen beantwoord zien, namelijk:
in hoeverre de verschillende ..produktie-factoren" die
het Nederlandse culturele leven ter beschikking staan,
doelmatig gebruikt worden;
of er sprake is van een efficiënt „gebruik” van het
geheel van creatieve medewerkers in de sfeer van in
formatie, ontwikkeling en ontspanning;
of er voldoende faciliteiten zijn om de steeds stijgende
verlangens op het gebied van de massacommunicatie te
kunnen blijven bevredigen en
of de kapitaalgoederen, die in het massacommunicatieve
produktieproces even noodzakelijk zijn als in andere
produktieprocessen, doelmatig worden aangewend.

van de Kamer op 29 juni geuite wens „om aan het
overheidsbeleid een meer alomvattende visie op de
vraagstukken op het gebied van de massacommunica
tiemedia ten grondslag te leggen”. De minister verzocht
de Omroepraad en Persraad een werkgroep uit hun
midden samen te stellen. Hierin zouden met name ook
deskundigen op het terrein van het massacommunicatieonderzoek vertegenwoordigd moeten zijn. In feite „be
antwoordde” de minister brieven van de Persraad (van
30 november 1971) en de Omroepraad (van 10 december
1971), waarin gewezen werd op de noodzaak van weten
schappelijk onderzoek. De Omroepraad had speciaal
ook de technische vraagstukken van de audiovisuele
communicatie op het oog en deed de aanbeveling daar
voor een afzonderlijk adviesorgaan op te richten. Niet
alleen de regering, ook de Persraad en Omroepraad zou
den de resultaten van studie en onderzoek in hun advie
zen kunnen betrekken, aldus de minister. Hij vervolgt:
„Om hiertoe te geraken lijkt het mij in de eerste plaats
gewenst te beginnen met een inventarisatie van onder
zoeksprojecten en dergelijke die momenteel aan univer
sitaire en andere instituten in uitvoering zijn. Verder is
het van belang te bepalen op welke onderwerpen het
toekomstige onderzoek gericht dient te worden, welke
wetenschappelijke en mogelijk ook andere instituten
voor de uitvoering daarvan in aanmerking komen en op
welke wijze eventueel noodzakelijk geachte coördinatie
tot stand gebracht zou kunnen worden. Ten slotte stelt
zich de vraag op welke wijze de resultaten van het tot
dusver uitgevoerde onderzoek en de nog te entameren
studies dienstbaar gemaakt kunnen worden aan het
terzake te voeren overheidsbeleid." De financiële con
sequenties zou de werkgroep ook in haar
beschouwingen moeten betrekken.

Op 2 november 1972 schreef de minister van
CRM de Omroepraad en de Persraad een
brief over geïntegreerd massamediabeleid. De
minister herinnerde aan de in het rapport van
de commissie-Rooij en vervolgens in de openbare ver
gadering van de vaste commissie voor CRM van de
Tweede Kamer op 12 juni en in de plenaire vergadering

Hoewel de brieven van de Pers- en Omroepraad hiermee
na een jaar beantwoord waren, trok de minister het kar
retje van het geïntegreerd massamediabeleid geen
stukje verder de heuvel op. Hij kaatste de bal van zijn
adviesorganen slechts terug. De NOS toonde zich al
lerminst gelukkig met de te verwachten samenstelling
van de werkgroep en vreesde erbuiten te zullen vallen.
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Ook het bestuur van de Nederlandse Vereniging van
Journalisten (NVJ) liet de minister in het voorjaar van
1973 weten, dat het in de werkgroep vertegenwoordigd
wilde zijn.
Bij het ter perse gaan van dit artikel was er een brede
commissie gevormd uit de Pers- en Omroepraad. Deze
beraadde zich reeds geruime tijd over de vraag, of zij
een werkgroep van specialisten los van de belangen
groepen öf een bredere raad/commissie moest constitu
eren. Een tweede vraag die de commissie medio juni
nog bezig en verdeeld hield, was of haar taak primair
het onderzoeksbeleid of het mediumbeleid betrof.
Op 14 februari 1973 schreef de NOS zonder NDP aan
de kabinetsformateur, mr. J. Burger, een brief. Het eer
ste punt dat daarin aan de orde gesteld werd, betrof
het massamediabeleid. We citeren deze passage: ,,Een
geïntegreerd massamediabeleid, niet alleen op korte,
maar in het bijzonder ook op lange termijn, dat alle
media zal omvatten, acht de Nederlandse Omroep
Stichting noodzakelijk. Daarbij zal uiteraard de vrijheid
der media ten aanzien van voorlichting en meningsuiting
gegarandeerd moeten blijven. Het uitstippelen van dit
beleid zou kunnen geschieden door een door de rege
ring in te stellen adviesorgaan, waarin alle betrokken
media, alsmede onafhankelijke deskundigen zouden
moeten worden betrokken. Dit adviesorgaan zou rege
ring en volksvertegenwoordiging kunnen adviseren om
trent eventuele wettelijke maatregelen. De Nederlandse
Omroep Stichting verklaart zich gaarne bereid aan een
dergelijk adviesorgaan medewerking te verlenen. De
N. O. S. heeft in dit kader trouwens al eerder het initia
tief genomen tot een gezamenlijk beraad met de pers
en de uitgevers."
Het door de NOS bedoelde „adviesorgaan"
is niet de som van Pers- en Omroepraad. Hoe
de NOS het nieuwe adviesorgaan ziet, is,
wanneer wij dit opstel schrijven, nog niet dui
delijk. De commissie-Rooij heeft zich uitgesproken voor
de eerder gedane suggestie om te komen tot een natio
naal instituut voor massacommunicatie-onderzoek, door
ons eerder aangeduid als Nationaal Instituut voor
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Vraagstukken van de Massacommunicatie. Dit instituut
zou op multidisciplinaire wijze onderzoek moeten ver
richten en kunnen functioneren als documentatiecentrum.
Twee nog betrekkelijk recente vergelijkbare instellingen
zijn het Nationaal Instituut voor Maatschappelijke Op
bouw (NIMO) en het Nederlands Instituut voor Vredes
vraagstukken, beide te Den Haag gevestigd. Organisa
tie van het sociaal-wetenschappelijke, economische en
technologische onderzoek op het gebied van de massa
communicatie is noodzakelijk, om ,,de bonte lappen
deken met zeer veel gaten" (commissie-Rooij) te stop
pen.
Niet het bedrijfsfonds voor de pers, niet de bestaande
Pers- en Omroepraad, maar een van de regering onaf
hankelijke, bij de wet geregelde Mediaraad met secties
voorfilm, pers, omroep, boek en reclame zal tevens als
raad van beheer van het onderzoeksinstituut kunnen
functioneren. Wat de externe relaties van dit instituut
betreft, zij nog opgemerkt, dat het zou moeten streven
naar samenwerking met universitaire instituten, bijv.
door deze bepaalde onderzoeksopdrachen van be
perkte omvang te verlenen. Toegepast onderzoek, zoals
op dit ogenblik bijv. het Continu Programma Onderzoek
van de NOS, het Nationaal Onderzoek Persmedia, de
technische en bedrijfseconomische research en markt
onderzoek ten behoeve van krant, tijdschrift en boek
dienen o.i. niet door of namens en op kosten van de
overheid geëntameerd te worden. De media kunnen dit
type onderzoek zelf uitvoeren (Stichting Speurwerk be
treffende het Boek, Nederlandse Reclame Stichting,
Centraal Bureau voor de Courantenpubliciteit, Media
Informatie Centrum en de Stichting Moderne Media,
een instituut van NDP, NOTU en KNUB dat in 1972
werd opgericht) of uitbesteden aan commerciële onder
zoeksbureaus en (para)universitaire researchinstituten.
De in 1972 opgerichte Stichting Onderzoek Massacom
municatie zou een taak kunnen vervullen door het onder
zoek met een sterk toegepast karakter te coördineren, te
stimuleren en eventueel mede te financieren.
De hiervoor genoemde Mediaraad wordt ook genoemd
in de eerste aanbeveling van het onder auspiciën van de
Nationale Unesco Commissie op 1 en 2 december 1972

te Amersfoort gehouden colloquium onder de titel: „De
toekomst van het boek". De Mediaraad zou een Kamer
voor de Omroep, een Kamer voor de Pers en een Kamer
voor het Boek moeten omvatten voor de specifieke pro
blematiek van de afzonderlijke massamedia. Een inte
grale benadering zou door de Mediaraad als geheel,
in nauwe samenhang met het te voeren cultuurbeleid en
het onderwijsbeleid, behartigd kunnen worden. Wij mis
sen hierin een sectie film en een sectie voor reclame.
Mettertijd zou misschien ook een sectie voor voorlich
ting, als zijnde ook een modaliteit van massacommuni
catie, overwogen kunnen worden. Bovendien zouden wij
het woord „kamer” liever vermijden, omdat bijv. „Pers
kamer" nog reminiscenties kan oproepen aan de situatie
van de pers tijdens de Duitse bezetting.
De Mediaraad zou o.i. jaarlijks cijfermatige gegevens
m.b.t. de situatie van de massamedia kunnen publiceren.
Een wettelijke regeling voor een statistiek van de mas
samedia lijkt in dit verband noodzakelijk. Het beschik
baar komen van uitgebreide data zou het onderzoek
m.b.t. massacommunicatie aan de universiteiten sterk
kunnen stimuleren en bevorderen. De regering zou ver
plicht moeten worden voor alle kwesties die het beleid
t.a.v. de massamedia raken, advies te vragen aan de
Mediaraad.
In de aanhef hebben wij de politieke partijen en de pres
siegroepen genoemd als factoren in een westerse de
mocratie. In Nederland is nauwelijks sprake van een
consequent massamediabeleid van de politieke partijen.
In hun verkiezingsprogramma's brengen zij het niet ver
der dan meer of minder uitvoerige opmerkingen. Een
totaalvisie ontbreekt vooralsnog. Dat is anders gewor
den in bijv. de Bondsrepubliek. In 1971 wijdde de SPD
een speciale partijdag aan „Medienpolitik - Presse,
Funk, Fernsehen, Film und neue Techniken". Het partij
bestuur heeft begin van dit jaar een aantal kernpunten
voor een progressief massamediabeleid geformuleerd.
Eén ervan luidt: „Durch Gesetz oder Staatsvertrag ist
eine Bundeskommission für das Kommunikationswesen
zu errichten". Nu de SPD als sterkere partij uit de laat-
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ste verkiezingen is gekomen, wil zij prioriteit geven aan
het verwezenlijken van haar programmapunten die
betrekking hebben op de massamedia. De klacht van
J. H. Kaiser (Presseplanung, Frankfurt a. M., 1972) dat
de persplanning van de overheid het jachtterrein is
geworden van de politieke partijen die de media een
bepaalde structuur willen opleggen, gaat voor ons
land nog niet op.
Dat de in dit essay behandelde problematiek
ook buiten Nederland en West-Duitsland be
staat, blijkt uit rapporten van de UNESCO.
Enerzijds heeft deze internationale organisa
tie aangekondigd een onderzoeksprogramma op lange
termijn op te zullen stellen en de studie van de rol en
effecten van massacommunicatie in de samenleving te
zullen bevorderen, anderzijds heeft zij een begin ge
maakt met het ontwikkelen van ideeën over massamediabeleid en planning op het gebied van massacommu
nicatie. Ook de UNESCO erkent, dat slechts op basis
van onderzoek meer kennis omtrent massacommunicatie
verkregen kan worden. Geaccumuleerde kennis is een
voorwaarde voor planning en beleid, ook m.b.t. de
massamedia. „In brief", aldus rapport COM/MD/20,
p. 6 van de UNESCO, „the research approach should
be motivated by two overriding considerations. We
need research that covers all aspects of the communi
cation process as a total process. We need research
that studies the media and the communication process
in general within the wider social, political and economie
setting. Only in this way is it possible to avoid the
fragmentation and imbalances of the past. Control,
ownership, support, resources, production presentation, content, availability, exposure, consumption,
use, influence and overall consequences can all be incorporated within such a general research framework."
In de zomer van 1972 wijdde de UNESCO een seminar
aan „communication policies and planning". De deel
nemers uit twintig landen omschreven de doelstelling
van hun werkbijeenkomst als volgt: „to establish the
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considerations which prompt public concern about com
munication, to define the scope and limitations of communication policies and planning, and to indicate ways
in which these may be implemented at the national
level.” In de loop van 1973 zullen een verslag van het
seminar en de rapporten van de werkgroepen in de serie
Reports and Papers in Mass Communication gepubli
ceerd worden, zodat ze ook te onzent bestudeerd en
geëvalueerd kunnen worden.
Hier ligt reeds een taak voor de universitaire studie
richtingen op het gebied van de massacommunicatie.
Onder de naam Interacademiaal Overleg Communicatie
wetenschap hebben de meeste van deze studierichtingen
sinds 1972 een vorm van regelmatig onderling beraad.
Het zijn: het seminarium voor de Leer der Communica
tiemiddelen van de Universiteit van Amsterdam, de
Sectie Publicistiek van de Katholieke Universiteit te Nij
megen, de Afdeling Kommunikatiewetenschap van de
Vrije Universiteit te Amsterdam en de Afdeling Voor
lichtingskunde van de Landbouwhogeschool te Wageningen. De Nederlandse UNESCO-commissie zou - zo
is tot slot onze laatste wens - alerter kunnen worden
als intermediair tussen de UNESCO en nationale
UNESCO-commissies van andere landen enerzijds en
de op enigerlei wijze bij massacommunicatie betrokken
instellingen anderzijds. Haar activiteiten zijn wat dit
betreft miniem geweest.
Het antwoord op de in de titel van dit opstel gestelde
vraag lijkt mij negatief te kunnen zijn, mits permanente
vormen van overleg en samenwerking gerealiseerd zul
len worden die tot nu toe ontbroken hebben. Rekening
houdend met de ontwikkeling in het verleden en heden,
hoeft er niet iets volkomen nieuws opgebouwd te wor
den: de aanzetten tot een prospectief geïntegreerd
massamediabeleid zijn er en aan de goede wil van alle
betrokkenen om nu nog op vrij korte termijn adequate
kaders te ontwerpen en die „op te vullen" mag men
niet twijfelen.
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ORGANISATIESCHEMA
INFRA-STRUCTUUR GEÏNTEGREERD
MASSAMEDIABELEID

-

REGERING
de ministeries die daarvoor aangewezen zijn

MEDIARAAD
sectie
pers

sectie
omroep

sectie
film

sectie

1
Secretariaat

Instituut voor onderzoek
en documentatie

Wetenschappelijke instituten

Instituten voor toegepast onderzoek en bestaande
instanties zoals CEBUCO. MIC. NOS Studie & On
derzoek. Nationaal Onderzoek. Persmedia en Stichting
Speurwerk betreffende het Boek

1
Geraadpleegde literatuur DROGE. FRANZ, Wissen ohne Bewusstsein — Materialien zur Medienanalyse der Bundesrepubllk Deutschland, unter Mitarbeit
von Ilse Modelmog (Frankfurt a. M., 1972).COMMUNICATION in society — the need for research. Unesco Paris (COM/MD/20) 1972. ENTSCHLIESSUNGEN
des SPD-Vorstandes zur Medienpolitlk. Mitteilung für die Presse, Nr. 29/73. Ook verschenen in DER JOURNALIST. Jrg. XXIII (1973), nr. 3. pp. 16—17.
HEMELS. JOAN. De journalistieke eierdans. Over vakopleiding en massacommunicatie. Assen. 1972. IDEM, De uilen van Minerva in de communicatie
wetenschap. In: STREVEN, jrg. XXVI (1972). nr. 3. pp. 258-268. IDEM. De persplanning in het mediabeleid. I en II. In: DE DAGBLADPERS, jrg. XXVI
(1973). nr. 2. pp. 21—23 en nr. 3. pp. 45—46. MASSACOMMUNICATIE, jrg. I (1972—1973). nr. 2 pp. 121—126. DIE MASSENMEDIEN. Elnleitungsreferat von
Heinz Ruhnau und Beschlüsse des Parteitags zur Medienpolitlk — Presse. Funk. Femsehen. Film und neue Techniken (Vorstand der SPD. Bonn. 1971). MEIDEN.
A. VAN DER. Herverkaveling in de communicatiewetenschap. Problemen bij beroepsopleidingen voor journalistiek, public relations en reclame. In: INTER
MEDIAIR, jrg. IX (1973), nr. 11. pp. 11, 13 en 21. MEMORANDUM, opgesteld ten dienste van de kabinets(in)formateur (door de Commissie Bedrijfsfonds voor
de Pers). Stuk zitting Tweede Kamer 1971—11326, nr. 1. NOTU-noodkreet-nota. Amsterdam. Juni 1973. RAPPORT concentratie-tendensen in de dagbladpers
(van de Persraad). Stuk zitting Tweede Kamer 1967—1968—9571, nr. 1. RAPPORT van de Interdepartementale Commissie Concentratie-tendensen in de Pers,
uitgebracht aan de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Stuk zitting Tweede Kamer 1969—1970—9571, nr. 2. REPORT of the meeting
of experts on communication pollcies and planning. Unesco Paris (COM/MD/24) 1972: ROOIJ, M.. Het dagbladbedrijf in Nederland. Een economisch-sociaal
beeld. Leiden. 1956. SCHAAFSMA. H.. Selectiviteit in de omroep. In: Selectiviteit in de massacommunicatie. Opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. M. Rooii,
Deventer. 1971. pp. 117—126. VAN STICHTING TOT STICHTING. Studie massacommunicatie op gang. In: DE DAGBLADPERS, jr. XXV (1972). nr. 10.
pp. 177—178. DE TOEKOMST VAN HET BOEK. In: BIBLIOTHEEK EN SAMENLEVING, jrg. I (1973). nr. 2. pp. 52—53. VERSLAG van de Omroepraad over
1971. 's-Gravenhage, 1972.
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De eindredactie van dit jubileumboek heeft
op verzoek van dr. Joan Hemels diens
artikel voorgelegd aan prof. mr. P. J.
Boukema, hoogleraar in het staatsrecht aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam, en
prof. mr. dr, M. Rooij, emeritus-hoogleraar
in de leer der communicatiemiddelen, in het
bijzonder van de pers, aan de Universiteit
van Amsterdam. Beide deskundigen is
gevraagd kritische kanttekeningen te
plaatsen bij de voorstellen van dr. Hemels.
Hun is verzocht daarbij o.m. ook de
volgende vragen in hun overwegingen té
betrekken:
Dreigt niet het gevaar, dat een mediaraad,
zoals voorgesteld door dr. Hemels, een

sssfiKl&c v’1"'
■

:
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ongewenst machtsapparaat wordt?
Hoe moet een eventuele mediaraad samen
gesteld worden om zo effectief mogelijk
te kunnen functioneren?
Hoe ziet U de taken en bevoegdheden van
een eventuele mediaraad?
De reacties van prof. Boukema en prof. Rooij
zijn met opzet niet verwerkt in de tekst
van dr. Hemels. Dit om te voorkomen,
dat het bedoelde discussie-karakter van
de drie bijdragen verloren zou gaan.
Hieronder volgen de puntsgewijs gepresenteerde aantekeningen van prof. Boukema
en de uitgewerkte annotatie van prof. Rooij.
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Het is van eminent belang, dat snel een begin
gemaakt wordt met een onderzoek naar de
mogelijkheid tot het voeren van een geïnte
greerd massamediabeleid. Dit o.a. met het
oog op de nog steeds belangrijker wordende plaats
van de masamedia in de samenleving en de overeen
komst in functie en aard tussen de verschillende
massamedia.
Reeds nu dient bij het treffen van beleidsmaatregelen
ten aanzien van een bepaald medium rekening te
worden gehouden met de gevolgen daarvan voor (de)
andere media.

1

De instelling van een mediaraad kan een
bijdrage zijn tot de gewenste integratie. De
mogelijkheid wordt dan immers geboden tot
het in onderling verband bezien van de
problematiek van de afzonderlijke media. Daarom steun
ik het voorstel een mediaraad in het leven te roepen.
Terecht merkt Hemels op dat van een conse
quent massamediabeleid van de politieke
partijen nauwelijks sprake is. Hij lijkt zulks
(terecht m.i.) te betreuren.
De vraag rijst echter, of intensieve bemoeienis van de
politieke partijen met het massamediabeleid niet zou
kunnen leiden tot een situatie waartegen in WestDuitsland door J. H. Kaiser bezwaar wordt gemaakt (Pers
planning van de overheid als jachtgebied van de politieke
partijen). Het is jammer dat Hemels op deze problema
tiek niet verder is ingegaan en geen verband legt
tussen zijn voorstel tot instelling van een mediaraad en
de door Kaiser gesignaleerde gevaren.
Mijns inziens kan een mediaraad die gevraagd of
ongevraagd de regering adviseert in aangelegenheden
die de massamedia betreffen een zeker tegenwicht
vormen tegen eventuele pogingen van politieke partijen
de media een structuur op te dringen die onvoldoende
recht doet aan het wezen en de functie van die media,
die te weinig rekening houdt met de eis van vrijheid
van meningsuiting en die vooral gemotiveerd is vanuit
partijpolitieke belangen.

Uiteraard dienen de partijen volledig vrij te blijven
welk standpunt ten aanzien van de massamedia dan ook
in te nemen en mag niet getornd worden aan de
beslissingsbevoegdheid van parlement c.q. regering
terzake. De bevoegdheid van de mediaraad dient dan
ook tot adviseren beperkt te blijven.
Uit Hemels’ bijdrage blijkt onvoldoende wat hij
zelf onder een geïntegreerd massamedia
beleid verstaat. Hemels zet de structuur van
de organen te veel op de voorgrond. Vragen
die niet gesteld worden en - toegegeven - ook niet
eenvoudig te beantwoorden zijn, luiden o.m.: Wat zijn,
gezien de tegenstrijdige belangen van de media, de
mogelijkheden van een mediaraad? Wat zijn de voor
delen van een dergelijke raad boven de huidige situatie?
In hoeverre zijn er parallelle belangen tussen omroep,
pers en eventueel andere media die zich lenen voor
bespreking in de mediaraad in plenaire samenstelling?
Aan de hand van welke criteria dienen de tegenstrijdige
belangen te worden afgewogen enz. De door
Hemels voorgestelde secties naast de plenaire raad
laten in ieder geval de mogelijkheid open alleen die
problemen gezamenlijk aan te pakken die inderdaad
gezamenlijk behandeld kunnen en moeten worden.
Het lijkt mij onverstandig banden te laten
bestaan tussen de mediaraad en het nationale
instituut voor onderzoek en documentatie op
het gebied van de massacommunicatie.
Mediaraad en instituut zullen geheel onafhankelijk van
elkaar moeten functioneren, omdat juist een beheersrelatie zou leiden tot een ongewenste machtsconcen
tratie en een te grote betrokkenheid van de mediaraad
bij het werk van het instituut.
Andere, vergelijkbare adviesorganen in ons staatsbestel,
beschikken ook niet over onderzoeksinstituten.
Het door Hemels beoogde instituut kan als onafhankelijk
en zuiver technisch onderzoekscentrum werkzaam zijn.
Van zijn resultaten van onderzoek kan de mediaraad
dan toch profijt hebben. De vorm van een interuniversitair
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instituut zou ik bovendien niet bij voorbaat willen
uitsluiten.
Voor het verzamelen van statistische data etc. met
betrekking tot de massamedia zou de mediaraad over
een bescheiden stafbureau kunnen beschikken.
In de mediaraad zullen, behalve vertegen
woordigers van belangengroepen uit de
diverse sectoren van de massacommunicatie,
ook kroonleden zitting moeten hebben. Bij
deze laatste categorie kan met name gedacht worden

aan wetenschapsbeoefenaren uit disciplines die op
enigerlei wijze bij het fenomeen massacommunicatie
betrokken zijn (sociale, juridische en economische en
technische wetenschappen). Gezien de blijkbaar prak
tische onmogelijkheid om representanten van de
publieksgroepen van de massamedia in een organisa
torisch verband te brengen, zullen de kroonleden
speciaal bedacht moeten zijn op de belangen van de
ontvangers van de massacommunicatieve boodschappen.
Een onafhankelijke voorzitter zal door de Kroon
benoemd moeten worden.
PROF. MR. P. J. BOUKEMA
Hoogleraar in het staatsrecht aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam.
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Oud-hoogleraar in de leer der communicatiemiddelen, in
het bijzonder van de pers, aan de Universiteit van
Amsterdam.

ÈInhoud en
grenzen van een
geïntegreerd
massamediabeleid
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De hiervoor opgenomen bijdrage van de hand
van dr. Joan Hemels heeft een in de vorm
van een vraag gestelde titel: Geïntegreerd
massamediabeleid: een utopie? Aan het slot
blijkt de auteur van mening te zijn, dat deze vraag
negatief beantwoord kan worden, „mits permanente
vormen van overleg en samenwerking gerealiseerd
zullen worden”; deze laatste hebben tot nu toe ontbroken,
doch „de aanzetten tot een prospectief geïntegreerd
massamediabeleid zijn er”.

