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Inleiding

Laten we vooral bij tv de r blijven
uitspreken — laat het draadloos zijn,
nooit daadloos worden.1
Om Erik de Vries kon men niet heen. Met zijn ongewone lengte van 2,02 meter, het
lange magere lijf, het rossige haar, de karakteristieke baard die hij op latere leeftijd liet
groeien en het leren koord om zijn nek, dat door een zilveren slang gestoken een
alternatieve stropdas vormde, was hij een opvallende man. Hij werd geboren in 1912
en leefde in ‘de eeuw van de communicatie’ een leven dat onlosmakelijk verbonden
raakte met de ontwikkeling van televisie, tot aan zijn dood in 2004. Voor zijn
tijdgenoten was hij ‘de vader van de televisie’, iemand die een uitzonderlijke gedre
venheid aan de dag legde voor hét medium van de twintigste eeuw. Daarvan zag hij
de potentie om over grenzen heen mensen bijeen te brengen. Om dat te realiseren —
zijn belangrijkste levensopdracht — zocht en vond hij in Nederland en daarbuiten een
plaats achter de schermen die hem regelmatig, en soms tegen wil en dank, in het
centrum van het publieke debat bracht.
De televisie kent vele vaders, mannen die, zoals Erik de Vries, aan de wieg stonden
van de ontwikkeling van televisie in hun eigen land en soms daarbuiten, en die het
medium hielpen ontwikkelen. Hun bijdragen zijn beschreven in boeken die sterk
verhalend zijn en waarin de mythe van het pionieren centraal staat. Het zijn meren
deels biografische werken die de vroege geschiedenis van televisie blootleggen als het
resultaat van technische vindingen en experimenten, en vooral ook ego-histoires* In
deze (auto)biografieën worden de hoofdpersonen vrijwel zonder uitzondering geduid
als ‘vader’ of‘pionier’. Ze krijgen veelal de connotatie van de vergeten uitvinder, die
weliswaar niet altijd in stilte, maar wel op de achtergrond werkte aan de techniek die
het wonder van televisie mogelijk maakte.3
Over Erik Klaas de Vries is zo goed als niets geschreven. De enkele zeer korte
schetsen van zijn werkend leven bevatten de noodzakelijke ingrediënten om hem in
herinnering te houden, meer niet.4 Persoonlijke getuigenissen van zijn leven met
televisie zijn er wel, maar uitsluitend in de interviews die hij bij vele gelegenheden aan
de pers heeft gegeven of waarin anderen over hem spraken. Die zijn waardevol, maar
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ze vormen slechts een fractie van de historische werkelijkheid over de rol die De Vries
in de ontwikkeling van televisie in Nederland en daarbuiten heeft gespeeld. Dat alleen
al rechtvaardigt een boek dat die rol belicht.
Dat Erik de Vries bovendien nauwelijks aandacht heeft gekregen in de bestaande
Nederlandse televisiegeschiedschrijving is even typerend als onthullend. Deze con
centreerde zich eerst en vooral op de instituties: de geschiedenis van het publieke en
commerciële omroepbestel en van de omroepen. Televisiegeschiedenis werd geschre
ven vanuit het perspectief van de zender, waarbij als achtergrond in beperkte mate
relevante technologische en politieke en maatschappelijke ontwikkelingen werden
geschetst.5 In de tweede helft van de jaren tachtig verbreedde het onderzoeksperspec
tief zich in de richting van een geschiedschrijving waarin er meer aandacht kwam voor
programma’s en genres.6 Onder invloed van de zogenaamde cultural stndies-bena.dering, waarin de relatie tussen televisie, maatschappij en cultuur in een industriële
samenleving wordt onderzocht vanuit een cultuurkritisch perspectief, kwam er daarbij
meer belangstelling voor populaire genres en programmacategorieën, zoals de soap
en het televisieamusement, en in beperkte mate voor de televisiekijker.7 Internationaal
ontwikkelde de televisiegeschiedschrijving zich in het verlengde van de aandacht voor
mediagebruik in het algemeen als een discipline waarin de betekenis van televisie en
televisieprogramma’s in het dagelijks leven wordt onderzocht vanuit een breed
historisch perspectief. Daarin worden technologische, industriële, politiek-maatschappelijke en culturele aspecten van de ontwikkeling van televisie geïntegreerd.8 In
Nederland is van zo’n benadering nog nauwelijks sprake. Met de eerdergenoemde
aandacht voor instituties en in mindere mate voor programma’s weerspiegelt de
televisiegeschiedschrijving in Nederland een manier van denken over televisie die aan
bepaalde krachten (zoals de omroepen als instituties) meer waarde toekent dan aan
andere, bijvoorbeeld creatieve individuen of centrale actoren.
Zeker, De Vries wordt in de bestaande Nederlandse televisiegeschiedschrijving op
verschillende momenten genoemd, hoe summier ook, en wel in de verschillende
gedaanten van pionier, televisiemaker en initiatiefnemer. Zijn rol als sleutelfiguur in
de ontwikkeling van televisie is echter onbelicht gebleven. De betekenis voor de
Nederlandse televisie die hem is toegedicht, is vooral te vinden in de bijnamen die
hij, zowel privé als publiek, in de loop van zijn leven heeft gekregen: de zendmast, de
lange lichtmast, de goeroe en de Blériot van de Nederlandse televisie, en Erik de
Voorman, televisiepionier. Andere typeringen weerspiegelen zijn humor en kracht of
zijn avontuurlijke geest, zoals die van essayist Marinus Schroevers: ‘Hij zou geoloog
kunnen zijn. Als hij tegelijkertijd maar niet zo subtiel was, zo gevoelig, zo artistiek
begaafd.’9 Toch is De Vries geen icoon geworden van de Nederlandse televisie, en
geen van de omroepen heeft hem als zodanig opgeëist. De metafoor van ‘de vader van
de televisie’ is door de jaren heen het sterkst gebleken, mede omdat hij die ook zelf
bleef gebruiken en er mensen waren die zich als zijn ‘zoon’ beschouwden.10 Maar De
Vries was veel meer dan dat. Hij bevond zich midden in de arena waar televisie vorm
kreeg, omdat hij als technicus, als creatieve professional en als televisiedeskundige de
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verschillende dimensies van televisie als middel tot communicatie en als cultureel
medium in persoon belichaamde.
Dit boek biedt een loopbaangeschiedenis. Het onderzoekt de rol die Erik de Vries
heeft gespeeld, zijn drijfveren en opstelling, als persoon en als professional, in het
centrum van de Nederlandse televisie en in zijn transnationale aspiraties, en plaatst
die in de relevante cultuurhistorische context. Het gaat hierbij niet om een geschie
denismodel dat de daden van mannelijke helden centraal stelt, maar wel om De Vries
als motor van verschillende gebeurtenissen en initiatieven, en om De Vries als een
persoon waarin de industriële, technologische en culturele ontwikkelingen, die de
Nederlandse televisie hebben vormgegeven, samenkomen.11 Daarom gaat een loop
baangeschiedenis over Erik de Vries ook verder dan de aandacht voor een enkel
individu zou veronderstellen. Het biedt de ruimte om de televisie in haar ontwikkeling
te schetsen als een medium waarvan de culturele betekenis ligt in de relatie tussen de
technische mogelijkheden van het apparaat, de inhoud en vorm van de programma’s,
en de (geïntendeerde) receptie daarvan bij een publiek. Ook het maatschappelijk
krachtenveld waarin deze relatie zich kon manifesteren, krijgt vanzelfsprekend aan
dacht.12 Het accent ligt daarbij op de rol van Erik de Vries bij de transformatie van
televisie als technisch medium naar televisie als cultureel medium. Zijn ideeën over
programmering en programma’s zullen daarin bepalend blijken. Het is door de
programma’s dat de televisie haar culturele functie kan uitoefenen; deze zijn het
instrument in de communicatie tussen makers en kijkers. Hoe De Vries de televisie
als cultureel medium heeft helpen ontwikkelen en realiseren, is de vraag die in dit
boek centraal staat. Hoeveel ruimte kreeg hij voor zijn ideeën of wist hij daarvoor te
creëren? Welke obstakels vond hij op zijn weg en hoe wist hij die te ontwijken?
Het vertrekpunt bij het beantwoorden van deze vragen is de potentiële culturele
ruimte die televisie biedt. Verschillende partijen hebben daarover strijd geleverd.13
Dat waren in Nederland in elk geval Philips als industrie, de nts als belangenvereni
ging van de omroepen, de afzonderlijke omroepen zelf, de regering, ‘de commercie’
en individuen, zoals Erik de Vries, die de ontwikkeling van televisie probeerden te
beïnvloeden aan de hand van hun professionele werkzaamheden. Deze partijen waren
ook in verschillende mate betrokken bij de realisering van de technologie die in
televisie vorm zou krijgen en waaraan deze partijen hun eigen betekenissen gaven.14
De Vries zat door de verschillende functies die hij vervulde midden in de dynamiek
die daarvan het gevolg was. Dat leverde spanningen op tussen ambities en de realiteit.
Het denken in netwerken biedt voor het in kaart brengen ervan belangrijke
handvatten, ook al heeft dit boek niet de pretentie het gehele complex van relaties te
beschrijven. Maar een loopbaangeschiedenis van Erik de Vries vraagt wel om aandacht
voor de belangrijkste spelers in de netwerken die om televisie ontstonden en met wie
hij in contact kwam.15 Zijn professionele ontwikkeling brengt ons bij de wording van
televisie als technisch apparaat, bij de belangen van industrie, bedrijfsleven en regering,
bij de instituties en programma’s, bij het debat over de functie en toekomst van
televisie, en bij de kijker.16 De keuze voor Erik de Vries biedt ruimte om de
verschillende gebieden die voor de ontwikkeling van de televisie relevant zijn gebleken,
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met elkaar in verband te brengen: het industrieel-technologische, het culturele en
politieke. Het is kortom door de lens van zijn individueel professionalisme dat dit
boek een bijdrage hoopt te leveren aan een cultuurgeschiedenis van televisie; deze zal
worden getoond als het resultaat van de dynamiek die in de strijd om televisie ligt
besloten.

Het idee voor dit boek is in het Filmmuseum ontstaan. Daar raakte ik begin 2001
betrokken bij een initiatief om een reeks monografieën te doen verschijnen. In die
boeken zouden verschillende perioden uit de Nederlandse filmgeschiedenis worden
belicht door een markante persoon uit zo’n periode in het middelpunt te plaatsen.
Het eerste oriënterende onderzoek leverde een voorlopige lijst met kandidaten op
over wie voldoende archiefmateriaal beschikbaar was. Hoewel het om allerlei redenen
lastig bleek een dergelijke filmgeschiedenis te realiseren, werd de ambitie al snel breder
geformuleerd: niet alleen film, maar ook radio en televisie zouden aan bod moeten
komen.17 En zo kwam het dat plotseling de naam van Erik de Vries op tafel lag en dat
ik op 17 oktober 2001 mijn opwachting maakte bij De Vries thuis, in de P.C.
Hooftstraat 55 in Amsterdam. Zijn onmiddellijke bereidheid om mij inzage te geven
in zijn archief, dat destijds nog bij hem thuis lag opgeslagen, bood mij de kans toegang
te krijgen tot het verborgen verleden van de televisie in Nederland en, zoals spoedig
zou blijken, ook daarbuiten.
De sporen die De Vries met zijn loopbaan trok, worden in dit boek gevolgd en
ondersteund met biografische elementen, zoals het ouderlijke en het artistieke milieu
dat zich vormde rond hem en Hans Snoek, de oprichtster en leidster van het
Scapinoballet, met wie hij in 1951 in het huwelijk trad. Daartoe stonden verschillende
bronnen ter beschikking. In de eerste plaats het archief van Erik de Vries met zakelijke
en persoonlijke correspondentie, dat inmiddels in het Nationaal Archief te Den Haag
is geconserveerd en toegankelijk is gemaakt. De Vries bewaarde elke snipper en maakte
doorslagen van de brieven die hij zelf schreef. Helaas zijn de persoonlijke brieven die
Erik de Vries en Hans Snoek elkaar schreven, na de dood van De Vries vernietigd.
Wel heb ik ze tijdens zijn leven kunnen raadplegen en er een typoscript van gemaakt,
waardoor ze in dit boek als bron kunnen fungeren. Een belangrijke informatiebron
vormen ook de persoonlijke agenda’s van De Vries, waarin hij met potlood zorgvuldig
zijn afspraken en reizen noteerde, dichtregels en woordspelingen opschreef, en zijn
declaraties bijhield. De collectie bevat de agenda van 1940 en de agenda’s vanaf 1948.
Ook verschillende andere archieven zijn uiteraard geraadpleegd, evenals vele kran
tenartikelen. De laatste vormen op zichzelf geen homogene bron; ze zijn gezocht en
geraadpleegd om verschillende redenen. Zo konden sommige gebeurtenissen waaro
ver geen bronnenmateriaal beschikbaar bleek aan de hand van krantenberichten
worden gereconstrueerd. Om de professionele receptie van televisieprogramma’s
waarbij De Vries betrokken was te kunnen beschrijven, zijn de recensies geraadpleegd.
Daarnaast heb ik krantenberichten ook gebruikt om zicht te krijgen op het publieke
debat dat over televisie is gevoerd in Nederland, althans voor zover Erik de Vries
daarin een rol speelde. En ten slotte gebruik ik de interviews die De Vries zelf voor
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vele kranten heeft gegeven en die waarin anderen zich over hem hebben uitgelaten.18
Omdat er nog mensen in leven zijn die De Vries hebben gekend, heb ik ervoor gekozen
om enkelen te interviewen die met hem hebben samengewerkt en die met hem
persoonlijk bevriend zijn geweest (in de regel ging dat samen). Daarnaast heb ik de
programma’s die De Vries in zijn professionele leven heeft gerealiseerd, bekeken en
gebruikt ten behoeve van een duiding van (onder meer) zijn regieopvattingen. Alle
bronnen worden vanzelfsprekend in het notenapparaat verantwoord. Ze worden ook
letterlijk geciteerd, op hinderlijke verschrijvingen na, die gecorrigeerd zijn. De citaten
in andere talen zijn niet vertaald, omdat de toon en sfeer ervan al te karakteristiek zijn
gebleken.
Een selectie van de programma’s die De Vries regisseerde en van uitspraken over
televisie die hij — altijd bij uitzondering — voor de camera heeft gedaan, is op een dvd
bijeengebracht. Die wordt bij dit boek meegeleverd. Daarmee komen de belangrijkste
audiovisuele bronnen beschikbaar die deze geschiedschrijving van televisie ondersteu
nen.
De drie eerste hoofdstukken in dit boek zijn chronologisch geordend, te beginnen
met De Vries’ jeugd en zijn allereerste baan op het NatLab van Philips in Eindhoven.
Zijn ervaringen in Nederlands-Indië en zijn terugkeer naar de televisie in Nederland
na de Tweede Wereldoorlog komen aan de orde in hoofdstuk 2. In het derde
hoofdstuk staat zijn rol in de eerste ‘officiële’ experimentele televisiejaren centraal, die
wordt beschreven tegen de achtergrond van cultuurpolitieke ontwikkelingen in de
jaren vijftig. De hoofdstukken 4 tot en met 7 zijn thematisch geordend om de relatie
tussen de ontwikkeling van de televisie en de plannen van De Vries met het medium
te kunnen verduidelijken. Hoofdstuk 4 behandelt zijn transnationale ambities met
het medium en laat zien in hoeverre hij er wel of niet in geslaagd is in het buitenland
zijn ideeën over televisie ingang te doen vinden. In hoofdstuk 5 komen enkele grote
projecten in Nederland aan de orde waaraan De Vries als onafhankelijk professional
leiding gaf en die hem de mogelijkheid boden in vrijheid te werken. Ze zijn onder
meer om die reden een goede illustratie van de wijze waarop hij zijn visie op het
medium in de praktijk wist te realiseren. Hoofdstuk 6 bespreekt de ontwikkeling van
De Vries als regisseur en enkele van zijn programma’s tegen de achtergrond van de
professionalisering van de televisieregie in Nederland. Zijn betrokkenheid bij de
ontwikkeling van televisie als cultuureducatief medium, zowel binnen Nederland als
daarbuiten, zijn ten slotte het onderwerp van hoofdstuk 7.
De rol van Philips, die cruciaal was in de loopbaan van Erik de Vries, vormt in dit
boek als vanzelf een tweede rode draad. Het accent zal, vanwege de keuze voor een
loopbaangeschiedenis, liggen op de jaren dertig tot zestig. In deze periode werd het
medium technisch ontdekt en verder ontwikkeld, en kreeg het een culturele functie.
Zoals zal blijken, nemen de jaren vijftig daarbinnen een belangrijke plaats in, omdat
de televisie in dat decennium haar identiteit als medium vond en Erik de Vries zijn
professionele identiteit. De confrontaties en botsingen die dat opleverde, zijn ook
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juist in deze periode goed zichtbaar en ondersteunen het idee van de wording van de
televisie als een strijd om een culturele plek in Nederland en daarbuiten.
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De jaren op het NatLab

Het is zaliger te zenden dan te ontvangen.1
Op 15 maart 1938 vond op de Voorjaarsbeurs in Utrecht de eerste openbare demon
stratie van de televisie in Nederland plaats. Om verschillende redenen was dat een
bijzonder en belangrijk moment. Philips, de initiatiefnemer en organisator van de
demonstratie, presenteerde zich daar als een sterke partij in de strijd om de televisie
die al eerder dat decennium begonnen was, maar pas bij de verdere ontwikkeling van
het medium in alle hevigheid zou losbarsten. Het was ook het startsein voor een
televisietournee door Europa, waarbij het medium getoond zou worden aan zijn
potentiële afnemers, de toekomstige kijkers. Bovendien was wat daar in de Philipsstudio in het Jaarbeursgebouw gebeurde, met recht een eerste werkelijke demonstratie
van de culturele mogelijkheden van ‘dit wonder der techniek’: de bezoekers van de
beurs konden met eigen ogen de opname van een aantal optredens bekijken, bijvoor
beeld van Koos Speenhof die een lied zong en daarbij zichzelf begeleidde, of in een
andere ruimte het resultaat van de opname op een ontvangtoestel zien. Maar bovenal
was de Voorjaarsbeurs het podium waarop Erik de Vries zijn eigen kunnen en willen
op het gebied van televisie aan de buitenwereld toonde. De algehele leiding van de
televisiedemonstratie was in de handen gelegd van deze eigenzinnige employé van
Philips, die cameraman, regisseur en producent tegelijk was. In maart 1938 werd
zichtbaar wat De Vries in de jaren daarvoor steeds sterker was gaan ervaren: de televisie
en hij waren voor elkaar bestemd. In de 55 jaren die volgden, zou dat keer op keer
bevestigd worden. Een ‘oer-bezetenheid’ die niet altijd en zeker niet door iedereen
zou worden geapprecieerd.2

Afkomst en jeugd
Erik de Vries was geboren en getogen in Amsterdam, in een vrijzinnig milieu waarin
politiek en cultuur vanzelfsprekend waren en waarin onderwijs centraal stond. Hij
was bevoorrecht omdat hij geen armoede kende en rijkelijk toegang had tot kennis.
Bovendien groeide hij op in een liefdevolle omgeving. Zijn moeder Maria Ham, die
zelf opgroeide in een onderwijzersgezin, was de toegewijde, kwetsbare vrouw op de
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achtergrond.3 Zijn vader Klaas de Vries, zelf een onderwijzer, was een uitgesproken
man, op wie hij als jongen al trots was, ‘de leukste en meest interessante vader die je
kon bedenken, zeker in vergelijking met de vaders van vriendjes en vriendinnetjes’.4
De Vries kreeg van huis uit een groot maatschappelijk engagement mee, met name
van zijn vader, die sterk geloofde in de weg van onwetendheid naar kennis en een
aanhanger was van Multatuli. Erik de Vries zelf heeft verklaard dat zijn vader een
‘Multatuliaan’ was en zelfs enige tijd voorzitter van het Multatuli-museum is geweest.5
Multatuli’s maatschappelijke denkbeelden waren overigens niet in alle opzichten
eenduidig, zoals zijn biograaf Dik van der Meulen uitvoerig heeft beschreven.6 Wel
wijzen ze op een duidelijke stellingname tegen orthodoxe godsdienstige opvattingen,
die ook het gezin De Vries typeerde. Ook vanwege het feit dat Multatuli opkwam
voor onderdrukten, voelde Klaas de Vries mogelijk verwantschap met de schrijver.
Om de professionele ontwikkeling van Erik de Vries te kunnen duiden alsmede de
denkbeelden die hij ten aanzien van het medium televisie zou ontwikkelen, kan het
vaderlijk erfgoed niet onbesproken blijven.
Vader Klaas de Vries werd in 1861 in het Noord-Hollandse Burgerbrug geboren in
een niet-religieus gezin, waarin onderwijs een centrale rol speelde. Zijn vader was
hoofdonderwijzer en Klaas trad overtuigd in zijn voetsporen. Hij deed ruime ervaring
op als onderwijzer in verschillende delen van het land, voordat hij zich dertig jaar lang
zou inzetten voor Volksonderwijs.7 In 1898 deed hij zijn intrede in het hoofdbestuur
van deze vereniging, die in 1866 was opgericht, en ijverde onder meer voor de ophef
fing van armenscholen, voor kosteloos onderwijs aan minvermogenden, voor mid
delbare scholen voor meisjes en voor een wettelijke leerplicht. Vanaf 1907 verruilde
hij het onderwijs voor de bezoldigde functie bij de vereniging van algemeen secretaris
en algemeen penningmeester, die hij tot aan zijn 75ste verjaardag in december 1936
zou bekleden. Het belangrijkste pleidooi van Klaas de Vries betrof het openbaar
onderwijs (‘volksonderwijs’). Dat hij opvoeding en onderwijs zag als voorwaarden
voor een deugdelijke ontwikkeling van kinderen, betekende in feite dat alle inspan
ning ook juist daarop gericht moest zijn, onafhankelijk van afkomst, sociale status en
godsdienst. Openbaar onderwijs was voor iedereen.8
Klaas de Vries werd lid van de in 1901 opgerichte Vrijzinnig-Democratische Bond
(vdb), die voortgekomen was uit de linkervleugel van de Liberale Unie, en maakte
zich in de politiek sterk voor openbaar onderwijs, algemeen kiesrecht en goede sociale
wetgeving. Van 1909 tot 1919 en van 1923 tot 1931 was hij Amsterdams gemeenteraads
lid en in de jaren 1910-1916, 1925-1931, 1934-1941 bovendien lid van de Provinciale
Staten van Noord-Holland. ‘Heel Amsterdam kende Klaas de Vries’, aldus zijn
dochter A. de Vries.9 Zijn vele nevenfuncties hielden hem in het hart van de actieve
beweging voor openbaar onderwijs. Zijn visie op de functie daarvan voor de vorming
van het kind komt ook tot uitdrukking in zijn pleidooi voor de invoering van vakken
als handenarbeid en gymnastiek. Als pleitbezorger van de openbare school had de
oude De Vries stelling genomen tegen de verzuilde politiek.10 Erik de Vries zou zich
later, zij het in heel andere omstandigheden zoals we zullen zien, in dit opzicht een
zoon van zijn vader voelen.
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De moeder van Erik de Vries overleed in 1932 op vijftigjarige leeftijd aan de gevolgen
van zwakke longen. Vader Klaas de Vries, voor de tweede maal weduwnaar, vond na
haar overlijden een nieuwe vrouw, de 41 jaar jongere danseres Meina Stratingh. Met
haar trouwde hij in 1933, en een jaar later kregen ze een dochter.11 Erik de Vries had
al snel zijn vertrouwen in het nieuwe huwelijk uitgesproken, wetend dat zijn vader in
herinnering van liefde en dankbaarheid aan zijn moeder voortging.12 Toen Klaas de
Vries op 20 december 1936 bij zijn afscheid van Volksonderwijs gehuldigd werd, werd
niet alleen zijn jeugdigheid gememoreerd (die dankzij zijn ‘jeugdige echtgenote’
versterkt zou zijn), maar ook zijn motto: ‘Wie naar de zon ziet, laat de schaduw achter
zich.’13
Wat nam Erik daarvan mee? Vooralsnog een optimistisch wereldbeeld, gevoed door
de wetenschap dat men door eigen inzet en geestkracht veel bereiken kan. Daarbij
ontwikkelde hij een grote belangstelling voor cultuur en kunst (met name voor
dichtkunst en literatuur). Die werd gevoed en verder ontwikkeld in de logeplaatsen
van de Stadsschouwburg in Amsterdam, die voor zijn vader Klaas de Vries, als
gemeenteraadslid, permanent waren gereserveerd. De jonge Erik werd er vaak door
zijn vader mee naartoe genomen. Daar zag hij veel toneel en andere vormen van
theatraal amusement.14 Hij hield er onder meer zijn enthousiasme voor cabaret aan
over, die hij, zoals zal blijken, zoveel mogelijk zou proberen te integreren in zijn werk.
En zoals zoveel jong volwassenen schreef hij zelf ook gedichten.13 Ook bezocht hij met
zijn vader de Olympiade, die in 1928 in Amsterdam plaatsvond.
In het niet-verzuilde gezin De Vries kon de moderniteit zonder obstakels haar
intrede doen. Nieuwe technologieën als die van de fotografie en de radio hadden al
vroeg de belangstelling van de jonge Erik. Als twaalfjarige radioamateur was hij
fanatiek met het bouwen van toestelletjes begonnen en met het oefenen met triodes,
al was het ‘terloops en terzijde’. Spannend vond hij het wel, het afstemmen op de bbc,
meer weten dan zijn familie, geluid opvangen in een koptelefoon die hij in het kussen
had gemonteerd, zodat zijn ouders niet konden weten dat hij ’s nachts lag te luisteren.16
Kortom, Erik de Vries was een echte radiojongen die gefascineerd was door techniek,
zoals vele andere amateurs die er in het begin van de jaren twintig met zelfgebouwde
ontvangers plezier in hadden af te stemmen op stations ver weg. Radio was eerst en
vooral techniek en als zodanig het terrein van mannen en jongens: een ‘boy’s toy’
waarmee radioamateurs een vorm van populaire wetenschap bedreven.17 Dat gold
zeker voor Erik de Vries. Het bleek al spoedig een belangrijke opstap voor zijn loop
baan te zijn.