1

Deze laatste vaststelling blijkt de juiste conclusie te zijn
uit Hemels’ instructieve historische schets van zich af
tekenende ontwikkelingslijnen, en wel enerzijds die van
het overheidsbeleid ten aanzien van de massamedia en
anderzijds die van de vrije en vrijwillig aangegane,
onderlinge samenwerking binnen de sfeer van elk der
media afzonderlijk en van de, nu nog incidentele,
contacten tussen organisaties en instellingen uit de ver
schillende media. Bovendien volgt de getrokken slotsom
uit de gegeven aanduidingen van het, gaandeweg zich
ontplooiende, denken over een geïntegreerd massa
mediabeleid.
Juist te dezen aanzien moet ik het door Hemels gemaakte
onderscheid tussen het overheidsbeleid en het beleid
der media nog eens onderstrepen. Ook al hebben de te
onderscheiden ontwikkelingslijnen, vooral in de laatste
tijd, duidelijke aanrakingspunten gekregen en zal dit,
naar verwachting, in de toekomst in meerdere mate het
geval zijn, het is goed zich voor ogen te blijven stellen,
dat het overheidsbeleid en het beleid der media, onder
ling, naar aard en inhoud, nogal wat verschillen; daaraan
doet niet af, dat het overheidsbeleid en dat der media
eenzelfde uiteindelijke doelstelling hebben, n.l. om de
massacommunicatie zo gevarieerd mogelijk te doen zijn
en blijven, alsmede om het massacommunicatieproces zo
onbelemmerd mogelijk te laten verlopen.
Hemels maakt in zijn opstel meermalen melding van het
rapport van de, door mij voorgezeten, Commissie
Bedrijfsfonds voor de Pers. Het is op zichzelf juist, dat
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in dit rapport het begrip „geïntegreerd massamediabeleid” een eerste omschrijving heeft gekregen. Maar
de Commissie zou niet gaarne het auteursrecht op dit
begrip als zodanig voor zich opeisen. De gedachte aan
ten minste een betere coördinatie van beleid doch ook
aan een verder gaande integratie was al eerder gelan
ceerd. Zoals in het algemeen met zoveel ideeën die
nadere uitwerking en toepassing blijken te vereisen het
geval is, was ook de gedachte aan een geïntegreerd
massamediabeleid al eerder geboren uit bezinning op de
gaandeweg ontstane feitelijke situatie, i.c. bezinning op
de ontwikkelingen die op zichzelf reeds een aangepast
beleid t.a.v. de media afzonderlijk leken te vorderen,
maar die ook een onderling verband tussen de media
bleken te vertonen, dat slechts met een, alle media
omvattend, beleid doeltreffend benaderd zou kunnen
worden.
Genoemde commissie, die bij de vervulling van haar
taak geconfronteerd werd met een acuut-zorgelijke
economische positie van de dagblad- en de nieuwsbladpers doch die ook kennis kreeg van de evenzeer
moeilijke financiële situatie van de omroep, heeft op
grond van het een en het ander aanbevelingen aan de
regering gedaan om beide situaties in nauwe onderlinge
samenhang te beschouwen en om een daaraan beant
woordend beleid t.a.v. elk der media afzonderlijk en de
media gezamenlijk te voeren. Maar de Commissie heeft
bij de uitwerking van deze gedachte aanstonds onder
kend, dat op de media zelf de plicht rust om, waar
mogelijk, naar samenwerking te streven wegens de- op
hen rustende „eigen verantwoordelijkheid voor hand
having van de variëteit van informatie, alsmede voor
verbetering van hun informatieve kwaliteit".
Ook in ander opzicht wil ik de door Hemels aan de
Commissie toegeschreven verdiensten verkleinen. Hij
schrijft dat „nieuw in het eindrapport van de CommissieRooij is het principiële uitgangspunt dat de massamedia
een elkaar aanvullende, dus elk een complementaire
functie vervullen". Alweer: de gedachte der comple
mentariteit was allerminst nieuw, immers al lang door

de wetenschap algemeen aanvaard. De Commissie
heeft slechts in haar rapport daarop sterk de nadruk
gelegd om deze gedachte mede tot grondslag voor haar
aanbeveling tot het voeren van een geïntegreerd beleid
te doen strekken. Niet meer en niet minder.
Ter afsluiting van deze inleidende, ietwat kritische
opmerkingen wil ik gaarne onderschrijven de door
Hemels gereleveerde rol van het massacommunicatieonderzoek in de context van een geïntegreerd beleid.
Hoewel hij als wetenschapsman er zeker niet anders
over kan denken, wil ik in dit verband er de nadruk op
leggen dat de massacommunicatie-wetenschap, hoezeer
mede in opdracht research ondernemend, haar onder
zoeken toch in wetenschappelijke onafhankelijkheid
moet opzetten en uitvoeren; in welke institutionele
organisatievorm ook, maar in geen geval in dienstbare
afhankelijkheid van de opdragende beleidsinstanties
(ik kom daarop nader terug). In zulk een onafhankelijk
heid kan zij met de presentatie van onderzoeksresultaten
en van de daarmee nauw verband houdende theorie
vorming een zelfstandige bijdrage leveren tot de
uitwerking van een geïntegreerd beleid, te voeren
zowel door de overheid als door de media in onderlinge
vrijwillige samenwerking.
Geïntegreerd massamediabeleid heeft als begrip
slechts de algemene strekking dat de posities
van alle media in onderlinge samenhang erin
zullen worden betrokken. De toepassing welke
de overheid aan dit begrip wil geven, bepaalt er de
materiële inhoud van. Theoretisch is het denkbeeldig
dat deze toepassing deze inhoud zou hebben, dat voor
elk medium afzonderlijk èn voor de media gezamenlijk
de staat de sterkst mogelijke onthouding in acht zou
nemen; een dergelijke inhoudsbepaling zou dan gegrond
zijn op de orthodoxe opvatting van met name de vrijheid
van de pers, welke opvatting hierop neerkomt, dat de
overheid wel het recht heeft om in het commune recht
bepaalde grenzen aan de uitingsvrijheid te stellen,
doch zich voor het overige van elke bemoeienis met het
medium de pers heeft te onthouden. Deze opvatting is
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geboren als reactie op een in de achttiende en in tal
van landen ook nog in de negentiende eeuw door de
staat gevoerde autoritaire perspolitiek, in een periode
derhalve waarin de strijd werd gevoerd voor de bevrijding van de pers van de kluisters van de staat. In onze
tijd heeft deze opvatting nog deze betekenis, dat ook
thans nog bemoeienis van de staat met de inhoud van
de prestaties der massamedia wordt afgewezen; maar
voor het overige heeft de opvatting van algehele staats
onthouding op dit terrein slechts historische waarde.
Immers, de werkelijkheid is sinds lang anders. Al mag
dan t.o.v. de pers gedurende vele jaren, ook hier te
lande, het beginsel van de staatsonthouding nog opgeld
hebben gedaan, met betrekking tot de omroep kennen
we, van den aanvang af, regelend en bestuurlijk ingrijpen
van de staat. Op de grondslag van een (door art. 10
van de Europese Conventie inzake de Rechten van de
Mens gesanctioneerd) vergunningenstelsel is bij de wet
de inrichting van het omroepwezen bepaald, loopt de
financiering van technische voorzieningen en van de
programma's over de staat en wordt er financieelbudgettair toezicht van overheidswege op de
zendgemachtigde uitgeoefend. Hieraan dient echter in
één adem het volgende te worden toegevoegd: weliswaar
ziet de regering, zij het repressief, erop toe of
programma's geen gevaar voor de veiligheid van de
staat, de openbare orde of de goede zeden hebben
opgeleverd, maar dit is de enige - m.i. onhoudbare! uitzondering op de wettelijke hoofdregel, dat de zend
gemachtigden in vrijheid en op eigen verantwoordelijkheid
de inhoud van de door hen uit te zenden programma’s
bepalen. Juist omdat wij hier te lande geen staatsomroep
hebben, betekent deze hoofdregel, dat ons omroep
stelsel in dit opzicht een der wezenskenmerken van de
communicatievrijheid, n.l. onafhankelijkheid t.o.v. de
overheid, weerspiegelt.
Al met al is er een bepaalde discrepantie vast te stellen
tussen de houding van de staat tegenover de pers en
die jegens de omroep; n.l. in deze zin dat het persbeleid
„beheerst is geweest door een traditionele, met de

toenmalige overheersende opvatting van de persvrijheid
strokende geest van onthouding”, en dat er ,,op de
regering 'een aanhoudende zorg’ voor de omroep rust
en dat zij geregeld en in sterke mate aandacht moet
schenken aan de wettelijke functionering van radio en
televisie”. De geciteerde zinsneden zijn ontleend aan
het rapport van de Commissie Bedrijfsfonds voor de
Pers, die zich diepgaand met vorenbedoelde discrepantie
heeft beziggehouden.
Binnen haar taakstelling heeft de Commissie, op grond
van een analyse van de zorgelijke economische positie
van de dagbladpers, aan de regering aanbevolen om
enerzijds een aantal algemene (generieke) maatregelen
te nemen ten einde het exploitatieve klimaat te ver
beteren, anderzijds om een bedrijfsfonds in te stellen
ten einde individuele, in nood verkerende doch levens
vatbare ondernemingen in staat te stellen, zich intern
of in samenwerking met andere ondernemingen te
reorganiseren en aldus naar herstel van een gezonde
exploitatie te streven. M.a.w. een aanbeveling om t.a.v.
de pers een actief beleid te gaan voeren.
Het spreekt vanzelf, dat de Commissie er zich terdege
rekenschap van heeft gegeven, welke rechtsgrondslag
voor een dergelijk actief overheidsbeleid t.a.v. de pers
zou kunnen worden aangewezen. In mijn antwoord aan
de toenmalige minister van CRM, mej. M. Klompé, die
de Commissie had geïnstalleerd, heb ik gesteld, dat als
rechtsgrond voor een beleid van algemene en individuele
maatregelen zou moeten gelden:
..dat ook de situatie van de dagbladpers een nieuw,
en wel zeer zorgelijk beeld is gaan vertonen, - een
beeld n.l. dat zich van dat van het verleden hierin
onderscheidt dat zich, binnen een algemene exploitatieve
achteruitgang, tezelfdertijd een aantal uiterst zwakke
plekken openbaart. Zou deze ontwikkeling op haar
beloop worden gelaten, dan is er het zeer reële gevaar
dat binnen een kort tijdsverloop kranten van verschil
lende richting zouden verdwijnen, - kranten met
behoorlijke oplagen, waaruit op zichzelf blijkt, dat
relatief grote groepen der bevolking daaraan behoefte

hebben en op het voortbestaan daarvan prijs stellen”.
Ik behandelde in dit verband de’, onmiddellijk rijzende
vraag, of met name een individualiserende hulpverlening
zich wel met de persvrijheid verdraagt, en ik vervolgde:
„Wie hierop een wetenschappelijk verantwoord bescheid
wil geven, moet oog hebben voor de moderne rechts
ontwikkeling ten aanzien van de persvrijheid en vooral
van het jongere grondrecht, de vrijheid van informatie.
Bij het streven in internationaal verband als dat der
Verenigde Naties en haar organen, alsmede de Raad
van Europa, om aan uitings- en informatievrijheid een
moderne uitdrukking te geven, is - naast de als indi
vidueel recht uiteraard gehandhaafde persvrijheid de belangrijke eigen rol van de media als collectiviteiten,
als instituties in het proces van openbare meningsvorming
thans uitdrukkelijk erkend. Doch dit niet alleen: in een
ontwerp-resolutie, al in 1960 aanvaard door de Econo
mische en Sociale Raad van de Verenigde Naties, is
de positieve plicht van de overheid vastgelegd om de
ontwikkeling van onafhankelijke informatiemedia aan
te moedigen. En in een resolutie, in januari 1970 door
de Raad van Europa aanvaard, is in par. 7 als norm
vastgelegd: „The independence of mass media should
be protected against the dangers of monopolies. The
effects of concentration in the Press and possible
measures of economie assistence require further consideration". Naar mijn persoonlijk inzicht - naar ik hoop,
naderhand door de Commissie gedeeld - schept de
moderne rechtsontwikkeling t.a.v. de pers- en
informatievrijheid derhalve het principiële kader, waarin
overheidsmaatregelen die ertoe strekken om de diversiteit
van de dagbladpers zoveel mogelijk te verzekeren,
juridisch verantwoord kunnen worden".
Welnu, de Commissie heeft reeds in haar interim-rapport
de door mij als haar voorzitter geformuleerde zienswijze
geheel overgenomen.
Hoewel deze beschouwingen en de daaruit voort
gevloeide standpuntbepaling op het overheidsbeleid
t.a.v. de pers betrekking hebben, zal het duidelijk zijn,
dat de daarvoor aangegeven rechtsgrondslag en de
juridische rechtvaardiging daarvan een algemene strek-
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king hebben, en dus evenzeer moeten gelden als
rechtsgrondslag voor en rechtvaardiging van een actief
geïntegreerd massamediabeleid. Hemels heeft eraan
herinnerd dat de Commissie Bedrijfsfonds voor de Pers
n.l. een opmerkelijke overeenkomst heeft vastgesteld
tussen uitgangspunten en doeleinden van het omroep
beleid, èn de, door de geleidelijke ontwikkeling van de
pers noodzakelijkerwijs te aanvaarden, modern actieve
politiek t.a.v. de pers. Uit de door hem in dit verband
uit het eindrapport geciteerde zin kan, als bijkomende

rechtsgrondslag, voor een integratie van massamedia
beleid, worden afgeleid, dat uit de principiële identiteit
tussen omroepbeleid en noodzakelijk geworden pers
beleid een, nog steeds sterker wordende, innerlijke
samenhang voortvloeit, welke in een te voeren totaal
beleid tot uitdrukking moet komen.
Vraagt men zich nu, in het licht van de aanhef van deze
paragraaf, af welke inhoud aan het begrip „geïntegreerd
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massamediabeleid” in het huidige tijdsgewricht voor de
overheid moet worden gegeven, dan moet het antwoord
luiden:
- Het bevorderen en, zo nodig, scheppen, voor zover
van de overheid afhankelijk, van de voorwaarden voor
instandhouding, binnen de sfeer van elk afzonderlijk
medium, van de diversiteit waaraan vanuit de maat
schappij behoefte blijkt te bestaan, alsmede voor het
nastreven van een technisch en inhoudelijk zo hoog
mogelijke kwaliteit van mediaprestaties - zulks evenwel
met voortdurende inachtneming van het verband tussen
de situatie en te nemen maatregelen in de ene sector
en de situatie en te nemen maatregelen in de andere
sector(en) - een en ander met volledige garantie van de
vrijheid en verantwoordelijkheid van elk individueel
medium om de inhoud van zijn prestaties naar eigen
inzicht te bepalen.
Dit betekent: enerzijds dat het overheidsbeleid t.a.v. de
onderscheidene sectoren wel gedifferentieerd kan en
ook zal zijn, zodat in elke sector te nemen maatregelen
aan de specifieke kenmerken en eisen daarvan zullen
beantwoorden, anderzijds dat steeds gelet moet worden
op met name de effecten van in de ene sector te nemen
maatregelen op de toestand in de andere sector(en).
Het vorenstaande brengt mee, dat aan het
mediabeleid van de overheid hoge eisen
moeten worden gesteld, in verschillende op
zichten hogere dan tot dusverre. Aan deze
eisen zal in de eerste plaats tegemoet moeten worden
gekomen door de zo deskundig mogelijke bezetting indien al niet het geval - van posten in de beleidsvoorbereidende sfeer op het Ministerie van CRM. Doch
hoe groot deze deskundigheid ook mag zijn, bij de
beleidsvoorbereiding zal er tevens behoefte zijn aan
kennis van de inzichten die in de massamediawereld
zelf bestaan t.a.v. de problemen, waarvan de oplossing
van de overheid wordt verwacht. Deze kennis zal
kunnen worden verkregen uit een geïnstitutionaliseerd
overleg met de onderscheidene massamedia-sectoren.
Wat deze behoefte van de overheid aan adviezen

vanwege belanghebbende instanties betreft, is er niets
nieuws onder de zon. Voor verschillende belangrijke
onderdelen van het maatschappelijke leven zijn - men
denke in dit verband slechts aan het bestaan van de
Raad voor de Kunst - vaste adviescolleges, bij of
krachtens de wet, ingesteld. Hemels heeft er voorts aan
herinnerd, dat sinds lang een Persraad en een Omroepraad met adviserende taak werkzaam zijn. Deze
onderscheiding en scheiding van adviesorganen op dit
terrein kunnen in de conceptie van een geïntegreerd
massamediabeleid niet worden gehandhaafd: er zal ook
te dezen aanzien moeten worden geïntegreerd!
Hemels doet de suggestie, deze integratie te bereiken
door instelling van een Mediaraad. Hij relateert zulk
een orgaan aan de door de Commissie-Rooij gedane
aanbeveling om te komen tot een nationaal instituut
voor massacommunicatie-onderzoek, waarvan het
beheer, in zijn gedachtengang, door de Mediaraad zou
kunnen worden waargenomen. Ik zou echter de instelling
van een Mediaraad, als adviseur van de regering, op
zichzelf willen beschouwen, dus los van de vraag of
daaraan ook beherende taken t.a.v. gecoördineerd
massacommunicatie-onderzoek zouden kunnen worden
opgedragen.
Wat het adviserend bereik van zulk een Mediaraad
aangaat, refereert Hemels aan een aanbeveling van een
in december 1972 te Amersfoort onder auspiciën van de
Nationale Unesco-Commissie gehouden colloquium;
volgens deze aanbeveling zou een Mediaraad een Kamer
voor de Omroep, een Kamer voor de Pers en een
Kamer voor het Boek moeten omvatten (Terecht maakt
Hemels bezwaar tegen de, door bezettingservaringen
belast geraakte, benaming ,,Kamer"). Zulk een samen
stelling is hem echter nog niet genoeg: hij mist een
sectie voor film en een sectie voor reclame, ja hij denkt
ook aan een sectie voor voorlichting. Een vraag mijner
zijds: waarom, in de lijn van deze wijde opvatting,
zou men dan ook maar niet de Raad voor de Kunst
in de nieuw-gedachte Mediaraad opnemen? Om nog
maar te zwijgen van een erbij betrekken van de algemene

sectoren van het cultuurbeleid en het onderwijsbeleid.
Het is niet zo verwonderlijk, dat Hemels in zo brede
termen over de opzet van de Mediaraad denkt. Hierin
komt n.l. een wijde conceptie van het wetenschappelijke
begrip „massacommunicatie" naar voren, die met name
in de Duitse „Publizistik" wordt aangehangen en die
vanuit de Katholieke Universiteit te Nijmegen (waartoe
ook Hemels behoort) wel verdediging vindt. Aan de
Universiteit van Amsterdam wordt echter een beperktere
opvatting voorgestaan, n.l. de gevarieerde problematiek
van dat deel van het maatschappelijke communicatie
proces waaraan periodiek presterende massamedia
(pers, radio en televisie, alsmede de film in haar
informatieve functie) deelnemen.
Doch los van dergelijke verschillen in theoretische
benadering zou ik, louter op praktische gronden, willen
waarschuwen tegen een te brede opzet van een nieuwe
Mediaraad. De afzonderlijke, door Hemels additioneel
genoemde sectoren mogen dan al elke gelegenheid
tot onderling beraad over de eigen problemen krijgen,
juist om een geïntegreerd overheidsbeleid te bevorderen,
zal er in plenaire zittingen van de Raad naar gestreefd
moeten worden de, waarschijnlijk onderling afwijkende,
meningen der afzonderlijke secties met elkaar te con
fronteren en om, uiteindelijk, tot een gecoördineerd, ja
geïntegreerd advies te komen. Daartoe zal een Media
raad van de door Hemels gedachte omvang een veel te
log lichaam blijken te zijn, om nog te zwijgen van de
compromissoire afzwakking van wederzijdse stand
punten.
Doch er is meer uit praktisch oogpunt in overweging te
nemen:
a. Wat „het boek" betreft, moet m.i. onderscheid worden
gemaakt tussen enerzijds de produktie en distributie van
boeken (bedreven door resp. boekuitgevers en boek
verkopers) en anderzijds de uitlening van boeken door
het openbare bibliotheekwezen. Al hebben deze twee
sectoren bepaalde gemeenschappelijke (maar ook
controversiële!) belangen, er is een brede kloof tussen
de specifieke problemen van de ene en die van de
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andere sector. Er is ook een hemelsbreed verschil in
benadering en mentaliteit: de ene sector omvat risico
dragende ondernemingen, de andere omvat door de
overheid grotendeels gefinancierde openbare nutsinstellingen. Ik meen wel dat, vooral gelet op de
ontwikkeling van de (eenzijdig en tweezijdig functio
nerende) kabelomroep waarin ook boekuitgevers met
de produktie en distributie van video- (audio)cassettes
een rol willen spelen, de boekuitgevers in de Mediaraad
moeten worden betrokken, maar dan met het oog op
deze speciale relatie. Doch het openbare bibliotheek
wezen heeft zulke eigen problemen, dat het alleen maar
een logische doortrekking van de ontwikkelingslijnen is,
dat in het ontwerp-Bibliotheekwet de instelling van een
afzonderlijke Bibliotheekraad is voorzien.
b. Doch bovendien: wie, zoals ik zelf, levenslange
ervaring met massacommunicatie heeft en jarenlange
aanraking met het openbare bibliotheekwezen (ik was
bestuurslid van de, door Hemels niet genoemde, Centrale
Vereniging voor Openbare Bibliotheken en ik ben thans
dagelijks-bestuurslid van de Stadsbibliotheek te
Haarlem), die weet dat er in de praktijk maar weinig
aanrakingspunten tussen de massamedia en de open
bare bibliotheken zijn, - al kan men in deze laatste
kranten en tijdschriften lezen.
c. De reclamewereld heeft ook zo zijn eigen problemen,
al vindt de reclame in belangrijke mate haar openbaring
in de media pers en omroep. Opneming van reclamevertegenwoordigers in de Mediaraad zou tot oplossing
van deze specifieke vraagstukken weinig of niets
bijdragen. Voor zover de reclame een rol speelt in het
massacommunicatieproces zijn de in de Raad vertegen
woordigde pers en omroepinstellingen voldoende
deskundig om reclamezaken in deze context te
behandelen.
d. De film heeft alsmede haar eigen belangen, n.l. de, al

dan niet, van overheidswege te subsidiëren produktie
van Nederlandse films, de exploitatieve omstandigheden
van bioscopen, alsook de opleiding voor filmberoepen.
Het een en het ander kan zinniger worden behandeld in
het kader van de Raad voor de Kunst dan in een
Mediaraad.
e. De voorlichting kent - bij alle onderlinge overeen
stemming in algemene doelstelling - de tweedeling:
overheidsvoorlichting en ,.public relations" van parti
culiere ondernemingen en maatschappelijke organisaties.
Ook al maakt de voorlichting van beiderlei soort veelal
gebruik van de tussenkomst der massamedia, er is, al
weer, te weinig affiniteit tussen de wederzijds bestaande
problemen om opneming van ,,de voorlichting" in een
Mediaraad te kunnen rechtvaardigen.
Ben ik dus sterk gekant tegen een Mediaraad waarin
andere sectoren dan de met vaste periodiciteit functio
nerende media (pers, radio en televisie, eventueel ook
de boekuitgeverijen) zouden worden betrokken, ik erken
gaarne, dat er tussen de aldus begrensde massacommunicatiewereld en de door Hemels aangeduide
andere sectoren - incidenteel! - gemeenschappelijke
problemen kunnen rijzen (Ik denk in dit verband ook
aan de - inderdaad door de Commissie Bedrijfsfonds
voor de Pers in haar taakvervulling niet betrokken culturele, educatieve en verstrooiende functies van de
omroep). Dan zal echter - eveneens incidenteel onderling contact tussen de betrokken afzonderlijke
adviesorganen moeten worden gelegd, - waarbij de
regering het initiatief tot het uitlokken van een gemeen
schappelijk advies, dan wel van op dezelfde vraagpunten
parallel lopende, afzonderlijke adviezen zou dienen te
nemen (Met betrekking tot verder reikende problemen
van de zoëven genoemde functies van de omroep zou
aan contacten van de Mediaraad met de Raad voor de
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Kunst en met adviesorganen in de onderwijssfeer
gedacht kunnen worden).
Zulks zou evenwel iets anders zijn dan permanente,
geïnstitutionaliseerde samenwerking, tussen al de
bedoelde sectoren in één Mediaraad. Op papier lijken
Hemels’ ideeën een aantrekkelijke blauwdruk te- vormen,
maar de toepassing daarvan zou m.i. de gevaren van
„überorganisierung" oproepen. Ik meen ook, dat in onze
organisatorisch zo veelvormige maatschappij een sterke
concentratie van, al is het maar adviserende, bevoegd
heid in één orgaan tekort zou doen aan de thans zich
openbarende behoefte aan gedecentraliseerd, zoveel
mogelijk autonoom optreden van maatschappelijke
sectoren. Er zou dan een te sterke nadruk worden
gelegd op de, m.i. slechts betrekkelijke, gemeenschappe
lijkheid van problemen, met het gevaar dat de eigen
vraagstukken van elk der sectoren onvoldoende aandacht
en behartiging in het grote, alomvattende verband
zouden krijgen: „Qui trop embrasse, mal étreintl"
Hemels heeft al vermeld, dat de huidige Persraad bij
de Wet Voorziening Perswezen is ingesteld en dat de
Omroepraad zijn wettelijke grondslag vindt in de Omroep
wet. Een nieuwe Mediaraad - die tevens de genoemde
raden zal vervangen - zal, naar zijn aard en doel, bij een
afzonderlijke nieuwe wet in het leven moeten worden
geroepen, die tevens zijn bevoegdheden en samen
stelling regelt.
De bevoegdheid van de door mij gedachte Mediaraad
moet in hoofdzaak adviserend zijn, in de eerste plaats,
gevraagd en ongevraagd, jegens de regering, maar toch
ook niet verstoken van de bevoegdheid, aan de massamediasectoren zelf aanbevelingen te doen. Tot juiste
vervulling van deze hoofdtaak zou de Mediaraad de

aanvullende bevoegdheden moeten krijgen:
a. om de zich op massacommunicatiegebied voordoende
ontwikkelingen statistisch te registreren en te analyseren
(ook door Hemels genoemd);
b. om (binnen de budgettaire mogelijkheden) opdrachten
te verlenen voor het uitvoeren van bepaalde weten
schappelijke onderzoeken op dit terrein.

•i

Wat dit laatste aangaat, zou m.i. echter wederzijds
onafhankelijkheid moeten bestaan tussen de Mediaraad
(die een orgaan met een wettelijke functie is) en de
instellingen die het onderzoek willen verrichten (en die
tot de zelfstandige sfeer van de wetenschap behoren).
Ik voel daarom niets voor een beheersfunctie van de
Mediaraad in een nationaal instituut voor massacommunicatie-onderzoek. Dit zou n.l. een niet wenselijke
concentratie van feitelijke macht betekenen, waartegen
een decentralisatie van bestuurs- en beheersfuncties nu
juist een tegenwicht zou kunnen vormen. Voor het
overige kan ik met Hemels' (in zijn par. IX geleverde)
beschouwingen over „mass communication research"
instemmen.
Voorts de samenstelling van de Mediaraad: daarin
zouden in de eerste plaats, in paritair aantal, vertegen
woordigers van de pers (uit de onderscheidene sectoren:
dagbladen, nieuwsbladen, weekbladen en tijdschriften)
én van de omroep moeten worden benoemd; de aan
gewezen organisaties en instellingen zouden elk de
aanbeveling voor de benoeming van leden uit hun kring
moeten doen. Naast deze vertegenwoordigers zouden
m.i. echter ook onafhankelijke deskundigen in de Raad
zitting moeten krijgen.
Hemels vindt het curieus, dat de Persraad op zeker
ogenblik zulke deskundigen bij zijn arbeid heeft betrok-
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ken, terwijl toch „de leden van de Persraad allen reeds
benoemd zijn op grond van hun deskundigheid en ook
leden uit de verschillende belangengroeperingen van de
pers in zijn midden heeft". Ik acht deze uitnodiging
aan de bewuste deskundigen (ik was eenmaal een van
hen) niet zo merkwaardig, omdat er verschil is tussen
deskundigheid en deskundigheid. Die van belang
hebbenden kan slechts tot uitdrukking komen binnen
de grenzen van de door hen te verrichten belangen
behartiging; die van de „onafhankelijken" is niet aan
zulke grenzen gebonden. Laatstbedoelde deskundigen
hebben zeker niet de wijsheid in pacht, maar zij zijn
van nature geneigd om over de schotjes van de respec
tieve belangen heen te zien en zij voelen zich de (zij
het niet uitdrukkelijk aangewezen) spreekbuizen van de,
als zodanig nu juist niet gerepresenteerde „consumenten"
van massacommunicatie. Daarom kunnen deze onaf
hankelijke deskundigen niet gemist worden.

verband moet echter met nadruk worden gesteld, dat
welke samenwerking dan ook geen afbreuk mag doen
aan de vrijheid en verantwoordelijkheid van elk indivi
dueel medium om de inhoud van zijn prestaties te
bepalen. Zou een geïntegreerd beleid dit onvoorwaarde
lijk af te wijzen gevolg hebben, dan zouden de media
hun eerstgeboorterecht voor een schotel linzen ver
kopen.

Ten slotte de telkens opkomende vraag, of de vorming
van een Mediaraad niet het gevaar van concentratie
van „macht" zou kunnen oproepen. In dit verband moet
er op worden gewezen dat, ook al is de bevoegdheid
van de Raad niet van beslissende aard doch slechts
adviserend, daar toch in feite een bepaald overwicht
op de beslissende organen, zo men wil een bepaalde
feitelijke macht van kan uitgaan. Juist met het oog op
deze mogelijkheid heb ik in het vorenstaande aanbevolen,
niet tot een te grote omvang van de Mediaraad te
besluiten en om daarin mede onafhankelijke deskundigen
op te nemen; voorts om de Raad gescheiden te houden
van het beheer van het wetenschappelijke onderzoek.
Wanneer deze richtlijnen worden gevolgd, is er m.i.
geen aanleiding om de gestelde vraag bij voorbaat
bevestigend te beantwoorden.

De Commissie Bedrijfsfonds voor de Pers, die ook te
dezen aanzien een eerste uitwerking aan de al eerder
geopperde gedachte van een geïntegreerd beleid heeft
gegeven, heeft blijkens haar eindrapport voor de nood
zaak van handhaving van de vrijheid der afzonderlijke
media alle oog gehad. Immers:
„Met handhaving van de eigen identiteit van elk afzon
derlijk medium, zijn er, naar het oordeel van de
Commissie, samenwerkingsvormen mogelijk, welke ertoe
kunnen bijdragen, dat de kosten der nieuwsgaring voor
elk apart medium draagbaar blijven. Dergelijke samen
werkingsvormen bestaan sinds lang; het Algemeen
Nederlands Persbureau (A.N.P.) is daarvan het meestomvattende voorbeeld, doch daarnaast zijn er andere
in de pers welke gemeenschappelijke kopijverwerving
voor groepen van zelfstandige dagbladen beogen; ook
in de nieuwsbladpers is zulk een samenwerking tot een
zekere ontwikkeling gekomen. De omroeporganisaties
plegen voorts losse of vaste medewerkers uit de pers
sector aan te trekken.
Dergelijke samenwerkingsvormen zou de Commissie
zich in vrijheid verder willen laten ontplooien. Zij heeft
echter op het oog de, voor alle media als een gemeen
schappelijk belang te beschouwen, garing van feitelijke
basisinformatie, waaruit elk medium kan kiezen wat in
zijn selectiesysteem past."

Had het vorenstaande voornamelijk betrekking
op een door de overheid te voeren geïnte
greerd massamediabeleid, er is in de tot
dusver geleverde beschouwingen reeds op
gewezen, dat ook de massamedia zelf, waar mogelijk,
naar integratie van beleid dienen te streven. Ook in dit

In dit verband heeft de Commissie ook aandacht ge
schonken aan bepaalde technologische ontwikkelingen:
„De Commissie wijst op de nieuwste automatiseringsmethoden voor de opslag, als in een archief, van
informatie en voor de zeer snelle, selectieve „information
retrieval". In dit verband verwijst de Commissie naar
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het (eerder in het rapport) gesignaleerde verschijnsel
van de „informatie-explosie”; daaraan werd ter plaatse
de opmerking vastgeknoopt, dat - gelet op de beperkt
heid van technisch opnemingsvermogen van elk
medium, en in andere zin, van de individuele burger een nieuw selectiebeleid en een nieuwe onderlinge
taakverdeling tussen de media ernstige overweging
zullen verdienen.
Een dergelijk scherper selectiebeleid zal echter ten
zeerste gediend zijn met de beschikbaarstelling volgens
de modernste technologische methoden van de door de
redacties op zeker ogenblik gewenste informatie. Ook
aan de vervulling van de interpretatieve en commen
tariërende taak van de informatiemedia zou een
dergelijke ontwikkeling ten goede kunnen komen.
Ter voorkoming van elk misverstand stelt de Commissie
met nadruk, dat elk medium zijn eigen nieuwsgaring,
ter aanvulling van de uit de gedachte infrastructuur
voortkomende informatie, zijn eigen interpretatie en
commentariëring moet blijven verrichten om zijn journa
listieke benaderingswijze te bevestigen. Uit een oogpunt
van variëteit van informatie is dit ook noodzakelijk,
omdat daaraan een pluriformiteit ook van bronnen van
informatie ten grondslag moet liggen.”
Uit dit laatste citaat blijkt, dat een geïntegreerd beleid
voor de media een verdere strekking zou moeten hebben
dan alleen het nastreven van, kostenbesparende,
samenwerking op het gebied van de verzameling van
voor alle media nuttige basisinformatie. Deze be
schouwingen van de Commissie impliceren een
aansporing aan elk medium om zelfonderzoek te
bedrijven t.a.v. het gevolgde selectiebeleid en niet
minder t.a.v. de eigen informatieve functie, zulks om na
te gaan, voor welke taken, in het kader van het gehele
massacommunicatieproces, het medium zich, naar zijn
eigen aard en doelstelling, het best geschikt moet
achten.

In het vorenstaande is er reeds op gedoeld, dat de
ontwikkelingslijnen van het overheidsbeleid en van het
eigen beleid der media duidelijke aanrakingspunten
hebben gekregen. De Commissie heeft in het verband
der hierbedoelde beschouwingen zulk een aanrakings
punt ook aangewezen; zij wilde n.l. niet uitsluiten:
„dat met de vorenbedoelde door de massamedia vrij
willig en in onafhankelijkheid tot stand gebrachte
samenwerking, de technische kosten de draagkracht
van het Nederlandse massamediabeleid te boven zouden
kunnen gaan. Alsdan ware denkbaar, dat in de kosten
van de louter technische voorzieningen van overheids
wege zou worden bijgedragen, althans daarvoor een
bepaalde centrale financieringswijze zou worden inge
steld. De hier bedoelde ontwikkelingen dienen derhalve
ook door de Regering met aandacht te worden gevolgd
en, zo nodig, in een algemeen massamediabeleid hun
neerslag te kunnen vinden.”
Met de laatstgeciteerde opmerking sluit zich de
cirkel van de in deze bijdrage geleverde
uiteenzettingen over een, in het huidige
tijdsgewricht passend, actief geïntegreerd
massamediabeleid. Deze uiteenzettingen hadden, over
eenkomstig de tot de auteur door de redactie van het
jubileumboek gerichte uitnodiging, tevens een kritisch
en aanvullend karakter met betrekking tot Hemels’
bijdrage aan dit boek.
Op gevaar af voor vervelend te worden versleten, wens
ik, ter afsluiting, nogmaals met nadruk te stellen, dat
de grens welke bij het voeren, door wie dan ook, van
een geïntegreerd massamediabeleid strikt in acht
genomen moet worden, daèr ligt waar zulk een beleid
afbreuk zou kunnen doen aan de vrijheid van elk
individueel medium om naar eigen inzicht te selecteren
en zich te uiten. Zou deze grens worden overschreden,
dan zou het kind met het badwater worden weg
geworpen!
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GOD IS
INFORMATIE
Kijk maar in Uw gids. De dagelijkse radioprogramma’s
van Hilversum staan nog altijd bol van de godsdienstige
uitzendingen. Kerkdiensten, geestelijke muziek en het
loodzware gesproken woord. Kerk en Woord zijn immers
eeuwenoude vrienden. Wat niet wegneemt dat ook de
radio door sommige orthodoxe christenen direct al als
een instrument van Satan werd beschouwd. Hoewel...
radioluisteraars legden door de bank genomen een
hechte trouw aan de dag jegens „het eigen geluid”. Het
kostte weinig moeite de knop om te draaien zodra een
andere zuil aan bod kwam; het liefst had men geen weet
van andersmans boze etherpraktijken. Zo vroegen in het
prille begin (in 1926) NCRV-leden om uit de programma136

.

gids de vermelding van werelds vermaak op de Dag des
Heren weg te laten. Het bestuur antwoordde: „Opname
der volledige programma’s doet ook dienst als waarschuwing. Vermeldt ons blad, dat Berlijn des Zondagsavonds dansmuziek geeft, dan is dit voldoende voor
onze leden, om dit station niet in te stellen. Staat er niets
opgenomen, dan zit zoonlief misschien met de koptelefoon op, te zoeken, zonder dat de ouders in staat
zijn hem te controleren.”
Toch waren, in de twintiger jaren van onze eeuw, de
kerken al een heel eind verwijderd van hun overheersende
positie toen kansel en kerkdeur nog de toonaangevende
communicatiemiddelen bij uitstek vormden. Kerkelijke

en andere godsdienstige kanalen gaven in vroeger
eeuwen individu en gemeenschap de mogelijkheid zich
te uiten: hun emoties, hun verlangens en strevingen
werden naarmate verstedelijking, industrialisatie en
arbeidsverdeling zich doorzetten, meer en meer opge
vangen door nieuwe machten met nieuwe technieken.
De amusementsindustrie, op winst uit en zonder ideo
logische inhibities, heeft de kerk tegen de muur gedrukt:
voortaan offerde het volk tijd, geld en aandacht aan
andere góden. Dat bracht een radicale verschuiving
teweeg in normen en waarden: de massamedia werden
de voornaamste bron van cultuurverwerving.
In pers en radio kon zich de beeldende taal van het
Calvinisme nog met eigen middelen - het gedrukte en
geschreven woord - een weg banen. Abraham Kuyper
was een begaafd journalist. De machtige galm der
dominees doortrilde het kerkschip zonder muren, Neerlands ether. Maar hetzelfde Calvinisme verwierp de
beeldende kunst. God heeft de mens immers naar Zijn
beeld geschapen: de ver-beelding komt toe aan de
Goddelijke macht. In tal van religies leeft angst voor de
al te dichte nabijheid van een machtig wezen, dat door
die verbeelding wel eens tot werkelijkheid zou kunnen
worden. De televisie heeft in de jaren vijftig en zestig
dat taboe massaal doorbroken en daarmee bijna letterlijk
het veelgodendom - de „pluriforme cultuur” - op het
Nederlandse volk losgelaten.
Het zou meer dan tien jaar duren, alvorens wij een
tweede tv-zender erbij kregen. Juist in die periode
veroverde de televisie haar massa-publiek en ontwikkelde
zich bij miljoenen de gewoonte om avond aan avond
urenlang naar het wonderbaarlijke kastje te staren,
onverschillig wat het te bieden had of wie iets bood.
De televisie werd de keukenmixer die de beslotenheid
der levensgemeenschappen, de verzuiling en de
pacificatie als grondslag van ons politieke systeem tot
moes maalde.
De katholieke zuil bood weinig weerstand tegen het
nieuwe medium; tussen het Mandement van 1954 en de
benoeming van bisschop Gijsen in 1972 lag de weg, die

haaMntToH3^6'^6; ln de be9'niaren vijftig deed de tv
ntrede in de Nederlandse samenleving via een
e.Vetro4ud, communicatiemedium, de herberg. Het is uit de
statist'cken der vrijetijdsbesteding (CBS) bekend dat
Katholieken, met name de bevolking van Brabant en
Limburg, naar verhouding nogal wat tijd in het café
doorbrengen. Niet bekend is, of dit gegeven van invloed
kan zijn geweest op de hartelijke omhelzing door dit
volksdeel van het nieuwe beeldmedium.
In het protestantse noorden verliep de toenadering veel
trager. Natuurlijk niet alleen omdat kerk- en kroegbezoek
daar bepaald niet in eikaars verlengde liggen, zoals in
het zuiden. (Het zuiden kende geen beeldvrees; het was
wellicht een beetje uitgekeken op de traditionele heiligen
beelden en toe aan nieuwe. De Calvinistische afkeer van
het beeld kwam al ter sprake.) De televisie heeft vooral
de NCRV parten gespeeld. Haar achterban kende film,
toneel, ballet, sport-op-zondag - onvermijdelijke elemen
ten in het tv-programma - slechts als verboden zaken.
En wat moest de evangelische verkondiging met al dat
beeld? De polarisatie ontkiemde. Vulkanisch gerommel
verried de wording van de Evangelische Omroep - een
schisma in de confessionele mediawereld. De strijd ging
tussen een radicaal-evangelische benadering van het
wereldgebeuren of een traditioneel-georiënteerde. Het is
een strijd, die in wezen het totale dilemma van de
westelijke wereld weerspiegelt.
En de kerken? In het voorschrijven van rituelen voor
onze religieuze gevoelens hebben de massamedia hen
afgelost. De televisie, het meest massieve medium,
heeft die triomf volledig gemaakt. Zij vervult de sym
bolische functies die eenmaal tot de taak van de
volkskerk behoorden. Daarom dient zij in hoofdzaak
vertrouwenwekkend en voorspelbaar te zijn: NOSjournaal, Ti-ta-tovenaar, Swiebertje. Zeskamp, de
buitenlandse filmseries, Willem, Mies, Berend, Koos,
de Ombudsman en niet te vergeten, de Europacup.
De tv is wis en waarachtig een plaatsvervangende religie
van de moderne tijd. Dat verklaart ook waarom het
publiek via de beeldbuis zo gemakkelijk te kwetsen is.
(Klassiek voorbeeld: het onderdeel „Beeldreligie" in het
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jent, tevens minister van Binnenlandse Zaken,
1908 tot 1912 lid van de Tweede Kamer en van
lot 1920 lid van de Eerste Kamer,
aanvankelijk enige neiging tot het modernisme
bben eetoond. werd Kuyper een voorman in de
voor de handhaving
strijd tegen de gelijk;htiging van vrijzinnig
en orthodoxie binnen
de afscheiding
van de Dordtse
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jn 16de- en 17de-eeuwvorm herstellen. Hij
te het zeer onjuist om niet rekening te houden met
rote geestelijke en maatschappelijke veranderingen
sindsdien in de wereld hadden plaatsgevonden en
c dienovereenkomstig het calvinistische dogma een
we interpretatie geven. Zelf deed hij dit als theo' door de formulering van de leer der *Gentene
waaraan zowel gelovigen als niel-gelovigen
nebben. Deze opvattingen kwamen niet alleen
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Vara’s Beeldreligie en dr. Abraham Kuyper; bien étonnés de se trouver ensemble
VARA-programma ,,Zo is het..op 4 januari 1964).
In de zelfverzekerde tempel van deze nieuwe vaderlandse
religie heeft de VPRO in principe de rol van Jezus
Christus op zich genomen die de schriftgeleerden op
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hun nummer zette, de opzichtig uitgedoste, door iedereen
eerbiedig gegroete en overal vooroplopende blaaskaken.
Het is dan ook slechts schijn dat de VPRO - eens de
godsdienstige en culturele avantgarde van het protes-

tantisme - zijn christelijke identiteit zou hebben
afgezworen. In de geseculariseerde religie van de
massamedia staat juist bij dit elitaire dwarsliggertje de
radicaal-evangelische benadering voorop.
Voor de kerken en de traditionele uitingen van gods
dienst hebben de moderne communicatiemedia alleen
nog wat randplaatsen over. Godsdienstige uitzendingen
scoren laag in de kijkdichtheid. Ook in vergelijking met
wat de kerken langs de aloude kanalen naar buiten
brengen, maken zij zelf slechts een marginaal gebruik
van de nieuwe media. En dan vaak vooral als een
schaalvergroting van hun kansels en gemeenteblaadjes.
Hun boodschap ondergaat daarbij bovendien een reductie
tot het peil waarop de media plegen te opereren. Zo
nam het IKOR - zendgemachtigde namens onder meer
de Nederlands Hervormde Kerk - eens zijn toevlucht
tot een „domineesstrip" waarvoor Amerikaanse komische
familie-series van het type ,,Dick Van Dyke-show” model
hadden gestaan. En hier had men te maken met een van
de meest fantasierijke pogingen, de ,.goede werken”
van de kerk naar de tv-kijker toe te vertalen. „Dag
sluiters” of epiloogsprekers zijn tot een karikatuur
geworden, geliefd mikpunt van cabaretiers. De hoofd
schotel, kerkdiensten zelf op de buis, is de belichaming
geworden van wat wij zo graag „vervreemding” noemen:
je kijkt ernaar maar hebt er geen werkelijk deel aan.
Het gaat echter nu juist om dat deel hebben aan. De
gelovigen van de massacultuur keken bij Ajax-Real
Madrid en bij Peyton Place en niet bij een Heilige Mis
op het scherm, ook al komt die uit de Sint Pieter in Rome.
Voor velen betekent de presentatie, in welke vorm ook,
van georganiseerde godsdienst op het televisiescherm
een brok ergernis. Zij hebben zich van de kerk afgekeerd,
althans van iedere actieve participatie. Nochtans zijn
er onder hen tallozen die zichzelf niet ongelovig, ongods
dienstig of a-religieus zouden willen noemen. Zij
verwerpen de manifestatie van traditionele en conven
tionele rituelen, ideeën en praktijken op de televisie
(voor dat soort programma's, zo wees een Engels

onderzoek uit, bestaat het publiek overwegend uit
vrome oude vrouwtjes).
Het Engelse onderzoek bracht iets aan het licht, dat ik
als een sleutelgegeven beschouw voor een beter
begrijpen van de relatie tussen religie en media. In het
vizier kwam een categorie jongeren, onder wie meer

Dominee Okke Jager

Pater Leopold Verhagen

mannen dan vrouwen, met een opleiding en ontwikkeling
boven het gemiddelde en wat tv-kijkfrequentie betreft
eronder. Voor hen houden de gebruikelijke „godsdienstige
programma’s" zich niet met de werkelijke problemen
van de mensheid bezig. Integendeel, zij ontvluchten
daaraan. Voor hen schuilt de „evangelische" kracht van
de televisie - de betrokkenheid op de ander - in nieuws,
actualiteitenrubrieken en documentaires. Als wezenlijke
taak voor een „religieuze programmering" zien zij: de
mensen aan het denken te zetten; godsdienstige
beginselen in verband te brengen met de praktijk van
het dagelijks leven; verdraagzaamheid en begrip voor
elkaar te bevorderen.
Het gegeven dat jongere mensen verband leggen tussen
„eigentijdse" godsdienstigheid en actualiteit klopt met
de ontwikkeling in ons omroepbestel, waarbij de televisieactualiteitenrubrieken tot het „gezicht" van verenigingen
en stichtingen zijn geworden. Het gaat om de relatie
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tussen een geesteshouding en wat er in de wereld
gebeurt.
Maar de mens beschikt over ingebouwde installaties
om informatie die niet in zijn kraam te pas komt, te
ontwijken. God dient hem te troosten, voorspoed en
geluk te brengen. Niet te verontrusten. Een KVPbestuurslid dat kritisch stond tegenover de „progressieve"
koers van de KRO zei eens in een interview: ,,Sommige
Brandpunt-programma's druipen van de ellende die in
de wereld plaatsvindt. Zelf waardeer ik het dat we
daarvan kennis nemen. Maar er zullen vele moeders zijn
die zeggen: Moeten we dat onze kinderen nou steeds
weer allemaal laten zien? Zet èf dat ding!" Een conser
vatieve pastoor klaagde gekweld: ,,De huidige KRO is in
ons lieve vaderland de laatste jaren de meest gevaarlijke
beïnvloeder van de publieke opinie in kerkelijke zaken
geworden. Vroeger ons aller KRO, de zegenrijke
stichting, grootgemaakt door honderdduizenden een
voudige katholieken en nu een soort giftig weekdier,
dat gelukkig door steeds meer katholieken wordt
gemeden." Voor de zomermaanden van 1973 koos de
actualiteitenrubriek Brandpunt een viertal speciale
thema's: de zorgen van het boerenbedrijf; het probleem
van de woonwagenbewoners; van de oudere werklozen
in ons land; leger en maatschappij. Informatie,
betrokkenheid.
Op de harde informatie die de televisie ons vooral in de
zestiger jaren heeft voorgeschoteld - onder andere trok
een van de gruwelijkste oorlogen aller tijden aan het
oog van de kijkers in hun luie stoelen voorbij - is een
reactie gevolgd. De individuele informatie-ontwijking
heeft zich verdicht tot collectieve vormen daarvan. In
onze pluriforme samenleving heeft de Omroepwet van
1 maart 1967 daarvoor openingen gemaakt. NOSprogrammacommissaris J. W. Rengelink riep de
omroepen op, het volk tegen een te veel aan informatie
op de beeldbuis te beschermen. Het bestel zag twee
nieuwelingen binnenkomen. De Evangelische Omroep,
traditioneel-godsdienstig met het accent op individuele
verlossing en vertroosting en maatschappelijk opgesteld
aan de rechterkant van de bewaarders van rust en orde.
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De TROS, een amusementsomroep die zich van de
actualiteit vrijwel niets aantrekt. Beschouwd vanuit de
eis van mede-verantwoordelijkheid van allen, christen of
niet-christen, voor de onheilspellende gang van zaken
in de wereld als gevolg van menselijk toedoen, is de
tot instituut verheven informatie-ontwijking de ware
goddeloosheid.
Toen Cees Hamelink (nu communicatie-secretaris van
de Lutherse Wereldfederatie in Genève) nog bij het
IKOR in Hilversum werkte, verzuchtte hij: „Wanneer de
kerken niet hun eigen aard, maar wel hun eigen
geschiedenis verloochenen, zijn zij de tegenvoeters van
de kolonels en de bondgenoten van de „misfits". Zij
traderen immers een verhaal over ontlediging van macht
en rijkdom, over vrijheid die ruimte geeft aan de ander,
over armen en verdrukten die voorop gaan, over
verandering van alle dingen .... De Noordelijke heb
zucht betekent veronachtzaming van de Zuidelijke roep
om rechtvaardige verdeling van politieke beslissings
macht en economische groei."
Ook voor de actualiteitenrubriek van de zendgemachtigde
kerken (CVK/IKOR/RKK), „Kenmerk", is de geschiedenis
niet tot stilstand gekomen op Golgotha, maar daar juist
begonnen. Een van de Kenmerk-voormannen, Rob de
Vries, geboren op 15 maart 1941 als zoon van een
Aalsmeerse scheepsbouwer uit een Calvinistisch milieu,
emigreerde naar Canada en werd vervolgens corres
pondent voor het Amerikaanse persbureau Associated
Press in Nieuw-Guinea, toen Nederland daar een
probleem wilde gaan uitvechten met Indonesië. Van
oorlogsverslaggever die de belangen van blanke
kolonisatoren behartigde (handelend uit naam van hun
„God en Gerechtigheid") werd deze intelligente journalist
daarna als televisiemaker bij het Convent van Kerken
tot vechter voor de vrijheid van gekleurde volken in de
Derde Wereld. Men kan hem misschien vergelijken met
de Amerikaan D. Ellsberg, die aanvankelijk geloofde in de
missie van de Amerikanen in Vietnam, maar later, toen
hij de voosheid doorgrond had, bewijzen voor het grote
bedrog op tafel legde door het naar buiten brengen van
geheime Pentagon-documenten.