In dienst bij Philips

Toen de achttienjarige Erik Klaas de Vries zich op 23 september 1930 met een open
sollicitatiebrief tot de Philips-directie richtte, kon hij nog niet weten dat het interna
tionaal vermaarde bedrijf de belangrijkste motor van zijn loopbaan zou worden. Hij
stelde zich in een kordate brief voor als een Hollandse jongen die van aanpakken weet
zolang dat maar niet op kantoor hoefde. ‘Ik ben gezond en sportief en nogal lang.’
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Zijn zuinigheid en afkomst uit een niet-burgerlijk milieu duidde hij aan met een
verwijzing naar de beloning die hij van zijn ouders had gekregen voor zijn succesvol
afgesloten hbs-studie. Voor een beperkt bedrag mocht hij een ‘voettocht’ (!) door
Zwitserland maken, maar hij wandelde door tot Venetië. De Vries schetste zelfbewust
al een carrièreperspectief:

Ik wil werken, theoretisch en practisch, ook wel in de handel en naar het
buitenland, mij bekwamen tot later allicht leiding geven. Ik voel heel veel voor
grammofoon en radio, zette zelf voor beide practisch apparaten in elkaar. Kunt
U mij gebruiken? Kan ik bij U wat verdienen en tevens opleiding ontvangen tot
het kunnen volvoeren van de taak, die U in Uw radioafdeling of elders voor U
en mij de meeste geschikte acht?18
Achteraf lijkt deze eerste stap met vooruitziende blik gezet te zijn. Veel van wat De
Vries toen al wilde, zou worden gerealiseerd, ook leiding geven. Alleen de handel bleek
hem nu juist niet te liggen en nog minder te interesseren.
De brief was aanleiding om De Vries in Eindhoven uit te nodigen voor een
kennismaking en medische keuring op 9 en 10 oktober. Maar omdat het daarna stil
bleef, voelde vader Klaas de Vries zich geroepen om ‘in het belang van mijn zoon
Philips tot spoedige beslissing te manen. Het kan zijn dat de status van de oude De
Vries als Amsterdams gemeenteraadslid voor de vdb en zijn bekendheid als pleitbe
zorger van openbaar onderwijs ook in Eindhoven indruk maakten.’9 In elk geval kwam
er direct een hoopgevend bericht terug van Philips over een vacature bij de afdeling
Radio Laboratorium. De jonge De Vries ontving een uitnodiging om daarvoor op
gesprek te komen. Hij ging voor de tweede maal naar Eindhoven en maakte kennelijk
een goede indruk, want diezelfde dag nog werd besloten hem in dienst te nemen.20
En zo kon het gebeuren dat een Amsterdamse schoolverlater, zonder technische
opleiding, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op 3 november 1930 als
assistent op het Natuurkundig Laboratorium (NatLab) van de nv Philips’ Gloeilam
penfabrieken in Eindhoven zijn eerste echte werkdag beleefde. Zijn salaris werd
bepaald op 1320 gulden per jaar, uit te betalen in maandelijkse termijnen, en voorts
golden de uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waarom Philips bekendstond,
zoals kosteloze geneeskundige hulp bij een jaarsalaris onder de drieduizend gulden.21
Het NatLab is in 1914 opgericht. Het groeide onder leiding van de eerste directeur,
de natuurkundige Gilles Holst, voor de Tweede Wereldoorlog uit tot een van de
leidende industriële onderzoekslaboratoria in de wereld, vergelijkbaar met de Ameri
kaanse laboratoria van Bell en General Electric, en het Duitse lab van Siemens.22 De
groei van het NatLab hing samen met de productie van met name radiobuizen,
waarmee Philips in 1918 begon. Bij de start van de productie van radiotoestellen in
1927 kreeg de groei een belangrijke impuls, die versterkt werd door de economisch
gunstige omstandigheden in de periode tussen 1924 en I929?’
De radio verwierf zich internationaal vanaf de tweede helft van de jaren twintig een
plaats in de huiskamer. In Nederland waren al in 1930 tien ontvangers per honderd
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huishoudens geregistreerd, een aantal dat daarna snel toenam, evenals het aantal
luisteraars.24 De programma’s werden verzorgd door organisaties op levensbeschou
welijke grondslag, die het initiatief hadden genomen tot de oprichting van omroep
verenigingen. Ze wilden de radio benutten voor de emancipatie van hun eigen groep.
Daaruit vloeide de oprichting voort van de Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging (ncrv) in 1924, de Katholieke Radio Omroep (kro) in 1925, de Vereeniging
van Arbeiders Radio-Amateurs (vara) in 1925 en de Vrijzinnig Protestantsche Radio
Omroep (vpro) in 1926. De vpro pleitte voor een nationale omroep, waarin de
verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen een plaats zouden moe
ten hebben. Ook de Hilversumsche Draadlooze Omroep (hdo) koesterde het ideaal
van een nationale omroep, die zoveel mogelijk luisteraars tevreden kon stellen zonder
onderscheid naar levensovertuiging. De hdo was in 1923 opgericht als een comité van
‘luistervrienden’ van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (nsf), waarin Philips
een meerderheidsaandeel had. We komen nog terug op de relatie tussen Philips en
de nsf/hdo. Met de Radiowet van 1928 koos de overheid voor een omroepbestel op
verzuilde basis; daarin was geen plaats voor een nationale omroep.25
Toen De Vries in 1930 bij Philips solliciteerde, was het verzuilde omroepbestel een
feit. Hij zou er in zijn loopbaan vele malen mee geconfronteerd worden, maar het
had geen rol gespeeld bij zijn sollicitatie bij Philips. Die was terug te voeren op zijn
zelfverklaarde belangstelling voor mediatechnologie en kan een bewuste gok genoemd
worden. Hij is zich er dan ook tot aan het einde van zijn leven over blijven verbazen
dat hij werd aangenomen. ‘Ik begrijp nog niet dat ik op dat fantastische, grootste
laboratorium ter wereld nietwaar, assistent mocht zijn.’26 En zo vanzelfsprekend was
dat ook niet in het licht van de gerenommeerde positie van het NatLab, en het was
al even opmerkelijk gezien het tijdstip, het najaar van 1930, toen ook Philips werd
geconfronteerd met economische teruggang.
De gevolgen van de beurskrach van oktober 1929 waren niet direct voelbaar voor
Philips. In november van dat jaar was het personeelsbestand zelfs gegroeid tot ruim
20.000 (het hoogste tot dan toe); het concern gaf weer nieuwe aandelen uit, totdat
in augustus 1930 de recessie werkelijk toesloeg. Om de verkoop op te voeren, werden
de prijzen van radiotoestellen verlaagd. Maar in oktober 1930, vlak voordat De Vries
in dienst kwam, werd de productie teruggeschroefd omdat de vraag afnam, en dat
leidde tot verlies in 1931, voor het eerst in bijna dertig jaar. Philips zag zich genoodzaakt
om veel personeel te ontslaan, zodat het in 1932 nog ruim 9000 werknemers overhield.
Terwijl de operationele winst al weer begon te herstellen, bereikte de omzetdaling een
dieptepunt in 1933. Philips wist het verlies voor de buitenwereld aardig verborgen te
houden. Toch duurde de crisis bij Philips niet lang, mede omdat het bedrijf erin
slaagde de productie van vitale onderdelen voor een belangrijk deel te verplaatsen naar
het buitenland. Dat betrof niet alleen gloeilampen, waarvan de productie al vergaand
in andere landen plaatsvond, maar vooral ook radiolampen, die in meerderheid in het
buitenland werden geproduceerd, net als de toestellen zelf.27
Op het NatLab was de teruggang in personeel veel minder groot dan in de rest van
het bedrijf. Halverwege 1930 waren er 210 mensen op het lab aan het werk, waarna
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het aantal ten gevolge van de economische crisis terugzakte tot 170 in 1933.28 Dat het
lab minder getroffen werd door de crisis was te danken aan de behoefte aan nieuwe
producten, die onder de noemer van de ‘vierde expansie’ ontwikkeld zouden moeten
worden. Volgens de biograaf van Anton Philips, Marcel Metze, kwam die ontwikke
ling vooral neer op de verbetering van bestaande technologieën: de gloeilamp, de
elektronenbuis voor het zenden, ontvangen en versterken van radiosignalen en van
het radiotoestel. Het innovatieve waarvoor in het NatLab wel ruimte werd gemaakt,
betrof de geluidsfilm en spoedig, zoals we zullen zien, de televisie.29
Eerst de radio

=

Halverwege de jaren dertig, na een korte crisisperiode, was Philips uitgegroeid tot de
grootste fabrikant van radiotoestellen ter wereld.30 Het bedrijf richtte zich op de
productie van het complete radiosysteem, niet alleen ontvangtoestellen, maar ook
luidsprekers en zendbuizen. De radio’s werden in eerste instantie geproduceerd door
de nsf in Hilversum. Maar door de sterk toenemende vraag naar ontvangtoestellen
nam de productiedwang zodanig toe dat Philips besloot op eigen terrein zowel een
fabriek voor radiobuizen, als een voor ontvangapparaten te bouwen; beide kwamen
in 1928 gereed.31 Het NatLab kon als gevolg van de nieuwe industrie en de daarvoor
noodzakelijke technologische ontwikkeling uitgroeien tot een wereldberoemd onder
zoeksinstituut.
De Vries werd ingedeeld in Groep Radio C (experimenteel), die onder leiding stond
van de natuur- en wiskundige dr. Balthasar van der Pol, de baas van het theoretisch
en praktisch radio-onderzoek. Hij werd kortweg ‘De Baas’ genoemd en was onder
meer gespecialiseerd in de voortplanting van radiogolven.32 De Vries herinnerde zich
Van der Pols eerste les: ‘Als je proeven doet met hoge spanningen — en dat deden we
in het zendlab vrijwel uitsluitend — moet je altijd een hand in je zak houden.’33
De Vries kwam te werken op de zenderafdeling waar, met het oog op de toekomst,
zenders werden gebouwd en getest onder leiding van ir. P.H.J.A. Nordlohne. Het
testen van zenders van verschillende sterkte vormde de kern van zijn activiteiten op
het NatLab. Hij raakte betrokken bij de zend- en ontvangstproeven met een zender
op de zeer korte golflengte van 7,85 meter, de golflengte die Philips later gebruikte
voor het eerste televisie-experiment. Die proeven met korte golven vonden plaats in
Eindhoven en Amsterdam, en waren bedoeld om de ontvangstmogelijkheden over
grote afstand te verbeteren en daarbij minder energie te verbruiken dan met lange
golven het geval was. In 1931 werden testen met ethergolven gedaan met een zender
die geplaatst was op het dak van ‘Philips’ Demonstratiezalen’ aan de Herengracht 274
in Amsterdam. De ontvangst werd gemeten met behulp van een auto die door de stad
reed. Later werd de zender op aandringen van De Vries overgebracht naar het hogere
Carlton Hotel in Amsterdam. Op de toren daarvan installeerde hij eigenhandig de
eerste antenne.
De eerste persdemonstratie van de kortegolf vond in 1931 plaats in ’t Kalfje aan de
Amstel.34 Van die testen en proeven hield De Vries nauwkeurige aantekening in
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daarvoor speciaal bestemde ‘werkboeken’. Die geven een indruk van de experimentele
fase waarin de radio-uitzending zich bevond. In zijn verzorgde schoolschrift beschreef
De Vries de uitslagen van zendtesten, zoals die van de eerste uitzending op 5 mei 1931
vanaf het Carlton Hotel in Amsterdam op basis van de rapporten van luisteraars op
verschillende plekken in de stad.35 Ter illustratie van zijn werk volgen hier twee
registraties:

Naam en adres

Rapport

Antwoord

D.H. Wijkman
Kanaalstraat 1311

6. uitstekend te volgen;
modulatie uitstekend;
hinderlijk naald-geruisch
en omschakelaar;
geen spoor van qrn.
Normale uk. 9. ontvangen.
Vraagt bijzonderheden.

9. geen ruischfilter ter
versperring van alle tonen.
Het omschakelen zal beter worden.
250W. - 41ÏI dipool 2om.
Toekomstigen uitnoodiging voor
demonstratie voor rapporteurs.

G. Keesing
117 Kloveniersburgwal (C.)

Veel beter dan vorige week
Krachtigen luidsprekeronrvangsi
Zwakken fluittoon-grammofoon
motor. Spraak verstaanbaar maar
hol en koud.

9. Kristal - naar Eindhoven.
Grammofoonmotor? Naaldgeluid!
Studio-keuken. Wij zullen
zoveel mogelijk trachten eenig
verbetering daarin aan te brengen.

Later gingen medewerkers van de zenderafdeling bij enkele trouwe rapporteurs thuis
in Amsterdam proeven doen met verschillende toestellen. Ze brachten daarbij veran
deringen aan in de zender, die op een afstand van 31,4 km was geplaatst. Zo trok
Nordlohne er met zijn assistenten Van Minnen en De Vries vanuit Eindhoven per
Ford op uit. Het reisverslag van 5 augustus 1931 meldt dat pas in de avond getest kon
worden. Ze reden ook weer terug naar Eindhoven en kwamen daar om ongeveer half
vier ’s nachts aan. ‘Deze tocht is onderbroken in Geldermalsen wegens onweer.’36 Ook
verder van huis, op zoek naar hoger gelegen testpunten, demonstreerde De Vries de
mogelijkheden van een ultrakortegolfzender. De verslagen daarvan ademen het ware
pionierswerk, bijvoorbeeld bij het testen van zo’n zender op de Mont Valérien, 5 km
ten westen van Parijs. De zender arriveerde in onderdelen, en het kostte De Vries drie
dagen om deze weer in elkaar te zetten. Met de zender zond hij via een antenne
radiogolven uit, die na voortplanting door de ruimte zouden worden opgevangen
door de antenne van de ontvanger. Dat mislukte, want de ontvanger stond in een te
zwak elektromagnetisch stralingsveld om een goede ontvangst te krijgen.3?
Al snel begon De Vries het feitelijk technische testen voor zichzelf en de luisteraars
aantrekkelijk te maken door de proeven aan te kleden met muziek en commentaar.
‘Bijzaken’ waarvoor in een serieus laboratorium, volgens hem, maar weinig belang
stelling was en dus ook geen concurrentie.38 Voor De Vries vormden het nachtelijk
omroepen, het fotograferen en filmen van het werken aan de proeven een levensbe-
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hoefte. Tegelijkertijd was het een eerste voorbode van de drang die zich bij hem steeds
sterker zou manifesteren om aan techniek een culturele inhoud te geven. De eerste
zender waaraan hij had meegebouwd en waarmee de eerdergenoemde proeven werden
gedaan, zijn ‘babyzender’, werd zijn eerste communicatielijn met een publiek. Van
een proefuitzending op 12 mei 1931 (tussen 23.00 en 24.00 uur) staat de programme
ring vermeld onder de titel: ‘Grammofoonplatenconcert Elk wat wils ’.39 Het program
ma bestond uit de volgende onderdelen:

11 uur

11.17

II.18

11.32

Chanson Louis xm
Opening - en mededelingen
Song of Songs
Oproep aan verschillende
Luisteraars
Spanish Dancer (cello)
Onderbreking van 15 sec.
Trio in G. Major (Haydn)
(verdere aankondigingen door Mr. [onleesbaar]
Without a song
A cottage for sale
Crying for the carolines
Oh, Marietje

Jopie

12.00

Espana (Waltz)
Oproep en opwekking
Running Ragged (nrss)
Okay Baby!
Laatste wenschen en mededelingen
en — Goeden Nacht!
Wilhelmus van Nassaue

Fritz Kreisler
E.K. de Vries
Thick Crooks
E.K. de Vries
Pablo Casals
R.H. van Muinen
Casals, Thibaud, Cortot

Dennis King
[onleesbaar]

Speenhof-kwintet
w

E.K. de Vries
Joe Vennti’s Blue Trom
Mr. Kinney Cotcon Prekers

E.K. de Vries
sH. Mannenkoor

De Vries liet zich kennen als een liefhebber van vooral eigentijdse muziek en ook als
debutant-omroeper. Het ‘Okay Baby!’ werd de herkenningsmelodie van zijn zender.
De ‘bijzaken’ boeiden hem steeds meer dan de techniek, hoe interessant hij die op
zichzelf ook vond en hoezeer hij die ook beroepsmatig bleef bedrijven.40 Volgens zijn
werkboeken betrof die techniek vooral het oplossen van problemen in de zelfgebouw
de zenders: ‘instabiele anodes, lampen en magneten die scheef staan en een instabiel
signaal geven’.41 Deze was noodzakelijk, maar vooral als basis voor een technisch
perfecte uitzending. Hem ging het veeleer om het effect dat ermee bereikt kon worden,
iets te laten horen in de wereld die zich door middel van radio-uitzending als een
nieuwe (radio)gemeenschap openbaarde. De nieuwe pcj-zender van Philips was
daarvoor een zeer geschikt instrument. De Vries werkte zelf mee aan de constructie
van deze overzeese omroepzender die de oude pcjj-zender moest vervangen; de naam
van beide zenders bestond, zoals gebruikelijk was, uit door de overheid per zender
toegewezen roepletters, een alfabetcode.
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Internationaal omroepen

De PCjj-zender was de eerste door Philips ontwikkelde experimentele kortegolfzender
met krachtige watergekoelde zendlampen, die het mogelijk maakte grote afstanden
te overbruggen. Op n maart 1927 begon het NatLab met de zender teksten en muziek
uit te zenden, die vrijwel in de gehele wereld goed te ontvangen bleken te zijn. De
daaropvolgende dagen arriveerden telegrammen uit alle continenten, waarin de kracht
en kwaliteit van de ontvangst werden bevestigd.42 Op 28 april ging via de pcjj een
registratie van Beethovens negende symfonie door het Amsterdams Concertge
bouworkest onder leiding van Willem Mengelberg de ether in (waarvan het geluid
via een telefoonlijn naar de zender in Eindhoven werd geleid), en op 31 mei en in de
daaropvolgende nacht spraken prinses Juliana en koningin Wilhelmina vanuit Eind
hoven de landgenoten in de kolonie toe. Vanwege de verbinding die nu mogelijk was
tussen Nederland en Nederlands-Indië, ontwikkelde Philips een structurele
commerciële radio-omroep voor de kolonie, de Philips Omroep Holland-Indië
(phohi). Deze nieuwe omroepmaatschappij, die met steun van verschillende cultuurondernemingen, de scheepvaart, petroleummaatschappijen, banken en andere instan
ties tot stand was gekomen, bouwde een eigen kortegolfzender. Die werd door
NSF/Philips in 1928 in Huizen opgesteld en begon op basis van een voorlopige
concessie op 22 januari 1929 met reguliere uitzendingen.43 De phohi raakte tegen wil
en dank nauw verbonden met de verzuilde omroepen; hij kan gezien worden als de
voorloper van de Wereldomroep.44
De pcjj bleef zelf uitzenden en gaf ook uitzendingen van radiostations uit andere
landen door, waardoor de zender in korte tijd wereldwijd bekend raakte.45 Een van
de eerste omroepers was Edward Startz, die in 1928 bij Philips in dienst kwam als
vertaler.46 Toen de zender naar Huizen werd verplaatst, en de studio naar de
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek in Hilversum, begon Startz op 19 november
1928 zijn Happy Station, een licht radioprogramma. Daarin heette hij in ten minste
vijf talen de luisteraars welkom, draaide muziek en gaf informatie over Nederland
door.47 Startz wilde de luisteraars overzee een plezierig moment bezorgen en opbeuren
met een stem van ver, die dichtbij kwam (‘keep in touch with the Dutch’). Het
basisidee was een cirkel van vrienden te vormen over de hele wereld, zodat de mensheid
leerde de mensheid te begrijpen en waarderen.48 De zender, die vanaf 1 januari 1929
onder de nieuwe aanduiding ‘pcj’ werd voortgezet, bleef een belangrijke intermediair
tussen Philips en de rest van de wereld. Hij werd ook gebruikt voor de uitzendingen
van de phohi, waarop Startz zijn Happy Station vanaf 1934 voortzette.
Het is niet voor niets dat De Vries zich, eenmaal bij Philips werkzaam, aangetrokken
voelde tot het internationale omroepen. Het lijkt erop dat Startz’ benadering hem
heeft geïnspireerd. Het realiseren van die wereldwijde gemeenschap zou hij zelf, zoals
we zullen zien, tot zijn belangrijkste missie maken, en bovendien zou hij er een heel
eigen invulling aan geven. Toen de pcj in 1934 dan ook toe was aan een tweede zender,
was De Vries de eerste die zich meldde, en op de deur van zijn werkkamer bracht hij
de spreuk ‘Het is zaliger te zenden dan te ontvangen’ aan. Voor deze nieuwe zender
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fungeerde hij tweemaal per week als omroeper en commentator, naast Startz.49 De in
pseudofonetisch schrift opgetekende aankondiging luidde als volgt:

lei Pe Ce Zje, Eindhoven Holland [onleesbaar]
Ladies and gentlemen, you’ve tuned in to Pi Ci Dzjie Eindhoven Holland giving
a broadcast of gr. Records for Dutch Earl in West India. Will you please send
your reports concerning this broadcast to Philips Eindhoven
Meine Damen und Herren,
Pe tCe Jot auf Welle 411171 hat ihre [onleesbaar]
Aber Philips Eindhoven möchte sehr gern auch ihre Empfangsrapporte bekommen. Bitte schicken sie eine Karte mit ihre Bemerkungen über diese [onleesbaar]
nach Philips Radio Eindhoven Holland.5°
Nieuws en informatie werden in verschillende talen doorgegeven, het welkom door
De Vries in de talen van de landen waar de zender ontvangen kon worden, van
Tsjechisch tot Chinees, en tussendoor was er gelegenheid voor het oproepen van
Hollands heimwee: ‘Een van de luisteraars een Hollandsche boterham met rookvlees?
Ik heb hem over.’
De Vries stelde steevast zijn eigen programma samen met keuzes uit zijn eigen
platencollectie en voelde zich daarbij als een vis in het water. ‘Toen dr. Van der Pol
aan het eind van dat eerste jaar, 1930, bij Nordlohne informeerde: “En went Erik al?”,
antwoordde die aldus De Vries: “Ik geloof dat het niet zozeer een kwestie is of Erik
zal wennen maar meer of wij zullen wennen...” Want ik wende geweldig.’51 Erik de
Vries raakte inderdaad algauw erg thuis op het kruispunt van wetenschap, industrie,
techniek en kunst dat hij zelf creëerde in het NatLab en waar langzaamaan plaatsge
maakt werd voor televisie, één gang verder dan die waar hij de zenders testte. Van
1934 tot 1937 maakten De Vries en Startz deel uit van de programmastaf van de pcj.
In 1937 verhuisde ook de vernieuwde PCj-zender naar Huizen, en Startz, die ook voor
de phohi bleef werken, ging mee.52 De Vries bleef in Eindhoven, waar de televisie
zijn interesse wekte. De start daarmee bij Philips was echter bepaald niet veelbelovend.
Televisie is een feit
De expertise die in het NatLab was opgedaan met geluidsoverdracht werd aangewend
om te experimenteren met de mogelijkheden van beeldoverdracht. Toch was het
NatLab, en met name de directeur ervan, Gilles Holst, lange tijd sceptisch over de
bereikbare beeldkwaliteit. Op 22 december 1928 demonstreerde de fysicus M.J.
Druyvenstein de werking van een door hem ontwikkelde methode van televisiezendingen -ontvangst. Daarbij maakte hij gebruik van nipkowschijven.55 In januari 1929
vonden in de demonstratiezaal van Philips in Amsterdam presentaties plaats van
mechanische televisiesystemen, waarbij behalve nipkowschijven ook eigen fabrikaat
fotocellen en neon-televisielampen werden benut.