Uitreiking Europacup: een pseudo-religieus ritueel

Het werk van Rob de Vries ontwikkelde zich in de
richting van documentair opgezette buitenlandse
reportages zoals ,,Het andere Israël” en „Viva Frelimo”.
Het laatste over de bevrijdingsbeweging in Mozambique.
Steeds meer raakte hij verbonden met de problematiek
van de onderdrukte volken in zuidelijk Afrika. Bij zijn
werkbezoeken werd hij als een vriend verwelkomd; men
leidde hem langs sluippaden naar de aanvoerders van
de vrijheidsstrijd. Over zulke ervaringen maakte De
Vries, terug in Holland, kerkelijke televisie. Met zijn
actie voor de bevrijding van zuidelijk Afrika, terwijl in
diezelfde tijd de oorlog in Vietnam woedde, probeerde
hij ons wakker te schudden. Hij stierf op een ochtend
op weg naar zijn film-montage in Bussum als gevolg
van een verkeersongeluk, 10 maart 1971.
in de zomer van 1973 staat de Portugese terreur in
Mozambique centraal in het nieuws. De Heilige Vader
zwijgt in alle talen. De NCRV wijdt er een hoorspel aan
(dat verontrust het kerkvolk minder dan een kijkspel).
Trouwens, wat valt er te zien? Mensen en dorpen die
niet langer bestaan, kun je niet filmen. Evenmin als God.
En wat werken schokkende beelden nog uit? „Niets
sticht in deze wereld zoveel onheil als het nietsdoen en
stilzwijgen van honderden miljoenen christenen, die
beter hoorden te weten,” schreef een hoofdredacteur
naar aanleiding van berichten over de Portugese
gruwelen. En zijn lezers zwijgen.
Rond 1800 was de verlichte godsdienst van het moderne
persoonlijke christendom er voor de intellectuelen, de
elite. Het kerkelijke christendom voor het volk. Het

persoonlijke zieleheil heeft zich samen met de burgerlijke
bezitsdrang en zelfgenoegzaamheid inmiddels als
„gezonken cultuurgoederen” verenigd tot een monster
verbond: het zijn de brede lagen van consumenten die
ternauwernood een boodschap hebben aan andermans
lot, zolang zij zelf niet te klagen hebben. Voor hen zijn er
de electronische religie van de STER, de quiz, de sport,
de popmuziek, de filmseries.
Thans zijn het de beter opgeleiden die zich openstellen
voor informatie (men spreekt van de „kenniskloof” tussen
een minderheid die op de hoogte is en steeds beter
geïnformeerd raakt, en de meerderheid waarvoor precies
het omgekeerde geldt). Beter opgeleid raken betekent:
de menselijke mogelijkheden beter ontwikkelen. In die
richting moeten we de oplossing van het probleem
zoeken. Zoveel mogelijk mensen in staat stellen tot het
ontvangen van informatie; dan komt, naar het lijkt, de
bereidheid vanzelf.
De katholieke en protestantse kerken, die in het verband
van de Wereldraad en de pauselijke commissie Justitia
et Pax samenwerken aan ontwikkelingsprojekten via
communicatiesatellieten, hebben de verbinding met God
teruggevonden. Maar het is laat in de tijd. En het gaat
niet alleen om de onwetendheid in de Derde Wereld.
Zij dient met dezelfde voortvarendheid te worden aan
gepakt naast de deur - in eigen dorp, wijk en stad.
De technologie van de media ontwikkelt zich evenzeer
in de richting van „do ityourself”: lokale televisie en
video. Ook daar ligt een taak voor de kerken met hun
eeuwenoude ervaring in het motiveren van de plaatselijke
gemeenschap.
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In dit artikel zal een poging worden gedaan een beknopt
overzicht te geven van het functioneren van het kijk- en
luisteronderzoek van de Nederlandse omroep.
Na een kort overzicht van het ter beschikking staande
onderzoekapparaat, zal aan de hand van enkele voor
beelden wat dieper worden ingegaan op de wijze waarop
het kijk- en luisteronderzoek dienstbaar is of zou kunnen
zijn geweest aan het omroep- en programmabeleid.
Daarna zal enige aandacht worden besteed aan kritiek
waaraan het kijk- en luisteronderzoek vooral de laatste
tijd bloot staat, en ten slotte wordt een aantal desiderata
m.b.t. het kijk- en luisteronderzoek voor de nabije
toekomst opgesomd.
1. HET ONDERZOEKAPPARAAT
Zoals gezegd, zal slechts kort worden ingegaan op het
onderzoekapparaat van de omroep en de diverse tech
nische en methodologische aspekten.
De hierin geïnteresseerden moge ik verwijzen naar andere
publikaties, vermeld aan het eind van dit artikel.
Het kijk- en luisteronderzoek van de omroep telt drie
continue projekten:
a. Het ,.Continu Programma Onderzoek-Radio", waarbij
met behulp van een min of meer vaste steekproef (panel)
van ca. 1500 personen door middel van een zgn. „dagboekmethode" het luistergedrag van de in Nederland
meest beluisterde zenders kwartiersgewijs wordt gemeten
over twee weken per kwartaal.
b. Het ,.Continu Programma Onderzoek-Televisie",
waarbij eveneens met behulp van een panel van ca. 1500
personen en door middel van wekelijks toegezonden
dagboeken een integrale meting plaatsvindt van het
kijkgedrag m.b.t. Nederland 1 en 2 (en incidenteel ook
van buitenlandse zenders). Bovendien wordt van elk
uitgezonden televisieprogramma de algemene appreciatie
vastgesteld in de vorm van een gemiddelde van door
kijkers gegeven „rapportcijfers" (1 t/m 10).
c.
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De ,.Continue Telefoon-enquête" ten slotte is een

kwalitatief onderzoekproject, waarbij gedurende het
„seizoen" (september t/m april) wekelijks een panel van
ca. 600 personen telefonisch wordt ondervraagd over
reakties op uitgezonden programma's, condities en
motivatie van kijk- en luistergedrag, meningen over
omroep- en programmabeleid, kennisniveau m.b.t.
bepaalde onderwerpen etc.
Door een bijzondere steekproeftrekking en correctie door
middel van herwegingen kan op basis van een dergelijke
steekproef van personen met telefoon thuis toch een
representatief beeld worden verkregen.
Naast deze continue projekten pleegt jaarlijks een aantal
kwalitatieve ad hoc-onderzoekingen plaats te vinden,
waarbij de methodiek varieert naar gelang de probleem
stelling van mondelinge ondervraging van landelijk
representatieve steekproeven tot zgn. „laboratorium"onderzoek, waarbij groepen personen worden uitgenodigd
naar een bepaalde lokatie om daar (experimentele)
programma’s te volgen en vragenlijsten in te vullen en/of
aan groepsdiscussies deel te nemen.
Meer informatie over deze onderzoekprojekten is te
vinden in een recente publikatie van de afdeling Kijk- en
Luisteronderzoek van de NOS, waarin een overzicht wordt
gegeven van de activiteiten in het seizoen 1971/1972.
Het kijk- en luisteronderzoek wordt uitgevoerd door of in
opdracht van de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van
de NOS ten behoeve van alle zendgemachtigden.
Deze afdeling telt thans elf medewerkers, waaronder drie
sociaal-psychologen, een socioloog en een politicoloog.
De grotere omroeporganisaties hebben bovendien eigen
onderzoekmedewerkers in hun staf.
Deze hebben een tweeledige taak: enerzijds begeleiden
zij het gezamenlijke onderzoek, m.n. in het vaststellen
van de probleemstellingen; anderzijds hebben zij een
zekere ,,vertaal"-functie en adviseren zij de programma
makers en de programmaleiding van hun organisaties op
basis van het onderzoek.
Samen met de stafleden van de afdeling Kijk- en Luister
onderzoek vormen zij een coördinatief overlegorgaan,
t.w. de Werkgroep Kijk- en Luisteronderzoek.

2. HUIDIG FUNCTIONEREN
Het is een nogal hachelijke onderneming om te proberen
vast te stellen of en zo ja, op welke wijze het huidige
kijk- en luisteronderzoek in de praktijk functioneert.
Het programmabeleid wordt immers bepaald door een
reeks van factoren, waarbij het ondoenlijk is de factor
„onderzoek" duidelijk te isoleren.
Gekozen is daarom voor een benadering, waarbij aan de
hand van een aantal concrete voorbeelden, een indruk
wordt gegeven van de wijze waarop het kijk- en luister
onderzoek het programmabeleid heeft ondersteund,
of minstens zou hebben kunnen ondersteunen.
De voorbeelden hebben als vaste noemer, dat zij in
mindere of meerdere mate proberen duidelijk te maken
hoe het onderzoek in staat is geweest bepaalde
Hilversumse „mythen" als zodanig te ontmaskeren.
a. Mythe van selectieve kijker
Het is nog steeds niet ongebruikelijk om het kijken naar
bepaalde televisie-programma's op te vatten als het
gevolg van een rationeel proces, waarbij een individuele
kijker, op basis van een optimale voorkennis van het
programma op een gegeven moment besluit om naar een
bepaald televisieprogramma te kijken.
Het publiek van televisieprogramma's stelt zich, volgens
deze zienswijze op ongeveer dezelfde wijze samen als de
groep kopers van een bepaald boek, of de bezoekers van
een bepaalde bioscoopfilm.
Onderzoekresultaten tonen steeds weer de onjuistheid
van deze beschouwingswijze aan, die waarschijnlijk zijn
belangrijkste oorzaak vindt in een — niet alleen op dit
punt - gemaakte onderschatting van enkele wezenlijke
verschilpunten tussen radio en televisie enerzijds en
andere massamedia anderzijds:
— televisie en in mindere mate radio zijn media met een
minimale keuzevrijheid m.b.t. het tijdstip waarop *!J
kunnen worden benut. Het aanbod is eenmalig erï
consument heeft normaal gesproken geen moge'J
een bepaald programma te volgen op het mome
dat het hem uitkomt.

— een daarmee samenhangend verschilpunt betreft de
context waarin het „verbruik" van radio- en televisie
programma's plaats vindt. In het bijzonder televisie
kijken vindt gewoonlijk plaats binnen het gezin,
waarmee eveneens een belangrijke beperking aan
de individuele keuzevrijheid wordt opgelegd.
Wanneer men het kijkgedrag van bepaalde voorkeursgroepen (samengesteld op basis van vooraf gegeven
meningen daaromtrent) wat nauwkeuriger bekijkt, dan valt
ook steeds de geringe correlatie op tussen deze vooraf
gegeven voorkeur en het feitelijk kijkgedrag m.b.t. de
desbetreffende programmasoort.
Voor zover er sprake is van selectiviteit werkt deze
bovendien vaak in een richting die tegenovergesteld is
aan wat men zou verwachten.
Het is langzamerhand een vaststaand gegeven, dat ook
wordt bevestigd door soortgelijk buitenlands onderzoek,
dat in het publiek van zgn. „minderheidsprogramma’s" de
„zware" kijkers plegen te zijn oververtegenwoordigd,
m.a.w. de groep die zich o.a. kenmerkt door een laag
opleidingsniveau en een relatief geringe culturele belang
stelling. Men zou kunnen zeggen dat deze groep zijn
hoge kijkfrequentie ontleent juist aan het kijken naar deze
programma's.
Omgekeerd besteedt de groep „lichte” kijkers, geken
merkt door een hoog opleidingsniveau en een naar
verhouding sterke culturele belangstelling, zijn beperkte
kijktijd vooral aan de populaire programma's. Men zou
kunnen zeggen dat die programma’s dan ook populair
zijn omdat zij ook deze lichte kijkersgroep aan zich weten
te binden.
Bij speciaal voor hen bedoelde, of in de eerste plaats op
hun gerichte programma’s laten zij echter verstek gaan.
b. Populariteit en ledental
Een opvatting die lang opgeld heeft gedaan in Hilversum
- en dat hier en daar trouwens nog wel doet - heeft
betrekking op de relatie die er zou bestaan tussen de
populariteit van de programma's van een omroep
organisatie en zijn ledental.
Al in de eerste jaren van het continue kijk- en luister145

onderzoek bleek, dat - zo deze relatie al bestond - deze
toch aanzienlijk minder direkt was dan werd veronder
steld.
Het was in de jaren waarin de organisatie die kon bogen
op de grootste populariteit van zijn programma’s - de
AVRO - de grootste moeite had boven de grens van
400.000 leden te blijven.
Omgekeerd zag de naar verhouding weinig populaire
programma’s uitzendende NCRV in die tijd zijn ledental
met sprongen vooruitgaan.
Op het ogenblik vormt de coïncidentie van grote popu
lariteit en snelle groei van het ledental in het geval van
de TROS een ondersteuning van deze mythe.
Doch ook in dit geval is naar mijn opvatting niet van een
oorzakelijke, en zeker niet van een mono-causale
relatie sprake.
De populariteit van de TROS is eerder gebaseerd op het
formaat en meer nog op de (laagste) prijs van zijn
programmablad en daarnaast ook op een specifiek imago
dat deze omroep heeft weten op te bouwen, dan op de
feitelijke populariteit van zijn programma’s.
Voor zover de programma's bij de motivatie om lid/
abonnee van een bepaalde omroeporganisatie te worden
een rol spelen, is deze zeer indirekt en onspecifiek, om
de eenvoudige reden dat het merendeel van de kijkers
niet in staat blijkt om het merendeel van de programma's
naar omroep-herkomst te identificeren.
Dit geldt zelfs voor een groot aantal sinds jaar en dag
uitgezonden „gezichtsbepalende” programma's, zoals
actualiteiten-rubrieken. Voor zover het verwijt juist is,
dat de komst van het kijk- en luisteronderzoek heeft
gewerkt in de richting van een meer populaire program
mering, zoals wel wordt beweerd, is het uiterst kwestieus
of dit een erg effektief middel is geweest en nog is om
het gestelde doel - behoud resp. vermeerdering van het
ledental - te bereiken.
c. Duitse zenders
Een onuitroeibare mythe betreft de veronderstelde
populairteit van de buitenlandse, lees Duitse zenders.
Ongeveer 50 % van de Nederlandse bevolking is in staat
om een of meer Duitse zenders te ontvangen en vooral
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in de grensgebieden, waar deze mogelijkheid al een wat
langere geschiedenis achter de rug heeft, bestaat allerwege de opvatting, dat een aanzienlijk deel van de
kijktijd aan deze zenders wordt besteed.
Naar veler mening zelfs aanzienlijk meer dan de helft.
Het zou te ver voeren om naar een verklaring van dit
typische vooroordeel te zoeken. (Kreten als „Wat je ver
haalt is lekker” en „Bei Ihnen ist alles viel besser”
zouden daarvoor een eerste aanzet kunnen vormen.)
Feit is dat het televisie-menu van kijkers met een moge
lijkheid Duitsland te ontvangen voor meer dan % uit
Nederlandse programma's bestaat.
d. Het publiek
Een kwestie die welicht beter als een „way of thinking”
dan als een mythe kan worden aangeduid, is impliciet in
het voorafgaande reeds aan de orde gekomen.
Een effectieve doorstroming van onderzoekresultaten
blijkt Hilversumse beleidsmakers nogal eens te
confronteren met hun te optimistische verwachtingen ten
aanzien van de kennis die bij het doorsnee-publiek
bestaat over organisatorische en produktie-technische
aspecten van het radio- en televisie-bedrijf.
Dit komt o.m. tot uitdrukking in het gemak, waarmee
wordt aangenomen dat het publiek zijn weg wel zal weten
in de ingewikkelde programmaschema's (waarbij
opmerkelijk is, dat informatie daarover bijna geheel
wordt overgelaten aan de gedrukte media) en de
vanzelfsprekendheid waarmee bijv. bij de horizontale en
verticale programma-bouw en de daarbij toe te passen
coördinatie vaak eerder van produktie-kriteria lijkt te
worden uitgegaan, dan van maatstaven ontleend aan de
ontvangstzijde.
Enkele voorbeelden mogen dit illustreren:
— de huidige programmering van binnen ons bestel
toch als min of meer extreem te beschouwen
omroeporganisaties EO en VPRO op dezelfde
(donder)dag, hetgeen vanuit publieksoogpunt als
minder gewenst kan worden beschouwd, is op niets
anders gebaseerd dan op administratieve redenen,
nl. op het feit dat het allebei C-organisaties zijn.
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— het uitzenden van de wekelijkse speelfilm op woensdag
houdt geen verband met een publieke wens terzake,
maar met het feit dat belangrijke voetbalwedstrijden,
die door dezelfde zendgemachtigde (NOS) worden
uitgezonden, meestal op woensdag worden gespeeld.

klein gedeelte van het publiek bereiken, a.h.w. is
verbruikt en nooit meer opnieuw wordt uitgezonden. De
indruk bestaat dat het programmabeleid zich laat leiden
door de mythe, dat het publiek elke dag opnieuw kakel
verse programma's van de omroep zou eisen.

— de coördinatie van de programma's vindt nog steeds
op basis van administratief-formele kriteria plaats.
Het wettelijke voorschrift luidt dat „zo min mogelijk
programma's van gelijksoortige inhoud tegelijkertijd
worden uitgezonden. Het is aannemelijk dat de
wetgever bedoeld heeft, dat deze „gelijksoortigheid”
vanuit aan het publiek gemeten kriteria wordt
gedefinieerd.

Een andere verklaring voor dit „wegwerp"-beleid zou
kunnen zijn, dat men er onbewust van uitgaat dat een
uitgezonden programma het gehele publiek heeft kunnen
bereiken en dat al degenen die erin geïnteresseerd
waren, dan ook wel zullen zijn bereikt.

e. „The vast wasteland"
Een uitspraak van een befaamd Amerikaans communicatie-deskundige parafraserend, zou gezegd kunnen
worden dat de omroep (ook) in Nederland een „vast
wasteland" is, in die zin dat het overgrote deel van
de programma's die dagelijks worden uitgezonden, hoe
wel ze elk maar een gedeelte en vaak zelfs een zeer

Zoals in het voorgaande al werd geïmpliceerd, blijkt uit
het kiik- en luisteronderzoek dat dit geenszins 't geval is.
dat incidenteel uit dit onderzoek naar
vorentomUs dat in die schaarse gevallen waarin
„„"ma's worden herhaald, en waartegen veel minder
P 9 tand beslaat dan de beroepskijkende televisieweers
ons willen doen geloven, een vrg aanzienlijk
recensenten wordt bereikt en d^diegenen^e het
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Het is, kortom, onbegrijpelijk dat niet een veel groter
deel van de programma's op meer dan een
tijdstip aan het publiek wordt aangeboden. Overdag
uitgezonden radioprogramma’s bijvoorbeeld zouden,
wanneer ze 's avonds opnieuw zouden worden uit
gezonden, op vrijwel geheel nieuwe publieken kunnen
rekenen.
Ook het herhalen van ’s avonds uitgezonden televisie
programma's overdag (bijv. in het weekend) zou voor
veel kijkers een service van betekenis kunnen zijn.
f. De effecten
Door een aantal kwalitatieve onderzoekprojecten, die de
laatste jaren werden uitgevoerd, is de mythe van radio
en vooral televisie als „hypodermic needles" doorgeprikt
en is bovendien de aandacht gevestigd op „boemerang"effecten van programma's, d.w.z. dat de effecten van
bepaalde programma’s aanzienlijk kunnen afwijken van
die welke door de maker van dat programma waren
bedoeld.
Een geval, dat in de publiciteit ruime aandacht heeft
gekregen, betreft een onderzoek naar de effecten van
een serie IKOR-televisieprogramma’s over etnische
minderheden.
Het effect van deze serie, die als voornaamste bedoeling
had bestaande vooroordelen tegen deze groeperingen
om te buigen, was dat deze vooroordelen eerder waren
versterkt, dan afgenomen.
Ook in enkele andere gevallen bleek uit onderzoek, dat
de bedoelingen van de programmamaker niet werden
verwezenlijkt zoals hij zich dit had voorgesteld.
Voor insiders in het massacommunicatie-onderzoek
mogen dit weinig verrassende resultaten zijn, voor de
omroepwereld, die in sommige gevallen ook wel van dit
theoretische gegeven op de hoogte was, kwamen deze
resultaten die werden aangetroffen naar aanleiding van
eigen programma’s, bepaald als een verrassing.
Gesteld kan worden dat het kijk- en luisteronderzoek,
beter gezegd de kijk- en luisteronderzoekers, er in
toenemende mate in zijn geslaagd een aantal van deze
en andere mythes in mindere of meerdere mate uit de
wereld te helpen.
148

Welke invloed dit heeft gehad op het beleids- en besluit
vormingsproces is veel moeilijker te beantwoorden.
Daarvoor zijn deze processen te complex en de
ondoorzichtig.
Wel is duidelijk dat er nog veel gedaan zal moeten
worden.
3. DE TOEKOMST
De geschiedenis van het kijk- en luisteronderzoek is nog
jong genoeg (nauwelijks 10 jaar) om ten aanzien van de
toekomst ervan een lange reeks van wensen op tafel te
leggen.
Daarbij kan het nuttig zijn om de kritiek die de laatste
jaren in toenemende mate op het kijk- en luisteronderzoek
wordt uitgeoefend, op zichzelf aan een kritische
beschouwing te onderwerpen.
a. Kritiek
De kritiek op het kijk- en luisteronderzoek - overigens
mede een gevolg van de sterke belangstelling waarop dit
onderzoek zich zowel binnen als buiten de omroep mag
verheugen - kan in enkele hoofdpunten worden samen
gevat:
Het kijk- en luisteronderzoek van de omroep beperkt
zich teveel (volgens sommigen zelfs uitsluitend)
tot oppervlakkige neuzentellerij en doet geen of te
weinig pogingen om meer kwalitatieve gegevens
naar boven te krijgen.
Het onderzoek zou een beperkte waarde hebben,
omdat het wordt uitgevoerd in opdracht en ten dienste
van het omroep-establishment, hetgeen een
onafhankelijke werkwijze en opstelling onmogelijk
zou maken.
Een kritische evaluatie hiervan leidt tot de volgende
kanttekeningen:
In de eerste plaats kan het opmerkelijk genoemd worden
dat deze kritiek voor een niet onbelangrijk deel wordt
gespuid door scribenten die zelf op het terrein van het

$
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feitelijke media-onderzoek niet of nauwelijks activiteiten
aan de dag leggen, terwijl zij daartoe functioneel en qua
capaciteiten geacht zouden mogen worden zeer wel in
staat te zijn.
In de tweede plaats is al even opmerkelijk dat deze
kritiek naar voren wordt gebracht door media (i.c. de
dag- en weekbladen), die zelf nauwelijks enig ander
media-onderzoek verrichten, of althans openbaar maken,
dan de gewraakte oppervlakkige neuzentelling.
In de derde plaats kan ik me niet aan de indruk ont
trekken, dat door een sterk achterblijven van universitaire
activiteiten op dit gebied, aan het onderzoek van de
omroep onevenredig hoge eisen gesteld worden, waaraan
het vanwege zijn principiële opdracht tot toegepast
onderzoek, eenvoudig niet kan voldoen.
In de vierde plaats is het te gemakkelijk om de resultaten
van eerder genoemde continue luister- en kijkgedrag
registrerende projecten (nog afgezien van wat daarnaast
nog plaats vindt), af te doen met oppervlakkige neuzentellerij. De gegevens van dit onderzoek leveren een
onmisbare basis voor ieder programma- en programmeringsbeleid.
Nadere analytische bewerkingen op het materiaal kunnen
ons bovendien heel wat leren over de betekenis van
radio en televisie in onze samenleving.
Tenslotte kan worden opgemerkt, dat het in een NOSafdeling gecentraliseerde kijk- en luisteronderzoek
weliswaar gebonden is aan zijn specifieke opdracht te
fungeren als een dienstverlenend orgaan ten behoeve
van alle zendgemachtigden, anderzijds maakt de pluri
formiteit van dit omroepbestel een overigens
onafhankelijke opstelling juist noodzakelijk.
b. Wensen
Deze korte parering van kritiek op het kijk- en luister
onderzoek betekent overigens niet, dat de Hilversumse
kijk- en luisteronderzoekers met een zekere zelfgenoeg
zaamheid hun huidige activiteiten op precies dezelfde
wijze zouden willen voortzetten en dat zij geen wensen
voor de toekomst zouden hebben.
Ik zou dit artikel dan ook willen besluiten met een nadere
uiteenzetting van deze desiderata.
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— Kwantitatief onderzoek
Het zou wenselijk zijn, dat op korte termijn een studie
gemaakt wordt van het nut en de toepassingsmogelijk
heden van het doorgaans te gemakkelijk verguisde
„Continu Programma Onderzoek”, m.n. met het oog op
de ontwikkelingen op het terrein van computerverwer
king, die de laatste jaren een enorme vlucht heeft
genomen. Het is duidelijk, dat dit type van kwantifi
cerend onderzoek bij het huidige gebruik dat er van
wordt gemaakt, zoveel redundante informatie oplevert,
dat het gevoegelijk belangrijk zou kunnen worden
ingekrompen ten gunste van meer kwalitatief onderzoek.
De vraag is echter of met het badwater van dit gedetail
leerde gedragsregistrerende onderzoek niet het kind van
de meer verfijnde analyse ten dienste van programmaen programmeringsbeleid wordt weggegooid.
— Verruiming van budget
Afhankelijk van de resultaten van deze studie zou
gestreefd moeten worden naar een bepaalde verruiming
van de mogelijkheden voor kwalitatief onderzoek, m.n. ten
dienste van wat het laagste programmabeleidsniveau
zou kunnen worden genoemd, d.w.z. dat van de
programmamaker, een niveau dat op dit moment nog
nauwelijks door de research kan worden bediend.
Nu en dan zijn de onderzoekers in staat aan te tonen in
welk opzicht een bepaald programma niet of zelfs
averechts heeft gewerkt.
Wat zij echter (nog) niet kunnen, is aangeven waarom dit
het geval is geweest en op welke wijze dergelijke fiasco’s
in de toekomst kunnen worden vermeden.
— Betere taakverdeling
Een bijzondere moeilijkheid waarmee het kijk- en luister
onderzoek binnen de omroep wordt geconfronteerd, hangt
samen met de gecompliceerde organisatorische structuur
die het gevolg is van ons omroepbestel.
Op het ogenblik bestaat nog steeds geen goede taak
afbakening en worden bepaalde dingen dubbel gedaan,
terwijl andere activiteiten ten behoeve van een goede
doorstroming van onderzoekresultaten achterwege
(moeten) blijven.
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De m.i. meest ideale structuur zou zijn de eigenlijke
onderzoekfunctie te centraliseren bij de NOS, i.c. de
afdeling Kijk- en Luisteronderzoek, en de programmastaven van de omroepcomponenten uit te breiden met
een of meer massacommunicatie-specialisten, die
enerzijds zouden kunnen optreden als „vertalers'' van
aangeleverde onderzoekresultaten t.b.v. de desbetref
fende component en daarmee als adviseur van die
programmastaf, en anderzijds in een goed contact met de
centrale uitvoerende afdeling als „acquisiteurs” van
nieuw onderzoek, dat maximaal aansluit bij de praktische
beleidsbehoefte.
— Uitbreiding
Een van de belangrijkste redenen dat m.n. het kwalitatieve
onderzoek niet dat niveau heeft bereikt dat velen
wenselijk achten, is een gevolg van een puur gebrek aan
mankracht.
De huidige bezetting is nog grotendeels gebaseerd op de
situatie, waarbij het kwantitatieve onderzoek sterk
domineerde.
Het is duidelijk dat het kwalitatieve onderzoek, enerzijds
vanwege zijn veelal nog experimentele karakter, ander
zijds door de noodzaak steeds opnieuw probleem-

stellingen te formuleren en onderzoekingen te ontwerpen
en tenslotte door de omstandigheid dat analyse en
verwerking van resultaten van dit type onderzoek veel
meer tijd vragen en moeilijker uitbesteed kunnen worden,
aanmerkelijk arbeidsintensiever is dan het kwantitatieve
onderzoek.
— Universiteiten
Een van de middelen om dit gebrek aan mankracht
enigszins op te heffen zou kunnen worden gevormd door
een grotere samenwerking met de op dit terrein
opererende universitaire instituten.
Op papier ligt een dergelijke samenwerking tussen de
over een redelijke hoeveelheid onderzoekfaciliteiten
beschikkende maar met een tekort aan mankracht
kampende omroep enerzijds en de universitaire instituten,
waarbij eerder het omgekeerde het geval is, anderzijds
bijzonder voor de hand.
In de praktijk zal moeten worden afgewacht of een in het
kader van de „Stichting Onderzoek Massacommunicatie”
door de omroep genomen initiatief om door middel van
een studiegroep „Kijk- en Luisteronderzoek Omroep/
Universiteit” deze samenwerking van de grond te krijgen,
zal slagen.

LITERATUUR:
Drs. P. M. Hendriksen, „Continu Kijk- en Luisteronderzoek in de Nederlandse Omroep" In MASSACOMMUNICATIE, herfst 1972, pag. 25.
„Kijken en Luisteren 1971/1972" — Nederlandse Omroep Stichting, Afdeling Kijk- en Luisteronderzoek, Hilversum, 1973.
„Houdingen van Nederlanders t.o.v. etnische minderheidsgroepen in Nederland", Nederlandse Omroep Stichting, Afdeling Kijk- en Luisteronderzoek
Hilversum, 1972.
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ZULLEN WIJ DE INFORMATIE-REVOLUTIE BETER IN DE HAND WETEN TE HOUDEN DAN DE INDUSTRIËLE?

Bij de aankoop van mijn nieuwe, uiterst handzame, eigen
tijdse, zeer rode en oogstrelende typemachine moest
ik denken aan een anekdote die ik tegenkwam in een
verhandeling over „De informatie-industrie in 1984”. Deze
anekdote gold een bijeenkomst, gewijd aan „De toekomst
van pen en papier”, die reeds lang voor het ontstaan van
de thans jubilerende AVRO plaatsvond. Een van de
inleiders op deze bijeenkomst, een researcher en
toekomstvorser, onthulde in de loop van zijn betoog over
de toekomst van pen en papier voor de verbaasde en
tevens gefascineerde aanwezigen een apparaat met 40
toetsen en een grote rol, toonde hoe je ermee kon
schrijven en zei vervolgens: „Dit is de toekomst van pen
en papier!"

154

Naar de anekdote wil volgde hierop een enigszins
verwarde diskussie, vol bewondering, twijfel, verbazing,
nieuwsgierigheid en opwinding. Prijs, bruikbaarheid,
ergonomie, snelheid, betrouwbaarheid, gewicht en andere
kenmerken van het apparaat werden besproken. Boven
dien werd het wat logge ding getoetst aan de bestaande
oplossing, pen en papier. De „nieuwe oplossing” onmiddellijk benoemd tot „typewriter” - bleek het er in
een vergelijkend onderzoek niet zo goed af te brengen:
het apparaat was 500 keer zo duur, 1000 keer zo zwaar en
5 keer zo langzaam als pen en papier, de bestaande
oplossing, die daarenboven 100 % betrouwbaar was en
overal mee naartoe genomen kon worden.

Deze anekdote illustreert niet alleen dat er reeds lang
gespekuleerd wordt over „de toekomst van ..en over
„toekomstige ontwikkelingen", op welk gebied dan ook,
maar zij illustreert vooral het gebrek aan voorstellings
vermogen dat wij hebben wanneer het gaat om de
toepassingsmogelijkheden en gevolgen van nieuwe
vindingen en ontwikkelingen op technologisch gebied. Op
dit gebrek aan voorstellingsvermogen had de natuur
kundige Faraday een zeer kernachtige reaktie. Toen hij in
1832 zijn eerste dynamo toonde aan het Royal
Institution en iemand wilde weten wat het nut van dat
vreemde ding was, antwoordde hij: „Wat is het
nut van een pasgeboren kind?"
Van de reeds vermelde pasgeboren typemachine werd
het nut ook niet direkt onderkend. Toen E. Remington in
het begin van de jaren 1870 een eerste experimenteel
model op de markt bracht, was dit aanvankelijk geen
kommercieel sukses voor deze befaamde wapensmid.
Een van de eersten en weinigen die zich aan het apparaat
waagden en een getypt manuscript inleverde was de
schrijver Mark Twain.
Het is hier echter niet de bedoeling langer stil te staan bij
de ontwikkeling en het uiteindelijk sukses van de type
machine, maar om verder in te gaan op de ontwikkeling
van wat in de titel van deze beschouwing „informatie
technologie" is genoemd.

informatie die ons bereikt en spelen zij een dominerende
rol in onze opinie- en meningsvorming; al naar gelang
men het bekijken wil, geven zij een weergave van de
publieke opinie of worden onze opinies erdoor gemani
puleerd. In dit verband spreekt de Duitse schrijver en
media-profeet Hans Magnus Enzensberger over „bewustzijnsindustrie" die door hem getypeerd wordt als „de
gangmaker van de laat-industriële samenleving".

Dit begrip slaat op het uitgebreide complex van
verzamelen, opslaan, verwerken, verspreiden en
gebruiken van informatie. De laatste decennia, met name
de afgelopen twintig jaar, hebben zich revolutionaire
ontwikkelingen op dit terrein voorgedaan; ontwikkelingen
die zich in de komende jaren wellicht nog spektakulairder
zullen voortzetten. Al deze ontwikkelingen op het gebied
van massa- en individuele kommunikatie, computer
technologie, geluid en beeld-technologie zijn in betrek
kelijk korte tijd een onmisbaar onderdeel geworden van
het netwerk dat onze samenleving bij elkaar houdt. Alle
sektoren van het ekonomische, maatschappelijk en
politiek gebeuren zijn door deze ontwikkelingen geïnfil
treerd en zij besturen steeds meer processen in industrie
en dienstensektor. Bovendien zijn zij bepalend voor de

Astronauten geven tijdens hun vlucht aan computers
vragen door die door hele legers menselijke rekenaars
niet tijdig beantwoord zouden kunnen worden. Microgolfsystemen, kabel-TV en satellieten, onderdelen van die
zelfde informatie-technologie, brengen het spektakel van
de verkenning van de ruimte in honderden miljoenen
huiskamers. Zo illustreren de ruimtereizen onder meer de
geweldige nieuwe mogelijkheden op het gebied van
opslag, verwerking, distributie en weergave van infor
matie, in woorden, beelden, getallen en andere weergaven
van de werkelijkheid.

Tussen recente ontwikkelingen op het gebied van de
informatie-technologie zoals informatie-satellieten, kabel
en kassette-televisie, videorecorder, videofoon, videoplaat, elektronische sneldrukkers, leermachines,
huisfacsimile, computers, databanken en ontwikkelingen
waar we reeds langer vertrouwd mee zijn, zoals
bijvoorbeeld radio en televisie, telefoon, telegraaf, foto,
film, het gedrukte woord etc. ontstaat een steeds grotere
verwevenheid en samenhang.
Zij sluiten zich meer en meer aaneen en ontwikkelen zich
tot een universeel systeem. Dit groeiende universele
complex wordt met diverse namen aangeduid, waaronder
informatica, informatie-industrie, bewustzijns-industrie,
kommunikatie-industrie en informatie-revolutie. In dit
bestek zal het voornamelijk bestempeld worden met
„informatie-technologie".

Ondertussen heeft het merendeel van de mensen die met
dit alles geconfronteerd worden geen flauwe notie hoe
deze technologieën funktioneren en op hun leven
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inwerken. Op de diepgaande veranderingen die de
informatie-technologie in onze samenleving teweegbrengt
hebben wij geen duidelijk zicht; wij zijn er evenmin op
voorbereid of op ingesteld. En dat terwijl het niet
ondenkbaar is dat de huidige ontwikkelingen op het
gebied van de informatie-technologie even belangrijk
voor de mensheid zullen zijn als de gezamenlijke uit
vindingen en innovaties die tijdens de eerste 150 jaar van
de industriële ontwikkeling geïntroduceerd zijn, zo luidt
een van de stellingen van een Amerikaanse studie
getiteld „Information Technology".
Wij genieten momenteel een betrekkelijke welvaart, ons
gebracht door ruim een eeuw industrialisatie. Thans
staan vooral de nadelige bij-effekten van die industriële
ontwikkeling in de belangstelling. De kwellende vraag is
hoe die welvaart moet worden uitgebreid en hoe zij dient
te worden (her)verdeeld.
Sinds de publikatie en popularisering van de studie van
het Massachusetts Institute of Technology over „Grenzen
van de groei" (het rapport van de Club van Rome) zijn
vele termen waarmee deze ingewikkelde problematiek
wordt getypeerd tot huishoudwoorden geworden. Daar
voor geldt veelal hetzelfde als voor het merendeel van de
produkten die wij konsumeren: we kennen de merknamen
en de verpakking maar we hebben niet de geringste notie
van de inhoud.
Eén van die populair geworden begrippen heet „Expo
nentiële groei".
De exponentiële groei van o.m. technologie en demo
grafische ontwikkelingen geeft aanleiding tot een stroom
van merendeels sombere beschouwingen, visies en
visioenen van legio deskundigen op de meest uiteen
lopende en voor de leek vaak ondoorgrondelijke
terreinen. Via alle kanalen van het media-netwerk worden
wij daarvan in kennis gesteld. De recente ontwikkelingen
op het gebied van de informatie-technologie hebben
eveneens een exponentieel karakter; de informatieindustrie groeit sneller dan welke andere sektor in onze
samenleving ook. Deze nieuwe technologieën houden de
belofte in dat zij de belangrijkste bijdrage kunnen leveren
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aan de oplossing van de problemen, die onderdeel zijn
van de nalatenschap van vroegere industriële revoluties
en waarmee wij nu zijn opgescheept.
Echter, op de verstrekkende gevolgen voor de samen
leving van deze mogelijke heilbrengers schijnen de
hooggeïndustrialiseerde landen die de nieuwe tech
nologieën ontwikkelen evenmin een greep te hebben als
eens op de konsekwenties van uitvindingen uit een
eerder stadium van hun ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld
de stoommachine, de dynamo of de auto. De beroemde
Amerikaanse denker over technologie en media, Marshall
MacLuhan, zegt hierover in een interview met de
journalist Willem Oltmans:
.. elke techniek of technologie brengt noodzakelijker
wijs een uitgebreide „grond" aan voorzieningen en
wanvoorzieningen met zich mee. Bij een auto interesseren
de meeste mensen zich voor veranderingen in het
ontwerp of model van de auto en besteden slechts
summiere aandacht aan het enorme stelsel van voor
zieningen (wegen, oliemaatschappijen, benzinepompen en
andere industriële diensten) die met elkaar de grond van
de auto vormen. Toen de auto aan het begin van deze
eeuw zijn intrede deed, zag men er een probaat middel in
om de stad te ontvluchten; om terug te gaan naar het
platteland, waar de stadsbewoners vandaan kwamen. Het
kwam bij niemand op dat de „Gestalt" van de auto een
enorme grond van nieuwe voorzieningen met zich mee
zou brengen; met andere woorden de auto bracht een
totaal nieuwe omgeving met zich mee, die wij mettertijd
met de Amerikaanse Way of Life zijn gaan associëren."
De industriële samenleving bracht een totaal nieuwe
omgeving met zich mee die van te voren niet gepland,
voorzien of te overzien was. Dit is ook van toepassing op
de nieuwe verworvenheden van de informatie-technologie,
computer, video-technieken, kabel-, kassette- en satelliettelevisie etc. Zij zullen eveneens diepgaande strukturele
veranderingen in onze omgeving veroorzaken.
De laat-industriële samenleving die in steeds sterkere
mate afhankelijk is van de nieuwe informatie-technologie
zal net zo radikaal verschillen van de industriële samen-

leving als deze laatste verschilt van de daaraan vooraf
gaande pre-industriële, agrarische samenleving.
De pre-industriële samenleving was primair gebaseerd op
winning van grondstoffen, in een strijd tegen de natuur
waarbij sprake was van een afnemende opbrengst.
Een industriële samenleving is primair georganiseerd rond
het gebruik van energie voor de voortbrenging van
goederen en diensten.
In een later stadium, ook wel aangeduid met de term
post-industriële samenleving - waarvan de contouren in
een aantal hooggeindustrialiseerde landen zichtbaar

Kabel

beginnen te worden - staat de maatschappelijke
organisatie rondom informatie centraal.
Nu is elke samenleving altijd afhankelijk geweest van
kennis teneinde te kunnen groeien, maar pas gedurende
de laatste decennia zijn wij op een unieke manier
afhankelijk geworden van de opslag, verwerking,
codering en distributie van informatie.
In de reeds eerder genoemde Amerikaanse studie
„Information Technology", waaraan vele deskundigen uit
de onderwijswereld, de overheid en het bedrijfsleven hun
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medewerking verleenden, wordt gesteld dat informatie de
meest vitale hulpbron van onze samenleving is geworden
en dat de informatie-technologie bezig is een derde
industriële revolutie te ontketenen. Vooralsnog is het de
vraag wat wij ons hierbij moeten voorstellen en of we
deze ontwikkelingen wensen; of wij zelf hun richting
zullen kunnen bepalen, dan wel of wij ons er aan zullen
moeten aanpassen, of we willen of niet.
Het volgende fragment uit het boek „Player Piano" van
Kurt Vonnegut jr. is in dit verband veelzeggend:
— „Denk je dat er een derde industriële revolutie zal
zijn?"
Hij bleef staan in de deur van zijn kantoor.
— „Een derde? Hoe zou die zijn?"
— „Dat weet ik niet precies. De eerste en de tweede
moeten ook eens onvoorstelbaar zijn geweest."
— „Voor de mensen die vervangen worden door
machines misschien.
Een derde hé? Ik denk dat de derde in zekere zin al
enige tijd aan de gang is, als je denk-machines bedoelt.
Dat zou de derde revolutie kunnen zijn, denk ik. Machines
die het denken van de mensen devalueren. Sommige
grote computers zoals EPICAC zijn dat op gespeciali
seerde gebieden precies aan het doen."
— „Uh - huh -", zei zij nadenkend. Ze maakte met een
pen een ratelend geluid tussen haar tanden. „Eerst het
spierwerk, toen het routinewerk, en nu dan misschien het
echte breinwerk."
— „Ik hoop dat ik er niet zo lang zal zijn om die
uiteindelijke stap te zien. Over industriële revoluties
gesproken, waar is Bud?"
— „Hij liet dit voor je achter". Ze gaf hem een
verkreukeld reguutje van een wasserij, met Bud’s naam
erop. Hij draaide het papiertje om en zag een ontwerpschetsje van een opsporings- en alarmsysteem voor
muizen, dat erg goed zou kunnen werken. Hij sloot zijn
deur, deed hem zachtjes op slot en haalde uit een lade
van onder de paperassen een fles te voorschijn. De
heerlijke, brandende teug whisky deed het hem even
zwart voor ogen worden. Hij nam nog een slok, zijn ogen
traanden. Hij wilde gaan zitten en zag tot zijn ontzetting
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in zijn stoel een stromandje, met daarin een dode zwarte
kat..."
Dit fragment wordt geciteerd aan het begin van een
beschouwing over de aard en de rol van informatie en de
invloed van de informatie-technologie op onze samen
leving. Informatie wordt daarin gezien als een volstrekt
unieke hulpbron, omdat informatie - in tegenstelling tot
alle andere hulpbronnen - niet wordt ..opgemaakt" in de
loop van het proces waarin zij gebruikt wordt, maar
daarbij eerder aan waarde wint. Bovendien zijn alle
andere hulpbronnen ervan afhankelijk, in die zin dat zij
gekonditioneerd zijn door hoe wij ze uiteindelijk zien: de
meeste hulpbronnen die wij thans gebruiken waren
honderd jaar geleden zelfs ,,conceptueel" nog niet
onderkend.
De recente ontwikkelingen op het gebied van de
informatie-technologie geven de mensheid de gelegenheid
om informatie en kennis op een volstrekt nieuwe wijze en
op mondiale schaal te benutten. Dit optimistische
vooruitgangsgeloof steekt schril af bij de sombere teneur
van bovenstaand fragment uit Vonnegut's boek. Gegeven
ons gebrekkig inzicht in de ..informatie-omgeving in
wording" zouden zowel de pessimistische auteur als de
meest optimistische technologen gelijk kunnen krijgen in
de loop der tijd.
Men kan van de nieuwe technologieën noch revolutie,
noch wonderen verwachten. Ze zijn qua struktuur
egalitair en anti-sektarisch; ze kunnen bijdragen aan het
opheffen van privileges op het gebied van kennis,
vorming, ontwikkeling en politieke macht. Ze zijn ener
zijds een middel om weer controle te krijgen over waar
we in de maatschappij mee bezig zijn; om meer invloed te
krijgen op faktoren die het dagelijkse leven, onze woonen werksituatie, bepalen, anderzijds vergroten zij onze
ontvankelijkheid voor manipulatie.
Dit laatste benadrukt bijvoorbeeld de Amerikaanse
schrijver Lewis Mumford wanneer hij zegt, dat wij ons
overleveren aan machine-verering en aan de computer en
zijn mogelijkheden een bijna goddelijk gezag toekennen.
Gevaar voor manipulatie in de verregaande centralisatie,
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concentratie en monopolievorming in de informatieindustrie. Voorbeelden hiervan zijn de praktische alleen
heerschappij op computergebied van een grote multi
nationale onderneming als I.B.M.; concentraties in de
perswereld; staatsomroepmonopolies; monopolies op het
gebied van kommunikatiesatellieten etc.
Tegenover deze centralisatietendensen staat dat de
recente ontwikkelingen op het gebied van de informatie
technologie juist decentralisatie van het gebruik ervan
mogelijk maken. Vooral over de mogelijkheden van het
decentraal gebruik van televisie, waarbij het initiatief en

selektie-vermogen meer bij de gebruiker wordt gelegd, is
de vraag hoe de moderne informatie-technologie in de
toekomst gebruikt zal worden; het is primair een politieke
vraag die door eenieder beantwoord moet worden.
Radio en televisie, belangrijke onderdelen van de
informatie-technologie, zullen zich dienen te bezinnen op
de toekomst van die informatie-technologie, daar hun
struktuur en aktiviteiten er even diepgaand door
beïnvloed zullen worden als die van het bedrijfsleven, het
onderwijs, de overheid en het politieke bestel.
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RADIO
DRAMA
JACQUES BESANQON
hoofd afd. Hoorspelen AVRO-radio.

SPIEGEL VAN EEN SAMENLEVING?