I
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De nipkowschijf was een uitvinding van de Duitser Paul Nipkow. In 1884 had hij
patent gevraagd op een ronde schijf van karton of dun metaal waarin langs de rand
in een spiraalvorm kleine vierkante gaatjes waren aangebracht. De reflectie van een
belicht voorwerp werd met behulp van een lens op de ronddraaiende schijf geprojec
teerd. De schijf liet door de gaatjes steeds één deel van het geprojecteerde beeld door,
maar ten gevolge van de rotatie ontstond er toch een compleet beeld. Elk beeldfrag
ment of beeldpunt liet, afhankelijk van het feit of het meer of minder werd belicht,
een grotere of kleinere hoeveelheid licht weerkaatsen op het moment van aftasting.
Dat licht werd opgevangen door een seleniumcel en omgezet in een elektrisch signaal,
dat in de ontvanger opnieuw als beeld werd samengesteld en zichtbaar werd gemaakt.54
De schijf van Nipkow tastte ronddraaiend voor een object door de gaatjes een beeld
af, punt voor punt, beeld voor beeld. Het beeld zelf was opgebouwd uit een aantal
beeldlijnen die een aantal keer per seconde werden afgetast om een beeld te vormen:
in het begin tien lijnen, snel daarna dertig, bij 12,5 omwentelingen per seconde. Met
deze vorm van mechanische beeldoverdracht werd in verschillende landen vanaf het
eind van de jaren twintig geëxperimenteerd: in de Bell Telephone Laboratories in de
Verenigde Staten, in Engeland door John Logie Baird en in Duitsland door Dénes
von Mihaly. Mihaly demonstreerde in 1928 in kleine kring al de werking van de
televisie en in hetzelfde jaar werd op de Internationale Funkausstellung in Berlijn de
eerste publieke televisie-uitzending gerealiseerd.55
Het aantal beeldlijnen bepaalde de beeldkwaliteit en juist daarin toonde het
mechanische systeem van Nipkow zijn beperking, zoals De Vries in 1938 in retrospec
tief zijn Philips-collega’s voorhield: ‘Het aantal gaatjes, en daarmee hun doorsnede,
is tenslotte afhankelijk van het aantal lijnen waarin men het beeld wil verdelen.’56 In
1929 was een beeldopbouw mogelijk van slechts 48 lijnen, en het televisiebeeld zelf
was drie bij vijf centimeter groot, maar Philips liet de buitenwereld weten: ‘Wij zijn
bezig!’57 Ook al zag Holst goed dat de schijfvan Nipkow niet het technisch fundament
voor de televisie zou blijven, het belang van vindingen als de iconoscoop (een
elektronische camera) en de beeldontleder voor de ontwikkeling van een ander
televisiesysteem, namelijk elektronisch, onderkende hij niet. De belangrijkste concur
renten, zoals het Britse EMi-Marconi en het Duitse Telefunken, richtten zich tussen
1930 en 1932 al wel op televisie, maar gebruikten de nipkowschijf. In de loop van 1933
begonnen zij echter met proeven met de iconoscoop. Desondanks bleef Holst weinig
commercieel perspectief in de televisie zien.58 De commerciële productie van appara
ten bleef voor Holst de belangrijkste factor van de onderzoeksthema’s in het NatLab,
en dat betekende dat hij vooral onderzoek stimuleerde naar nieuwe technologie die
de bestaande productie bevorderde en minder geïnteresseerd was in onderzoek naar
nieuwe vindingen. Dat wil overigens niet zeggen dat hij helemaal geen belangstelling
had voor televisie.59
Intussen was onder radioamateurs in Nederland een levendige handel ontstaan in
nipkowschijven en neonlampen, waarmee zij experimenteerden. De bekendste was
Philips-employé Freek Kerkhof, die in Eindhoven een televisiebeeld met dertig lijnen
en 12,5 beelden per seconde wist te realiseren, bij een beeldformaat van drie bij zeven
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centimeter.60 Hij kreeg een zendvergunning van de ptt en begon in 1936 onder de
codenaam paokt een eigen Eindhovense televisiezender vanuit zijn huis.6* Het
testbeeld bestond uit de letters kt (verwijzend naar Kerkhof en Teuchner, de familie
naam van zijn vrouw en naar Kerkhof Televisie) en leidde de wekelijkse uitzending
in, waarna muziek en hanengekraai te horen waren; intussen hield mevrouw Kerkhof
verschillende voorwerpen voor de camera omhoog en ter afsluiting het bordje ‘Tot
Kijk’. Het bereik was beperkt; het ging Kerkhof eerst en vooral om de techniek, minder
om de communicatie die het nieuwe medium mogelijk zou maken.
Philips werd wat televisie betreft wakker na een bezoek van ingenieurs van het bedrijf
aan de Radio Corporation of America (rca) in 1934. Al vanaf 1925 bezat Philips een
overeenkomst met rca over de uitwisseling van bestaande en toekomstige octrooi
rechten op het gebied van elektronenbuizen en radioapparatuur. Dat contract bete
kende een bevestiging van de positie van Philips op de wereldmarkt. Maar belangrijker
nog was dat het de basis legde voor de groei van Philips op de markt van radioappa
ratuur, ook in Europa, waarvoor het bedrijf over exclusieve rechten beschikte.62 In
1931 had Philips bovendien een nieuwe overeenkomst met het Duitse Telefunken
gesloten, die de uitwisseling van kennis over elektronenbuizen en radioapparaten
betrof. Philips kon zich daarmee voor het eerst met complete radio’s op de Duitse
markt manifesteren, waaraan het bedrijf tot dan toe alleen onderdelen had mogen
leveren.6*
De overeenkomst van 1931 werd met het oog op nieuwe technologische ontwikke
lingen in 1936 zo geïnterpreteerd dat beide partijen de ruimte kregen om kathodestraalbuizen en iconoscopen te ontwikkelen.64 Met deze technische ontdekkingen had
de Philips-delegatie in 1934 in Amerika kennisgemaakt, rca had een kathodestraalbuistelevisie ontwikkeld, een televisiesysteem dat zowel wat de beeldontvangst betreft
als wat de beeldopname betreft volledig elektronisch was en als zodanig meer
mogelijkheden bood dan het mechanische van de nipkowschijf. Onderdeel van het
elektronische televisiesysteem was een elektronische camera, de al genoemde iconoscoop. Deze bestond uit een vacuümbuis met een lichtgevoelig oppervlak dat was
opgebouwd uit een groot aantal fotocellen. Door een lens werd het belichte object
op dit ‘mozaïek’ geprojecteerd. Door de aftasting van het elektronische beeld ontstond
een televisiesignaal. Op de beeldbuis werd het signaal vervolgens vertaald in een
optisch beeld, zodat de opname zichtbaar werd. Volgens de uitvinder van de iconoscoop, Vladimir Zworykin, was televisie daarmee klaar voor de huiskamer.65
De Vries was ervan overtuigd dat dit systeem grote mogelijkheden bood, onder
meer die van buitenopnamen, waardoor het dicht in de buurt van film kwam. Ook
de standaard van 25 beelden per seconde die de filmprojectie kent, was voor het
elektronische televisiesysteem mogelijk geworden. In feite ging het volgens hem om
de vraag ‘Hoe kan ik langs elektronische weg in 1/25 van een seconde een beeld
overzenden, dat met behulp van een fotografische lens in de opnameruimte op een
schermpje geprojecteerd wordt?’66 Toen de mogelijkheden van de iconoscoop voor
televisie letterlijk onder ogen werden gezien, kwam op het NatLab de ontwikkeling
van de daarvoor benodigde centimetergolven centraal te staan en werd het onderzoek
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op televisiegebied geïntensiveerd. Dat was ook belangrijk om de concurrentie met
andere landen aan te gaan, met de Verenigde Staten en met Engeland en Duitsland.
In 1934 hadden twee Britse elektronische industrieën, emi en Marconi, al een geheel
elektronisch systeem, waarbij ze gebruikmaakten van een Orthicon camerabuis. Die
buis was bij rca ontwikkeld op basis van voorwerk van de Amerikaanse televisiepionier
Philo Farnsworth en werd door de bbc in 1936 officieel geadopteerd, voornamelijk
omdat dit apparaat met minder licht toekon dan de iconoscoop van Zworykin. De
beeldlijnenfrequentie was intussen in Engeland opgevoerd tot 405 lijnen. In Duitsland
werd in 1934 een systeem van 180 beeldlijnen ontwikkeld, dat ook nog gebruikt werd
tijdens de overdracht van beelden van de Olympische Spelen in 1936 met de
iconoscoop. In februari 1938 introduceerden de Duitsers overigens een beeldlijnen
frequentie van 441, vlak nadat rca dat had gedaan in 1937.67 Er was dus een felle
internationale strijd om televisie gaande, waarbij de verschillende spelers elk als eerste
een volledig elektronisch systeem wilden introduceren. Hoe mengde Philips zich in
die strijd en welk aandeel kreeg Erik de Vries erin?
Strijd om het televisiebeeld
Proeven doen, de gekste proeven die bepaald dieronvriendelijk waren, gingen vanaf
1934 deel uitmaken van De Vries’ dagelijkse werk. Voor televisie moesten energiemetingen worden gedaan, en daartoe werd op het NatLab een magnetron ontwikkeld,
een hoogfrequentieveld, waarin insecten als meetinstrumenten werden geplaatst.

Ik heb wurmen in een reageerbuisje gedaan, die in de condensator gezet en de
zender ingezet en dan mat ik het aantal seconden dat nodig was voor de wurm
om te barsten. Ik zwoer dat de wurm het fijn vond en dat het echt geen pijn deed,
maar het overtuigde mij ook nog niet helemaal. Ik herinner me dat ik daarna een
lange glazen buis nam en die in de condensator zette. Op een stukje suiker had
ik een vlieg gezet, die lokte ik naar het eind van die buis. Dat zette ik de zender
in en dan mat ik de snelheid waarmee de vlieg hem smeerde, weg van het klontje
suiker en dat was omgekeerd evenredig aan de sterkte van de zender.68

Zo begrijpelijk als men het bij Philips vond dat De Vries zich ging bemoeien met de
nieuwste vinding, zo gewoon vond men het ook dat hij die vinding probeerde toe te
passen op de werkelijkheid. Met een zwenk van de iconoscoop naar de binnenplaats
van het NatLab maakte hij in 1935 het allereerste televisiebeeld door het raam van
kamer 103. Hij liet op de binnenplaats van het Lab technici een voetbalwedstrijdje
spelen tegen ingenieurs met een witte papieren bal. En bij een bezoek van prinses
Juliana aan het NatLab bedacht hij een programmaatje:

Toen zei ik, juffrouw Speenhof zit boven op de administratie en ik heb al eens
iets met haar gedaan voor film op het lab; daar mocht ik me namelijk ook mee
bemoeien - heel dankbaar - als ik ook maar mijn eigen werk deed. Zij kan ook
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voor televisie! Dat moest dan maar want het zou vast meer indruk maken dan
zo n puur technisch geval dat niet eens hoefde te bewegen. En juffrouw Speenhof
heeft gezongen en ik heb haar handen op het klavier ook afgebeeld en heb daarmee
een programmaatje gemaakt van 10 minuten.6?
Dat was ook in 1935. Philips was overtuigd van het nut van het nieuwe fenomeen en
ging versneld aan de gang. De Vries bleek intussen een vooruitziende blik te hebben,
namelijk dat de televisie niet alleen een techniek was, maar inhoud nodig had om als
communicatiemedium te kunnen werken. Met die allereerste opnamen legde hij ook
de basis voor wat zijn belangrijkste werk zou worden: televisie maken. Het bericht in
het Eindhovensch Dagblad van 1 oktober 1935 onder de kop ‘Televisie thans een Feit
gold in de eerste plaats voor hem.
De eenpersoonsstudio die men in kamer 103 van het NatLab inrichtte voor
televisie-experimenten, werd zijn domein; De Vries was er cameraman en regisseur.
In de pers werd vooral het experimentele karakter breed uitgemeten, als een waar
schuwing tegen al te hoge verwachtingen. De verhoging van het aantal beeldlijnen ter
verbetering van de beeldkwaliteit werd dan ook Philips’ eerste prioriteit. Het bedrijf
hoopte spoedig de nieuwe resultaten aan de buitenwereld te kunnen tonen en daarmee
de onovertroffenheid van de nationale industrie op dit gebied. Binnen een halfjaar,
in maart 1936, bereikte Philips een standaard van 360 beeldlijnen, voldoende voor een
demonstratie in aanwezigheid van journalisten. Twee maanden later was de 405-lijnenstandaard een feit, een resultaat dat Philips direct op tentoonstellingen in Londen
en Berlijn en ook bij de Belgische ptt demonstreerde.70
De 405-beeldlijnenstandaard was een enorme doorbraak. Hij was in korte tijd tot
stand gekomen door toepassing van de iconoscoop die door de firma zelf werd
geproduceerd, de Philips 5852.71 Die snelle ontwikkeling was mede het gevolg van de
druk die van andere actoren in het veld gevoeld werd. Op grond van het Radioreglement van 1930, dat de bestaande omroeporganisaties toestond ook ‘mededelingen van
beeldinhoud’ te doen, hadden kro, ncrv en vara in 1935 namelijk gezamenlijk een
concessieaanvraag ingediend. Deze was niet zozeer bedoeld om zelf direct televisie te
gaan maken, al had de vara enkele proeftiitzendingen gedaan. Eerder wilden de
omroepen zichzelf als de meest rechtmatige spelers in het televisieveld manifesteren.72
Bovendien begon ook de regering aarzelend belangstelling voor televisie te ontwik
kelen; ze stelde in 1935 de Televisiecommissie in, die over verschillende systemen van
televisie (mechanisch en elektronisch) moest informeren en advies uitbrengen. Hierin
zaten betrokkenen van de omroepen en ook de ptt, die een rol zou krijgen bij het
verzorgen van verbindingen, maar de industrie was niet vertegenwoordigd. De
commissie adviseerde voorlopig geen regelmatige televisiedienst op te zetten, maar
wel voort te gaan op de weg van elektronische televisie, die van de iconoscoop dus.
Haar rapport zaaide verdeeldheid tussen regering en Tweede Kamer, waarbij de band
tussen politiek en verzuilde omroepen de belangrijkste factor bleek.7* Het was een
sterk voorproefje van de strijd die om televisie geleverd zou worden. De minister van
Binnenlandse Zaken, J. A. de Wilde, vond het experiment op de weg liggen van een
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particuliere onderneming, en welke kon dat anders zijn dan Philips? De verdeeldheid
was ook een indicatie van een krachtenspel. De regering dacht immers nog lang niet
aan een definitieve plaats voor de televisie, hoogstens aan een experiment.
De instelling van de Televisiecommissie was voor Philips reden genoeg om bij de
regering het belang van de 405 lijnen onder de aandacht te brengen en er daarbij op
te wijzen dat ‘Philips’ [...] voorbij gaat aan Duitsland (180 bl), Frankrijk (idem),
Engeland (240 en experimenten met 405) en vs (343 bl)’.74 Ook ontwikkelingen in
het buitenland brachten de commerciële afdeling van Philips ertoe te besluiten dat
televisie een ‘aangelegenheid van de eerste orde’ moest worden. Bij de ‘verwachte’
televisiedemonstratie op de wereldtentoonstelling van Parijs wilde Philips graag de
concurrenten de loef afsteken, zoals het Duitse Telefunken, dat plande om televisie
op allerlei plaatsen in Europa te demonstreren.75
De commerciële afdeling van Philips wachtte daarom de adviezen van de Televi
siecommissie niet af en investeerde in de televisie. In januari 1937 kwam honderddui
zend gulden beschikbaar voor de bouw van twee mobiele televisiezenders, waarmee
demonstraties konden worden gedaan.76 Acht maanden later was de eerste demonstratiewagen gereed; de tweede volgde in februari 1938. Van het eindrapport van de
Televisiecommissie, dat in 1937 verscheen, zou Philips overigens niet veel wijzer zijn
geworden. De industrie werd slechts geacht de apparatuur te leveren aan de in 1935
opgerichte nv Nederlandsche Omroep Zender Maatschappij (Nozema), waarin
omroepen en ptt vertegenwoordigd waren en die de technische leiding kreeg over de
zenders.77
De Tweede Wereldoorlog hield uiteindelijk alles tegen, maar Philips had toen al
een eigen koers gekozen. De ptt gaf snel toestemming voor proefuitzendingen in
Groningen en Eindhoven, waar Philips in 1937 ook al kleine demonstraties vanuit
speciaal ingerichte studio’s had gegeven. De Televisiecommissie van de regering was
echter niet onder de indruk van ‘the best large-screen picture that has yet been
produced anywhere in Europe on 405 or 441 lines’, waarmee het Philips’ televisiebeeld
in Engeland werd geprezen.78 Daarom besloot het bedrijf eerst maar om de vorderin
gen in het buitenland te laten zien, vlak over de grens, in Antwerpen en Brussel, op
15 januari 1938. De televisiewagen werd vervoerd per tractor en later per trein.7? Maar
om te voorkomen dat het Nederlandse publiek het idee zou kunnen krijgen dat Philips
achterliep op de ontwikkelingen, wilde het bedrijf ook zo snel mogelijk in Nederland
laten zien waartoe het in staat was.80

Televisietournee
Philips’ televisietournee was vanzelfsprekend door commerciële motieven ingegeven.
Maar de kans op succes werd groot geacht, na wat Erik de Vries in de studio op het
NatLab al had laten zien. Hij kreeg dan ook de leiding van de televisiedemonstraties
in binnen- en buitenland. De karavaan die letterlijk het lab naar de mensen bracht,
bestond uit twee wagens (een zendwagen en een monitorwagen) en vier projectieontvangers (van elk 405 beeldlijnen). De verlichting werd geregeld met watergekoelde
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ampen. De karavaan, althans de transportabele televisie-installatie die daarvoor
no ig was, wer gepresenteerd in de promotiefilm Philips televisie doorkruist Europa.
e nes a
eze film in de zomer van 1937 gemaakt; de film was in verschillende
L 3 ver8ies ingesproken. Het Philips-embleem rees in de film telkens op uit kenmerende beelden, zoals van de Brandenburger Tor in Berlijn, de Eiffeltoren in Parijs en
gon e s in enetië. De Vries verzorgde voor Philips het scenario, de regie en
opname en montage van nog enkele andere promotiefilms.8* Hij ging kennelijk zo in
ijza
op, dat hij de hoofdzaak, het vertrouwd raken met de bediening van de
mp exe tec nie van de televisiewagens, minder prioriteit dreigde te geven, wat
op een vermaning van Philips kwam te staan.83 Volgens de titelrol van de film
omvatte de installatie, die geheel ontwikkeld en gebouwd was in het NatLab:
een complete inrichting voor het opnemen, uitzenden en ontvangen — in beeld
en geluid — van scènes in de openlucht en in studio’s, zoowel als van film. De met
deze installatie te geven demonstraties zijn bedoeld om een indruk te geven van
de mogelijkheden van televisie bij den huidigen stand der technische ontwikkeling.8«

Die mogelijkheden werden tevens afgekeken van de bbc, waar De Vries door Philips
naartoe werd gestuurd. Op 2 november 1936 had hij daar al de eerste uitzending
meegemaakt en hij zag op 12 mei 1937 op een van de vier Philips-televisieontvangers
in Londen de ‘outside broadcast’ van de kroning van George VI.85
Na de eerste demonstraties in januari 1938 in België (‘Belangrijke televisie-demonstratie: welgelukte proefneming’)86 werd de Utrechtse Jaarbeurs van 15 tot 25 maart
1938 zijn podium. Philips had hiervoor speciaal toestemming gekregen van de minister
van Binnenlandse Zaken, H. van Boeyen, waarbij aangetekend werd dat deze onder
neming geheel buiten de televisie-experimenten viel die in onderling overleg tussen
de Televisiecommissie, de Nozema en de vier grote omroepverenigingen werden
voorbereid.87 Op de vijfde verdieping van het Jaarbeursgebouw was de demonstratie
ruimte ingericht. Daar stonden vier ontvangtoestellen opgesteld waarop het publiek
de beelden uit de Philips-televisiestudio, die elders op het Jaarbeursterrein was
gebouwd, kon zien: het kleiner worden, het uitzoomen, de close-up en het wappe
rende vlaggetje van Philips Televisie. De opname in de studio kon door het publiek
worden gezien vanachter een glazen ruit. De demonstratie betrof de hele keten van
opname met iconoscoop, zendapparatuur voor beeld en geluid, en ontvangapparatuur
voor directe waarneming. Ook werd de uitzending van film met een zogenaamd
‘filmaftastapparaat’ en projector getoond.88
Elke dag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur verdrongen mensen
zich voor de beide ruimtes. Ondanks het feit dat de demonstraties slechts enkele
minuten duurden, werden ze een regelrechte sensatie die veel publiciteit opleverde en
grote groepen mensen naar Utrecht deed afreizen. Meer dan 36.000 mensen bezoch
ten de Philips-studio, een aantal dat alle verwachtingen overtrof.8?
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De technische beperkingen lieten nog geen buitenscènes of een televisiejournaal
toe, die Erik de Vries naderhand als grote troeven van televisie zou aanduiden. Hij
beperkte zich noodgedwongen tot korte scènetjes, maar daarvoor wist hij wel de hele
cabaretwereld naar Utrecht te halen. Zijn voorliefde voor die wereld transporteerde
hij naar televisie en De Vries liet zien dat dit medium en cabaret elkaar goed
verdroegen, al bleef het voor de artiesten zelf onwennig en tamelijk inspannend.90 Er
werd opgetreden door onder anderen Koos Speenhof, Tholen en Van Lier (pianisten),
Fien de la Mar, Corrie Vonk, Wim Kan, Cor Lemaire, Johnny en Jones. Alleen Louis
Davids weigerde: ‘Ik ga daar m’n eigen concurrent worden.’ Nadat prins Bernhard
de Jaarbeurs had geopend, kwamen leden van de Radioraad met hun voorzitter P.S.
Gerbrandy, de Televisiecommissie, de raad van beheer van de Nozema, minister Van
Boeyen en minister-president Colijn zich persoonlijk op de hoogte stellen, al geloof
den ze nog niet dat het nieuwe medium een blijvende rol zou vervullen die vergelijk
baar was met die van de radio.
De televisiedemonstraties van Erik de Vries markeerden een nieuwe fase in de
ontwikkeling van de televisie als het medium van de toekomst. Experimenten waren
minder nodig om de publieke belangstelling te testen, maar des te meer om tot een
volwaardig televisieprogramma te komen, zoals gebeurd was in Londen.
De nv Philips was echter zelf vooralsnog terughoudend. Er was ook nog geen sprake
van de productie van toestellen. Dat Philips toch internationaal de boer op ging, kwam
voort uit de behoefte om de mensen uit te leggen dat televisie weliswaar een feit was,
maar nog lang niet de experimentele fase was ontgroeid.91 De missie van de karavaan
die met Erik de Vries na Utrecht naar de Balkan trok, was dan ook dubbelzinnig,
want de nieuwste triomf der techniek werd getoond om het publiek te verleiden tot
het kopen van Philips radio’s. Dat Philips zulke goede radiotoestellen maakte, hield
immers een belofte in voor de kwaliteit van het nieuwste medium, al waren daarvoor
nog geen zenders en ontvangers voorhanden, laat staan te koop. Van de overheid was
inzake televisie geen daadkracht te verwachten, evenmin als van de omroepen; de twee
partijen hielden elkaar in de greep. Toch bereidde Philips in de loop van 1938, met
vooral Engeland als voorbeeld en onder de nodige commerciële druk, de planning
van de seriematige productie van televisieontvangtoestellen voor. Het bedrijf probeer
de zo een plaats te veroveren op de Britse markt, waar televisie beter van de grond
kwam dan op het continent.92 Dat er met betrekking tot televisie bij Philips toch geen
eenduidige koers te vinden was, wijt Metze, de biograaf van Anton Philips, aan de
versnippering van research binnen het bedrijf en aan de verschillende ideeën over de
toekomst van televisie die bij Philips leefden.9’ De oorlogsdreiging zou bovendien een
einde maken aan de planning, evenals aan de karavaan. Tot die tijd wist De Vries
echter op de Balkan televisiegeschiedenis te schrijven.
Het eerst werd de internationale beurs in Boedapest aangedaan, waar De Vries op
19 april 1938 arriveerde. Technisch waren er problemen met de kwiklampen, die
speciale aandacht behoefden.94 Maar verder verliep de demonstratie goed en dus ging
de reis zoals gepland verder de Balkan over, naar Boekarest (eind mei 1938 en augustus
1938) en vervolgens naar Zagreb en Belgrado (in juli en ook augustus en september
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1938)» De Vries was zich bewust van de dubbele missie van de televisiekaravaan, maar
trok technisch en inhoudelijk vooral zijn eigen plan; hij voelde goed aan wat de kracht
van het nieuwe medium was, namelijk ‘dat je ergens anders kon kijken dan waar je
was
Hij probeerde het publiek telkens in de stemming van verwondering te brengen
die hij zelfbij de televisie zou blijven ervaren:

In de Joegoslavische hoofdstad zat 15-jarige koning Peter ondergedoken. Hij wilde
de demonstratie toch zien. Dus installeerden wij een ontvanger in de speelkamer
van het paleis. [...]. Vaak was het publiek nog meer onder de indruk van de
beelden die we van de directe omgeving van de studio schoten. Een mooi
theatereffect was bijvoorbeeld, dat we eerst met de camera een belangrijke figuur
op weg naar onze ontvangruimte volgden. Je zag hem ten slotte de deur open
doen en dan stond hij ineens in levende lijve bij het publiek in de zaal. Tableau!
Zo n binnenkomer hebben we o.a. aan koning Carol van Roemenië bezorgd.96
Vanuit de studio ging De Vries dus al snel naar buiten, om opnamen te maken, zodat
de mensen elkaar live via de monitor konden zien. Dat leidde tot grote verbazing. De
karavaan bood hem vanwege het demonstratiekarakter kortom alle ruimte om
spelenderwijs de visuele mogelijkheden van televisie en het effect ervan op de
toeschouwers te ontdekken. Op 29 september 1938 kwam daaraan een abrupt einde.
De karavaan keerde halsoverkop terug naar Nederland vanwege de dreiging van een
Duitse inval in Tsjecho-Slowakije.97
Het paspoort van De Vries uit die jaren illustreert de politiek complexe situatie op
de Balkan. Voor elke reis een land verder of terug, diende een visum aangevraagd te
worden. De Vries had er vele nodig aangezien hij, zoals ook uit zijn paspoort blijkt,
nogal eens heen en weer reisde tussen verschillende landen op de Balkan en in
Oost-Europa, niet alleen vanwege de demonstraties, maar zeer waarschijnlijk ook om
intieme vriendinnen te bezoeken, allen Philips-medewerkers. Dat hij die had, illu
streren de vele liefdesbrieven uit die periode, die hij bewaarde en die hij de auteur
heeft laten zien, maar die op zijn verzoek na zijn dood zijn verbrand. Het was
desondanks geen geheim. De Vries heeft zelf publiekelijk met zekere trots verteld dat
hij voor de oorlog ‘véél vriendinnen’ had.98 En ook daarna nog overigens, zoals velen
in zijn omgeving kunnen bevestigen. De Vries maakte er werk van om ‘elke vrouw
het idee te geven de enige te zijn’.99 In de enkele brieven die bewaard zijn gebleven,
wordt hij getypeerd als een charmante man, een hartenbreker, een groot kind en als
een gepassioneerde vrouwenliefhebber die niet kan kiezen:
Was macht das Herzchen mit den verschiedenen Liebeskammern? Funktioniert
die Karthothek gut? Sind wieder einige Madchen daran, sich das Leben zu
nehmen oder den Verstand zu verlieten usw? Schreibe mir Liebling, Du findest
bei mir eine verstandnisvolle Seele, das weisst Du doch! Wen liebst Du nun
eigentlich von allen am meisten auf dem Balkan?100
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Dat was een gewetensvraag die De Vries onmogelijk kon beantwoorden, en niet alleen
omdat hij zich gebonden voelde — hij had zich op 13 oktober 1933 verloofd met Corrie
Göbel, een relatie die tot het najaar van 1938 standhield.
Op drift in Europa
De zojuist geciteerde vriendin van de Balkan begreep goed, zoals haar brieven duidelijk
maken, dat haar ‘Liebling’ zich wel zou vervelen, nu hij noodgedwongen in Eindhoven
moest blijven, terwijl volgens haar televisie-uitzendingen (en dus demonstraties) bij
de kritieke internationale situatie noodzakelijke informatie zouden kunnen geven.
Het risico te worden beticht van het bedrijven van propaganda was te groot, de situatie
zelf te onzeker om de veiligheid van de medewerkers te garanderen. Het reizen, de
daarmee verworven vrijheid en de ervaringen als regisseur waren Erik de Vries
inderdaad zo goed bevallen dat het moeilijk was het werk in Eindhoven een voor hem
zinnige invulling te geven. Hij was dan in december 1938 nog wel in Zagreb geweest
en via Zagreb naar Hongarije gereisd, maar de karavaan stond vanaf half februari 1939
voorlopig althans op stal en voor hem was al het werk daarna een achteruitgang, want
niet echt; echt was ‘televisie’.
Dat Philips zich weinig raad wist met deze eigenwijze werknemer, blijkt uit het feit
dat vanaf het voorjaar van 1939 werd toegewerkt naar een ontslag per 1 december 1939.
De Vries heeft altijd volgehouden dat hij uit eigen beweging bij Philips was wegge
gaan. Uit Philips-documentatie blijkt dat de behoefte van Philips en de ervaring en
het karakter van Erik de Vries niet langer samengingen. Bovendien leende de
internationale situatie zich steeds minder voor dit soort experimenten. De overwe
gingen van de afdeling Arbeid maken bovendien duidelijk hoe De Vries door Philips
werd gezien, althans door de Philips-ftmctionaris, die hem ‘met zijn mentaliteit’ geen
type vond voor een grote organisatie:
De Vries heeft zich nu eenmaal in het hoofd gesteld, dat hij voor de televisie
geschapen is en hij interesseert zich feitelijk niet voor andere dingen, behalve dan
voor de techniek, die met de televisie min of meer verband houdt zoals fotografie
en studiowerk. Hij moet niet in een gareel behoeven te lopen; hij heeft invallen,
die overigens lang niet altijd gek zijn en wenst deze dan uit te voeren. Hij kan
zich onmogelijk aanpassen aan een bepaald systeem, voelt zich dan direct beknot
in zijn vrijheid, wordt dan obstinaat en hangt de verongelijkte uit. Hoewel hij
ontegenzeglijk begaafdheid bezit, is het hem in de bijna 9 jaren van zijn dienst
verband niet mogen gelukken zich veel vrienden te maken of zelfs veel appreciatie
voor zijn werk te verwekken. Het Laboratorium, waar hij de langste tijd geweest
is, wil hem per se niet terug hebben.101

Ook de commerciële afdeling zou De Vries niet willen hebben; men vond hem volgens
de Philips-ftmctionaris in het stuk ‘een fantast’. Dat is een kwalificatie die past bij
mensen die geloofden in het technologisch ‘utopia’ waarmee de positieve verwach-
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ringen ten aanzien van televisie werden aangeduid: een verlangen naar ‘ver-zien’
voorbij de horizon, dat de televisie zou kunnen inlossen.102 Ook wat de appreciatie
voor De Vries werk betreft, blijkt het personeelsdossier vooringenomen te zijn. Bij
Philips zelfwerd hij een goede cameraman gevonden, zelfs beter dan degene die Philips
wel in dienst wilde houden.10’ Bovendien was hem ook publieke waardering ten deel
gevallen. Zo had hij van de Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs de Jaarbeurs-geenkpenning gekregen ‘ter herinnering aan de wel geslaagde televisiedemonstraties
op de Voorjaarsbeurs 1938’. 104
Maar het dossier geeft blijk van mensenkennis waar De Vries wordt getypeerd als
iemand met een vrije geest die het liefst achter zijn ideeën aanloopt en volstrekt zijn
eigen gang wil gaan. Tegelijkertijd wordt Philips zelf gekwalificeerd als een organisatie
waarin, althans uit het oogpunt van personeelsbeleid, te veel eigenzinnigheid als lastig
werd ervaren en waarin de werkvloer geen vrije experimentele ruimte was. Een
uitzondering was het NatLab, maar daar stond het ingenieurswerk centraal en was
voor het maken juist weinig belangstelling. Toch probeerde Philips De Vries met
ander werk nog binnenboord te houden, wat niet lukte. Hij had zich weliswaar ingezet
om er bij de afdeling Demonstratie Zalen en Fabrieksbezoeken , waar hij was geplaatst,
wat van te maken, maar het is geen televisiewerk; er is een heleboel werk bij dat hem
niet interesseert . Omdat hij zelfook wel aanvoelde dat ander werk bij de onderneming
hem niet bracht waar hij wezen wilde, was De Vries volgens Philips toegankelijk voor
een ontslagprocedure, al gokte hij eerst nog op voortzetting van de televisiekaravaan.
Het belangrijkste inzicht, en niet in de laatste plaats voor hemzelf, was ongetwijfeld
dat Erik de Vries zo door televisie was gegrepen dat hij zich in feite alleen hiermee
wilde bezighouden — zo mogelijk in Amerika, omdat hij wel begreep dat de interesse
voor het nieuwe medium en de investering om het te realiseren daar veel groter waren
dan elders.105 Maar van een televisiekaravaan naar de Verenigde Staten waaraan hij
leiding zou kunnen geven, kwam het niet meer, wel van een andere, opnieuw in de
richting van de Balkan. De Vries was weer even op het juiste spoor, toen hij in juli
*939 naar Zagreb vertrok voor nieuwe demonstraties in augustus en september, waarbij
hij eerst nog Warschau aandeed.
Een kijkje achter de schermen van de televisiedemonstraties op de Balkan bieden de
verslagen daarvan in enkele kranten die Philips in het Duits liet vertalen.106 In de
Jutamji List van 4 augustus 1939 werd aangekondigd dat de grote Philips-karavaan
van 26 augustus tot 4 september naar Zagreb zou komen om het radiostation voor
televisie open te stellen. De voorbereidingen voor de grote internationale beurs waren
in volle gang, en de belangrijkste nieuwigheid was het televisiestation voor zenden en
ontvangen, het eerste televisiestation dat in Zagreb werd gemonteerd. Daarna meld
den verschillende kranten dat de karavaan ook daadwerkelijk was aangekomen.
‘Televisievoorstelling: sensatie van de Zagreb herfstbeurs’, luidde de kop. De Zagrebaèki List van 15 augustus 1939 meldde dat er drie voorstellingen per uur gegeven
zouden worden van elk vijftien minuten. Het programma bestond uit drie tot vier
korte uitbeeldingen van verschillende personages. Het publiek kon de voorstelling
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tweemaal zien — eenmaal in de studio bij de totstandkoming (inclusief het schminken
van de acteurs) en eenmaal in de zaal voor de televisieontvanger — en kreeg vooraf
gaand een korte inleiding over wat televisie was. De kranten deden ook uitvoerig
verslag van de techniek van televisie: lenzen, iconoscoop en bereik werden beschreven.
Een in het Duits vertaald verslag in de Novosti (een Kroatisch blad) van 25 augustus
1939 beschreef een levendige scène waarin het wonder der techniek en de man achter
de camera als het ware samenvielen:
Der Arrangeur der ganzen Veranstaltung, ein über 2 M. hoher Hollander, Erik
Klaas de Vries, erklarte mir zwecklos mit harter deutscher Sprache das Geheimnis
der Television. Die Worte über physikalische Gesetze, die das Übertragen
gleichzeitig von Bilder und Ton auf Ekran ermöglichen, fielen auf meinen Kopf
wie Bohnen auf die Wand. Und als mich, nachdem er für eine Sekunde die Pfeife
aus dem Mund nahm, der sympathische Longinus Segesreich fragte: ‘Verstan
den?’ habe ich phlegmatisch mit ruhigem Gewissen ‘nein’ geantwortet. Herr de
Vries zuckte mit den Schultern und sah mich leidesvoll an, danach dampfte er so
dick aus seiner Pfeife, dass ich sofort den Televisionswaggon von Philips verliess.
[...] Und deshalb, da ich gestern Nachmittag den Pionier der Television, Herrn
de Vries, erblickte, wie er im Schweisse und etwas nervös die Televisionsapparate
bediente, hatte ich das Gefühl, dass ich ihm zutreten und dankbar die Hand
drücken müsste, in meinem und im Namen tausender Bürger, die mit Entzücken
am Zagrebaèki Zbor [Zagreb] den neuesten Triumpf der Technik— die Televi
sion — sehen werden.

Dat De Vries de techniek in woord en daad beheerste, was al gebleken uit zijn
uiteenzetting ervan voor Philips-medewerkers in 1938. Dat die kennis zijn zenuwen
niet kalmeerde, zullen we vaker zien. Het fragment illustreert ook dat hij zich daar
bij de televisiedemonstraties heer en meester voelde. En er zouden er zeker meer
gevolgd zijn, als de oorlog dat niet had verhinderd. Vanuit Zagreb keerde de karavaan
op 22 september ijlings terug per boot over de Middellandse Zee. De Vries deed nog
wat klussen voor Philips, had de supervisie over de pcj-nachtuitzendingen (zelfs tot
februari 1940) en moest, bij gebrek aan werk, op aandringen van Philips omkijken
naar iets anders.107 Omdat zich niets voordeed wat hem nog aan het bedrijf kon
binden, restte alleen ontslag, dat inging op december 1939. Wel kreeg hij een lovend
getuigschrift, dat zowel in het Nederlands als in het Engels was gesteld. Gememoreerd
worden het feitelijke werk, de ‘uitstekende talenkennis’, ‘de grote ervaring opgedaan
in de omgang met sprekers en artiesten als cameraman-regisseur’ van de televisiede
monstraties. Philips had De Vries leren waarderen
als een man, die originele ideeën niet alleen heeft, maar ook tot ontwikkeling weet
te brengen: zelfstandigheid in zijn taak bevordert zijn prestaties en wij aarzelen
dan ook niet om hem voor functies, die met zijn ambities stroken, aan te bevelen
als een enthousiaste werker. Het was zeer tot ons leedwezen, dat wij ons door
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stopzetting der televisiedemonstraties gedwongen zagen de heer de Vries, die wij
op dat moment geen andere voor hem passende functie konden aanbieden,
ontslag uit onze dienst te verlenen. Wij spreken de hoop uit, dat het hem spoedig
moge lukken een andere werkkring te vinden.’08

‘Ver-zien’
In de negen jaar bij Philips die achter hem lagen, had De Vries zijn ware passie en
levensopdracht ontdekt: de televisie, die in het NatLab alleen als techniek werd gezien
(lijnen, frequentie, bereik), maar door hem al een praktische toepassing had gekregen
in de demonstratie van het ‘ver-zien’. De Vries maakte er kortom iets anders van dan
een gemiddelde assistent op het NatLab zou doen. Hij was zich al snel bewust van de
eisen die de productie van televisieprogramma’s stelde en van de context waarin het
medium zou worden bekeken. De radio was daarbij een vanzelfsprekend referentie
kader, maar vanwege de techniek ook de film. Televisie vereiste volgens De Vries een
verduisterde kamer die andere bezigheden vrijwel onmogelijk maakte, net als bij de
film geconcentreerde aandacht vroeg en bovendien de kijker weinig bewegingsruimte
liet.
Televisie werd dus intermediaal gedefinieerd, in relatie tot zowel radio als film,
waarbij de techniek de mogelijkheden van het medium bepaalde, alsmede de poten
tiële relatie tussen medium en publiek. Maar de televisie was alleen al door haar
mediumspecifieke eigenschappen volgens hem ook veeleisender dan de radio. De
Vries dacht daarbij allereerst aan programma’s. Zijn aandacht daarvoor illustreert hoe
zijn visie op het nieuwe medium het zuiver technische raamwerk waarbinnen tot dan
toe over televisie was gedacht, ontsteeg — een visie die kenmerkend was voor de
utopist .’°9 Bovendien, en dat was een praktische overweging, was een televisieontvanger duur, tussen vijfhonderd en vijftienhonderd gulden. Voor die tijd was dat een
bijzonder hoog bedrag, en de investering moest dus ruimschoots worden beloond met
attractieve programma’s. Dat waren volgens De Vries:

Actuele gebeurtenissen die zich overdag afspelen (en die juist de voornaamste
attracties van het ver-zien zullen blijken te zijn) zullen opgenomen moeten
worden op een tussenfilm, terwijl men dan dezelfde film ook ’s avonds in de
bioscoop kan zien en het laatste nieuws bovendien met foto’s in de krant staat."0

Hij formuleerde hier een ideaalconcept van televisie, gebaseerd op de technische
mogelijkheden (en beperkingen) van dat moment: de live-uitzending. Door de
beperking van televisie om ook buitenreportages te maken, had de televisie, althans
in 1938 nog, een achterstand ten opzichte van de film. De kracht ervan lag voor hem
evenwel in wat later het ‘window on the world-principe’ werd genoemd.’" Het is
gebaseerd op de technologische mogelijkheid van televisie om tegelijkertijd beelden
en geluiden van een gebeurtenis, die ergens in de wereld plaatsheeft, op te nemen én
in de huiskamer te brengen om de kijker daarvan getuige te laten zijn (live). Dit
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principe zou tot aan de jaren zeventig het televisiediscours sterk bepalen en is, bij de
opkomst van nieuwe (digitale) technieken en mediavormen, opnieuw bevestigd als
een voor televisie specifiek kenmerk."2 Het zou overigens nog maar de vraag zijn in
hoeverre de technische mogelijkheden van het ‘ver-zien’ ook tot een nieuwe visie op
de programma-inhoud van televisie zouden leiden. Het denken daarover werd ten
zeerste bepaald door de aanwezigheid van een reeds bestaande radio-omroepstructuur
die de kijkers verenigde in een idee van huiselijkheid."3 Televisie volgde de radio,
zowel op het niveau van programma’s en omroepstructuur, als op dat van receptie,
maar bevestigde veel sterker dan de radio de notie van een nationale cultuur."4
De Vries stond ook wat het denken over programma-inhoud betreft nog aan het
begin van zijn leven met televisie. Het was pionierswerk en ontdekken, ook van zijn
eigen mogelijke rol bij de ontwikkelingen van het nieuwe medium, tegen de stroom
van scepsis en afwachten in:

In feite was niemand geïnteresseerd in wat ik deed, behalve dat iedereen er in
geïnteresseerd was. Ik maakte wat en ik was technisch genoeg om leuke stunts uit
te halen en het hele beeld plotseling rood te laten worden. Ik buitte uit wat zij
mij technisch allemaal voorschotelden en ik gebruikte dat voor demonstraties en
voor goede stunts. Ik was al bezig met beelden maken.115

De commerciële afdeling van Philips begreep evenwel dat het bedrijf de televisie wel
moest omarmen om zijn concurrentiepositie niet te verliezen en liet De Vries naar de
BBC gaan, waarop hijzelf al had gezinspeeld. Terwijl De Vries alles met één camera
opnam, werkte men in de BBC-studio al met drie. De bbc was in alle opzichten een
voorbeeld, want de zender bood vanaf november 1936 als eerste land ter wereld vanuit
Londen een reguliere televisie-uitzending van twee uur per dag, zes dagen per week,
volgens een model van public service. Dat betrof een programma dat was gericht op
de nationale gemeenschap, met als hoofdelementen informatie, cultuureducatie en
amusement. Duitsland kende weliswaar de eerste wereldwijde televisiedienst in Berlijn
in 1935, maar de schaarse uitzendingen betroffen vooral de projectie van speelfilms,
geen televisieprogrammering. Die begon na de Tweede Wereldoorlog, in 1950. In
Amerika debuteerde televisie in april 1939 bij de National Broadcasting Company
(nbc), maar de programmering was onregelmatig."6
Met name op het gebied van de programmasamenstelling, die De Vries als het
grootste probleem zag voor de toekomst van televisie, liep de bbc voorop. De Britse
omroep was in staat gebleken kwalitatief hoogwaardige programma’s uit te zenden
die het publiek aanspraken dat gewend was aan de film. Met geld van de regering was
de televisie in Engeland zowel technisch als artistiek verregaand geprofessionaliseerd,
zoals hij met eigen ogen had kunnen aanschouwen. Behalve de geringe uitzendtijd
bleven de kostbare ontvanger en het gebrek aan zenders de belangrijkste obstakels.
‘Tot slot, zou ik willen zeggen: de televisie, het wonder, is er thans. Het probleem is
echter om dit wonder in de alledaagse praktijk in te voegen.’"7 Ondanks optimistische
geluiden over haar spoedige intrede in de Nederlandse huiskamers was de televisie er
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door haar complexe techniek volgens De Vries nog lang niet."8 Bovendien had je
volgens hem weinig aan techniek alleen. Vanaf de eerste experimenten was hij zich
ervan bewust dat de techniek een cultureel doel kon en moest dienen. Hij zag het als
zijn eerste belangrijke opdracht dat aan te tonen.
Erik de Vries trad dus niet in de voetsporen van zijn beide grootvaders en vader,
die onderwijzer waren. Hij had weinig geduld om anderen iets te leren, zoals uit de
eerste jaren van zijn werkende leven bij Philips is gebleken. Liever leerde hij zelf, en
aanleg had hij behalve voor techniek, vooral voor kijken, waarbij de lens van een
camera zijn tweede oog werd. Foto’s maakte hij al in zijn jeugd en dat zou hij blijven
doen.
We kunnen stellen dat de keuze van De Vries voor televisie een zeer bewuste was.
Hij maakte deze op een moment dat de wereld veranderde. Hij had zijn prioriteiten
ook anders kunnen leggen, zoals in 1936 toen hij, zoals hij zelf later beweerde, even
heeft overwogen deel te nemen aan de strijd tegen Franco, maar dat uiteindelijk niet
deed."9 Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij in 1936 serieus overwogen heeft mee te
vechten tegen Franco in Spanje, maar daarvan afgezien zou hebben ten behoeve van
de ontwikkeling van het nieuwe medium. Niet alleen had hij in televisie zijn
‘bestemming’ gevonden, ook was hij, in tegenstelling tot zijn vader, het tegendeel van
een politiek vechter en al helemaal niet als lid van een groep. Weliswaar nam de jonge
De Vries van zijn vader ‘een politiek bewustzijn’ en een gematigd links georiënteerd
engagement mee, maar hij zou zich ondanks zijn jarenlange lidmaatschap van de pvda,
zoals hijzelf heeft gezegd, in zijn stemkeuze bij verkiezingen niet exclusief tot een partij
bepalen.120 Bovendien bestonden de internationale brigades die tegen Franco ten
strijde trokken vooral uit vrijwilligers van communistische en - zij het in mindere
mate — socialistische huize.121 Dat was niet het milieu waarin Erik de Vries was
opgegroeid of waartoe hij zichzelf aangetrokken voelde. Dat hij de mythe creëerde als
zou hij hebben overwogen naar Spanje te gaan, is mogelijk het resultaat van gewe
tenswroeging. Erik de Vries en zijn vrouw Hans Snoek verbleven vanaf het eind van
de jaren vijftig regelmatig op Ibiza, in navolging van hun goede vriend Jan Gerhard
Toonder. ‘Ibiza is geen Spanje’, zo motiveerden zij hun verblijf.122 Op het nabijgelegen
eilandje Formentera lieten ze in 1962, toen Franco nog aan de macht was, een huis
bouwen en op dat feit werd De Vries door enkele vrienden regelmatig aangesproken.123
‘Maar dan antwoordde hij dat hij er was om contacten te zoeken met het verzet’, aldus
vriend en televisieregisseur Leen Timp.124
Uit het ouderlijk milieu nam hij ten slotte een zekere eigenzinnigheid mee naar
Philips, alsmede veeleisendheid ten opzichte van zichzelf en anderen. Dat wat hij het
meest koesterde, de vrijheid — wat blijkt uit de ruimte die hij nam om zijn eigen ideeën
door te voeren —, kreeg hij bij zijn ontslag in 1939 letterlijk terug.
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Nederlands-Indië: het experiment onderbroken

De idee van de macht hier op aarde
wint het nooit van de Macht der Idee.1
Winter 1939-1940. De tijden konden niet slechter zijn voor de zojuist ontslagen Erik
de Vries. Werk vinden leek zo goed als onmogelijk, zeker op het net ontgonnen terrein
van de televisie, dat hij tot het zijne had verklaard. Televisie mocht intussen technisch
gezien zijn uitgegroeid tot een zend- en ontvangstmedium dat in productie kon
worden genomen, in Nederland was er evenmin als in vele andere Europese landen
en daarbuiten een infrastructuur die de vraag ernaar steunde en stuurde. Met
programmatische en technische experimenten zocht men in de meeste landen naar
een identiteit voor televisie.2 Dat er in Nederland pionierswerk te verrichten viel,
begreep De Vries als geen ander, en daarbij hij zag voor zichzelf een leidende rol.
Optimistisch probeerde hij zijn ambities te realiseren.