Bij een vijftigjarig omroepjubileum past, naast alle vreugd,
toch ook enig gewetensonderzoek. Wanneer we ons, in
dit speciale geval, dan bezinnen op de sociale funktie
van radiodrama, dan houdt dit mediteren tevens in een
zoeken naar het antwoord op de vraag: ,,wat doen we
eigenlijk met radio en met radiodrama?" Een vraag die
des te klemmender is omdat allerwege duidelijk wordt dat
wij, willen we dit belangwekkend radiogenre levend
houden, nieuwe wegen moeten inslaan.
Gedurende de vijftig jaar dat radio nu bestaat, hebben
programmamakers in alle landen geprobeerd te voldoen
aan het verwachtingspatroon van de luisteraars. Het was
toen, evenals nu, ondoenlijk alle luisteraars met ieder
programma te plezieren, zodat men van meet af aan
koos voor het totaalprogramma, een geheel van infor
matieve, ontspannende en culturele programma's waarin
vrijwel iedere luisteraar iets van zijn gading kon terug

vinden, moest terugvinden in de periode zonder televisie.
Afgezien van kranten en tijdschriften kon de direkte
ontspannings- en informatiebehoefte alleen bevredigd
worden door de radio.
In deze concurrentieloze periode werd, we zullen dat niet
kunnen ontkennen, geprogrammeerd volgens een aantal
vastliggende, beproefde patronen, waaraan nauwelijks te
tornen viel.
Zo zijn generaties van luisteraars bediend volgens de
geijkte patronen. En dit stramien voldeed kennelijk in de
televisieloze tijd. De snelheid van het medium stond borg
voor een niet te onderschatten voorsprong op kranten en
tijdschriften, terwijl de steeds groter wordende perfectie
van de techniek zorg droeg voor een bijna feilloze
reproduktie van artistieke gebeurtenissen - een perfectie
die door bijvoorbeeld de grammofoonplaat nog niet
bereikt was.
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Zo ontleende de radio in die periode zijn sociale funktie
aan de hierboven genoemde eigenschappen. De sociale
funktie van het radiodrama was daarmee inhaerent: het
huiskamertoneel bij uitstek, welks technische vorm
vastlag en waarbij van ontwikkeling alleen sprake was
in de literaire vormgeving.
Maar de komst van de televisie heeft alle monopoliedromen wreed verstoord. Wat iedereen vreesde en
niemand voor mogelijk hield, gebeurde: het nieuwe
medium had zo'n grote zuigkracht, dat het grootste
gedeelte van het publiek beeld boven geluid verkoos.
Voor de radio bleef slechts een klein, zeer trouw,
gedeelte van het publiek over. Vooral in de avonduren
zijn de luisterdichtheidscijfers zo teruggevallen, dat vele
kritici, soms wel eens terecht, zijn gaan twijfelen aan de
zin van avonduitzendingen.
Het leek alsof de oude stoomradio niet meer thuishoorde
in het straaltijdperk van de televisie. Dat wil zeggen,
zolang men zich met hand en tand bleef vasthouden aan
de oude patronen.
Een van de voornaamste redenen voor de teruggang van
de belangstelling voor de radio moet gezocht worden in
het feit dat radio, in tegenstelling tot televisie, geen
familiaal medium is.
Televisie amuseert en informeert het hele gezin.
Radio richt zich — moet zich althans richten - tot die ene
luisteraar, die geïnformeerd, geamuseerd of cultureel
gesticht wil worden.
Al te lang heeft de radio vastgehouden aan de familiale
funktie, waarbij het hele gezin geacht werd rond de
luidspreker te zitten; een funktie die de televisie beter en
grondiger kan vervullen. Al te lang heeft men de televisie
willen beoorlogen op een terrein waar de slag al bij
voorbaat verloren is, zonder daarbij de eigen karak
teristieken te willen zien. Bij een herwaardering van de
funktie, de sociale funktie van de radio, moet men dan
ook uitgaan van die ene luisteraar. Het is immers, in
principe, niet interessant, of een programma door tien
duizenden gehoord wordt, zolang het maar ontvangen
wordt door die ene man of vrouw waarvoor het is
bestemd.
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De sociale funktie van de radio in onze tijd ligt dan ook
in het informeren, amuseren en cultureel activeren van
die ene luisteraar. Radio mag niet langer de onper
soonlijke informator zijn, die een stroom van informatie,
cultuur en amusement uitstoot, maar het is een
persoonlijke stem geworden die een voor die ene
luisteraar te allen tijde begrijpelijke en relevante hoe
veelheid informatie, amusement en cultuur aanbiedt.
In tegenstelling tot vroeger is radio persoonlijk - dat wil
zeggen direkt identificeerbaar — geworden.
Deze verandering in het karakter van ons medium heeft,
voor wat de sociale funktie betreft, tweeërlei gevolgen.
In de eerste plaats wordt er een relatie van mens tot
mens geschapen en in de tweede plaats moet het medium
zich ontwikkelen van de eertijds zo gesloten formatie tot
een open vraagbaak, een service-instituut bij uitstek, dat
naast het uitzenden van programma's, nog een groot
aantal andere, begeleidende taken krijgt toebedeeld.
Was vroeger de „nazorg” van een programma een
bijkomende zaak, tegenwoordig is dit vrijwel even
belangrijk als het programma zelf.
Deze nieuwe identiteit van de radio heeft natuurlijk een
groot aantal ingrijpende gevolgen voor de programmering.
Een daarvan is dat men niet langer klakkeloos een
bepaald programma op een bepaalde tijd, die zich
toevalligerwijs aanbiedt, moet uitzenden. Maar men zal
zich meer en meer uitgebreid rekenschap moeten geven
van het karakter van de luisteraar die men met een zeker
programma wil bereiken en bedienen, men zal zijn
gewoonten moeten kennen, zijn voorliefdes en afkeuren
moeten bestuderen, voordat men een tijd en een vorm
kan kiezen waarmee de luisteraar het best gediend is. Dit
impliceert dat nog meer dan vroeger het geval was, bij
de programmering gebruik zal moeten worden gemaakt
van de uitkomsten van de moderne sociologie.
Het is duidelijk, dat het principe van de wederzijdse
identificatie - wederzijds in die zin, dat de informator
zich identificeert met degene die hij informeert en zich
voortdurend van diens verwachtingspatroon bewust is,
terwijl de geïnformeerde zich het aanbod uit de luid-

spreker niet langer hoeft voor te stellen als een
onpersoonlijke zaak maar als een duidelijk gedefinieerd
instituut dat per definitie rekening houdt met zijn direkte
behoeften - dat dit principe steeds meer van invloed zal
zijn op de totale programmering van een zend
gemachtigde.
Een en ander zal daarbij een veel grotere flexibiliteit
eisen dan tegenwoordig wel eens het geval is, terwijl
zenderkleuring - zoals die al ten dele ingevoerd werd een absolute noodzaak geworden is.
Weten waar en wanneer hij iets kan vinden is een eerste
vereiste voor de luisteraar; daarmee staat of valt zijn
mogelijkheid tot identificatie, zijn deelnemen aan het
sociale proces van de informatie-uitwisseling. Maar in
hoeverre heeft het radiodrama - en daar hebben we het
toch eigenlijk over - binnen deze wijze van program
meren nog een funktie, een sociale funktie.
In hoeverre kan men het principe van de identificatie
dwingend toepassen op het radiodrama terwijl men niet
de kans loopt als een Don Quichotte te strijden voor een
kunstvorm die allang begraven had moeten worden? In
hoeverre heeft het radiodrama nog een funktie tegenover
het toch veel sensationelere televisiedrama?
Een antwoord op deze vragen werd mij een tijdje geleden
gegeven door een collega, het voormalig hoofd drama
van de Nigeriaanse omroep.
Sprekend over het verschil tussen radio- en televisie
drama in zijn land, zei hij; „Wanneer in mijn land Nigeria - naar een televisiestuk gekeken wordt, en men
de geweldige decors aanschouwt en al die acteurs bezig
ziet, dan is identificatie met datgene wat er op het scherm
gebeurt onmogelijk. Om de doodeenvoudige reden dat
dergelijke praalsituaties bij mijn landgenoten vrijwel
onbekend zijn. Maar luistert diezelfde man of vrouw naar
een hoorspel, dan is de deur die dichtgeslagen wordt, zijn
of haar deur en het kopje dat wordt neergezet een kopje
dat gisteren gebroken werd en daarna moeizaam gelijmd.
De identificatie is direkt."
Deze uitspraak mag wellicht wat ongenuanceerd geacht
worden, maar daarom, in principe, niet minder waar.
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Immers, hier wordt nog eens duidelijk gesteld dat radioen televisiedrama twee duidelijk onderscheiden kunst
vormen zijn, die juist aan dat onderscheid hun eigen
duidelijk gedetermineerde sociale funktie ontlenen.
Bij televisiedrama wordt men geconfronteerd met een
aantal objectieve gegevens, optisch van karakter, waarbij
identificatie met de situatie en personages secundair is,
terwijl de optische sensatie primair geacht moet worden.
Bij radiodrama echter wordt men geconfronteerd met
akoustische gegevens die onmiddellijk subjectief verwerkt
moeten worden. Het akoustisch dramatisch komplex
dringt onmiddellijk door. Zonder direkte identificatie met
het akoustisch gebeuren is begrip absoluut onmogelijk, ja,
wordt zelfs radiodrama als zodanig onmogelijk. Radio
drama bestaat bij de gratie van direkte identificatie en
hierdoor wordt tevens zijn sociale funktie bepaald.
Wanneer we hebben vastgesteld dat het bij radio in het
algemeen en bij het radiodrama in het bijzondersprekend over de sociale funktie van medium en vorm gaat om de direkte identificatie, dan zullen' we ons nu
toch moeten afvragen, ten eerste, aan welke andere eisen
het medium moet voldoen wil het zijn sociale funktie
optimaal vervullen en, ten tweede, hoe een en ander
praktisch verwerkelijkt kan worden, zodat er sprake kan
zijn van een sociaal funktioneren in de meest letterlijke
zin van het woord.
Het is duidelijk dat in een zo complexe maatschappij als
de onze het met name de radio is, die kan en moet
meewerken aan het tot stand brengen van relaties tussen
mensen en groepen. Voortdurend dient men bezig te zijn
met het onderhouden van deze relaties, waaronder
zeer bepaald begrepen moet worden het beïnvloeden, dan
wel veranderen van die betrekkingen door middel van het
verstrekken van informatie, in welke vorm dan ook.
In het algemeen kan men stellen dat het van essentieel
belang is voor het optimaal sociaal functioneren van ons
medium in onze maatschappij dat het meewerkt aan het
scheppen van voorwaarden waarbinnen de mens kan
leven. Dit impliceert in eerste instantie een groot sociaal
engagement, overigens ontdaan van alle bijbetekenissen
die deze term eigen zijn.

Hoe nu, kunnen deze opgaven - en het zijn er nogal wat
- in de praktijk gerealiseerd worden?
In het voorafgaande heb ik al even gewezen op zender
en programmakleuring. Ik wil er nog even dieper op in
gaan. De mens - ik zelf bepaald niet uitgezonderd - is
een gewoontedier; zijn verwachtingspatroon is afgestemd
op zijn telkens terugkerende behoeften. Voor wat de
radio betreft heeft dit tot gevolg dat hij op bepaalde
tijdstippen van de dag uitsluitend behoefte zal hebben
aan licht amusement en informatie over de dingen uit zijn
direkte omgeving, of over zaken waarmee hij rechtstreeks
te maken heeft. Op andere tijdstippen zal hij veel meer
behoefte hebben aan geestelijke inspanning.
Het is onze taak die tijdstippen en de daaraan gerela
teerde behoeften te kennen, of voorzover wij ze niet
kennen, ze te leren kennen.
Theoretisch zou het niet moeilijk zijn een totaal
programma te ontwerpen, waarmee in zekere mate aan de
behoefte en de verwachting van het grootste gedeelte
van het potentiële publiek voldaan wordt. In de praktijk
leidt deze werkwijze tot een programma-opbouw waarin
niemand het volle pond krijgt.
Veel praktischer ware het, wanneer het totale programma
van een omroeporganisatie gesplitst wordt in twee
duidelijk van elkaar onderscheiden delen. Enerzijds het
onderhoudend-informatief/opiniërend programma, af
gestemd op de luisteraar die bewust gebruik wil maken
van de snelle nieuwsservice van de radio, terwijl hij zich
tegelijkertijd wil laten amuseren. Anderzijds het artistiek/
cultureel-opiniërend programma, afgestemd op die
luisteraar die meer wil dan het dagelijks nieuws.
De in 1972 gedeeltelijk ingevoerde zenderdifferentiatie is
al een heel grote en goede stap in deze richting.
Voordat we ons nu bezinnen op de vraag in hoeverre het
radiodrama in dit soort programma-opbouw inpasbaar is,
zullen we ons eerst moeten afvragen of datgene wat wij
op dit moment uitzenden een duidelijk sociale funktie
heeft.
Laten we de vraag anders stellen: voldoen de door ons
uitgezonden hoorspelen aan het verwachtingspatroon van

de luisteraar, rekening houdend met de hierboven
geschetste eisen ten aanzien van radio?
Wie het brede scala van het Nederlandse hoorspelrepertoire overziet, waarbinnen alle genres-van het
onderhoudend thrillerspel tot en met het experimentele
verbosonische spel - een plaats gevonden hebben, komt
gemakkelijk in de verleiding te veronderstellen dat
iedereen hierin wel iets van zijn of haar gading zou
kunnen vinden. In die zin zou men kunnen stellen dat aan
het verwachtingspatroon van de luisteraar tegemoet
gekomen wordt.
Maar stellen we de vraag - en als we het over de sociale
funktie van het radiodrama hebben, moeten we die vraag
stellen - of door middel van het radiodrama sociale
relaties tot stand gebracht, beïnvloed of mogelijkerwijs
zelfs veranderd worden, maatschappijstrukturen een
ander accent krijgen, commentaar op de samenleving
geleverd wordt, dan wel informatie en materiaal wordt
aangedragen welke een essentieel deel vormen van een
education permanente, dan zal het antwoord veel minder
bevestigend zijn.
Bezien we nogmaals dat grote, alles omvattende
repertoire, dan moeten we - als we tenminste eerlijk zijn
- concluderen dat er te veel vrijblijvende informatie
gegeven wordt; dat er in vele gevallen een stuk wordt
uitgezonden dat zijn sociale funktie aan niets anders
ontleend dan aan de voorkeur van de dramaturg of de
renommé van een schrijver. Te weinig wordt er bij de
programmering van radiodrama rekening gehouden met de
aanwijsbare behoefte van de luisteraar ook op drama
tisch/theatrale wijze geïnformeerd te worden over
datgene wat actueel is in zijn maatschappij.
Dit gebrek aan actualiteit - met alle gevolgen van dien deze onmogelijkheid door middel van de radiodramatische
vorm binnen zeer korte tijd te reageren op gebeurte
nissen, schijnt inhaerent te zijn aan het genre dat met
zoveel hartstocht gekoesterd wordt.
Het schijnt nu eenmaal eenvoudiger te zijn met een team
programmamakers van de ene dag op de andere een
documentaire over een bepaald onderwerp samen te
165

I

6tellen, dan over datzelfde onderwerp binnen hetzelfde
korte tijdsbestek een dramatische fabel te vertellen. Een
schrijver is vaak maanden met zijn onderwerp bezig,
terwijl dramaturgen, regisseurs en acteurs vele dagen
nodig hebben om het stuk op de band te krijgen. Tegen
de tijd dat het eens actuele stuk wordt uitgezonden heeft
het al veel van zijn actualiteitswaarde verloren, waardoor
de informatie vrijblijvend geworden is en de sociale
funktie vrijwel is teloor gegaan.
Radiodrama heeft zich in verloop van vijftig jaar tot een
literair-dramatisch genre ontwikkeld, dat aan bepaalde
esthetische en technische eisen moet voldoen wil het het
praedicaat radiodrama ontvangen. De eis van de
actualiteit wordt daarbij niet of ternauwernood gehan
teerd. Wij hebben ons teveel beziggehouden met
vormmaken, met uiterlijke aspecten, waardoor het radio
drama binnen het totaalprogramma geïsoleerd werd.
Wij hebben geen, of te weinig, rekening gehouden met
het verwachtingspatroon van de luisteraar.
Veel van wat tot voor kort aan ontspanningsstukken werd
uitgezonden kan wat sfeer betreft zo'n dertig jaar
geleden gedateerd worden. En voor wat het serieuze
repertoire betreft kan men, in z’n algemeenheid stellen,
dat zich hieronder heel wat modische stijlbloempjes
bevinden, die wellicht aan schrijver en dramaturg enig
plezier schenken, maar zelden de luisteraar, waardoor zij
een groot deel van hun sociale funktie al bij voorbaat
verloren hebben.
De ontwikkelingen binnen het radiodrama zijn aanzienlijk
langzamer gegaan dan die bij de andere programma
onderdelen. Een en ander is het direkte gevolg van de
geïsoleerde positie waarin het radiodrama zich bevindt.
En dat schijnt de reden te zijn voor het teruglopen
van de publieke belangstelling. Er bestaat wel degelijk
belangstelling - brieven bewijzen het - voor
het hoorspel, maar alleen wanneer het aansluit bij het
verwachtingspatroon van de luisteraar.
Misschien is het wat te pessimistisch gesteld, maar in dit
geval kan men beter pessimistisch dan optimistisch zijn.
De fascinerende vorm van het radiodrama is, na een
periode van grote ontwikkeling, tot stilstand gekomen.
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Het wordt tijd, hoog tijd, dat de zaak weer in beweging
gebracht wordt.
Zoals de radio zich niet langer kan onttrekken aan zijn
sociale funktie en verantwoordelijkheid, zijn eigen
karakteristieke plaats te midden van de andere massa
media zal moeten gaan innemen, bijvoorbeeld op de
eerder geschetste wijze door middel van programmakleuring, zo zal ook het radiodrama zich niet langer
kunnen en mogen isoleren.
Radiodrama zal zijn sociale funktie niet kunnen vervullen
als genre op zichzelf, maar uitsluitend als deel van het
grotere radioprogramma - reden waarom ik wat dieper
ben ingegaan op de problematiek rond de sociale
funktie van de radio als zodanig. Wij zullen in vele
gevallen af moeten stappen van het zuiver-elitaireliteraire drama en meer, veel meer, aandacht moeten
gaan besteden aan het direkt dramatisch effekt, stoelend
op de actualiteit. En hiervoor zullen wij geen beroep meer
kunnen doen op die éne schrijver die een opdracht
krijgt, maar zullen we moeten werken met een team van
schrijvers, dat, laten we het voorlopig maar zo noemen,
journalistiek radiodrama gaat bedrijven, radiodrama dus
dat, naar aanleiding van de direkte actualiteit, onmiddellijk
geschreven, geproduceerd en uitgezonden wordt. Laten
we daarbij niet vergeten dat geen enkel radiogenre zo
indringend is als juist de dramatische verklanking van de
actuele fabel. Dit bedenkend openen zich tal van, nog
ongekende, mogelijkheden voor het journalistieke radio
drama, een genre dat duidelijk thuishoort binnen de
moderne radioprogrammering.
Ik heb in het voorafgaande even de term education
permanente laten vallen. Ik zou daar nog even op terug
willen komen. Behalve bij de schoolradio, die steeds
meer gebruik gaat maken van dramatische vormen, wordt
er, bij mijn weten, nauwelijks gebruik gemaakt van het
radiodrama wanneer het gaat om de permanente educatie.
En juist daar liggen tal van mogelijkheden voor schitte
rende projecten, waarin alle artistieke ambities van
schrijvers, dramaturgen, regisseurs en acteurs ten volle
gerealiseerd kunnen worden.

Er blijft op deze manier, schijnbaar, maar heel weinig
ruimte over voor het literaire radiodrama of voor het
onderhoudende stuk.
Wat het laatste genre betreft, er is wel degelijk ruimte
voor goed, eigentijds entertainment, in het onderhoudend
radioprogramma. Daar vervult het een funktie, daar
beantwoordt het aan het verwachtingspatroon van de
luisteraar. Wordt het echter zomaar tussen twee andere
programma's ingezet, dan mist het ieder effect. En
daarvoor is ook het onderhoudend stuk te belangrijk; op
de plaats waar het door de luisteraar verwacht wordt,
vervult het zijn funktie en sorteert het het gewenste effect.
Nergens anders.
En wat het literaire drama betreft, hoeveel werkelijk goede
literaire stukken worden er jaarlijks geschreven? Een
handjevol toch maar. Zouden die geen plaats kunnen

vinden in het totale radioprogramma? En alweer, daar
waar de luisteraar ze verwacht: in het culturele
programma.
De lezer zal in het voorafgaande wat sombere klanken
hebben gehoord. Terecht, want het zou onzinnig zijn om
te juichen over de wijze waarop het radiodrama zijn
sociale funktie vervult en kan vervullen. Ik heb slechts
enige mogelijkheden aangegeven waardoor het radio
drama die eigen funktie terug kan krijgen. Men kan het
hiermee wel of niet eens zijn, hoe het ook zij, er zal toch
iets gedaan moeten worden.
De sociale funktie van het radiodrama is in eerste en
laatste instantie de luisteraar een spiegel voor te houden,
van zichzelf, zijn eigen tijd, zijn eigen maatschappij. De
spiegel lijkt me op het ogenblik wat beslagen. Laten we
hem spoedig schoonboenen.
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Prof. Dr. Ir. J. J. GELUK
buitengewoon hoogleraar in de omroeptechniek
aan de Technische Hogeschool te Delft

getalskriterimn
Het getal speelt in onze moderne samenleving een steeds
belangrijker rol; van begroting tot bevolking wordt het
getal of aantal, maatgevend beschouwd voor acceptatie,
afwijzing en regelingen.
Het getal als zodanig heeft echter geen enkele betekenis
en alleen in verbinding met de „grootheid" zoals „geld"
of „mensen", kan een zinvolle beoordeling worden

gemaakt. Ook dan nog wordt het totaal een soort ge
ïntegreerde waarde die alle individualiteit mist en alleen
voor een grove interpretatie gebruikt kan worden.
Vele dingen en vaak de subjectief belangrijkste, blijven
echter ontoegankelijk voor het getal; het vrijheidsgevoel,
het levensgeluk, de vreugde en de humor zijn bijvoor
beeld grootheden waarvoor de omvang geen getal kent!
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Wanneer de AVRO thans zijn 50-jarig bestaan viert en
het aantal leden met bijna 7 decimale plaatsen moet
worden geschreven, dan gaan zowel de specifieke
mijlpalen alsook de luisteraar-appreciatie in de getallen
geheel teloor. Ook wanneer men moeizaam tot onder
verdeling overgaat en bijv. het aantal programma-uren
en de luister- en kijkdichtheden tabelleert, mist men de
eigenlijke maat voor de primaire sensatie van de radioomroep door de luisteraars.
Het is waarschijnlijk daardoor dat bij primitieve volken
de noodzaak voor het getal en het rekenen daarmee niet
zo groot was.
Zelfs de oude Grieken noteerden slechts tot 10.000 en
beschouwden alles daarboven als oneindig; later werden
notaties gevormd waarmede ook daadwerkelijk gerékend
kon worden.
Het is interessant dat de eerste en nog heden veel
gebruikte abacus, de „computer” is die de verbinding „mens en machine” - het beste vervult en dat de
moderne computer het getalssysteem gebruikt waarbij
slechts tot twéé behoeft te worden geteld!
De omroep heeft talloze „grootheden” waaraan een getal
is verbonden; de meeste zijn van fysische aard doch de
belangrijkste stellig van minder weegbaar karakter. Het
kenmerk van de omroep is namelijk haar vrije ver
spreiding of liever verbreiding van een fluïdum dat
programma heet; daardoor wordt enerzijds een groot
aantal „consumenten” nagestreefd, doch anderzijds is de
retributie een weinig specifieke vergoeding, zo deze al
„überhaupt" mogelijk is!
Een saillant voorbeeld is aan de orde nu het aantal
programma's dat technisch geboden kan worden veel
groter kan worden door invoering van kabelsystemen.
Strikt genomen vindt hier de „omroep" zijn principiële
grens, omdat een proportionele retributie-verhoging door
niemand onbeperkt kan worden opgebracht. Het zou voor
een goede technische investering een welkome informatie
zijn, indien sociologen en economen hier een duidelijk en
numeriek antwoord konden geven op de vraag hoeveel
radio- en televisieprogramma’s de mens van nu en in de
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naaste toekomst zal wensen en hoeveel financiële offers
men bereid is op te brengen. Voorshands lijkt deze vraag
niet indringend gesteld te zijn, althans een duidelijke
indicatie voor zo'n getal ontbreekt tot op heden.
Om een foutieve investering te vermijden, zijn er daarom
voorstellen gedaan om ieder woonhuis een eigen ver
binding te geven met een technisch sub-centrum; de
„echte” omroepprogramma's kunnen dan zonder extra
kosten „vast” worden doorgegeven terwijl voor andere
programma's separate maandabonnementsgelden kunnen
worden gevraagd. Het kriterium zal dan op dezelfde
wijze worden bereikt zoals dat thans met de schrijvende
pers geschiedt; dat de inkomsten uit reclame en adver
tenties mede het kriterium bepalen, ligt voor de hand.
Historisch en numeriek gezien, begon de omroep met één
programma, door één pionier op één bepaalde golflengte;
de fysica moest de vraag beantwoorden; hoe ver is het
signaal ontvangbaar?
Vrij nauwkeurig is thans bekend hoe golven met ver
schillende golflengten zich door de ruimte voortplanten
en het overbruggen van aardse- en buitenaardse punten
kan met geschikte technische middelen eigenlijk steeds
geschieden. Het getalskriterium presenteert zich nu in
geheel andere vorm; hoeveel omroepprogramma’s kunnen
tegelijkertijd in de lucht zijn?
Het is hetzelfde probleem dat wij kennen uit het auto
verkeer in Nederland; er is een beperkt aantal wegen
(kanalen) en eenieder kan zich wel een auto (zender)
veroorloven.
Het aantal etherkanalen is ook beperkt, niet alleen door
het bandtracée doch ook door de breedte van ieder
programma-voertuig. Het band-tracée, meestal aangeduid
met lange-, midden-, korte-, zéér korte en ultrakorte-golf
banden, is internationaal beperkt om ook niet-omroeptoepassingen in de ether mogelijk te maken.
Het kriterium voor deze omroepbanden is niet bijzonder
hecht en van enig gedrang voor uitbreiding is de laatste
tijd sprake; een grote rem hierop is echter de industrieel
vervaardigde ontvanger die slechts deze omroepbanden
bezit voor directe ontvangst, zij het met marginale
grenzen.