Toekomstbeeld

Het lag niet in de aard van Erik de Vries om zijn ontslag bij Philips per 1 december
1939 te ervaren als een rem op zijn inspanningen voor de ontwikkeling van televisie.
Sterker nog, hij zag zelfs kansen, ondanks de moeilijke omstandigheden. De hele
winter tot aan februari 1940 werkte hij op verzoek van de Nederlandsche Seintoestellen
Fabriek (nsf), onderdeel van Philips, op ‘good old pcj’ te Huizen als technisch
supervisor (en omroeper) voor alle nacht- en zondaguitzendingen. Intussen vroeg hij
een visum aan voor een reis naar Hongarije, dat nog ‘neutraal’ was.3 Van daaruit
bereisde hij naburige landen. De Vries heeft zelf het gerucht gevoed dat hij zich met
spionage bezighield, maar of dat ook zo was, is niet te achterhalen. Hij kende OostEuropa goed en kon naar eigen zeggen gebruikmaken van de populariteit die de
televisiekaravaan hem daar had gebracht.4 En of het waar is dat hij zelfs voor de
Engelsen informatie verzamelde, kunnen we evenmin met zekerheid vaststellen. Dat
zou in Tsjecho-Slowakije zijn geweest.5 In een later interview in de Volkskrant sprak.
hij over werk voor de Britse geheime dienst, waarvoor hij foto’s maakte die al dan niet
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als bewijsmateriaal konden dienen voor de aanwezigheid van Duitse oorlogsbodems
in de Donau in Bratislava (in Slowakije).6 Precieze bronnen ontbreken.
Zeker is dat hij Nederland op 10 februari 1940 verliet. Via Joegoslavië arriveerde hij
op 19 februari in Boedapest. Daar kon hij als fotoreporter en vertegenwoordiger van
het in Amsterdam gevestigde internationale persagentschap Associated Correspondents voor Zuidoost-Europa aan het werk. Wel kampte hij met de beperkingen van
de politieke situatie die hij in een brief aan Philips aanduidde als een ‘nerveuze Dicke
sfeer, die zeker niet in de eerste plaats voor propaganda en vreemdelingenverkeer
ruimte laat 7 Met Associated Correspondents als rugdekking wist hij zich een
perskaart te veroveren en werd hij opgenomen in de kring van buitenlandse journa
listen.8
Dat De Vries vanaf de Balkan contact hield met Philips,
Philips, was primair een kwestie
van eigenbelang. De oorlog weerhield hem er niet van naar de toekomst te kijken.
Philips had hem tenslotte een prachtig getuigschrift meegegeven, waarvoor hij het
bedrijf zeer erkentelijk was, al vond hij tegelijkertijd dat het hem toekwam, zoals hij
in het voorjaar van 1940 aan de firma schreef. Maar ook Philips vond het volstrekt
vanzelfsprekend om Erik de Vries te volgen en waar mogelijk bij te staan. De brief
waarin hij Philips op de hoogte hield van de activiteiten die hij ondernam op het
gebied van radio en film, kan als een tussentijdse balans gelezen worden. ‘En ik
overwoog: je kunt nu nog best blijven observeren, proberen en leren, steeds trachtend
toch, zo lucratief mogelijk te werken. Maar: niet langer dan tot het moment waarop
je ingeschakeld kunt worden op eigen gebied. Daar zul je dan pioniersarbeid hebben
te doen op een nog braakliggend terrein.’ De Vries komt dan snel ter zake. Hij heeft
namelijk bij de wereldomroep gesolliciteerd en hoopt daarvoor steun te krijgen van
Philips. Daar Televisie, zo ooit, Nederland langs deze zelfde organisatie zal bereiken,
en de (wereld)omroep toch, in de studio en technisch, geheel op mijn gebied ligt,
hecht ik aan een zo vroeg mogelijke aanstelling de allergrootste waarde voor mijn
Toekomst.’*
De wereldomroep was een initiatiefvan Philips, dat met de oprichting van <de Philips
Omroep Holland-Indië (phohi) via de kortegolf programma’s uitzondl naar de
koloniën. Het bouwen van zenders en het vergroten van de afzetmarkt voor radiotoestellen met Philips-radiolampen was het belangrijkste motief van directeur Anton
Philips. Volgens René Witte, die de geschiedenis van de Indische radio-omroep
schreef, golden voor de medefinanciers van de zender ook ideologische motieven,
namelijk het versterken van het bewustzijn van de Nederlandse eenheid onder
landgenoten in de archipel. Daar voerde vanaf eind jaren twintig immers een
nationalistische beweging strijd voor onafhankelijkheid. De zender zou een krachtig
cultureel geluid van eendracht moeten laten horen. Dat impliceerde terughoudend
heid in godsdienstige uitzendingen, die men intussen in Nederland gewend was van
onder meer kro en ncrv, alsook van politieke uitzendingen zoals die van de vara:
daarvan was men al helemaal afkerig.10 Over de zendtijd van de phohi brandde in
Nederland een strijd los, waarbij de verzuilde omroepen kro, ncrv en ook de kleinere
vpro de belangrijkste spelers waren. Die bepleitten een verzuilde inbreng in de
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programmering van de wereldomroep. Dat het hierbij om een principiële claim ging,
daarvan getuigt het feit dat de ncrv haar programmatische aanspraken uiteindelijk
niet kon waarmaken en al snel moest afhaken.11 In feite draaide de strijd om de vraag
in hoeverre de verzuiling op een zogenaamde wereldomroep kon worden geplakt,
ervan uitgaande dat deze omroep behalve Nederlands-Indië ook andere werelddelen
en landen zou bedienen. Voor Philips was de phohi een belangrijke manifestatie van
het moderniseringsproces dat door nieuwe communicatietechnologieën werd bege
leid, het resultaat van technologische vooruitgang die werd benut om over lange
afstand mensen live van informatie te voorzien.12
In de verzuilde politieke constellatie was het echter ondenkbaar dat een zendmach
tiging, waarvoor toestemming diende te worden gevraagd aan de minister van
Waterstaat, exclusief aan het concern zou worden toegekend. Dat gebeurde ook niet.
De verzuilde omroepen hadden, gesteund door de politiek, al zoveel macht dat de
phohi met succes kon worden tegengewerkt. De wereldomroep waarbij De Vries in
het voorjaar van 1940 had gesolliciteerd, was in feite een nog niet nader gedefinieerde
omroep die de bestaande zendgemachtigden het recht gaf, met gebruikmaking van
de PHOHi-zender, zogenaamde werelduitzendingen te verzorgen. Zo had althans de
in 1937 opgerichte Contact Commissie voor de Werelduitzendingen, die orde op
zaken moest stellen, uiteindelijk voorgesteld. Volgens Witte kon het plan in vredestijd
niet meer worden gerealiseerd en verzorgden de omroepen van juni 1940 tot maart
1941 uitsluitend uitzendingen naar Nederlands-Indië.13
Dat De Vries op de hoogte was van de verzuilde strijd die aan de wereldomroep ten
grondslag had gelegen, is zeer wel denkbaar, maar waarschijnlijk kon hij zich toen
niet voorstellen hoe sterk de verzuiling in Nederland de omroep domineerde. Dat
zou hij later pas aan den lijve ondervinden. Vooralsnog vond hij de wereldomroep
een vanzelfsprekende plaats om televisie verder te ontwikkelen. De tijd stond hem
dat echter niet toe. De oorlog haalde hem in.
Afgedwaald

Toen de Duitsers Nederland binnenvielen, wilde De Vries terug naar het Westen,
mogelijk naar Nederland, maar liever naar Engeland.14 Uit voorzorg vroeg hij in
Boedapest een Brits visum aan, dat hem werd toegewezen. Terwijl hij onderweg was
naar Belgrado via Zagreb, capituleerde Nederland. Omdat hij niet terug kon, verbleef
hij vanaf 21 mei 1940 in Belgrado, wachtend op een Frans visum om door Joegoslavië,
dat overigens ook al door de Duitsers was aangevallen, naar Engeland te reizen. Toen
Italië in de oorlog betrokken raakte door de oorlogsverklaring aan Engeland en
Frankrijk (10 juni) en hij zijn Franse visum nog steeds niet had, dwaalde hij steeds
verder af. Bovendien konden de Joegoslavische autoriteiten hem geen werk bieden;
het contact met Associated Correspondents in Amsterdam had hij door de oorlog
eveneens verloren. De Vries zat klem, want de weg naar Engeland bleek al spoedig
afgesloten te zijn, en feitelijk restte hem slechts de uitweg oostwaarts, naar NederlandsIndië.

39

HOOFDSTUK 2

Aan de hand van zijn paspoort en zijn agenda uit 1940 kunnen we zijn vervolgreis
nauwkeurig traceren. Op 10 juli vertrok hij uit Belgrado met een visum voor Turkije.
Via Griekenland en Bulgarije arriveerde hij op 12 juli in Istanbul. Een verhaal van De
Vries dat sterk bijdraagt aan de mythe van de wereldwijd bekende omroeper die zijn
talen sprak, luidt dat hij, gelegen op een bankje in een park te Istanbul, de Turkse
woorden sprak waarmee hij de pcj- uitzending voor Turkse luisteraars aankondigde,
en dat die woorden werden herkend door een voorbijganger, die hem daarop te eten
gaf en hem hielp verder te reizen.15 In elk geval wilde hijzelf graag geloven dat hij in
den vreemde, vrijwel zonder geld, nog iets had aan zijn wereldwijde radiogemeen-

schap.
In Istanbul kreeg hij op 15 juli 1940 van het British Passport Office een visum om
via Syrië en Irak naar Batavia te reizen. Met de Anadolu Expres ging hij naar Ankara,
en dezelfde avond van 22 juli 1940 reisde hij met de Taurus Expres door naar Aleppo.
Op 24 juli kwam hij in Irak aan in Mosoel, en op 25 juli 1940 arriveerde hij in Bagdad.
Daar vond hij onderdak bij de ymca. Op 5 augustus stapte hij in Bagdad op de trein
naar Basra, waar hij de volgende ochtend aankwam. Met zijn uitreisvisum stapte hij
aan boord van de Kota Radja. Op 8 augustus voer hij naar Khorramshahr in Perzië,
vanwaar op 11 augustus verdergevaren werd naar Belawan. Op 21 augustus 1940
noteerde De Vries in zijn agenda: ‘Na 200 dagen vanaf vertrek uit Nederland, Indië
in zicht! Per trein ging hij naar Medan en vervolgens weer per schip naar Singapore
(aankomst op 26 augustus). Op 28 augustus noteerde De Vries: ‘over de evenaar’. Na
Singapore bereikte hij via Cheribon op 3 september 1940 Tandjong-Priok, de haven
van Batavia. Daarvandaan vertrok hij op 13 september naar Bandoeng. Hij was 28
jaar, vrij, had zijn dierbare Leica no. 286182, zijn belangrijkste kapitaal, weten te
behouden en ging direct aan het werk.
In Nederlands-Indië kwam hij terecht aan de andere kant van de communicatielijn
die hij via de Philips-zender phohi vanuit Nederland zo ggraag had willen realiseren,
namelijk bij de Nederlands-Indische Radio Omroep Maatschappij (Nirom). Hij
begon direct met omroepen, tegen een vergoeding die vanaf 1 december 1940 werd
omgezet in een officieel dienstverband met een salaris van 250 gulden per maand.
Later zou De Vries daaraan het recht op een rehabilitatie-uitkering ontlenen.
De Nirom bediende heel Nederlands-Indië, wat een voorwaarde was geweest bij
het verlenen van een vergunning door de Indische regering. De idee van de radio als
instrument bij het creëren van ‘een gemeenschap van Europeanen’ in de archipel was
daarin leidend.16 Daartoe hadden enkele commerciële firma’s in 1927 de Nirom, een
naamloze vennootschap, opgericht: Radio-Holland (agent van de Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek in Nederlands-Indië), en de nv voorheen Maintz en Co die
handelsbelangen in de koloniën had. Daarnaast participeerde de Philips Radio Fabriek
en werd er samengewerkt met Philips’ phohi, dat een deel van de uitzendingen kon
verzorgen. Dat daarvan weinig gebruik zou worden gemaakt, had behalve met
technische problemen ook te maken met de eerder besproken verzuiling van de phohi.
Alleen de Nirom kreeg een concessie en dus een monopoliepositie, en de luisteraar
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werd via een lidmaatschap, luistergeld en een luistervergunning aan de organisatie
gebonden.17
Toen Erik de Vries op 17 september 1940 als omroeper in de centrale studio van de
Nirom in Batavia aantrad, had de organisatie zenders in heel Nederlands-Indië,
waaraan sinds de start van de uitzendingen op 1 april 1934 gewerkt was.18 Het ideaal
van een culturele gemeenschap zonder religieuze of politieke differentiatie werd
vertaald in een programmering ‘in de sfeer van de avro’, met een groot aandeel lichte
(populaire) muziek naast een serieus concert. Voor de muziekprogrammering werd
uit verschillende bronnen geput; het betrof een uitvoering door het omroeporkest van
de Nirom, een liveoptreden vanuit de sociëteit te Bandoeng (dansmuziek) of uit
Nederland verstuurde grammofoonplaten.19
De uitzending begon al vroeg, om zes uur in de ochtend, en sloot om elf uur in de
avond. Uit de programmering zoals die valt af te leiden uit de Nirom-Bode, blijkt dat
naast muziek ook nieuws een prominente plaats had. Elke zondag werd bovendien
een kerkdienst uitgezonden, in de ochtend een katholieke, in de avond een gerefor
meerde, beide vanuit een kerk in Batavia. Religieuze differentiatie was er dus wel,
maar die strekte zich niet, zoals in het verzuilde Nederlandse bestel, uit tot alle
programmacategorieën. Daarnaast was er af en toe een kookprogramma en iets voor
de kinderen. Ook kregen de luisteraars een hoorspeluur op vrijdagavond en enkele
malen per week een samenvatting van de uitzendingen van Radio Oranje vanuit
Londen.20 De grootste attractie bestond ervoor De Vries in om in Nederland gehoord
te worden vanaf een plek waar zijn stem via de pcj-zender eerder had geklonken.21
Veel tijd om zich daarmee bezig te houden, had hij overigens niet. Het nieuws betrof
in toenemende mate mededelingen over de binnenlandse (militaire) situatie. Zoals al
ter sprake kwam, waren er via de phohi tot het voorjaar van 1941 uitzendingen
mogelijk geweest van de Nederlandse omroepen naar Nederlands-Indië. Daarna was
de verbinding met Nederland door de Duitse bezetting onmogelijk geworden.22 De
Nederlanders in de archipel waren nu letterlijk en figuurlijk afgesneden van het
moederland. De nieuwsvoorziening betrof enkel nog de ontwikkelingen in Nederlands-Indië zelf.
Onzeker over wat de toekomst daar zou brengen, had De Vries eerder geprobeerd
weg te komen; in december 1940 correspondeerde hij met Philips House in Sydney,
over de mogelijkheden van werk dat bij zijn kwalificaties paste.2’ Zulk werk was er
niet, dus bleef hij noodgedwongen voor de Nirom werken, waar hij het omroepen
combineerde met het maken van fotoreportages voor de Nirom-Bode. In het voorjaar
van 1941 werd hij uitgenodigd om als cameraman mee te werken aan filmproducties
van Max de Haas - opnieuw een bewijs dat hij profijt had van de ‘bijzaken’ die hij in
zijn Philips-tijd had beoefend: omroepen, filmen en fotograferen. Dat bleef hij
gedurende zijn werkende leven in Nederlands-Indië doen. Zo maakte hij foto’s voor
de Regeringspubliciteitsdienst (rpd) en voor particulieren, onder wie luitenant gouverneur-generaal Van Mook, schreef artikelen (over de Balkan, over televisie) en vulde
fotopagina’s in weekbladen en periodieken, tegen vergoeding per prestatie of hande
ling.
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Weerbaarheidspropaganda
Max de Haas schreef in de jaren dertig met zijn productiemaatschappij Visie Film tal
van opdrachtfilms in Nederland op zijn naam. Zijn werk vatte hij op als een ‘opdracht
in vrijheid waarbij filmische esthetiek het belangrijkste vertelmiddel was. Met zijn
vrouw vluchtte de Joodse filmmaker in mei 1940 naar Engeland, in de wetenschap
dat zijn vrijheid als maker en als mens niet langer gegarandeerd was. In juni van dat
jaar vertrok het echtpaar naar Nederlands-Indië om op verzoek van de regering
zogenaamde agitatiefilms’ te maken die waren bedoeld om de bevolking te waarschu
wen voor het dreigende gevaar van de Japanners.24 Op 15 april 1941 stapte De Vries
van de Nirom over naar deze filmproductiepraktijk, waarin hij voor het eerst in zijn
leven een 35 mm-camera bediende (de enige die voorhanden was), geluid en montage
deed en meeschreef aan de scripts. Dit alles deed hij tegen een honorarium van 1500
gulden voor vijf maanden werk, waarna hij voor de afwerking van de films apart werd
betaald tot i januari I942.2*
Het betrof drie korte films die in opdracht van de Commissie voor Weerbaarheids
propaganda van het knil werden gemaakt: In Holland staat een huis, De prijs voor
vrijheid en Ze hebben het niet gewild. Volgens overlevering zijn die films verloren
gegaan, uit angst voor de jap in elkaar gehakt’, al zijn destijds mogelijk kopieën naar
New York gestuurd.26 De bronnen zijn niet eenduidig over de toonzetting van de
films. Die zou zowel antifascistisch als anti-Japans zijn geweest, zoals naoorlogse
kranten hebben bericht.2?
Volgens De Vries betrof de inhoud uitsluitend de verhoudingen in Europa en waren
de films een oproep tot weerbaarheid, tot geloof in eigen kracht en kunnen, waarbij
als achtergrond gebruik werd gemaakt van de lokale setting (Bandoeng) en ook van
speciaal voor de films gebouwde decors, bijvoorbeeld van een Hollands huis of van
een Duits concentratiekamp.28 Overgeleverde foto’s van de filmopnamen bevestigen
de Nederlandse setting.2? De Vries kon bij het draaien ook een van zijn vroegste
ambities, namelijk vliegenier worden, uitleven. Behalve de marinevloot werd de hele
luchtvloot gefilmd, waarvoor hij in wel veertig vliegtuigen met camera de lucht in is
geweest.30 De drie eerste ‘weerbaarheidspropagandafilms’ werden met kerst 1941 in
roulatie gebracht in de bioscopen van Bandoeng en Batavia. De kranten besteedden
er slechts summier aandacht aan, zodat ook die ons geen nadere informatie geven over
de toon. Het is onduidelijk in hoeverre de weerbaarheid zich in de films inderdaad
alleen op Europa richtte en niet een antwoord wilde zijn op de toenemende dreiging
die het Nederlandse leven in de archipel zowel van binnenuit als van buitenaf trof.
Loe de Jong schrijft in zijn Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog\\oe,
als antwoord daarop, in mei 1940 maatregelen werden genomen om de paraatheid
van Indië te vergroten, onder meer door de vorming van een beperkte inheemse militie
als deel van het knil.31 Hij vermeldt ook hoe in de genoemde periode in de Europese
pers in Indië en ook in de voorlichting van het leger en de marine, de indruk van
strijdvaardigheid en paraatheid werd gegeven, hoe misleidend die ook was.32 Het blijft
onzeker of de films van De Haas en De Vries daarbij een rol hebben gespeeld.
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Een mogelijke uitleg is dat de drie genoemde films zich op Europa richtten en
daarbij indirect een waarschuwing bedoelden te zijn voor een situatie die in Nederlands-Indië kon ontstaan. Van een eveneens verloren geraakte vierde film die De Haas
in 1942 maakte na het vertrek van De Vries, Agressors zien u aan, meldde hij de antiJapanse strekking in een door hem vlak na de oorlog uitgegeven perscommuniqué.”
Het feit dat die film, zoals hijzelf beschreef, uitsluitend bestond uit opnieuw gemon
teerd archiefmateriaal van onder meer beelden van Mussolini, zou onze lezing kunnen
ondersteunen. Volgens De Vries was het leger er zelfvan overtuigd dat die propaganda
weinig zin had, omdat niet de Europese agressors tegen wie de films gericht waren
daarvan iets zouden merken, maar alleen de Japanners. Men zag kortom geen reden
om nog meer opdrachten te verstrekken, en dat terwijl hem eerder de leiding over de
filmafdeling van het leger in het vooruitzicht was gesteld.34 Hoe dit alles zij, in januari
1942 landden de Japanners op Celebes en Borneo, en begonnen zij aan de verovering
van Nederlands-Indië die een feit werd na de voor de geallieerden fataal verlopen slag
in de Javazee op 27 en 28 februari.
De Vries had inmiddels bewust gekozen voor een betrekking in het leger, en wel
voor werk in wat we nu de logistieke dienst zouden noemen, de Aan- en Afvoerdienst
KNiL-lichting 1912 (Vierde Korps Infanterie Depot).35 Als militiesoldaat der tweede
klasse vervoerde hij goederen per vrachtauto over het eiland. Op een van zijn laatste
tochten naar Tilatjap aan de zuidkust van Midden-Java kreeg hij alsnog een aanbod
om naar Australië te gaan, maar daar ging hij niet op in. Uit zijn eigen relaas over die
keuze blijkt dat hij weggaan zou hebben ervaren als vluchten. ‘Ik was in het voorjaar
van 1940 al gevlucht, wel met een bedoeling, namelijk om me in Oost-Europa nuttig
te maken met spionageachtige activiteiten. Ik zat toen op enige afstand van waar de
oorlog daadwerkelijk was. Om uit Indië, nu ik midden in de oorlog zat, weg te gaan,
vond ik niet juist.36
De keuze om te blijven, heeft hij naderhand als ‘een breekpunt’37 in zijn leven
ervaren, zowel waar het zijn kijk op het leven betrof, als om de ontnuchterende realiteit
van drieënhalf jaar kamp die zou volgen. De oorlog werd steeds tastbaarder. Hij
herinnerde zich na een van zijn tochten alleen te zijn teruggereden. ‘En onderweg
kreeg ik de vreemde indruk dat het zo stil werd, het was al 8 maart. Toen ik in
Bandoeng aankwam, was de kazerne geheel leeg.’38 Nadat de Japanners op 1 maart
1942 op Java waren geland, capituleerde het Nederlandse leger op 8 maart. Niromomroeper Bert Garthoff nam afscheid van de luisteraars met de al vaak geciteerde
woorden: ‘Wij gaan sluiten nu. Vaarwel, tot betere tijden. Leve de Koningin.’ Daarna
werd het Wilhelmus gespeeld.3? Erik de Vries zocht en vond die dag in Bandoeng zijn
korpsmaten, die door de Japanners bijeen waren gebracht, waarna 42 maanden kamp
volgden.
Lampen uit

Het leven van Erik Klaas de Vries had tot dan toe op dat van een jongensboek geleken,
vrij en avontuurlijk, een ontdekkingsreis. Daaraan kwam een abrupt einde toen hij
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r P maart
a^s krijgsgevangene werd geïnterneerd, eerst op Java, later op Sumatra.
11
ePfyo<^e’ *nkamp Ketiau, schreef De Vries een dagboek. Vanaf 26 januari
944
ag oe ) tot en met 5 augustus 1944 noteerde hij in telegramstijl de dagelijkse
ge eurtenissen, e publicatie ervan in 1980 voorzag hij van een enkele verklarende
oe ic ting met verwijzingen naar onder meer de boeken die hij en anderen in het
•
azen en waarvoor hij het exacte aantal van 557 noemt, naar de kamp-’univereit waarop men voor elkaar lezingen hield) en naar ‘toneel, revue’ oftewel het
kampcabaret, waarvoor De Vries teksten schreef.40 De Vries sloot een hechte vriendap met een aantal mensen van de zogenaamde Bandoeng-groep, een vijftiental
mensen ie e ar in de eerste dagen van internering als vanzelfsprekend vonden;
sommigen zouden elkaar ook in andere kampen weer tegenkomen.41 Op 8 maart 1942
WaS ■ J e internering te midden van duizenden Nederlanders terechtgekomen,
van wie e e volgens hem sympathiseerde met de nsb. ‘Ik vond dat een zeer onuise, on oosjere groep mensen. Ik kan niet zeggen dat ik me erbij thuis voelde. Dat
was temeer een reden om onmiddellijk rond te kijken en te zoeken naar geestverwan
ten, en zo ontmoette ik de zegenaars van mijn leven, zoals Bernard van Tijn (Tijn
genoem ) en Rob Nieuwenhuys. 42 Tot de Bandoeng-groep behoorden ook de
dichter Leo Vroman en componist-pianist Cor Lemaire.
Er zijn vele kampdagboeken geschreven die getuigen van de wijze waarop gevangenen in de Japanse kampen hun gevangenschap hebben ervaren, waarbij
arbij het schrijven
schrij
t erapeutisc bedoeld lijkt te zijn of uitdrukking is van de behoefte om herinneringen
vast te houden, in de eerste plaats voor de auteurs zelf.4* De wijze waarop De Vries
Van
ëe<^wongen onderwerping ‘aan de jap’, past in de laatste categorie.
, e n^s a<^ behoefte om voor zichzelf zaken vast te leggen ter herinnering.44 Zijn
ag oe otities, met het bekende onmenselijk harde tafereel van dwangarbeid,
onger, ziekte en martelingen, roepen het beeld op van een afstandelijke observator
van een wereld die hem vanzelfsprekend vreemd was, zoals ook de bezetters ‘vreemde
Van ^arS bleven, die heel hard sloegen — maar nooit dood, die heel hard
ru en — maar voor ons onverstaanbaar bleven omdat wij hun taal niet spraken’.45
In verschillende interviews heeft de Vries zijn visie op de vijand toegelicht. Onder de
omstan igheden kwam het hem niet slecht uit om de jap, zoals hij het meende te
moeten formuleren, als een otra categoria’ te beschouwen. Contact was immers
onmogelijk, elk gevoel van identificatie ontbrak, waardoor hij eerder verbazing voelde
an woede of minachting en zo kon proberen niet emotioneel door de bezetter geraakt
te worden.4 Daar kwam bij dat De Vries en zijn verwanten zichzelf als antikolonialen
zagen. Wij hadden meer meelij met de jap dan met onszelf. En wij hadden op
superieure wijze gelijk: koloniën deugden niet. Er moest een nieuw Indië gesticht
worden. Wat die jappen ons aandeden, hadden wij die Indiërs op een andere manier
Terugkijkend blijkt dat gevoel van superioriteit ook uit de houding ten opzichte
van de Japanse bezetter, die zich bij De Vries en zijn kampmaten onder meer uitte in
et eit dat ze de jap (alias Nippon’, alias ‘Flip’) nauwelijks serieus namen en evenmin
on en begrijpen waarom dit hun, antikolonialen, werd aangedaan. Het werken voor
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de Japanners beschouwden ze bovendien als een ‘onwelkome aanslag op onze kostbare
tijd’/8 Liever deden zij aan Russisch, letterkunde, economie, staathuishoudkunde,
geschiedenis en cultuur, waarover ze elkaar onderhielden in een doelbewuste poging
zich geestelijk te handhaven. Begrijpelijkerwijs was dat niet vanzelfsprekend, zoals
ook uit zijn dagboeknotities blijkt. De Vries en zijn maten mochten dan wel in eigen
ogen ‘humanisten achter prikkeldraad’ zijn, maar uit het aanroepen van zijn familie
(met name aan zijn vader en broer ‘Govie’) klinkt het onstilbare verlangen naar
vrijheid op en het zich vastklampen aan elk gerucht over de afloop van de oorlog, als
een leven op de rand van het bestaan, waarbij geestkracht telkens opnieuw moest
worden bevochten.49
Literatuur lezen, lezingen houden en volgen, met elkaar praten en het onderhouden
van vriendschappen bleken daarbij onontbeerlijk te zijn voor de Bandoeng-groep. De
Vries’ bijdrage was veelzijdig. In een herinnering van een mede ex-gevangene herken
nen we de pionier en improvisator:
Zo zie ik me nog in de barak van het Jappenkamp Dai-ni (2e grootte) op de rand
van de baleh baleh zitten — het tampatje van E. K. de Vries - waar hij mij en andere
geïnteresseerden uitlegde hoe de beeldoverdracht d.m.v. de Nipkowse schijf
werkte. Hij deed dit door een stukje karton te verknippen: dat waren de
beeldlijnen; de strips knipte hij in vierkantjes: dat waren de beeldpunten, aan
schouwelijk voorgesteld (hij was dus toen al bezeten door het medium, dat later
uitgroeide tot televisie).50

Behalve zijn kennis van televisie, fotografie en de Balkan nam De Vries ook enige
cabaretbagage mee het kamp in — hij kende tal van nummers uit het hoofd — en die
was evenzeer een bron van geestkracht en hoop. Al in het eerste kamp, in de luchtdoelkazerne van Bandoeng, richtte hij met Cor Lemaire het cabaret pap op, Pret achter
Prikkeldraad. Het lied ‘De mummie van den Pharao’, met tekst van Ernst Moes van
het amateurcabaret van Chiel de Boer, had er veel succes.5’ Het was een lange ballade
die De Vries zingend voordroeg. Hij deed dat ook met andere teksten van Ernst Moes
en met het lied ‘Tast Toe’ van Jan van Ees uit 1939, dat hij in alle kampen heeft
gezongen. Dat lied parodieert de rassentheorie (‘Van je ras ras ras of het hoogste
wijsheid was...’). Het is de opmaat naar teksten die De Vries zelf ging schrijven in de
kampen Tjilatjap en later Tjimahi (Java), toen de ontberingen heviger werden. In
deze teksten werden de vrijheid van denken en de geestkracht, die daaraan ontleend
werd, bezongen: ‘dat zijn de dromen waar de Jap niet aan kan komen...’52
Deze cabaretliedjes geven De Vries’ optimistische wereldbeeld prijs; de ongebroken
geest is het centrale onderwerp, zoals in ‘Lied, geschreven naar aanleiding van de door
Arthur Frankfurter opgerichte kampbank’ (Tjilatjap, oktober 1942).53 Het slotcouplet
luidt:
Ze konne onze cente plukke
Todat je haast was gekrepeerd
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Maar met de Geest kon dat niet lukke
Die krijgt niemand ooit gedefleweerd’.!!

In Tjimahi, waar De Vries van 2 februari 1943 tot 21 oktober van dat jaar geïnterneerd
was, richtte hij een nieuw cabaret op, Eternite (‘je bent er wel, maar je Eet er niet’),
r j,een Pro£ramrna bracht met als titel Kort verlof, met voordrachten, sketches en
ie ïes- Daar °ok schreef hij het lied ‘De Macht der Idee’, dat hij opdroeg aan zijn
Vp,60 aan
A’ C°la<Jo Belmonte, die als KNiL-arts hoofd van de orthopedische
a e ing van het militair hospitaal te I jimahi was en eveneens cabaretteksten schreef.54
De kern van het lied werd zijn levensmotto:

De idee van de macht hier op aarde
Wint het nooit van de Macht der Idee
Als je een klein beetje spot met de ernst van je Lot
Ga je ’t zelf zien: de Toekomst valt mee’
Je eigen lot niet al te serieus nemen, was in de toenmalige omstandigheden vooral een
opdracht die De Vries zichzelf meegaf, een overlevingsopdracht. Dat hij daarin ook
slaagde, sterkte hem in een houding van onoverwinnelijkheid, die hem in zijn vroege
jeugd schijnbaar al had omringd. ‘Maar boven en door alles heen is die zeer speciale
argeloosheid die je zo jong maakt en een misschien wel door hogere machten
ingegeven zekerheid dat het met Erik altijd toch nog net wel loslopen zal,’ zoals een
jeugdvriendin hem later schreef.55 Overigens zou die zekerheid regelmatig op de proef
worden gesteld.

Herstel
De distantie die uit zijn kampdagboeknotities spreekt, kan gezien worden als een
vormkeuze waarmee de verschrikkelijke gebeurtenissen als kale feiten geobserveerd
en vastgelegd konden worden, die van alle emoties waren ontdaan. In een terugblik
beschreef Bernard van Tijn De Vries’ levenshouding in het kamp als een vastklampen
aan het leven:
Je hebt alle dagen van die jaren beleefd, geleefd met open geest en gemoed, in
sterke verbondenheid met de omgeving en hen die daarin leefden. Je wil om te
weten wat er buiten gebeurde, verhinderde niet dat je een open oog had voor alles
wat in de eigen omgeving voorviel, de weinige goede dingen, de velividievla, de
veelvuldigere ergerniswekkende. Ook in geïsoleerde positie door ziekte wist je bij,
er bij te blijven.56
Erbij blijven, dat lukte De Vries onder meer door met uiterste precisie in zijn dagboek
de verjaardagen van familieleden en vrienden te noteren, steunend op een fenomenaal
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geheugen. Het was een draad naar het leven, zoals ook een van De Vries’ vrienden
erkende:
Je bent een wandelende verjaardagskalender, maar juist in dat kamp is het een
manier om je eigen heiligen vast te houden. Je blijft van dag tot dag met hen
verbonden. Het is de humanisering van een onmenselijke tijd. Ook dat zijn de
dromen, waar de Jap niet aan kan komen. Heel knap vind ik het, dat er toch
eigenlijk nauwelijks een woord van zelfbeklag in staat, wel van woede. Je hebt je
niet over jezelf heen gebogen, je hebt niet toegestemd in het gelijk van de
machtige. Dat kostte natuurlijk veel energie en ook veel tact, maar het is je toch
gelukt.5?
De Vries hield zich verre van een aanspraak op slachtofferschap.58 Daarin zocht hij
geen houvast, wel in de kale feiten, waarvan hij kennelijk vond dat die 35 jaar later
een publiek verdroegen. Niet in een doorlopend verhaal; dat zou immers uitnodigen
de ontberingen en het persoonlijke lot breed uit te meten. Met de publicatie van zijn
kampdagboek in augustus 1980 ter gelegenheid van de 35-jarige viering van de
capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 vroeg hij aandacht voor het geleden verleden,
waarbij hij zich tegelijkertijd verzette tegen openlijk beleden slachtofferschap. De
publicatie sloot aan bij een toenemende belangstelling voor de persoonlijke verhalen
van overlevenden, waarin de propagandatoon was losgelaten ten gunste van een
feitelijk relaas over wat er werkelijk gebeurd was, zonder pathos.59 Een van De Vries’
medegevangenen, Rob Nieuwenhuys, had in 1979 al zijn oorlogsherinneringen
gepubliceerd, gebaseerd op zijn persoonlijke herinneringen, en ook daarin is de toon
opvallend nuchter.60 Het bijzondere aan het dagboek van De Vries is juist dat het een
eigentijdse kijk op de gebeurtenissen ter plekke geeft en daardoor in staat is de lezer
direct in contact te brengen met de ervaren werkelijkheid, zonder interpretatie of
kleuring achteraf. Dat werd over het algemeen herkend en gewaardeerd.
Een literair recensent stoorde zich evenwel aan de simpele feiten waarop De Vries
zich concentreerde en miste het verband, de gedachten, de reflectie.61 De afwezigheid
daarvan was volgens Rob Nieuwenhuys echter juist de grote kracht.62 In het algemeen
lijkt op te gaan dat ex-gevangenen achter het feitelijk relaas van Erik de Vries direct
het beeld konden zien van een onleefbare situatie. Dat blijkt ook uit een reactie van
een oud-assistent-resident die zich als ‘uw medestrijder’ tot De Vries richtte:

Uw sobere en in telegramstijl opgestelde dagboek is belangwekkend daar het in
kort bestek heel veel zegt. Het is voor een insider als ik heel duidelijk wat er
gebeurde als U bepaalde feiten in één zin vastlegde. Een onleefbare, onmenselijke
situatie hebt u gortdroog zonder pathos of klacht waargenomen en geboekstaafd.
De barbarij van de Japanse fascisten was zo ernstig in zijn totaliteit dat het in
dikke boeken of lange verhalen toch niet volledig kan worden beschreven.
Daarom is uw stijl zo belangrijk. Vlijmscherp, in waarneming en beoordeling.65
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De herkenning van het leed en lijden door anderen betekende vanzelfsprekend een
bevestiging ervan voor De Vries zelf; met de publicatie onderstreepte hij het belang
dat de kampervaringen voor zijn verdere leven hadden. Het kamp kwam in elk gesprek
terug en, bovendien, erger dan wat hij daar had meegemaakt, kon hij zich niet
indenken. Met de Stichting Ex-Krijgsgevangenen en Nabestaanden Japan (de eknj)
van Dolf Winkler, die De Vries in de eerste kamptijd meemaakte, ondernam hij
verschillende zogenaamde verzoeningsreizen naar Japan.64 Deze waren bedoeld om
een vriendschapsband te creëren tussen ex-krijgsgevangenen en Japanners, omdat
volgens Winkler alleen zo trauma’s konden worden verwerkt. Die reizen met gemeen
schappelijke herdenkingsbijeenkomsten moesten het vijandbeeld tegenover Japan
wegnemen zonder de oorlogsmisdaden en verschrikkingen van de kamptijd te ver
doezelen. In die zin weerspiegelden de activiteiten van de eknj de ambivalentie ten
opzichte van de vijand die De Vries in zijn dagboeknotities al noteerde.65 Die ambi
valentie bleef hij uitdragen, onder meer op bijeenkomsten van eknj, waar hij en
anderen van de Bandoeng-groep regelmatig spraken.
Het dagboek en zijn paspoort waren de enige bezittingen waarmee Erik de Vries
op 10 september 1945 samen met Bernard van Tijn het bevrijde kamp Palembang op
Sumatra uit wandelde. Hij woog nog geen vijftig kilo en leed aan pleuritis, en was
meer dood dan levend. Begin oktober kon De Vries naar Singapore vliegen. Hij werd
daar in het hospitaal opgenomen, waaruit hij volgens eigen zeggen moest ontsnappen.
Een movement order van het knil spoorde hem aan Singapore zo snel mogelijk te
verlaten. Met de ss Orontes, waarop hij zich op 12 november 1945 inscheepte, arriveerde
hij op 11 december in Southampton. De volgende dag stapte hij in Londen op de SS
Batavier op weg naar Nederland, waar hij weer een dag later aan de kade van de
Rotterdamse haven door zijn broer Govert werd opgewacht en met eigen ogen kon
aanschouwen wat hij tijdens zijn verblijf op de Balkan al had vernomen: de verwoes
ting van een groot deel van de stad. De noodzaak om direct aansluiting te zoeken bij
geestverwanten blijkt uit het feit dat hij op 18 december in Amsterdam in kunstenaars
sociëteit De Kring de kampgedichten van zijn Tjimahi-lotgenoot Leo Vroman
voorlas.66
De oorlog was definitief voorbij, de materiële schade was immens, de Joodse
bevolking was grotendeels gedeporteerd en vermoord, en de overlevenden verkeerden
in een situatie van ontreddering. Het leed als gevolg van het verlies van dierbaren was
direct na de oorlog nog nauwelijks voorstelbaar, laat staan dat er aandacht voor was.
Nederland richtte zich vooral op de toekomst. Eenieder probeerde zo goed en zo
kwaad als het ging zijn leven weer op te pakken. Niet zelden moesten oorlogsgetrof
fenen hun eigen weg proberen te vinden door een woud van regelingen. Ook Erik de
Vries zou de eerste jaren na zijn terugkeer intensief bezig zijn met waar hij recht op
meende te hebben, namelijk financiële en geestelijke ‘rehabilitatie’. Het werd een
oefening in geduld en volharding.
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Rehabilitatie
Van het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers te Den Haag ontving De
Vries voedsel en onderdak, een voorschot van honderd gulden en nog een van
tweehonderd gulden op 18 januari 1946, plus soortgelijke bedragen voor de rest van
1946. En vanzelfsprekend kleding: elke gerepatrieerde kreeg twee kamizolen, twee
onderbroeken, twee paar sokken, twee pyjama’s, plus een winterjas.67 De eerste zorg
ging noodzakelijkerwijs uit naar zijn gezondheid; hij leed aan pulmonale tbc (longin
fectie en borstvliesinfectie). Van februari 1946 tot augustus van dat jaar herstelde hij
in Denneoord, een sanatorium in Doorn. Daar keek hij vol verwachting uit naar de
toekomst, met een nieuwe liefde, Greet Hünder, die hij via een gemeenschappelijke
vriendin had leren kennen. Zij was een getrouwde vrouw, met wie hij een huisje in
Putten had gehuurd voor na het sanatorium. Toen Hünder er uiteindelijk voor koos
bij haar man te blijven, was De Vries, die nooit eerder afgewezen was, ‘totaal
aangeslagen’.68 Hij vluchtte terug naar Amsterdam, zijn basis. Op sociëteit De Kring
zou hij spoedig Lily de Ridder ontmoeten, bij wie hij vervolgens introk.6? Niet lang
daarna, op 5 januari 1947, zou zijn vader op 85-jarige leeftijd overlijden. In het
sanatorium had Erik de Vries al een beginnende dementie bij zijn vader waargeno
men.70
Per 1 december 1946 was hem door het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen te
Den Haag groot verlof uit de dienstplicht toegekend, op grond waarvan hij in elk
geval over de periode augustus 1945 tot en met november 1946 inkomsten van het
knil te goed had. Daarnaast ontving De Vries een demobilisatiebonus en premie,
alsmede een tijdelijke uitkering over de periode waarin hij geen werk had gehad. Ook
kreeg hij erkenning van zijn onafhankelijk bestaan in Nederlands-Indië op het
moment dat hij in het najaar van 1950 werd aangemerkt als ‘oorlogsslachtoffer-zelfstandige’ en op grond daarvan later, althans voor een korte periode, onder de
Algemene Ongevallen regeling viel.71 Dat betrof de periode voordat hij in dienst van
het knil trad en zijn geld voornamelijk verdiende met fotograferen en filmen. Het
voorlopige bedrag van zeshonderd gulden, gebaseerd op een toenmalig inkomen van
driehonderd gulden per maand, werd later verhoogd nadat De Vries kennelijk over
tuigend bewijs had aangeleverd dat zijn inkomen ten minste honderd gulden per
maand hoger was geweest.72
Als zelfstandige was hij destijds grotendeels afhankelijk geweest van zijn Leica. Die
moest en zou hij terugvinden. Van het Bureau voor Oorlogsschade te Batavia, waartoe
hij zich in 1948 wendde, kreeg hij nul op het rekest. Met een uitgebreide toelichting
geïllustreerd met een tekening in potlood van de straat waar hij woonde, die hij ook
stuurde naar de plaatselijke verantwoordelijke van het Nederlands-Indisch Beheers
Instituut (nibi) te Bandoeng, probeerde hij het opnieuw. In februari 1942 had hij in
het paviljoen van het huis waar hij woonde aan de Carel Fabritiuslaan te Bandoeng,
het volgende achter moeten laten:
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complete meubilering, keukeninrichting, kostuums, rokkostuum, leren koffers,
een fiets, een grammofoon met 100 platen, en bovenal een complete Leica
foto-installatie in Ieren koffertje met lampen. De Leica was uitgerust met een
Summar f: 2 en de Elmar lenzen 3,5, 5 en 9 cm. Verder met voorzetlenzen en
filters, een Vidom-zoeker, statief, belichtingsmeter. Het nummer van het toestel
is 28618273
Als de toenmalige waarde van de Leica noteerde hij 890 gulden, en 1550 gulden voor
de rest. Navraag ter plekke bij de nieuwe bewoners had ook al niets opgeleverd; die
hadden het huis leeg aangetroffen. 7* Had De Vries niet zelf kunnen bedenken dat
zijn Leica was meegenomen door ‘Japan’? Zijn verontwaardiging en gevoel van
onrechtvaardigheid waren er niet minder om.
Ook zijn latere pogingen om in aanmerking te komen voor schadeloosstelling toen
daarvoor in 1955 een regeling kwam, liepen op niets uit. Hardnekkig blijven vragen
om waar je recht op meent te hebben, of dat nu terecht is of niet, zou een karaktertrek
blijken van De Vries. Drammerigheid, zo zouden we dat ook kunnen noemen. In
1956 bleek dat vruchten af te werpen toen hij bij beschikking van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, afdeling Rehabilitatie Indische Oorlogsslachtoffers, als Indisch
oorlogsslachtoffer werd erkend.75 Eindelijk rehabilitatie, namelijk een officiële beves
tiging van drieënhalfjaar kampbestaan als krijgsgevangene. De uitkering die hem op
grond daarvan werd toegekend, kon hij niet persoonlijk innen. De Vries zat intussen
in Midden-Amerika en was volop bezig met een nieuwe missie, namelijk het ontwik
kelen van televisie aldaar. In de tien jaar daarvoor had de televisie in Nederland haar
plaats gevonden. De Vries was erbij, op de juiste tijd en op de juiste plaats.

Televisie komt dichtbij
Het is een vaak uit zijn mond opgetekende uitspraak dat De Vries in 1945 direct na
de bevrijding vanuit het hospitaal in Singapore het volgende telegram stuurde naar
Philips, ‘Reckon on Eka Devries’. Het telegram is niet bewaard gebleven, maar we
kunnen aannemen dat hij een dergelijk teken van leven aan zijn vroegere werkgever
heeft gegeven. Het is evenzeer aannemelijk dat hij na het kamp terugverlangde naar
Nederland, naar de mensen tot wie hij zich in zijn dagboek af en toe had gericht.
Maar de televisie was hij niet vergeten en met vooruitziende blik begreep hij dat
daaraan ook in Nederland verder gewerkt zou worden. Ongeduldig wachtte hij op de
gelegenheid om er een bijdrage aan te leveren. Het Eindhovense concern was in de
naoorlogse situatie in feite zijn enige concrete hoop. Het verlossende woord kwam in
het voorjaar van 1947 toen ir. Nordlohne, zijn vroegere baas van de zenderafdeling
van het NatLab, hem namens de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (nsf) in
Hilversum meldde dat in overleg met Eindhoven besloten was dat hij, Erik de Vries,
per direct fotografisch werk voor de nsf kon verrichten tegen een maandsalaris
berekend naar een jaarwedde van 4500 gulden.76 Hoewel het geen televisiewerk was,
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pakte hij het aanbod met beide handen aan. Het ging om het maken van foto’s voor
een boek ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de nsf in 1948.77
De nsf was in 1918 opgericht als fabrikant van radiozendinstallaties, in eerste
instantie ten behoeve van de scheepscommunicatie, maar in 1920 installeerde de nsf
een radiozender op de Amsterdamse Effectenbeurs ter verspreiding van beursinfor
matie naar 170 klanten in het hele land.78 De nsf kwam eerder ter sprake als producent
van radiotoestellen voor Philips, als inrichter van de zender voor de phohi en als plaats
voor de uitzendingen van de Happy Station van Edward Startz in 1928. Daarvoor al
had het bedrijf van uitzendaspiraties blijk gegeven, en deze werden in 1923 gehono
reerd met een door de regering afgegeven machtiging tot het uitzenden van publieke
programma’s. De directeur van de nsf, Anthonie Dubois, stond een algemene
nationale omroepmaatschappij voor ogen, waarvoor hij de steun van Philips kreeg.
Het motief was niet ideologisch, maar commercieel, namelijk de inrichting van een
technisch en financieel gezond omroepsysteem dat de markt voor radioapparatuur
zou kunnen bevorderen, dat wil zeggen het stimuleren van de verkoop van radio-onderdelen en later radiotoestellen. Anton Philips werd commissaris en bekostigde onder
meer de bouw van twee stalen zendmasten van zestig meter hoog, die een goede
ontvangst in het hele land mogelijk maakten.7? Ook de programma’s werden met
steun van Philips gefinancierd; Philips stelde bovendien de definitieve programmering
vast uit een aanbod dat werd geselecteerd door een programmacomité, voorloper van
de Hilversumse Draadloze Omroep (hdo).80
Zoals al ter sprake is gekomen, was de hdo in 1923 in het leven geroepen als een
comité van ‘luistervrienden’ van de nsf. Initiatiefnemer was Willem Vogt, die bij de
nsf werkzaam was. De hdo wilde de radio-omroep bevorderen in de breedste zin van
het woord, zonder voorkeur voor enige godsdienstige of politieke richting. De
programma’s (gesproken woord en muziek), die eerst verzorgd werden door de nsf
zelf, werden al spoedig overgenomen door de hdo. Het Concertgebouworkest was
vanaf 8 januari 1925 zelfs wekelijks te beluisteren. Sponsor Philips nam in 1926 de
complete nsf over. Feitelijk vormden de activiteiten van de programmadienst hdo,
die van de nsf een zender huurde, een belangrijke overweging voor Philips om de
zwaar verlies lijdende nsf in leven te houden. Ook de andere intussen opgerichte
omroepverenigingen hadden zich al gemeld. Vanaf 1926 ging de hdo als omroepstichting zijn eigen weg en fuseerde als Algemeene Nederlandsche Radio Omroep (anro)
in 1928 met de in 1927 opgerichte Nederlandsche Omroepvereniging tot de avro.81
Om aan de vraag tegemoet te komen werd in 1927 een tweede zender in Huizen
ingericht. Na de Tweede Wereldoorlog werd de gehele activiteit van Philips op het
gebied van telecommunicatie naar Hilversum verlegd; de officiële naam werd nv
Philips’ Telecommunicatie Industrie.82 Met het in beeld brengen van deze geschie
denis, waarin Philips niet alleen de rol van financier, maar ook die van zendgemach
tigde had, ging De Vries in 1947 aan het werk. Het in elkaar zetten van het boek zou
hij echter niet van nabij meemaken; hij zat toen alweer in Eindhoven, op de ver
trouwde plek in het NatLab. Televisie was nu heel dichtbij.
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Het NatLab was in de periode tussen 1916 en 1946 onder leiding van Gilles Holst
nog een hybride’ laboratorium geweest met verschillende taken en doelen, zoals het
verbeteren van lampen, de ontwikkeling van nieuwe producten en — zij het in mindere
mate — het testen en meten. Toen de natuurkundige Hendrik Casimir in 1946 de
leiding kreeg van het NatLab, werd de koers meer gericht op werkelijk innovatief
onderzoek, al verwachtte Philips wel dat het laboratorium zaken zou ontwikkelen die
op de lange termijn voor massaproductie geschikt waren.83 Mogelijke vindingen
zouden overgedragen moeten worden aan de zogenaamde Hoofd-Industriegroepen,
die het prototype in een fabrieksproduct moesten omzetten. Zo’n innovatieve strategie
werd in de tweede helft van de jaren vijftig toegepast bij onderzoek naar de mogelijk
heden van kleurentelevisie.84 Onder Casimir behield het Natlab veel autonomie; de
scheiding tussen onderzoek en ontwikkeling bleef bestaan.85
Televisie was na de Tweede Wereldoorlog bij Philips niet langer onderwerp van
innovatie, maar werd gezien als een belangrijk medium met grote afzetmogelijkheden.
Dat blijkt uit het feit dat het concern tussen 1946 en 1948 vijf miljoen gulden besteedde
aan de ontwikkeling en productie van televisie; in 1948 rolden dertigduizend kathodestraalbuizen en zo’n vijfhonderd ontvangtoestellen van de band86 — een enorme
investering, mede ingegeven door het ‘not invented here-syndroom’ en gericht op het
verwerven van een leidende positie op de televisiemarkt.87 Die was in beweging door
grote concurrentie met als inzet de beeldlijnenstandaard. Direct na de oorlog bereikte
Philips al een standaard van 567 beeldlijnen, terwijl het Britse systeem op 405 was
blijven steken. Het Franse systeem van 819 beeldlijnen vormde de geduchtste concur
rentie. Philips had wel een sterke troef, namelijk de snelle ontwikkeling van beeld
buizen, waardoor het bedrijf zijn positie als elektronenbuizenleverancier in Europa
had verstevigd. Uiteindelijk presenteerde Philips in 1949 een beeldlijnenstandaard van
625, en behalve door Engeland en Frankrijk werd deze in heel Europa aangenomen.88
Bovendien zette de Radio Corporation of America (rca) deze standaard ook door in
Zuid-Amerika, waar de wisselstroomfrequentie gelijk was aan die in Nederland,
terwijl in de Verenigde Staten zelf niet afgeweken werd van de al in 1941 gekozen
standaard van 525 beeldlijnen.8?
In het kader van de strijd om een Europese standaard voor het beeldlijnensysteem,
die dus in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog niet leidde tot een Europese
harmonisatie, had Philips laten zien dat het een belangrijke factor op televisiegebied
was geworden.90 Het kon en moest nu de leiding nemen; televisie lag immers ‘geheel
binnen onze technische scope en onze commerciële mogelijkheden, daar het een
massa-artikel en toonbankartikel wordt’.91 Maar zonder inhoud zou er voor zo’n
massaproduct geen afzet zijn.
Eind november 1947 plande Philips in het geheim proefuitzendingen voor televisie.
De enige die daaraan inhoud en vorm zou kunnen geven, was Erik de Vries, die dan
ook ijlings naar Eindhoven werd gehaald. We kunnen het ook anders stellen: De
Vries’ inspanningen ten behoeve van de inhoudelijke ontwikkeling van televisie in de
jaren dertig vormden een symbolisch beginkapitaal dat snel werd uitgebouwd ten
behoeve van Philips’ commerciële ambities op het nog braakliggende televisieterrein
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in Nederland en Europa. Op 1 december 1947 kreeg hij tegen een jaarsalaris van
vijfduizend gulden een nieuw dienstverband bij het NatLab, met als opdracht het
leidinggeven aan experimentele televisie-uitzendingen.92
Het concern had intussen een aanvraag gedaan voor een zendmachtiging en stelde
zich voor om vanaf eind februari 1948 gedurende vierenhalf uur per week proefuitzendingen te organiseren. Daartoe zou in januari begonnen worden met het opstellen
van 75 projectieapparaten (toen nog volgens de 567-beeldlijnenstandaard) en anten
nes.93 Het NatLab wilde ook investeren in een volledig uitgeruste studio van ten
minste 450 vierkante meter met drie camera’s en een reportagewagen, alsmede in
personeel dat nodig was om de uitzendingen voor te bereiden en te realiseren. Philips
berekende dat het voor de investering 455.000 gulden nodig zou hebben en voor de
exploitatie nog eens 140.000 gulden.94 Al snel zou het studioplan al te ambitieus
blijken te zijn, maar Philips Experimentele Televisie (pet) ging wel van start, met een
kleinere studio van vijf bij elf meter, twee mobiele camera’s en al het benodigde
personeel.