Accepteert men de vrij vaag geargumenteerd gekozen
banden, dan ontmoet men binnen deze banden een
tweede kriterium namelijk de optimale verdeling van alle
kanalen naar ligging en plaats. Omdat iedere band een zo
verschillend uitbreidingspatroon bezit, leidt dit kriterium
tot verschillende uitkomsten; het eenvoudigste is dit nog
te overzien in de zéér korte- en ultra korte-golf-banden
omdat daar de horizon nog paal en perk stelt aan de
propagatie. Computerberekeningen hebben aangetoond
dat in deze banden 3 è 4 programma's overal goed
ontvangbaar kunnen zijn, uiteraard aannemende dat alle
zenders zich aan de planning zullen houden! Het be
tekent ook dat bijv. in de F.M.-band met zijn ruim 50
kanalen slechts uit 3 kanalen „ordelijk" omroepverkeer
ontvangen wordt en tevens dat op afstanden van 50 km
weer andere (3) kanalen een goede ontvangst bieden.
Voor televisie geldt een soortgelijk kriterium hoewel
daarvoor de kanalen veel breder moeten zijn; de banden
zijn echter evenveel groter, hetgeen eenzelfde numeriek
resultaat geeft.
Pas goed ingewikkeld wordt dit technische omroepprobleem als de kortegolf wordt beschouwd: de voort
planting van de golven varieert letterlijk van dag naar
nacht en overbrugging van duizenden kilometers zijn
hier meer regel dan uitzondering.
Deze afstand introduceert dan tevens een ander kriterium,
n.l. het accepteren van buitenlandse programma's, het
financieren zonder retributie van de kostbare zendmiddelen en het „aangepaste" taaleigenprogramma.
Hoewel in deze band 500 kanalen aanwezig zijn en ieder
kanaal sterk gericht wordt op een bepaald (en ver)
gebied is het financieel „politieke" kriterium nog lang niet
bereikt en is het technisch optimum zo moeilijk te
realiseren in een uiterst gespannen omroepwereld.
De middengolf, de bakermat van de Hilversumse zenders,
zou met een kanaalverdeling zoals destijds in
Kopenhagen (1948) is vastgesteld, een goede ontvangst
moeten geven in een straal van 200 km om de zenders
doch de aantocht van zoveel nieuwe en uiterst sterke
zenders heeft deze illusie ruw verstoord.
Thans wordt een nieuwe verdeling gezocht voor de 125

kanalen in deze band; deze verdeling zal eensdeels
rekening moeten houden met een goede overdagverzorging doch eveneens met het aloude principe van de
radio-ontvangst over grotere afstand.
Uit deze tweeledigheid ontstaat dan onmiddellijk een
volgend kriterium; hoeveel kanalen zullen aangewezen
worden voor de „veraf" programma’s, die voor het kleine
Nederland van buitenlandse origine zullen zijn? Maar ook
hoe verschuift het radio-luisterkarakter, wordt de autoontvangst overdag overwegend ten opzichte van het huis
kamergebruik?
Het bepalen van dit getalskriterium is daarom ook zo
moeilijk omdat het voor een halve wereld moet gelden
waarbinnen leefgewoonten en -omstandigheden zo sterk
verschillen en de prognose voor de komende 20 jaar
moet worden ingecalculeerd. Voorwaar, voedsel voor
sociologen waaruit vóór 1975 een éénsluidend getal moet
resulteren!
De fysica stelt aan de omroep ook zijn grenzen; deze zijn
ook niet altijd zo definitief vastgelegd doch t.o.v. de
sociologische aspecten veel duidelijker van karakter.
Extrapolatie van ontwikkelingen is mogelijk tot aan een
grens waar de fysica fundamenteel een halt toeroept of
waar de fysiologische menselijke waarneming irrelevante
signalen zou gaan ontvangen.
Zo'n fundamentele grens is bijvoorbeeld de tijd, welke
nodig is voor de overdracht; 300.000 km overbruggen
kost nu eenmaal minstens 1 sec. en directe conversatie
wordt steeds moeizamer!
Niet-lineaire effecten in de signaal-overdracht beperken
verder het vermogen waarmede zenders kunnen werken
zonder dat zgn. kruismodulatie ontstaat; dit verschijnsel
heeft onze landgenoot prof. Van der Pol reeds vroeg
ontdekt en staat bekend als het „Luxemburg-effect".
Toch zijn zendervermogens tot 2 Megawatt tegenwoordig
geen uitzondering en daarmee overschrijdt men willens
en wetens deze grens; het recht van de sterkste kent
geen grens!
Fysiologische getalskriteria zijn in de omroep volop aan171

wezig, zowel voor oor als oog. Zoals voor alle menselijke
waarnemingen zijn deze enigszins aan het individu
gebonden en een richtsnoer wordt slechts verkregen
indien een mediane- of gemiddelde waarde wordt
gehanteerd. Neemt men alle perceptieve grenzen in
aanmerking, dan is het evident dat de radio-omroep het
gehoorzintuig het dichtst benadert tot haar subjectieve
limiet. De tetraphonische overdracht bijvoorbeeld kan
„bedriegelijk" een werkelijkheid simuleren met als
consequentie dat concert-bezoek alleen nog attractief
kan blijven door andere dan akoestische voorwaarden.
Het kriterium voor de omroep hangt dan samen met de
beschikbaarheid voor het individu van de geregistreerde
platen of banden en de aantrekkingskracht van het
„levende” concert.
Voor beeldoverdracht zijn reeds bijzonder veel beper
kende getalskriteria gekozen welke min of meer de
waarneembaarheid van de mens tot basis hebben. De
standaardisatie van massaprodukten dwingt „gelukkig"
steeds tot een compromis en waar een wereldwijde over
eenstemming niet bereikt kan worden, daar blijven
aanpassingen en conversie geboden.
Het is verbazingwekkend in retrospect de argumentaties
voor een bepaald lijnen-aantal na te gaan en motieven te
horen die nu technisch iedere grond missen. Getallen
zoals 405, 525, 625, 819 voor de lijnstructuur van beelden
zweven alle om de fysiologische waarneembaarheid van
de mens en bezitten een numerieke deelbaarheid die
vóór 10 jaar een absolute noodzaak, een conditio sine
qua non, was! Tegenwoordig is zelfs de conversie van de
verschillende kleurentelevisie-systemen zonder noemens
waardige verliezen mogelijk en wordt eenieder gecon
fronteerd met de „reële” pro's en contra's van de
mislukte wereld-standaardisatie-.
Toch gaat de strijd nog door om het fysiologische getals
kriterium en er zijn landen die nu kleurentelevisie
invoeren met twee systemen naast elkaar, waarbij de
politieke motieven een heel ander kriterium decreteren!
Verscholen in alle systemen voor kleur-overdracht ligt
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nog een belangrijk getalsaspect, waarover men van
„smaak” kan verschillen; met slechts drie primaire
kleuren wordt namelijk het gehele kleurenpalet ge
simuleerd, maar gelukkig waren het de technische
beperkingen die voor film en televisie tot een uniform
compromis heben geleid. Mocht ook hier het kriterium
van de primaire kleuren verlegd worden naar andere
coördinaten, dan zal zeker het „ongekleurde”, ongekleurd
moeten blijven en de kleurtint worden gehandhaafd.
Geheel zónder getalskriterium blijft de totale appreciatie
van de beelden, al dan niet in kleur, met veel of weinig
lijnen; de „beeldspraak” over televisieprogramma’s wordt
dan ook in overvloed gehoord zoals de uitspraak:
„gekleurde programma’s geven stof tot nadenken . ..
in zwart en wit!”
Omdat de psychologische grenzen tussen acceptabel en
verwerpelijk zo vaag zijn, worden regelmatig vele „on
natuurlijke” programma’s en onwerkelijke presentaties
geboden. Zo accepteert men algemeen dat bij beelden
van eenzame natuurscène’s „bijpassende” muziek ten
gehore wordt gebracht; zelfs ontstaat het inverse
kriterium dat zonder geluid geen enkel beeld aanvaard
baar is! Betekent dit dat stereofonisch geluid bij televisie
ook zou passen, of overschrijden wij hiermee een getals
kriterium, of behoort eerst het beeld een derde dimensie
te verkrijgen? Technisch zijn al deze kriteria stellig te
bereiken, doch zijn andere getallen en invloeden hier niet
eerder de beperkende factor?
Zien wij nu al, dat belangrijke sportevenementen eerst
kunnen worden uitgezonden nadat het toeschouwers
aantal een zekere grens heeft bereikt, dan kan men aan
nemen dat het verder benaderen van de fysiologische
grenzen van de beeldoverdracht soortgelijke gevolgen zal
hebben en misschien werken deze nu reeds als „numerus
fixus" tegen de technische ontwikkelingen naar deze
grenzen!
Een beschouwing over het getalskriterium voor de
50-jarige AVRO kan eigenlijk niet worden beëindigd
zonder in de toekomst, de „glazen bol" van de omroep,

te blikken! Velen doen dit op macro-economisch gebied
en het uitzicht is meestal niet opwekkend. Getallen over
de groei van de wereldbevolking, de toename van de
voedingsmiddelen en de wijzigingen in het leefklimaat
worden numeriek en in grafieken gepresenteerd en men
moet maar hopen dat de extrapolatie door de „profeten”
te simpel is gezien om niet in moedeloosheid te ver
vallen. Wanneer de fenomenologische aanname, dat de
wereldbevolking zich in 30 jaar verdubbelt juist is, dan
kan men terugrekenen tot Adam en Eva en daaruit
concluderen dat het Paradijs 900 jaar geleden bestaan
moet hebben!
Nemen wij de geschiedenis wat „ruimer” b.v. 30.000 jaar,
dan moet de verdubbelingstijd weer op 1000 jaar worden
gesteld, voorwaar een getalsverschil dat geruststellend
genoemd kan worden; bovendien is deze schatting
gebaseerd op een zeer lange reeks van jaren met

fluctuaties in de groei door oorlog, ziekte en rampen.
Hoe zal nu het ledental van de AVRO toenemen? Is het
evenredig met de bevolkingsdichtheid dan zou volgens
het uitgangspunt van de Club van Rome in het jaar 2000
het ronde getal van 2 miljoen leden geboekt kunnen
worden; in het andere geval resulteert slechts een groei
van 8 %.
Dat getal, dat aantal, zal temidden van andere getallen
staan als een kritisch kenmerk voor de intrinsieke waarde
van het gebodene, subjectief beoordeeld door de dan
levende kijker en luisteraar.
Laten wij hopen dat de vigerende wetgever in dat ogen
schijnlijk magische jaar 2000 dit „subjectieve” getalskriterium wil en kan hanteren om zendmogelijkheden te
bieden teneinde dat gewenste programma ook inderdaad
te verbreiden.
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Eerst wil ik proberen het thema af te bakenen. De aan
leiding tot dit geschrift is bekend. Vandaaruit kan de
inhoud worden aangeduid. Een halve eeuw geleden werd
de AVRO opgericht, en wel als radio-omroep. Het woord
radio-omroep is kenmerkend. Omroep bestond reeds
sinds lang, nl. sinds de taal bestond. Toen werden dingen
die binnen een groep verondersteld werden van
algemeen belang te zijn omgeroepen. Waar men wijd
verspreid woonde deed men dit met behulp van het
vernuftige tam-tam. In Nederland wonen wij reeds sinds
lang met vele tezamen in een betrekkelijk kleine ruimte
en konden wij ons het systeem van de omroep veroor
loven: de aangestelde omroeper sloeg op een geval van
metaal; de huisdeuren gingen open en met luide stem
werd het nieuws aangekondigd. Het is bepaald merk
waardig te noemen dat deze wijze van nieuwsmededeling
in ons land is blijven bestaan tot in onze eeuw. Immers,

174

reeds lang voor onze eeuw zijn nieuwe wijzen van
mededeling ontstaan. Via het schrift kon men aan iemand
die verweg woonde laten weten wat men dacht. Er was
wel een moeilijkheid. De P.T.T. bestond toen nog slechts
in de vorm van de koerier en die was duur. Slechts
weinige mensen konden schrijven, en nog minder mensen
konden zich de luxe veroorloven hun geschrift door een
koerier naar elders te doen vervoeren. Toen kwam de
boekdrukkunst. Wonderlijk middel om zijn gedachte op
wereldwijd niveau bekend te maken. Maar wie konden
een boek schrijven? Wie konden het lezen? Nog vijftig
jaar geleden, toen de AVRO werd opgericht, werden
mensen die een boek hadden geschreven, op straat
nagewezen als exotisch verschijnsel en waren door
boeken gesierde huizen relatief zeldzaam. Waren daarom
boekenkasten zo pronkerig en de banden van de boeken
zo sierlijk? De boekcommunicatie was een eliteluxe.
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Weliswaar niet een elite die hoogbetaald was, maar wel
een elite die hoog in aanzien stond.
Inmiddels speelde een nieuw verschijnsel zich af. De
telegraaf was uitgevonden. Later kwam daarbij de
telefoon. Radicale vernieuwing. Immers, men kon aan
elkaar laten weten wat er aan de hand was zonder dat
de tijd meer een rol speelde. Eliminatie van het tijds
verschil in de sfeer van mondiale communicatie. Maar
tot aan de radio bleef dit elitair. Telegraaf en telefoon
konden slechts door een kleine elite gebruikt worden.
Hoeveel percent van de mensen telegrafeerden en tele
foneerden toen de AVRO werd opgericht?
De radio betekende een radicale vernieuwing. De
spreiding was locaal onbeperkt. De tijdsgrenzen waren
opgeheven. Het elitaire karakter verdween. Het mede
gedeelde werd algemeen toegankelijk zonder dat tijd en
plaats en geld een belangrijke rol meer speelden.
Het is duidelijk dat met de komst van de radio de
sonalisering in hoge mate de wereld ging beheersen.
De komst van de radio heeft het einde betekend van de
traditionele marxistische ideologie. Deze bevestigde het
doe-primaat, het primaat van de economie. Wij mensen
doen echter samen. Wij doen in samenspraak. De samen
spraak is van groot belang voor de wijze waarop wij
samen handelen. Vroeger was het samenspreken gelocaliseerd in de doe-ruimte. Door de radio werd een mondiale
verbale communicatie mogelijk. Toen werd het even
belangrijk een grote mond te hebben dan een sterke
hand. Toen kon men de kracht van zijn hand op nieuwe
wijze vergroten door de spreekkracht van de mond. Het
is in dit verband boeiend Stalin en Hitler te vergelijken.
Stalin vestigde een modern bestel in een feodaal land.
Hij was geniaal in het leiden, doch trad zelden of nooit
in het openbaar op. Hitler was radioman. Hij heeft zijn
macht verworven door middel van zijn boek, maar vooral
door middel van de radio. Zijn macht zou niet denkbaar
zijn geweest zonder zijn schreeuwen dat door middel van
de radio op het moment van het schreeuwen wereldwijd
verstaan kon worden. Op kleinere schaal hadden wij
ook in Nederland zulke fenomenen. Henri de Greeve, nu

vergeten man, was gevreesd in regeringskringen. Han
Hollander heeft de interlandwedstrijden in voetbal tussen
België en Nederland belangrijk gemaakt.
Radio maakte actie in de ether mogelijk. Actie en praten
hangen samen. We kunnen niet samenwerken zonder
samenspraak. Wie de samenspraak beheerst beïnvloedt
het samenwerken. De prater Marx die nooit veel gedaan
heeft, heeft nu wereldwijde invloed. Men kent onze
uitdrukking voor macht: macht heeft hij die het voor het
zeggen heeft. Wie het samenspreken beheerst, beheerst
het samenwerken.
Maar degene die het voor het zeggen had kondigde zijn
zeggen aan via een koerier. Koerier en dorpsomroeper
waren aangestelde verbreiders van het zeggen van hen
die het voor het zeggen hadden. Zelf hadden ze niets
te zeggen. Met het schrift ontstonden de schrijvers.
Dezen zijn meer zelfstandig. Zij zijn zelfdenkende om
roepers. De boekdrukkunst heeft hen meer machtig
gemaakt. Schrijvers hebben in belangrijke mate bijge
dragen tot het ontstaan van de Franse en Russische
revolutie. De koerier stond volkomen in dienst van zijn
broodheer. De schrijver was ook van zijn broodheer
afhankelijk, maar had, wat zeggingskunde en zeggingsextensie betreft, soms meer macht dan degene die het
voor het zeggen had. Het schrijven verzelfstandigde zich
in die zin dat het een vorm van zeggen werd van andere
aard dan het zeggen van de bewindvoerders. Daarom
ontstond met de boekdrukkunst, d.w.z. met de technische
extensie van het zeggen, de index, lijst van verboden
boeken. De schrijver is de niet meer controleerbare
koerier. De koerier die zelf spreekt.
Heeft McLuhan gelijk wanneer hij de uitvinding van de
boekdrukkunst van groot belang vindt? Hij spreekt van
de Gutenberg Galaxy. Ik meen dat hij gelijk heeft, mits
men de uitvinding van Gutenberg in verband brengt met
de spreidingstechnieken van de moderne tijd. McLuhan
die met een eeuw niet tobt doet dit ongetwijfeld. Hij
spreekt natuurlijk over het verbreide boek, niet over het
zeldzame boek van enkele eeuwen geleden. De boek-
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achtige verbreiders van het spreken worden invloedrijke
mensen.
Toen de radio kwam behoefde men niet langer geletterd
te zijn teneinde te kunnen participeren aan het mondiaal
gangbaar gemaakte spreken. De tijdelijke afstand tussen
actieve en passieve participatie verdween. Men bereikte
dit door middel van een technisch gegeven dat geld
kostte. Communicatie werd handelswaar. Het belang
rijkste gevolg: er ontstond een nieuwe groep van
mensen, nl. die van de aangestelde radiobedienaars.
Nu tekent het onderwerp van dit hoofdstuk zich af. De
koerier had voor zijn zeggen geen verantwoordelijkheid.
De schrijver soms wel, soms niet. In vele gevallen wel.
Toen de verbreidingstechniek zich ontwikkelde ontstonden
er aangestelde schrijvers. Marx werd, toen hij was
afgestudeerd, aangesteld schrijver. Wij noemen nu die
aangestelde schrijvers „journalisten”: zij moeten van dag
op dag in zeer algemeen verband laten weten wat er
aan de hand is. Via de radio ging het sneller. Momenteel
visualiseren wij ook het nieuws via de televisie.
Er zijn mensen die het voor het zeggen hebben. Wij
noemen hen bestuurders. Zij sturen. Er zijn mensen die
het zeggen doorgeven. Koeriers. Schrijvers. Boekenschrijvers. Telegrafisten. Telefonisten. Mensen van de
radio. Televisiestaf. Ons onderwerp is dit. Waar ligt de
verantwoordelijkheid? Bij de mensen die het voor het
zeggen hebben of bij de mensen die het zeggen door
geven?
Wij dienen ons te hoeden voor premature onder
scheidingen. Zojuist werd onderscheid gemaakt tussen
mensen die het voor het zeggen hebben en degenen
die het uitgemaakte beluisteren. Maar degenen voor wie
wordt uitgemaakt praten ook zelf. De wereld gonst van
gepraat. In plaats van te praten kunnen we ook gaan
zingen; dan wordt de verbalisering gemelodieerd. Voor
de melodiëring kunnen we ook instrumenten maken.
Muziek. Die heeft de stem niet meer nodig. Het communi
catieve gaat zelf leven. Communicatie lijkt utilitair. Soms
is hij ook helemaal utilitair. Tijdens de oorlog is de
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verbindingsdienst van de krijgsmacht utilitair. Wanneer
men zich in een periode van vrede oefent kan men dit
met speelsheid vermengen, tijdens de hitte van een
veldslag is er voor spel geen plaats meer. Maar de
communicatie kan ook zo goed als helemaal bovenutilitair wezen. Ten aanzien van bepaalde musicale
composities van Beethoven zou ik me geen raad weten,
indien ik moest praten over de utiliteit ervan.
Wij communiceren soms blijkbaar om te communiceren.
De communie van de katholieke kerk en het protestantse
avondmaal zijn een symbool van het communiceren dat
plaats vindt terwille van het communiceren zelf. Men eet
daar, maar voeding speelt geen rol. Men denke aan de
vroegere katholieke uitdrukking: te communie gaan. Men
mocht niet echt eten. Hier was sprake van door God
gesanctioneerde eigenwaardigheid van de communicatie.
Communicatie heeft, voorzover mij bekend is, altijd deze
twee aspecten gehad. Hij was utilitair, nodig voor het
levensonderhoud. Hij had tevens een zin in zichzelf.
Het is een vreugde verband te voelen met elkaar.
Prototype hiervan is sex. Deze is communicatie in een
zeer integrale zin. Sex is op maximale wijze utilitair: het
voortbestaan van het mensdom hangt er van af. Hier
heeft de communicatie echter ook op maximale wijze zin
in zichzelf. Utiliteit welke nuttig is zonder zich tijdens
het doen over het nut te bezinnen.
Er moeten dus twee dimensies worden onderscheiden
in de communicatie tussen mensen. Soms is het
communiceren moet-communicatie. Deze kan plaats
vinden in drie vormen. Degenen die voor de groep
uitmaken hoe het moet, kunnen meedelen hoe het moet,
van boven af. Van beneden uit kan men vragen hoe het
moet. Men kan in democratische samenspraak uitmaken
hoe het moet vastgesteld dient te worden. Soms is de
communicatie moet-vrij. Voorbeeld is het dansen. Danst
men echt in vrijblijvende sfeer, dan is er moet-vrije
communicatie.
Het thema wordt steeds meer ingewikkeld. Er zijn vele
aspecten.
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1) De structuur van de middelen tot communicatie speelt
een rol. Hierover heeft Marshal McLuhan uitvoerig
geschreven. De wijze van communicatie varieert met
de middelen.
2) Er is altijd zoiets als overheid, d.w.z. een groep van
mensen die het voor het zeggen hebben. Deze kan zijn
aangesteld - democratie - of kan zichzelf als overheid
opdringen - kolonelsregime van Griekenland. Dit onder
scheid blijkt wel relatief. Immers, de aangestelde,
gekozen overheid kan bedenkelijke middelen gebruiken
om aangesteld te worden - Watergate. De zichzelf
opdringende overheid kan in een panieksituatie onont
beerlijk zijn. Maar hoe dan ook, overheid moet er zijn.
Overheid heeft het voor het zeggen. De overheid moet
zijn zeggen doorgeven. Hierbij zal de overheid van de
beschikbare middelen gebruik maken. Men kan zelfs
vermoeden dat de overheid de neiging heeft om de
beschikbare middelen in een vroeg tempo te utiliseren.
Hoewel, een ingeslapen overheid is niet ondenkbaar.
Maar hoe dan ook, communicatie is overheid-gereguleerd,
ook in de meest democratische landen. Het behoeft geen
betoog dat de mate waarin communicatie overheidgereguleerd is van land tot land verschilt.

!

3) Communicatie dient de utiliteit. Wij moeten ons leven
in samenwerking aan de aarde ontworstelen. Effectief
bedrijfsleven, effectieve militaire actie- zijn zonder
effectieve communicatie niet denkbaar.
4) Communicatie blijkt zin te hebben terwille van zichzelf.
Daarom krijgt zij entertainment-karakter. Sommige
vormen van muziek zijn daarvoor kenmerkend. Niet alle
muziek. Er is muziek die verondersteld wordt het nut
te dienen.
5) Dan is er de mikrodimensie. De tot nu toe genoemde
factoren waren alle van makro-niveau. Mensen bestaan
als personen. Zij leven in een wereld van makro-gepraat,
maar kunnen in mikro-verband met elkaar praten. Via het
praten in mikro-verband kunnen van onderuit invloeds
sferen ontstaan.
De schrijver van dit hoofdstuk vindt dat hij in een
moeilijke situatie verkeert. Hem is gevraagd te schrijven
over het ethisch aspect, d.w.z. de vraag te beantwoorden
hoe het moet. Daarover kan men echter geen zinnig
woord zeggen tenzij men er eerst enige kijk op heeft
hoe het is. Welnu, het blijkt zeer moeilijk te zijn doorzicht
te krijgen in ons communicatieleven. Overheid, middelen,
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middelenproducerend bedrijfsleven, smaak, persoonlijke
reactie, zij spelen alle een rol. Het is moeilijk te
achterhalen hoe het communicatieve leven in elkaar zit.
Hoe kan men dan op zinnige wijze zeggen hoe het in
elkaar moet zitten?
Het onderwerp is dermate gecompliceerd dat toespitsing
noodzakelijk is. Het voorafgaande was nodig om deze
noodzaak duidelijk te maken. Ik zou willen nadenken
over de verantwoordelijkheid van de journalisten. Onder
journalisten versta ik mensen bij pers, radio en televisie.
Ik bezie de situatie synchronisch. De situatie van pers
mensen was verschillend voor en na het ontstaan van de
radio. De situatie van pers- en radiomensen veranderde
toen de televisie een feit werd. Er is natuurlijk een
interactie tussen de media. Ik spreek over de toestand
zoals deze nu is.
Vooreerst dan de vraag: hebben journalisten in feite
zedelijke verantwoordelijkheid? Ik ben van mening dat
deze nu nogal gering is. Dit zal velen vreemd in de oren
klinken, omdat journalisten nogal eens worden heilig
verklaard of als zondebokken naar de woestijn gejaagd
worden. Daarom moet ik uitleggen wat ik bedoel. Ik wil
helemaal niet zeggen dat het gebrachte niet belangrijk
zou zijn. integendeel. Wat er aan nieuws - sportnieuws
zou ik graag apart noemen - aan kunst, entertainment
via de media openbaar wordt gemaakt, is uitermate
kenmerkend voor een samenleving. Verder is ook de
wijze van brengen zeer belangrijk. Men kan over dit
soort dingen niet zinvol nadenken zonder zich grondig
bewust te maken van hetgeen McLuhan zegt over de
invloed van de structuur van de media. De beslissende
vraag is echter hoe groot de verantwoordelijkheid is van
het aangestelde brengapparaat. Hierover lopen de
meningen ten zeerste uiteen.