Philips Experimentele Televisie
‘U hebt het aan de vlag al gezien, dames en heren, dit is Philips Experimentele
Televisie’, zo begon omroepster Bep Schaefer een uitzending van pet vanuit de studio
in Eindhoven. Philips-mensen en de leden van het hoofdbestuur van de ptt kregen
op 18 maart 1948 in golfclub De Eindhovensche Golf te Valkenswaard op zo’n tien
kilometer van Eindhoven, waar een ontvanger stond opgesteld, een voorpremière met
een gemengd programma.9$ Het was een basisschema van nieuws, cultuur, en
educatie, dat steeds meer verfijnd zou worden. Het werd als volgt gepresenteerd:

1. Aankondiging
2. N ieuwsberichten
3- Tele-Varia:
— Manipulaties door Cardim
— Een amateur-astronoom toont een door hemzelf vervaardigde kijker (Falstar)
— Interview over kampioenswedstrijd van psv
— Georgette Hagedoorn met enige chansons
4. Filmjournaal
5. De kunst van het bloemen schikken (verzorgd door de firma Eeuwige Lente)
6. Yank and Doodle (Kees Pruis sr. en jr.)
7. Sluiting

Vanaf 1 april 1948 realiseerde Philips een reguliere, zij het vooralsnog tijdelijk bedoelde
televisie-uitzending. Tot aan de laatste experimentele uitzending op 10 juli 1951
werden 264 uitzendingen gemaakt, alle onder leiding van Erik de Vries. Hij kreeg de
grootst mogelijke vrijheid bij de invulling en vormgeving van de programmering; die
vormt daarom een belangrijke bron van inzicht in zijn ideeën over televisie in de
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praktijk, pet :zond op dinsdag en donderdag een gevarieerd programma uit en op
zaterdagavond1 een lange speelfilm, meestal afkomstig uit Amerika of Frankrijk. Elke
uitzending werd naar
naar
eeneen
idee
i ’van —
De -Vries
geopend met de muziek van de ‘ouverture
uit
it de film Great Expectations van David Lean (waarvan de titel de utopische visie op
het medium weergeeft) .?6
pet was in feite ook de eerste commerciële televisie met regelmatig programma’s
over lifestyle — al werden die toen niet zo genoemd — die werden gesponsord door de
lokale middenstand. Ook was er aandacht voor lokaal nieuws (gebeurtenissen in
Eindhoven) en - in de vaste rubriek Tele-Varia - voor Philips zelf. De uitzendingen
droegen aldus bij aan de vorming van de eerste televisiegemeenschap in Nederland,
bestaande uit mensen die zich verzamelden rond de 75 in bruikleen gegeven ontvan
gers in en rondom Eindhoven en die via televisie als het ware toetraden tot de
Philips-gemeenschap, zoals uit de invulling van Tele-Varia blijkt: ‘Sjoerd de Vrij voert
een gesprek met de heer P. Staal die het een en ander vertelt uit 40 jaren Philips-historie. Verder toont u Tele-Varia de David en Goliath van de Philips-Harmonie,
waarbij dirigent Van der Weyde een toelichting geeft. Tenslotte maken wij kennis
met een duivenliefhebber uit de Philips-staf.’?7
pet bracht daarnaast extra programma’s bij bijzondere gelegenheden. Op vrijdag
28 juni 1948 zond men een filmreportage uit, gemaakt op 9 juni 1948, van het grote
défilé voor de heer en mevrouw A.F. Philips-De Jongh ter gelegenheid van de viering
van hun vijftigjarig huwelijksfeest. En voor de viering van oud en nieuw schreef de
directeur van het NatLab zelf de eerste nieuwjaarswens in het Brabantse dialect, een
dialoog voor Thomasvaer en Pieternel, die op 30 december 1948 bij pet werd
voorgedragen door Jan Castelijns en Elly Brambach-Fetter.?8 Traditiegetrouw bood
deze nieuwjaarswens een blik op het afgelopen jaar, dat bij Philips vanzelfsprekend
in het teken van televisie had gestaan. De prestatie van Philips en het nationale belang
daarvan werden met name genoemd.??
Jan Castelijns was cameraman, evenals Erik de Vries. Deze bediende vanwege zijn
lengte een camera met een extra zoeker en nam daarnaast de regie voor zijn rekening.100
Piet Beishuizen en Wil van Vlerken hadden respectievelijk de programmaleiding en
de technische leiding. In feite vormden zij de vaste medewerkers, samen met inter
viewer en presentator Sjoerd de Vrij, die bij De Vries persoonlijk solliciteerde:

Vanuit een onmetelijke hoogte keek hij op mijn zeer schaars behaard hoofd neer
en zei: ‘Dat zal mij een glim geven! Daar zal eventueel ieder keer wel een pond
poeder voor nodig zijn om dat weg te werken.’ Ik moest vervolgens een verhaal
afsteken. ‘Als je dat goed doet, word je aangenomen. Zo niet, dan donder je maar
weer op.’ Jan Castelijns had me gezegd dat het bij Erik vooral om de inhoud ging,
die betrokken, liefst links moest zijn.101
De Vrij werd aangenomen. Samen met De Vries, Beishuizen en Van Vlerken ging
hij in juli 1948, na de eerste reeks uitzendingen, op werkbezoek naar
naar de
de bbc
bbc,, waarvan
het televisiecentrum in het Alexandra Palace in het centrum van Londen was gevestigd.
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De Britse omroep was al tweeënhalf uur per dag in de lucht, met een programma
waarin ‘kijkspelen’ (televisiebewerkingen van toneelstukken, operettes en revues) de
hoofdmoot vormden.102 De Vrij had kunnen waarnemen dat De Vries het vak al tot
in de finesses beheerste en ook daarom bij de bbc meer zakelijke belangstelling aan
de dag legde voor de ‘beeldschone omroepster Sylvia Peeters dan voor de camera’s,
de regie en de uitvoerende artiesten’.IO3
Philips nam het nieuwe medium zeer serieus. Niet alleen wilde het bedrijf dat de
staf optimaal voorbereid was, ook werden de ervaringen van de eerste vijf maanden
beschreven in een publicatie van de inhoudelijke en technische informatie, die behalve
in het Nederlands in nog vier andere talen werd uitgebracht.104 Als vorm van instructie
was de publicatie een strategie om Philips als een belangrijke uitzendgegadigde in
Nederland te profileren, en tegelijkertijd kon het bedrijf zich ermee mengen in de
strijd om het televisieleiderschap in Europa. Dat was in handen van de bbc, maar
vanwege de technische voorsprong had Philips alle reden te denken een minstens zo
grote rol te kunnen spelen.
In februari 1950 bracht Erik de Vries opnieuw een bezoek aan de bbc in het
Alexandra Palace. In een brief had de bbc het doel van het aangekondigde drieweekse
bezoek als volgt bevestigd: ‘so that you may be able to study at First hand the problems
which arise in connection with the daily operation ofa television service.’,o* Dit maakt
duidelijk dat Philips zich voorbereidde op een reguliere televisie-uitzending na pet.
De Vries keek uitgebreid rond, vergaarde informatie over zowel de nieuwste techni
sche mogelijkheden als de ontwikkeling van de programmering en de interne orga
nisatie van een televisiedienst. Het meest nog was hij getroffen door de plezierige,
maar kritische bespreking van programmavoorstellen.106 Hij was al in 1936 als eerste
Nederlander bij de bbc op bezoek geweest, zoals eerder is besproken. Dit vierde bezoek
was zonder twijfel in het bijzonder vruchtbaar; nu hijzelf in de televisieproductiepraktijk aan het werk was, konden de bij de bbc opgedane ervaring en inzichten waar
mogelijk op de Eindhovense werkvloer worden toegepast.
pet streefde naar steeds verdere professionalisering; die werd technisch mogelijk
door een gevoeliger camera, de supericonoscoop, en door verbetering van de ontvangst
op de 75 geplaatste toestellen die door Freek Kerkhof waren omgebouwd. Ook ging
de beeldkwaliteit omhoog door de invoering van de 625-beeldlijnenstandaard in
1949.*°7 Een derde camera maakte meer visuele variatie mogelijk en de buitenopnamen
brachten spektakel in de huiskamers. De Vries en Castelijns brachten op 10 september
1950 de allereerste voetbalwedstrijd op televisie, psv-fc Eindhoven. Dat betekende
niet dat pet zich inhoudelijk vooral spiegelde aan het Brabantse culturele leven in en
rond Eindhoven. Inhoudelijk bood pet een vrijwel volledig programma met de
grootste namen uit de Nederlandse kunst en cultuur, die door Erik de Vries naar
Eindhoven werden gehaald. Ze kwamen vrijwel zonder uitzondering uit zijn eigen
culturele omgeving, die gedeeltelijk bepaald werd door zijn bezoeken aan De Kring,
de kunstenaarssociëteit in Amsterdam. Opvallend aan de programmering is het grote
aandeel van cabaret en kleinkunst, waarvoor De Vries, zoals ook al bleek uit zijn
kampliedjes, een grote passie koesterde. Er waren cabaretoptredens (Kees Pruis,
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Georgette Hagedoorn, Annie M.G. Schmidt en Wim Bijmoer van cabaret De Inktvis,
Chiel de Boer en zijn gezelschap, Het Regenboog Cabaret onder leiding van Willy
van Hemert, Martie Verdenius, Wim Kan, Simon Carmiggelt, Cilly Wang, Negen
heit de klok). De theaterwereld was in brede zin vertegenwoordigd met variété (een
goochelaar, de Corita’s, de Wama’s en Snip en Snap, dans van Hans Snoek en het
Scapinoballet), toneel en voordracht (van Albert Vogel en Otto Sterman), waarbij het
laatste de minste eisen aan de regie stelde. Met de eerdergenoemde informatieve
programma’s, de sport, een kinderuurtje en kooklessen van Lily de Vries-de Ridder,
presenteerde pet een uitgebalanceerde televisieavond, die door Philips met trots en
regelmaat ook aan politici en buitenlandse gasten in de golfclub in Valkenswaard werd
gedemonstreerd.
Op 15 mei 1951 zorgde De Vries ervoor dat de zieke Anton Philips thuis een
televisieverslag kreeg van de festiviteiten rondom het zestigjarig bestaan van Philips.
Een betere illustratie van de ontwikkeling die het bedrijf vanaf de productie van de
gloeilamp had doorgemaakt, is nauwelijks denkbaar. Voor Philips was televisie het
belangrijkste product van de toekomst geworden, zoals Philips-president, Frans
Otten, zei tegén de journalisten die ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het
bedrijf in Valkenswaard bijeen waren: ‘Als wij nu in Nederland niet met de televisie
starten en niet mede hierdoor proberen de plaats, die wij veroverd hebben, te
behouden, voorspel ik dat het Philips-bedrijf binnen tien jaar ten gronde zal zijn. 'oS
Otten benadrukte dat Philips niet zelf uitzendingen wilde verzorgen, ook niet als de
omroepverenigingen niet bereid waren televisieprogramma ’s te gaan maken. Wel
stelde hij voor dat Philips op bescheiden schaal voort zou gaan met experimenten,
zoals tijdens pet met drie dagen per week, anderhalf uur per dag. Een half jaar later
zou het zover zijn.
Het goede moment

was zowel voor Philips als voor Erik de Vries een markeerpunt. Het experiment
bracht hem helemaal terug in het hart van de Philips-familie. Het was een intensieve
arbeidsperiode, waarin hij de glorieuze rol kon spelen van eindregisseur - iemand die
letterlijk en figuurlijk de touwtjes in handen had — en steeds voldoende ruimte wist
te creëren om vrijelijk te experimenteren. Met de mensen uit eigen kring vormde hij
in Eindhoven een grote familie, en hij stond daarvan aan het hoofd, de ‘vader van de
televisie’, zoals hij later vaak is aangeduid. Ook in letterlijke zin integreerde hij privé
en werk. Met Lily de Radder was hij op 5 augustus 1948 in het huwelijk getreden. Niet
lang daarna, op 25 december 1948, ontmoette hij op De Kring de balletdansseres Hans
Snoek. Zij was op de hoogte van wat er in Eindhoven gebeurde en zocht een groter
podium voor haar Scapinoballet. Dat kreeg ze, en daarbij bleef het niet. Erik de Vries
en Hans Snoek zouden elkaar niet meer loslaten.
Uit de wijze waarop Philips pet organiseerde, blijkt dat het bedrijf met het
experiment wilde laten zien dat het in elk geval op het vasteland van Europa de leiding
kon nemen van een reguliere televisie-uitzending. Met pet had Philips ervaren dat
pet
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niet alleen commerciële maar ook culturele overwegingen bij televisie relevant waren.
Philips wilde aan potentiële afnemers laten zien hoe televisie in de praktijk werkte
met het oog op massaproductie; tegelijkertijd diende ten behoeve van een reguliere
uitzending ook uitgezocht te worden welke ontspanningswaarde de televisie voor het
publiek kon hebben.109 De kijkers naar de 75 geplaatste ontvangtoestellen waren dan
ook verplicht om hun waardering van de programma’s aan te geven op een enquête
formulier.
Een eerste resultaat werd gepubliceerd aan het eind van 1948. Bovenaan op de lijst
van ‘diverse programma’s’ stond de ‘negerdeclamatie’ van Otto Sterman van 4
november 1948: een voordracht van deze van oorsprong Surinaamse acteur. Bij de
journaals waardeerden de kijkers de actualiteit, die door De Vries al in 1938 als
belangrijkste kracht van het nieuwe medium werd aangegeven.110 In die categorie
voerde de film over de kroning van Juliana in september 1948 de lijst aan. Het rapport
stelt dat de waarderingscijfers over het algemeen erg hoog waren en er geen onder
scheid was waar te nemen naar genre. ‘Alles wordt gewaardeerd, maar de manier
waarop iets gebracht wordt is doorslaggevend. ’ Daarmee werd gedoeld op persoon
lijkheden en de vormgeving.111
De programmawaarderingen over 1949 laten een wat ander beeld zien; het publiek
waardeerde de toneelvoorstellingen het meest, evenals de voordrachten. Daaruit werd
geconcludeerd dat er aan de andere programmaonderdelen, met name dans en sport,
nog veel te verbeteren viel. Die vormden de ware uitdaging voor techniek en regie,
met name wat ‘stijl en cameravoering’ betreft. Voor de toekomstplannen van Philips
was het bovendien relevant te moeten constateren dat reclame door de kijkers niet
gewenst was.112
Philips was overigens niet uit op een commerciële zender. De onderneming werkte
vertrouwelijk aan het idee van ‘Televisie Holland’, waarbij de ptt en Philips de
technische apparatuur ter beschikking zouden stellen en de omroepverenigingen
collectief met gebruikmaking van Philips-studiomateriaal een studio konden inrich
ten om als ‘neutrale omroep’ in het experimentele stadium een ‘6-10 uren programma’
te verzorgen. De eerste nieuwe zender werd gepland in Amsterdam of Delft (met een
voorkeur voor Amsterdam); de ‘neutrale omroep’ zou de plaats van de studio bepalen,
in Hilversum of Duivendrecht.H3 Kortom, Philips ontwikkelde een strategie voor
televisie-uitzendingen na pet, waarbij het bedrijf zelf de belangrijkste investering deed
met techniek en faciliteiten (en later ook personeel) en daarbij de bestaande omroep
verenigingen uitsluitend als distributeurs van programma’s beschouwde. De gedachte
dat een ‘neutrale omroep' volstrekt in tegenspraak was met de Nederlandse verzuilde
samenleving van dat moment, paste eenvoudigweg niet in het beeld van Philips over
het nieuwe medium, dat grensoverschrijdend was, zoals ook de radio bij Philips, met
de pcj en de phohi, per definitie ‘algemeen’ was geweest. Dat televisie al snel de
organisatievorm van het (verzuilde) radiobestel zou krijgen, was al even ondenkbaar.
Voor Philips stonden de belangen van televisie voorop. Dat gold nog veel meer voor
Erik de Vries.
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Eerste televisieregisseur

Op het juiste moment na de Tweede Wereldoorlog hadden De Vries en Philips elkaar
gevonden. De Vries kon eindelijk het pionierswerk verrichten dat hij noodzakelijk
achtte voor de ontwikkeling van televisie waarnaar hij zo verlangend had uitgekeken.
pet bood hem het podium om de potentie van televisie als cultureel medium te tonen.
Dat maakte hem tot de centrale figuur in de verdere ontwikkeling van het medium
en bezorgde hem de daarvoor noodzakelijke autoriteit, zoals het Eindhovensch Dagblad
van 5 juni 1948 treffend beschreef: ‘Als vroeger het orakel van Delphi zetelt thans E.K.
de Vries, Nederlands eerste Televisieregisseur op zijn driepoot.’
Hoe nu zouden we het karakter van televisie als cultureel medium volgens Erik de
Vries kunnen omschrijven? In de eerste plaats kan worden geconstateerd dat wat De
Vries in 1938 als de grootste attractie van televisie zag, het weergeven van actuele
gebeurtenissen, voor hemzelf — en ook voor de PET-kijkers — een relevant, maar niet
bepalend onderdeel van de programmering werd. Toen hij regisseur was, had hij
aandacht voor kwaliteit en een onderhoudende programmering, en daarbij waren
vooral culturele zaken voor hem belangrijk. Dat interviewer Sjoerd de Vrij in 1948
werd aangenomen nadat hij tijdens zijn sollicitatie bij De Vries een links gekleurd
verhaal had verteld, betekende geenszins dat die kleur ook op televisie zichtbaar en
hoorbaar moest zijn. Als De Vries al een propagandist was, dan was hij het van de
televisie. Wel omgaf hij zich het liefst met personen die ook politiek links georiënteerd
waren; daarin verloochende hij zijn afkomst niet. Zijn voorkeur voor cultuur betrof
voor een belangrijk deel de kleinkunst en het cabaret, een vorm waarbij mild of scherp
maatschappelijk commentaar geleverd kon worden, zoals hijzelf ook in zijn kamplied
jes had gedaan.
Het zal dan ook geen verbazing wekken dat hij van de laatste PET-uitzending op 10
juli 1951 een speelse afsluiting maakte, namelijk over een ballonvaart die op 7 juli had
plaatsgevonden.114 Daarbij was hij met een filmcamera in een ballon opgestegen om
de ‘televisievaart’ (de vlucht van televisie) in Eindhoven vast te leggen; hij kreeg er in
juli 1955 door Godfried Bomans namens de Haagse Ballonclub de filmprijs 1954 en
een eretitel voor uitgereikt. Daarbij moest De Vries plechtig verklaren: ‘Ik ballonmaatje Erik Klaas de Vries verklaar te zijn geweest een waardeloze zak met zand, ballast
die weggeworpen wordt, tot op het ogenblik dat ik per ballon ging varen.’115 De ballon
vaart schijnt te hebben plaatsgevonden boven het landelijke Overbroek op de grens
van Brabant en Limburg, ‘een aardig buurtschap, met vele kippen. Ik zal er niet gaan
wonen.’
En zo zou Erik de Vries de rest van zijn leven herinnerd worden aan de dag waarop
hij ten hemel steeg, als een koning die heerste over zijn eigen televisierijk, al beperkte
zich dat nog tot Eindhoven en omgeving. Maar hij zou al snel met beide benen op
de grond staan, of liever bijna wegzakken in het drassige grasland van het verzuilde
Nederland. Het Eindhovensch Dagblad van 5 juni 1948 stelde na de eerste PET-uitzendingen voorzichtig de eerste vragen over ‘het principiële standpunt van de onderschei-
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dende groepen uit onze samenleving’. Dat zou inderdaad een belangrijke rol gaan
spelen bij de verdere ontwikkeling van televisie.
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Speelbal van de verzuiling: 1951-1953

Zal ik, zoon van m’n vader en bewust leerling
van een openbare school, onderwijzer worden
op een bijzondere. Niet één Rusland, maar 5!1
Half september 1951 sierde een foto van een lachende Erik de Vries met aan zijn zijde
een stralende Hans Snoek een pagina in menig dagblad. Na een ontmoeting op De
Kring tijdens de kerstdagen van 1948 en een bezoek van Snoek aan de studio van pet
in Eindhoven op 26 januari 1949 meldde Erik de Vries zich op 29 januari in de P.C.
Hooftstraat 55 te Amsterdam, waar zij het bovenhuis huurde en waar hij kort daarna
zijn intrek zou nemen. Hij zou er meer dan vijftig jaar met haar wonen.2 Middenin
het centrum van de hoofdstad groeide hun woning al snel uit tot een plek waar
cultureel Amsterdam elkaar ontmoette.* Op 15 september 1951 traden zij in het
huwelijk, vlak nadat De Vries officieel gescheiden was van Lily de Ridder. Een
‘Televisie-ballet-huwelijk’, zoals De Telegraafvan 17 september kopte.
Hans Snoek, geboren in 1910, was in 1928 naar Duitsland vertrokken om te leren
dansen bij Kurt Jooss, de vertegenwoordiger van de expressionistische Ausdruckstanz.
Terug in Nederland richtte ze in Amersfoort haar eigen balletschool op. Toen ze in
1939 naar Amsterdam verhuisde, nam ze een dansschool over in Amsterdam-Zuid.
Ook de zolder van het huis in de P.C. Hooftstraat waar ze was gaan wonen, werd
dansstudio. In de oorlog had ze een klein dansgroepje, waarmee ze clandestiene
voorstellingen gaf en geld ophaalde voor het kunstenaarsverzet. In mei 1945 werd haar
gevraagd ‘iets met kinderen te doen voor het bevrijdingsfeest’. Dat werd de eerste
jeugdballetgroep ter wereld, het Scapino Ballet, waaraan zij tot 1970 leiding gaf.4
In de kranten die over het huwelijk berichtten, werd gewag gemaakt van de
toevallige samenloop van omstandigheden. De foto van het paar stond afgedrukt naast
de aankondiging dat ‘Televisie kan beginnen’;* de regering had aan de Nederlandse
Televisie Stichting (nts) een machtiging verleend om onder bepaalde voorwaarden
experimentele televisie-uitzendingen te verzorgen, en de nts had intussen besloten
deze op 2 oktober 1951 van start te laten gaan, en wel in Bussum.
Dat was niet de eerste locatie waaraan Philips dacht toen het bedrijf een officieel
vervolg op pet voorbereidde, en Bussum paste evenmin in het beeld dat Erik de Vries
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bij de verdere ontwikkeling van televisie voor ogen stond. Hij wilde liever een studio
inrichten in Amsterdam, want ‘alle toneelspelers woonden in Amsterdam, en alle
musici, op een paar na die in Rotterdam woonden’.6 Bij de keuze van een geschikte
ruimte lieten de verschillende spelers in het veld hun belangen zwaar meewegen. De
Nederlandse Bioscoopbond (nbb) had bij monde van R. Uges, die namens de bond
zitting had in de (Tweede) Televisiecommissie, voorgesteld om de Cinetone-studio s
(voor geluidsfilm) te Duivendrecht voor televisie in te richten; de nbb had die studio’s
in beheer. Philips en de ptt waren op zuiver technische gronden voor en bovendien,
zo was berekend, zou de verbouwing van Cinetone sneller en goedkoper zijn dan de
inrichting van een garage aan de Spoorstraat in Hilversum, de tweede optie.
De nbb zag in de keuze voor Cinetone aanvankelijk ook een basis voor toekomstige
samenwerking tussen de filmwereld en televisie.7 Die houding veranderde radicaal
onder invloed van een brede internationale actie. De bioscoopwereld voelde zich
dermate bedreigd door de komst van televisie, dat zij besloot geen enkele steun in
welke vorm dan ook te verlenen aan de ontwikkeling ervan. Het gevolg was dat de
bond, ondanks het eerdere initiatief om de televisiestudio’s in zijn Cinetone-complex
te krijgen, plotseling niet meer bereid was om een ruimte daar te verhuren.8 Met die
internationaal geplande boycot van televisie zou het uiteindelijk meevallen, maar de
actie maakte de nbb terughoudend, en dat was niet bevorderlijk voor een snelle
invoering van televisie in Nederland.
Daar kwam bij dat de locatie van de Cinetone-studio’s weerstand opriep bij de
omroepen. De garage aan de Spoorstraat was bovendien al eigendom van de Neder
landse Radio Unie, het samenwerkingsorgaan van de omroepen; dat was een goede
aanleiding om een ruimte dichtbij ‘huis’ te bepleiten, het liefst dus in Hilversum.
Tussen het voorjaar van 1950 en januari 1951 werd druk onderhandeld overeen locatie,
over noodzakelijke investeringen en over de rolverdeling tussen de verschillende
betrokken partijen.9 Philips wilde zo snel mogelijk beginnen, en toen zich geen nieuwe
locaties aandienden en het concern het gebouw Irene, een voormalig kerkje, in het
centrum van Bussum kon huren, aarzelde Philips niet.10
Het gebouw werd ingericht als experimentele televisiestudio voor de nv Philips
Telecommunicatie Industrie, de vroegere nsf. De omroepverenigingen waren bereid
600.000 gulden te investeren voor de beoogde twee jaar met dienovereenkomstige
toewijzing van televisiezendtijd en met behoud van eigen karakter. Philips en de ptt
hadden elk al 300.000 gulden geïnvesteerd. Philips bracht bovendien alle apparatuur
in die gedeeltelijk ontwikkeld was bij de nsf en die gebruikt werd in Eindhoven. Dat
betrof een beeld- en geluidzender te Lopik, een mobiele installatie met drie camera s,
filmapparatuur (35 en 16 mm-aftastapparatuur), verlichting, schakel- en mengapparatuur, centrale controleapparatuur inclusief generatoren, beeld- en relaisapparatuur
en voeding: alles bij elkaar voor nog eens 600.000 gulden. Ook stelde Philips
‘specialisten uit Eindhoven en Hilversum’ ter beschikking om personeel van omroep
en ptt te trainen in studiotechniek.11
Een van die specialisten was Erik de Vries, die lijdzaam had moeten toezien hoe de
strijd om de plaats waar televisie zou worden ontwikkeld de invoering van het medium
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had vertraagd. Wat hem betreft was die strijd symptomatisch voor de afstand die er
was tussen de culturele wereld en de omroepwereld. De Vries zag dat televisie de
cultuur in haar directe nabijheid moest hebben om echt iets te kunnen worden. In
de korte, maar intensieve periode dat hij werd uitgestuurd om de van regeringswege
goedgekeurde experimenten namens Philips te begeleiden, zou hij echter telkens weer
stuiten op de naar binnen gerichtheid van de omroepen. Die zou onverenigbaar
blijken te zijn met de grensoverschrijdende kracht die hij televisie toedichtte.
Van Eindhoven naar Bussum