178

Degenen die ontevreden zijn over de feitelijke gang van
zaken in een samenleving zijn nogal eens geneigd
degenen die deze bekend maken - de nieuwsjongens,
een wat oneerbiedige, maar wel duidelijke term - aan te
wijzen als de zondebokken. Men heeft wel gesproken
over de fatale invloed van de pers - gemakshalve vat
men dan krant, tijdschrift, radio, televisie in een enkel
woord samen. Vooral in extreem rechtse kringen
domineert deze houding. Men stelt met verbazend gemak
dat de nieuwsbrengers nieuwsmakers zouden zijn, dat
de nieuwsbrengers verantwoordelijk zouden zijn voor
het nieuws dat zij brengen. Brengers van waar die
verantwoordelijk zijn voor hun waar. Enkele voorbeelden
zijn nodig teneinde dit te verduidelijken. Men zegt nogal
eens dat sexuele verwording toeneemt doordat sex
journalistiek zozeer naar voren wordt gebracht. Sommigen
beweren dat het naar voren brengen van detectivewerk
op een zo indrukwekkend mogelijke manier de mis
dadigheid bevordert. Sportverheerlijking zou door de
media zijn voortgebracht. Men beschouwt dan de media
als een soort kankerverbreiding. Vandaar mediabestrijding
in een zichzelf gezond achtend milieu. Index tegen
boeken. Geen socialistische krant in een gereformeerd
milieu. Verzuilde radiobeluistering. Bij de televisie ging
het niet meer. Het komt hierop neer: verbreiding van
wat dan ook via de media is vuilverbreiding. Media zijn
milieuvervuiling, tenzij ze goed gebruikt worden. Ze
moeten vanuit de ethos beheerst worden. Vandaar het
Nederlandse verzuilingssysteem. Is er wel een land ter
wereld geweest waar de vanuit de ethos geplande
verzuiling zo markant is geweest als in Nederland? Deze
mening kan als volgt worden samengevat: degenen die
via de media brengen hetgeen structureel mogelijk is
zijn ethosmakend. Enige uitleg over de vaagheid van de
termen. Ik wil spreken over pers, radio en televisie, en
dan nog over alles wat via deze drie media gebracht

wordt. Wij zouden kunnen spreken van mediuminhoud.
Er zijn aangesteld producenten van de media-inhoud.
Welnu, dan kan het in deze alinea naar voren gebrachte
standpunt als volgt worden samengevat: de makers van
de media-inhoud zijn ethosmakend.
Werd in de vorige alinea een extreme mening weer
gegeven, men verdedigt ook wel het tegenovergestelde
extreem. De mediumbedienaren zijn mediumslaveh. Deze
term lijkt goedkoop. Immers, het medium is geen
meester. Alhoewel, McLuhan zegt dat het medium de
boodschap is. Hij bedoelt daarmede dat het medium door
zijn structuu" zelf zijn bedienaar reguleert. Dus zijn de
mediumbedienaren madiumslaven. Het is inderdaad waar
dat sprekers verschillen van schrijvers; dat een ander .
type mens schrijft in boeken, weekbladen, kranten; dat
radiomensen weer anders zijn; televisiemensen
verschillen van alle voorafgaanden. Zijn de medium
bedienaren dan toch mediumslaven?
Sommigen zullen hierom glimlachen en zeggen dat de
media slechts dingen zijn. Hun bedienaren zijn wel
slaven, maar niet van de dingachtige media. Waarvan
dan wel. Misschien van een almachtige overheid wanneer er dictatuur is; wellicht van almachtige kapitalisten - indien men leeft in een sfeer van ongebreideld
kapitalisme; zo er geen almachtige overheid, geen
ongebreideld kapitalisme is, dan is men afhankelijk van
de publieke opinie.
Als een vliegje heb ik me vastgehecht in een spinneweb
van vragen en moeilijkheden. De vraag had nog radicaler
gesteld kunnen worden: is er wel reden om zedelijkheid,
verantwoordelijkheid in verband te brengen met actie in
de ether? Deze radicale vraag heb ik niet aan de orde
gesteld. Immers, het antwoord is duidelijk. Vanuit vele

centra wordt in ether gehandeld en men doet het
verschillend. Dit verschil is door mensen gemaakt, en
dus zijn mensen verantwoordelijk. Maar wie kunnen wij
ter verantwoording roepen? Gaat het goed, dan zijn er
heiligen. Gaat het mis, dan moeten wij zondebokken
vinden. Wie? Waar de verantwoordelijkheid te
localiseren?
In het voorafgaande tekenden vele mogelijke antwoorden
zich af. De verantwoordelijkheid kan worden gelocaliseerd bij:
1) De steeds toenemende groep van loontrekkende
bedienaren van onze media,
2) Bij de bestuurders.
3) Bij de eigenaren of kapitaalleveranciers. Structuurmakers.
4) Bij de wetmakende en wetuitvoerende overheid.
5) Bij de smaak van het publiek waaraan de media zich
aanpassen.
Wellicht zou er ook nog een zes, een zeven, een acht
moeten komen. Ik hoop duidelijk te hebben gemaakt dat .
de verantwoordelijkheid niet duidelijk locaiiseerbaar is.
Wij mogen McLuhan niet vergeten en dienen rekening
te houden met de structuur van de media. Maar hij maakt
ons van onze vraag niet vrij, want die structuur is ook
door onszelf gemaakt,
Het lijkt mij dat hetgeen in. pers en ether komt
polybepaald is en dat er geen voor de gehele wereld
geldend model kan worden aangewezen. De structuur
van de media werkt overal door. Overal kan en moet
men McLuhan lezen. Maar toch, dezelfde structuren
worden op verschillende plaatsen verschillend qpgenomen. Er zijn landen waar Veronica mogelijk was. andere,
waar die niet zou kunnen bestaan; ik zou me geen
Veronica kunnen indenken aan de kust van Rusland of
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China, bestuurd door in die landen wonende mensen.
De overheid speelt niet overal dezelfde rol. Hiermede
hangt samen dat hier wel, elders niet, de media in handen
zijn van eigenaren. Ik heb hierover geen studie gemaakt,
maar meen zeker te weten dat men in China geen
eigenaar van een dagblad kan worden. Welk gewicht
heeft de smaak van het publiek? Ook hier is geen
mondiaal antwoord. Omdat al deze factoren wisselend
zijn betekent het ook overal iets anders het gebruik van
een medium te besturen; overal ter wereld is bestuur
nodig, maar besturen betekent overal iets anders. Aan
het begin van deze alinea gebruikte ik de merkwaardige
term „polybepaald". Ik meen dat deze term verantwoord
is. De wijze waarop media werken is het resultaat van
de confluentie van vele invloeden, en die confluentie is
in verschillende landen verschillend.
Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid in verschillende
landen verschillend moet worden gelocaliseerd. Ik heb
niet alle landen ter wereld bezocht, en kan dus alleen
maar voorbeelden geven. In dictatoriaal bestuurde
landen beslist de overheid. De structuur van de media
werkt wel door, maar toch, de overheid is de beslissende
instantie. Er zijn ook landen waar een elite heerst. Daar
zijn de media in handen van die elite. In Zuid-Afrika
zijn de media natuurlijk in handen van de blanken. Er
zijn ook landen waar geen handen nodig zijn om de
media in handen te houden, omdat men zozeer eens is
met elkaar. Ik neem aan dat, zolang de Arabische
vijandige dreiging blijft, er in Israël weinig noodzaak is
het mediumgebruik te reguleren. Waar men zich de luxe
kan veroorloven democratisch te bestaan, zal het
mediumgebruik bepaald worden door de smaak van de
bevolking. Vergelijken wij Amerika en Nederland. In
Amerika is het ,,in" om rijk te wezen; daar wordt rijkdom
geshowd en beheersen de rijken de media. In Nederland
moeten we gelijk wezen, behalve op levensbeschouwelijk
gebied; vandaar bij ons de macht van levensbeschouwe
lijke groepen over de media.
Heeft McLuhan dan helemaal ongelijk wanneer hij zegt
dat de structuurontwikkeling van de media beslissend
is? Ik meen van niet. Er zijn vele melanges van invloeden
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mogelijk, zoals juist gezegd is. Maar alle melanges van
invloeden zullen in onze tijd doortrokken zijn van de
geur van onze tijd, althans in de landen die leven bij de
tijd. Maar ook wanneer men, wat de media betreft, bij de
tijd leeft, zal de melange van invloeden niet overal
dezelfde zijn.
Vanuit dit algemene gezichtspunt een meer concrete
vraag: hoe staat het met de invloed van de mediumbedienaren? Het antwoord tekent zich af in het
voorafgaande. Deze is niet overal dezelfde. In een
dictatoriaal geregeerd land kan een mediumbedienaar
zich geen vrijheid veroorloven. In een elitair bestuurd
land - Zuid-Afrika - kan een mediumbedienaar zich niet
tegen de elite keren. In een bedreigd land - Israël staan de media aan de zijde van de bedreigden. In
Amerika spreekt men de taal van de kapitalistische
broodheren. In Nederland is het een nationaal fatsoen
een kakofonie van geluiden toe te laten binnen zorg
vuldig bewaakte grenzen. Wij zijn toch deltaland, waar
Rijn, Maas, Schelde eindigen in de dichtstbevaarde zee
ter wereld. Wij zouden sterven indien wij ons afsloten.
Wij zijn dus uit eigenbelang open.
Wij zijn bezig met de ethiek van het communicatieleven
op wijsgerig niveau. Het communicatieve is uitermate
gecompliceerd. Het zou verrukkelijk wezen indien er één
volstrekt beslissende factor zou zijn en de denker die
de beslissende factor zou aanwijzen zou een standbeeld
krijgen. Hadden wij beslissende kennis omtrent het ,,is,",
dan konden wij de vragen omtrent het ,,ought" wel
oplossen. Wat betreft het ,,is” van het communicatieleven
bevinden wij, Nederlanders, ons in een centrale positie.
Tot onze verbijstering zijn wij centrum van communicatie.
Van huis uit zijn wij ..ought-central": met de uiterste
zorgvuldigheid willen wij altijd alles doen zoals het moet.
Wij zijn exponenten van moeilijkheden die zich momen
teel op wereldniveau voordoen. De exploiteerbaarheid
van de wereld blijkt eindig. Wij, Nederlanders, bevinden
ons met velen begunstigd op een zeer klein stukje
aardbodem. Wij zijn nieuws. Maar wij hebben onszelf
niet tot nieuws gemaakt. Wij zijn tot eigen verbijstering

centrum geworden. Wij zijn datgene waarvan wij niet
hadden durven dromen.
Onze positie - ik reken Vlaanderen nu bij ons - was in
de sfeer van de wereldcommunicatie soms exorbitant.
In de schilderkunst stonden wij vooraan. Wat het
schrijven betreft stonden wij niet vooraan, maar onder
drukte schrijvers vonden hier toevlucht. In de sfeer van
de handel zijn wij eeuwenlang centrum geweest. Filosofie
hebben wij niet gemaakt, maar wij hebben wel een
scherpe neus voor de marktwaarde van filosofieën. De
grote ketterse bewegingen in de sfeer van de theologie
zijn bij ons niet geboren, maar wanneer zij waren ontstaan
kregen zij bij ons wel gehoor en beveiliging. De naam
van ons kleine landje, Holland, The Netherlands is
wereldwijd bekend. Wij hebben naam op mondiaal niveau
en dragen ook zorg voor onze naam. Mondiale firma's
zijn in ons land gevestigd. Wij herbergen de grootste
haven van de wereld. Wij waren aanwezig toen in 1972
tien landen de wereldfinanciën regelden. Wij staan dus,
wat communicatie betreft, op wereldniveau vooraan. Wij
wonnen de Melbournerace. Wij herbergen een van de
grootste communicatie-industrieën ter wereld. Onze
K.L.M., onze scheepvaart, gaan in belang de kleinheid
van ons territorium verre te buiten. Men zou kunnen
zeggen dat wij boven onze stand leven. Wij hebben een
Luns opgeleverd die hoofd van de NATO is.

volgende moet-aspecten te onderscheiden.
1) Het medium-moet. Wat kunnen we bieden? McLuhan.
2) Het financiële moet. Wat is financieel haalbaar?
3) Het sociale moet. Wat wordt in een bepaalde samen
leving gewenst? Wat is het gangbare?
4) Het ethische moet. Wat zou men, gezien de mogelijk
heid van de media, gezien de financiële mogelijkheden,
gezien de gangbare sociale patronen, moeten willen?
Het is niet toevallig dat dit hoofdstuk over het ethische
aspect van de stem in de ether in het laatste deel van
dit boek wordt geplaatst, dat men er moeite mee heeft
gehad een schrijver te vinden, dat de schrijver er
moeite mee heeft te schrijven. Onze moeilijkheid is dat
wij, Nederlanders, geneigd zijn de ethiek aan het begin
van alles te plaatsen, dat echter in feite steeds blijkt dat
hij achteraan komt. Wij plegen te denken dat wij
vertrekken vanuit de ethiek, terwijl deze in feite een
sluitstuk is van bijkomstige aard. Wij wenden voor
ethisch te zijn op een wijze die niet aan de werkelijkheid
beantwoordt.
Trachten wij na te gaan welke de feitelijke rol is van het
zedelijke moet in ons omroepbestel.

De lezers zullen duidelijk bemerken dat ik om mijn
onderwerp heendraai, er niet aan toe kom. Mij is
gevraagd het ethisch aspect van de communicatie te
benaderen. Wij willen toch weten hoe het moet? Het
blijkt echter moeilijk dit vast te stellen. Wij hebben te
doen met het ,,is" en het ,,moet”. Actie in de ether en
ethiek.

Meer dan in vele landen wordt in Nederland via de media
over het ethische gesproken. De reden is duidelijk: wij,
Nederlanders, overdrijven verbaal het beslissende
karakter van dit acpect van ons bestaan. Daarom moet
een medium in Nederland zich met ethiek bezighouden.
Er is een preektoon aanwezig in krant, radio en televisie,
en wel een preektoon die ver boven het wereldgemiddelde
ligt. De inhoud van het preken, van de boodschap, van
de ethiek, wordt zeer vaak thematisch gesteld. Wij zijn
een land met vele levensbeschouwingen. Elke levens
beschouwing krijgt zijn kans zijn boodschap te brengen.

Het ongeluk is dat de term ,,moet" zo veelzinnig is
en door ons zo vaak eenzinnig verstaan wordt. Wij,
Nederlanders, zijn erg ethisch ingesteld. Wij zijn bijzonder
moet-gevoelig en zijn geneigd het ,,moet" in ethische
richting te interpreteren. Het woordje „moet" heeft echter
vele betekenissen. Welnu dan, een voorstel om de

Wij hebben dit structureel gegarandeerd. Een levens
beschouwing die kan bewijzen een bepaald aantal
adepten te hebben krijgt zendtijd. De levens
beschouwingen waren religieus, dus ethisch. Degenen die
geen religieuze levensbeschouwing hadden voelden zich
toch verplicht ethisch te zijn. Het Humanistisch Verbond
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bijv. is minstens even ethisch als welke kerk dan ook.
En zgn. neutrale omroepen zoals de AVRO, NOS en
TROS? Zij brachten in overvloed ethische onderwerpen
ter sprake. Als omroep kan men in Nederland niet anders
doen. Maar grote zgn. neutrale omroepen moesten dit
doen op een wijze die de overgrote meerderheid niet
stoorde. Men moest inspelen op het gemiddelde geweten.
Vandaar een bewust gezochte ethische gemiddeldheid.
Deze ethische gemiddeldheid was overigens reeds
algemeen in Nederland vanwege de verzuiling. Nemen
wij als voorbeeld KRO en NCRV. In deze verenigingen
waren alle lagen van de bevolking aanwezig, van
groot-kapitalisten tot bedelaars. Men probeerde alle
klassen bijeen te houden binnen een gemeenschappe
lijke religieuze ethiek. Moest die niet het karakter van
een gemiddelde dragen? Natuurlijk, er waren pregnante
groepseigenheden. De zondagscultus van de vroegere
NCRV. De geboorte-ethiek van de vroegere KRO.
Waren dit echter zorgvuldig gecultiveerde bijzonderheidsplantjes die krampachtig in stand werden gehouden of
was de hele sfeer van de omroep daarvan doortrokken?
Ik vind dit een moeilijke vraag. Enkele opmerkingen. De
preekachtige ethische bijzonderheid was markant. Men
wist wat men te verwachten had van NCRV-zijde, van
VPRO-zijde, van VARA-zijde. Van KRO-zijde wist
men dat vroeger ook, maar gedurende de laatste tien
jaren kwamen vandaaruit onverwachte geluiden. De
meest homogeen prekende omroep werd revolutionair,
soms zelfs bij monde van een bisschop. Maar hoe lagen
de zaken buiten het preekgedeelte om? Het lijkt mij dat
de NCRV nog al konsekwent was. De sfeer van de
kerk doortrok daar een beetje de gehele omroep, hoewel,
ook weer niet al te erg. Bij de KRO was dit minder het
geval. De VARA was mild socialistisch; die speelde
het klaar de Forsyte Saga uit te zenden, topsucces, maar
bepaald niet van socialistische aard. Bij sportuitzendingen
bemerkt men nergens iets van ethiek. Mijn conclusie?
Alle grote omroepen worden naar het gemiddelde
gedrongen. De confessionele omroepen wagen een
krampachtige poging tot eigenheid. De AVRO, NOS,
TROS zijn een beetje meer ethisch gemiddeld dan de
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confessionele omroep. Men zou kunnen zeggen dat de
AVRO, NOS, TROS bewust en gewild gemiddeld
zijn, dat de grote confessionele omroepen tegen heug en
meug naar het gemiddelde worden getrokken, terwijl
zij hun gemiddeldheid proberen te verbergen.
Wij zijn er trots op erg ethisch te zijn. Wij voelen ons
in ons doen pas veilig wanneer wij onszelf wijs hebben
gemaakt, in de sfeer van praten, bewustwording, dat
wij het doen zoals wij het (ethisch) moeten doen.
Vandaar ook het verlangen naar dit artikel. Je kunt toch
in Nederland een bundel als deze niet samenstellen
zonder een ethische beschouwing. En die moet tegen
het einde komen. Ik vraag mij echter wel af of wij niet
overwegend verbaal ethisch zijn. Twee dingen ken
merken ons. 1) Wij praten erg ethisch. 2) Wij zijn
commercieel erg slim. Wij gebruiken onze kansen, maar
zo dat wij er een wonderlijke behoefte aan hebben het
gebruik van de kansen ethisch goed te praten. Ik weet
niet of wij zo ethisch zijn als wij voorwenden te zijn.
Men zou twee dingen tegenover elkaar kunnen stellen,
nl. geldzorg en ethiekzorg. Neemt men kennis van het
geen doorkomt via de media, dan zou men soms de
indruk krijgen dat bij ons de ethiekzorg dominerend is,
dat wij de geldzorg onderwerpen aan de zedelijkheidszorg. Maar is dat zo? Waren wij zo dan zouden wij de
existerende ontkenning van het marxisme zijn. Ik
betwijfel echter ten zeerste of wij dit in werkelijkheid zijn.
Wij hebben een behoefte aan ethische zelfbevestiging.
Wij willen zo doen dat wij in ons praten ons doen goed
praten. Wij zoeken naar ethische rugdekking. Wij zijn
grootmeesters in het verbaliseren van die ethische
rugdekking. Wij gaan niet handelen zonder beginsel
verklaringen. Maar is de ethische rugdekking eenmaal
geformuleerd, dan maken we, ruggedekt als we zijn,
gebruik van de kansen die het bestaan ons biedt. Wij
zijn de zedepredikers van de wereld die op zondag de
wereld bespreken en gedurende de week slim gebruik
maken van de kansen welke ons door de wereld worden
geboden.
Er is nog een andere dimensie welke in deze beschouwing
moet worden betrokken. Wij dienen onderscheid te

maken tussen persoonlijke en gezamenlijke verantwoorde
lijkheid. Tot voor korte tijd werd verantwoordelijkheid
altijd individueel opgevat: je moet toch iemand ter
verantwoording kunnen roepen? Grondmodel van het
christendom: er is een uiteindelijke opdeling van goed
en kwaad: de goeden genieten de hemel, de kwaden
lijden aan vuur; goed en kwaad worden aan personen
opgedeeld. Het proces van Neurenberg was een kramp
achtige poging dit denkmodel voort te zetten, De
Nazimisdaden moesten op rekening van enkelingen
worden geschreven. Kan dit? Werd de jodenmoord niet
mede mogelijk gemaakt door iedereen die zei dat joden
niet te vertrouwen zijn? Zijn zulke misdaden niet slechts
mogelijk binnen een gemeenschappelijk klimaat waartoe
bijna iedereen bijdraagt? Mag de apartheidspolitiek van
Zuid-Afrika op rekening van Verwoerd worden
geschreven? Of speelt de vrij algemene houding van
de whites een beslissende rol en zou, indien er geen
Verwoerd geweest zou zijn, niet een andere persoon
naar voren zijn getreden die zijn rol zou hebben
gespeeld? De grote vraag is of het ,,wij'' kan worden
opgevat als optelsom van ,,ikken”.
Deze vraag lijkt mij beslissend voor het thema van dit
artikel: actie in de ether en ethiek. Er zijn twee
mogelijkheden. Vooreerst kan het ,,wij” een optelsom
van ,,ikken" zijn. Het traditionele denkmodel. Dan spelen
het ..medium-moet”, het „financiële-moet”, het „socialemoet" enz., eigenlijk geen wezenlijke rol. Dan dient
het ,,persoonlijke-ethische-moet” beslissend zijn. Er is
immers geen collectieve ethos mogelijk. Collectieve
ethos is een absurditeit. In de tweede plaats zou men
kunnen stellen dat er wel zoiets is als een collectieve
ethos. Ik wil het zo duidelijk mogelijk stellen: dat er
naast de ik-ethos ook zoiets is als de wij-ethos en dat
de ik-ethos mede door de wij-ethos beïnvloed wordt.
Het „ik" mag best een portie eigen verantwoordelijkheid
bezitten, de wijze waarop „ik" een „ik" ben wordt mede
door de wij-ethos bepaald. Dan kom je er niet meer uit
met hemel en hel. Dan kan je verantwoordelijkheid
niet langer opdelen aan „ikken". Dan is er een onopdeelbare wij-dimensie van verantwoordelijkheid.

Marshall McLuhann
Ik vraag me af of het bestaan van Telegraaf, AVRO,
NOS, TROS enz. niet samenhangen met die wijdimensie. Wij vinden dat het zo ongeveer moet. Zo
behoort het te zijn. Wij sluiten ons in groten getale daarbij
aan. Meerderheidsorganisaties. Representatie van onze
wij-ethos. Zo zijn wij. Wij vinden in meerderheid ook dat
wij zo moeten zijn.
Maar wij schamen ons wel een beetje voor onszelf. Wij
vinden onze „mores" wel een beetje „immoreel". Wij
vinden dat ons „moet" niet helemaal is zoals het zou
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moeten zijn. Wij bestaan bevoorrecht, maar zo dat wij
ons een beetje schamen over onze bevoorrechting. Wij
stellen ons geweten gerust door over onze bevoor
rechting beschaamd te zijn. Het is verheugend voor ons
dat een socialist burgemeester is van de Europoortstad
die zich genoemd heeft naar de kleine Rotte. Wij vinden
het prettig dat hij, in WD-sfeer handelend, socialistisch
blijft praten. Hier is geen sprake van een aanval op een
persoon, maar een bedenking over de wij-dimensie
waarbinnen wij bestaan.
Die wij-dimensie is, op wereldniveau, bedenkelijk. We
beseffen dat. Actie in de ether en ethiek. Wij Nederlan
ders zijn ethisch. Gewend als we zijn aan de ik-ethiek zijn
we erover verbijsterd dat we, als delta van Schelde,
Maas en Rijn, als Euroland, in het centrum staan van
de wij-ethiek. Wij kunnen er niet aan voorbijgaan, maar
weten er vooralsnog geen raad mee. Een troosteloze
bijdrage, omdat ik geen kans zie de troost van een
oplossing te bieden.
Toch zal ik iets moeten zeggen. Enkele opmerkingen.
Het heeft geen zin het medium-moet dat door McLuhan
naar voren is gebracht te verwaarlozen. Men kan het
natuurlijk wel proberen, maar McLuhan heeft gelijk: het
medium is de boodschap. Anders gezegd: wij kunnen
niet gaan vechten tegen de structuur van de media die
wijzelf hebben ontworpen. Men kan geen Bijlmer bouwen
zonder Bijlmermensen te maken. Geen flats zonder
flatmensen. Geen TV zonder mensen die erdoor geken
merkt worden TV-kijkers te zijn. Wij, mensen, ontwerpen
de media, maar door die media heen, geven wij vorm
aan onszelf. Laten wij dit aspect aanduiden als het
structuuraspect.
Het hedendaagse structuralisme (Foucauld) beweert dat
dit structuuraspect alles zou zijn. Dit gaat me wel wat
ver, wel is het echter zeer belangrijk.
Het financiële moet? Zojuist is gesproken van een
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structuurdeterminisme. Er waren eerdere vormen van
determinisme. Een daarvan was het marxisme, geïnter
preteerd als economisch determinisme. Deze doctrine
beïnvloedt onze wereld in hoge mate.
En dan het sociale moet. Wij zouden, wat betreft
structuren en geldbesteding, gereguleerd zijn door
sociale patronen die bij ons de indruk wekken dat wij
persoonlijk kiezen, echter zo dat wij persoonlijk hele
maal niet kiezen.
Indien men wil kan men hieraan het Freudiaanse deter
minisme nog toevoegen: hoe een mens handelt is
bepaald door zijn psyche. Maar daarover praat ik liever
niet in dit hoofdstuk.
Structuurdeterminisme, economisch determinisme, sociaal
determinisme (eventueel Freudiaans determinisme); wat
doen we met zoiets als ethiek? Wij zagen reeds dat de
schijnbaar éne vraag in twee vragen uiteenvalt: hoe
zit het met mijn verantwoordelijkheid? Hoe is het
gelegen met onze verantwoordelijkheid?
De mensen van de media houden zich bezig met onze
verantwoordelijkheid. Zij doen dit als enkelingen en
kunnen derhalve niet ontsnappen aan de vraag: wat doe
ik? Maar zo gauw zij het medium gaan hanteren rijst de
vraag: hoe zit het met ons? Zij ontwaren dan hun
gebondenheid aan de structuur van hun medium, aan
financiële toestanden, aan vaststaande sociale gewenstheden - eventueel ook nog aan Freudiaanse elementen.
Welke is dan de ethische dimensie? Wij plegen in
Nederland te zeggen dat deze beslissend is. Is het
gewicht ervan in werkelijkheid zo groot? Is deze dimensie
van ik-karakter of van wij-karakter?
Mijn uiteindelijk antwoord: wij zijn én in het gebruik van
onze media én wat betreft de inhoudbepaling ervan
minder ethisch dan wij voorwenden te zijn.
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