Al tijdens pet zocht Philips naar een versterking van de allianties die het bedrijf was
aangegaan met ‘partners in televisie’, zoals de ptt (voor het zenderpark), de regering
(met het oog op de definitieve invoering van televisie) en de Hilversumse zendge
machtigden (voor een ‘neutrale omroep’ die een algemeen programma moest bren
gen).12 In verband met dat laatste werd het overleg van Philips met de in 1944
opgerichte Federatie van Omroepverenigingen vanaf het najaar van 1949 geïntensi
veerd en werden er afspraken gemaakt. Philips zou de televisieapparatuur, een
zendinstallatie en ontvangers leveren, en personeel (onder wie De Vries en J. Castelijns).13 Dit overleg liep vooruit op het begin van de feitelijke samenwerking vanaf
1951, waarbij de ptt een zender in Lopik installeerde en de studio werd ingericht in
Bussum.
Voordat het zover was, moesten meer obstakels worden overwonnen, en niet alleen
bij de keuze van de locatie. Philips wilde snel vooruit, omdat een groeiende afzetmarkt
alleen gegarandeerd was bij invoering van een reguliere televisiedienst, en ook de
Nederlandsche Omroep Zender Maatschappij (de Nozema) stond klaar met de
benodigde technische ondersteuning en misschien met nog wel meer, namelijk de
ambitie om als een nationale omroep programmataken te gaan vervullen.14 De
Nozema was de beheerder van het zenderpark in Nederland, waarvan de vier grote
omroepverenigingen een aandelenkapitaal van veertig procent hadden en waarin de
ptt met een meerderheidsaandeel vertegenwoordigd was. Net als de ptt had de
Nozema er belang bij dat de regering gunstig zou oordelen over een mogelijke
technische ‘normalisatie’ van de televisie in Nederland. Dat aspect was de verantwoor
delijkheid van minister D. Spitzen van Verkeer en Waterstaat, die daarover aan de in
1948 geïnstalleerde Tweede Televisiecommissie advies vroeg.15 De commissie kwam
met een positief rapport dat — niet onverwacht — louter technische zaken betrof, zoals,
frequenties, beeldlijnen en kanalen, maar ook een gewenst experiment voor een
periode van twee jaar.16
De omroepverenigingen waren echter zeer terughoudend; zo vlak na de Tweede
Wereldoorlog waren zij nog druk doende de situatie van voor de oorlog te herstellen.
Bovendien waren ze onzeker over de houding van de regering tegenover het nieuwe
medium en de eventuele institutionalisering ervan in de Nederlandse samenleving.
Die houding was vooralsnog ook niet eenduidig. De eerste naoorlogse minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (ok&w), G. van der Leeuw, was een aanhan-
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ger van de ‘doorbraak’-gedachte; hij streefde een actieve cultuurpolitiek na en de
vorming van een nationale omroep. Zijn opvolger J. Gielen in het kabinet-Beel
(1946-1948) was juist een exponent van de verzuiling en maakte een abrupt einde aan
de actieve cultuurpolitiek van Van der Leeuw.*7 We zullen nog terugkomen op de
naoorlogse tegenstelling tussen ‘nationaal’ en ‘verzuild’ die het kader vormde voor de
discussie over de toekomst van de televisie in Nederland.18
Minister-president W. Drees vreesde tijdens zijn eerste kabinetsperiode (1948-1951)
dat invoering van televisie in een periode van wederopbouw de kooplust onder de
bevolking op onverantwoorde wijze zou stimuleren.*9 Op de achtergrond speelden
tevens ideeën over culturele nivellering, vervlakking en passiviteit die door televisie
in de hand zouden worden gewerkt. Die laatste waren met name onderwerp van zorg
voor het ministerie van ok&w, dat sinds 1945 verantwoordelijkheid droeg voor de
omroep en dus ook voor de zendmachtigingen. Het zou zich daarover nog uitgebreid
laten adviseren, maar trok in 1951 alvast het televisiebeleid naar zich toe en kwam, het
eerste advies van de Televisiecommissie volgend, met een beschikking voor een
televisie-experiment van twee jaar, overigens zonder geld beschikbaar te stellen.
Daarbij zouden de omroepen de programma’s verzorgen onder de vlag van de op 31
mei 1951 opgerichte nts, die als enige organisatie een televisiezendvergunning kreeg.20
Omdat de omroepverenigingen de inhoud mochten leveren, waren zij nu bereid
een financiële bijdrage te leveren, avro, kro, ncrv en vara investeerden elk 300.000
gulden (meer dus dan aanvankelijk was aangeboden) en meenden zo een organisatie
van televisie analoog aan die van de verzuilde radio te kunnen claimen.21 De secretaris
van de nts, J. Rengelink, belast met programma-aangelegenheden, onderbouwde die
claim met een beroep op de democratische en zuiver publieke grondslag van het bestel:

Technisch gezien is de televisie een voortzetting van de radio, maar veel belangrijker nog dan dat acht ik het feit dat de televisie, gelegd in de handen van de
omroepverenigingen, daarmee blijft buiten de commerciële sfeer, buiten de sfeer
van ‘sponsored programmes’, dat de televisie wordt gelegd in handen van vereni
gingen, die openbare verenigingen zijn, die culturele verenigingen zijn en die op
het gebied van de radio bewezen hebben, dat zij zich van hun verantwoordelijk
heid bewust zijn.22
Daarbij realiseerde Rengelink zich weliswaar dat de televisie een ander medium was
‘met eigen normen en eigen vormen’, maar in het stuk liet hij in het midden hoe deze
ingevuld konden worden, behalve door ontspanning, cultuur en educatie. Bovendien
werd de rol van de nts in de context van het televisie-experiment van de regering door
de verschillende betrokken partijen verschillend opgevat. Vanuit de regering gezien
trad de nts op als koepelorganisatie; zij had de zendmachtiging gekregen. Philips
beschouwde de koepelorganisatie als een kanaal waarlangs het bedrijf het nieuwe
medium in de aandacht van het publiek kon aanbevelen. Vanuit de omroepvereni
gingen gezien was de nts hun vertegenwoordiger en diende de stichting de verschil
lende politieke omroepbelangen te behartigen, precies zoals Rengelink deed. Hij was

64

Boven: Erik de Vries met zijn jongere zus Els en broer Govert. [Nationaal Archief]

Onder: Deur van de werkkamer van Erik de Vries op het NatLab, 1931. [Nationaal Archief]

Boven: Freek Kerkhof maakte met deze apparatuur zijn eerste televisie-uitzending vanuit huis,
10 januari 1933. [pca]

Onder: Erik de Vries achter de camera bij Televisiedemonstratie Bedrijfsschool, oktober 1937. [pca]

Boven: Wachtenden voor de televisiestudio op de Voorjaarsbeurs in Utrecht, 1938. [pca]
Onder: Erik de Vries instrueert Manette Serie en May Borghels op de Voorjaarsbeurs in
Utrecht, 1938. [Nationaal Archief/PCA]

Erik de Vries op de Voorjaarsbeurs in Utrecht, 1938. [pca]

Boven: Iconoscoopcamera van Philips voor studio en buitenopname, 1938. [pca]

Onder: Philips-ontvanger van 405 beeldlijnen waarmee de Europese tournee werd
gemaakt, 1938-1939. [Nationaal Archief/pCA]
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Advertentie voor de televisiekaravaan van Philips, augustus 1939. [pca]

Boven: Erik de Vries en de Nederlandse gezant van Roemenië en Joegoslavië, mr. L.G. van Hoorn,
bij de televisiedemonstratie met de televisiekaravaan van Philips in Boekarest, 21 juni 1938.
[Nationaal Archief/pCA]

Onder: Televisiekaravaan van Philips in Boekarest, zomer 1938. Helemaal rechts staat Erik de Vries.
[Nationaal Archief/pcA]
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Max de Haas en Erik de Vries tijdens opnamen voor een weerbaarheidspropagandafilm in
Nederlands-Indië, zomer/najaar 1941. [Nationaal Archief]
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Max de Haas en Erik de Vries tijdens opnamen voor een weerbaarheidspropagandafilm in
Nederlands-Indië, zomer/najaar 1941. [Nationaal Archief]
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Philips Experimentele Televisie (pet),
april 1948. [pca]

Onder: Omroepster Bep Schaefer en Erik de Vries vlak voor de eerste uitzending van
1 april 1948. [pca]

pet,

Boven: Studio- en programmaverzorging pet, oktober 1948. Van links naar rechts:
Erik de Vries, Piet Beishuizen en Jan Castelijns (staand), [pca]

Onder: Sjoerd de Vrij (links) interviewt de burgemeester van Eindhoven, H. Kolfschoten.
Piet Beishuizen en Erik de Vries (rechts) zien toe. De man achter de camera is mogelijk
Harry Heuts. pet, 15 juni 1948. [pca]

Boven: Modellen showen de laatste collectie van modehuis Lampe, pet, 9 juli 1948.
Zittend links Erik de Vries. [Nationaal Archief/pCA]
Onder: Ank van der Moer en Guus Oster te midden van PET-crew. Erik de Vries (links),
Piet Beishuizen (midden) en Jan Castelijns (rechts), 17 juni 1949. [pca]

Boven: Voordrachtkunstenaar Orto Sterman tijdens PET-opname, 24 maart 1949. [pca]

Onder: Erik de Vries met Fien de la Mar en Tonny Schifferstein. pet, 1949. [Nationaal Archief/pCA]

Boven: Erik de Vries legt de laatste hand aan de haardracht van actrice Anneke de Graaf.
pet,

22 oktober 1948. [pca]

Onder: Piet Beishuizen (links) en Erik de Vries tijdens de ballonvaart in de
laatste uitzending van pet, io juli 1951. [pca]

Boven: Jeanne Roos, de eerste ‘nationale’ omroepster zoals de kijkers haar zagen tijdens de
eerste televisie-uitzending van de nts, 2 oktober 1951. [pca]

Onder: Overzichtsopname van studio Irene met Jeanne Roos zittend voor de camera tijdens de
eerste televisie-uitzending van de nts, 2 oktober 1951. [pca7anp]
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Reportagewagen van Philips voor NTS-uitzendingen, oktober 1951. [pca]
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niet alleen secretaris van de nts, maar ook van de Federatie van Omroepverenigingen,
en hij was programmasecretaris bij de vara. Voor Erik de Vries was de nts opdracht
gever met een publiek doel, en wel programma’s brengen voor de hele Nederlandse
bevolking, althans voor de televisiebezitters en hun vrienden en kennissen. De
uitkomst van dit krachtenspel zou nog op zich laten wachten. Televisie moest eerst
maar eens van start gaan.
De Vries dient de nts

Vanaf de eerste uitzending, die gepland werd voor 2 oktober 1951, zou de nts twee
zendavonden per week een gevarieerd programma brengen van anderhalf uur, waar
aan de bestaande omroepen elk een bijdrage zouden leveren. In de praktijk kwam dat
voor elke omroep neer op één avond per veertien dagen. Dat men betrekkelijk snel
kon beginnen na de ministeriële beschikking was te danken aan het feit dat het
Philips-personeel al in de zomer van 1951 volgens planning met de voorbereidingen
bezig was: technici werkten aan de inrichting van studio Irene te Bussum, en
‘programmamensen’, zoals Beishuizen en De Vries, begeleidden de programmaont
wikkeling. In augustus moest de apparatuur worden uitgeprobeerd en konden met
de camera’s oefenprogramma’s in de studio gebracht worden. Piet Beishuizen wilde
daarbij ‘programmamensen’ uit Hilversum betrekken, opdat deze ingespeeld konden
raken op de studio.23 Beishuizen werd als ‘programma-adviseur’ door Philips gedeta
cheerd, Jan Castelijns als cameraman en De Vries kreeg de leiding als ‘regisseur-leermeester’.24 Hij werd ook wel ‘leider en adviseur tv teams van de vijf Nederlandse
omroepverenigingen ’ genoemd.25
De Vries had niet alleen de supervisie over de realisering van de programma’s, maar
leidde ook de regisseurs op die door de omroepverenigingen waren aangewezen om
van de radio naar de televisie over te stappen. De nts omschreef zijn takenpakket heel
wat zuiniger, zoals uit het organogram blijkt waarop de hele nts uit die experimentele
periode in kaart is gebracht. In het algemeen bestuur waren de vijf omroepverenigin
gen (avro, kro, ncrv, vara en vpro) vertegenwoordigd en daaronder ressorteerde
een dagelijks bestuur met drie diensten: een financieel-economische, een technische
en een programmadienst met een Televisie Coördinatie Commissie (tcc). Daarvan
was Rengelink voorzitter en Piet Gros secretaris. De taak van deze commissie was
om met behoud van de autonomie van de omroepverenigingen alle maatregelen
te treffen, ten einde de onderscheiden programma’s tot een harmonisch geheel te
verenigen en er op toe te zien, dat de uitzendingen op een verantwoord peil van
beschaving staan en voorts alles te doen wat een goede en verantwoorde gang van
zaken bij de voorbereiding en uitvoering der programma’s waarborgt.26

De programmadienst, waarin ook de vijf omroepen vertegenwoordigd waren, kende
een afdeling decor, een studiedienst, een afdeling programma-uitvoering en een aparte
categorie die in het organogram als volgt zichtbaar is gemaakt: ‘Adviseur tijdelijke
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dienst door Philips beschikbaar gesteld, Erik de Vries: werkveld: bijzondere opdrach
ten.’27 Een vage omschrijving, waaruit in elk geval geconcludeerd kan worden dat De
Vries van meet af aan als een buitenstaander werd beschouwd, misschien wel als een
passant. De omschrijving was zelfs aanleiding om de verhouding tussen regisseurs in
dienst van de omroepverenigingen en Erik de Vries apart te agenderen. Om misver
standen te voorkomen, werd vastgesteld dat iedere omroepregisseur de leiding kreeg
van en verantwoordelijk was voor een bepaalde uitzending. Bij hun werk ontvingen
ze aanwijzingen en adviezen van Erik de Vries.28
Dat De Vries onderdeel van een machtsstrijd was geworden, realiseerde hij zich
waarschijnlijk op dat moment nog niet, ondanks de expliciete bevestiging van de
‘autonomie’ van de omroepverenigingen bij elke programmabeslissing. Hoeveel
speelruimte hem precies op papier werd gelaten, blijft onduidelijk, maar feit is dat hij
als enige ervaring had als televisieregisseur en dat de nts dus van hem afhankelijk was.
Noodzakelijkerwijs speelde hij een centrale rol bij de totstandkoming van de pro
gramma’s.

Nederland krijgt televisie

Op 2 oktober 1951 meldde Parool-medewerkster Jeanne Roos zich om negen uur ’s
morgens in de P.C. Hooftstraat bij Erik de Vries thuis. Ze reden samen naar Bussum
voor de ‘Generale Video’ van de allereerste Nederlandse televisie-uitzending, waarbij
zij als de eerste Nederlandse televisieomroepster optrad: ‘Regisseur Erik de Vries had
me gevraagd omdat hij me had zien optreden bij De Inktvis, het journalistencabaretprogramma van Het Parool,
en omdat de nts vanzelfsprekend een “buiten-zuilse” presentator nodig had.’29 In zijn agenda bij die datum noteerde De Vries ook:
‘Okeek’ (‘O, kom er eens kijken’), het wijsje dat hij als pauzesignaal gebruikte. De
opening van het programma was in die zin anders dan de ‘ouverture’ van de film Great
Expectations uit 1946,30 die altijd als begintune in Eindhoven had geklonken, namelijk
verschillend per omroep.
Het was voor hem het begin van een tweede experiment, dat een wat groter bereik
had vanwege de centrale zender in Lopik die voor doorgifte zorgde; wel moet men
bedenken dat er slechts enkele honderden televisietoestellen geregistreerd waren
(vijfhonderd in 1952), waardoor het aantal kijkers noodgedwongen beperkt bleef, al
keek er een veelvoud van de hoeveelheid registraties.31 De programma’s konden goed
worden ontvangen in Amsterdam en Utrecht. Rotterdam en Den Haag moesten al
met wat sneeuw genoegen nemen en in het zuiden, noorden en oosten van het land
zag je als je geluk had nog iets door de spikkeltjes heen.32 Dat zicht werd althans voor
het oosten en zuiden beter gedurende de twee jaar van het experiment door de
plaatsing van relaiszenders, straalzenders om een lange afstand te kunnen overbruggen;
kijkers in het oosten en zuiden van het land konden bovendien de uitzendingen van
de Duitse televisie opvangen. Alleen het noorden bleef achter, omdat pas aan het einde
van de jaren vijftig een zender in Smilde werd geïnstalleerd.33
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De Vries regisseerde zelf de openingsavond met een bekende toespraak van Jozef
Cals, staatssecretaris van ok&w, waarop we nog terugkomen, en het spel De Tover
spiegel van Willy van Hemert (tevens regie), Peter Koen en Evert Werkman, dat voor
het publiek de deur naar televisie opende en de met vragen omklede hoge verwach
tingen van het medium verwoordde: ‘Wie zal de waarde peilen van dit, Uw instrument
dat over duizend mijlen de wereld tot u brengt.’34 Een toverspiegel, zo werd televisie
voorgesteld. In de verzuilde samenleving van toen werd dat ook op een andere manier
opgevat: een toverspiegel die verschillende kleuren kon aannemen afhankelijk van de
omroepvereniging, maar ook het Nederlandse volk kon verenigen, zoals bij een
uitzending over Koninginnedag (voor het eerst op 30 april 1952), een reportage van
de Nationale Feestdag te Den Haag op 5 mei 1952, Prinsjesdag, voetbalwedstrijden
(zoals België-Nederland in Antwerpen op 10 oktober 1952), de inhuldiging van
Eisenhouwer, het watersnoodprogramma op 2 en 8 februari 1953 en de daarvoor in
het leven geroepen hulpactie ‘Beurzen Open, Dijken Dicht’ vanuit de Philips
Schouwburg te Eindhoven op 21 februari 1953.
Een hoogtepunt van deze algemene programma’s, die allemaal door Erik de Vries
werden geregisseerd, was ongetwijfeld de reportage van de kroning van Elisabeth 11
op 2 juni 1953, die rechtstreeks via steunzenders in het buitenland in de Nederlandse
huiskamers werd gebracht.35 Het was de eerste keer in de geschiedenis van televisie
dat een keten van Europese televisiezenders op elkaar was aangesloten, nog voor de
lancering door de European Broadcasting Union (ebu) van het televisie-uitzendingnetwerk Eurovisie in 1954.36
De omroepverenigingen vielen voor de invulling van hun televisie-uurtjes niet
alleen terug op radiomensen, maar ook op radioprogramma's, zoals de Bonte dinsdagavondtrein van de avro en Negen heit de klok van de kro — beide amusementspro
gramma’s die, evenals de shows van de vara met het dansorkest The Ramblers, op
zaterdagavond werden uitgezonden. Overigens was dat geen uitzondering; televisie
spiegelde zich in alle landen aan de radio, niet alleen wat de inhoud betreft, maar ook
in organisatiestructuur. 37 Binnen de geringe zendtijd van drie uur tijdens de experi
mentele jaren probeerden de omroepverenigingen een zo volledig mogelijk program
ma te brengen met naast amusement, informatieve en instructieve programma’s (op
het gebied van muziek, kunst en cultuur, geografie, koken, breien en mode), actua
liteiten en toneel. Voor reportages en documentaire programma’s van alle omroepen
werd samengewerkt met Multifilm in Haarlem; de actualiteiten werden op 16 mm of
35 mm ‘omkeermateriaal’ geschoten, dat in Haarlem werd ontwikkeld en vervolgens
in Hilversum van commentaar werd voorzien.38 Het toneelaanbod betrof een toneel
voorstelling, live uit de studio of een bewerking van een toneelstuk, speciaal gemaakt
voor de uitzending. Bij het televisietoneel klonk veelal in de keuze van de stukken de
kleur van de zuil door: een bijbels spel bij de protestants-christelijkeNCRV bijvoorbeeld
en titels als Slaafgeboornen ontwaakt bij de socialistische vara. De Vries assisteerde
bij de uitvoering van de ‘verzuilde’ programma’s de regisseurs en cameramensen van
de omroepverenigingen, behalve die van de kro.
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De kro had Jan Castelijns al tijdens zijn werk als cameraman voor pet in Eindhoven
benaderd om de katholieke televisiesectie te gaan leiden. Hij was de enige katholiek
in het PET-team bij Philips.3? Het viel Castelijns zwaar om als enige buitenstaander te
midden van de nieuw benoemde televisiehoofden de regels van het opereren binnen
het verzuilde bestel te doorgronden.40 De Vries had bij de cameratest voor nieuwe
omroepsters, die Mies Bouwman onderging voor de kro, nog wel gezegd ‘Die moet
je hebben’,41 maar verder liet hij het KRO-werk over aan Castelijns. Hijzelf bewaakte
voor het overige vooral de professionaliteit: het op tijd gereed krijgen van de decors,
het voorstel om een filmpje van tien minuten in te lassen, zodat er meer tijd besteed
kon worden aan decors en cameraopstelling voor een volgend programmaonderdeel,
eisen dat regisseurs aanwezig waren om te repeteren (en niet in de repetitietijd
radiowerk verrichtten) en een lange voorbereiding afdwingen voor het brengen van
toneel op televisie, want dat moest direct de eerste keer goed zijn.42 Zelf verplichtte
hij zich tot een optimale voorbereiding, waartoe hij de betrokken personen bij hem
thuis in Amsterdam uitnodigde voor het doorspreken van een generale repetitie of
met hen afsprak in café-restaurant De Rozenboom om de hoek van de studio in
Bussum. Zijn toewijding was legendarisch, evenals het enthousiasme dat hij op
mensen kon overbrengen en zijn gevoel voor detail. De uitvoerenden, zoals de
cameramensen, vonden Erik de Vries ‘heel leuk, een eigenaardig type ook’.43
Professioneel

De professionalisering van de televisieregie werd eveneens door Erik de Vries ter hand
genomen toen duidelijk werd dat na afloop van de experimentele periode op 1 oktober
1953 aan elke omroepvereniging twee tot vier regisseurs moesten worden toegevoegd.44
Daartoe werd een cursus georganiseerd in het voorjaar van 1953. De Vries had hierover
samen met Piet Gros de leiding. De Vries trad tevens op als docent op vele terreinen:
de belichting, principes van de regie, buitenreportages, het gezamenlijk schrijven en
opbouwen van een programma, de praktische repetitie.45 Als een heuse schoolmeester
(zijn vader indachtig) hield hij van alle deelnemers bij wat ze aan werk deden. Het
kan niet anders of hij was daarin enigszins teleurgesteld. Uit zijn verslag blijkt dat de
deelnemende regisseurs zich niet voor honderd procent inzetten voor het nieuwe
medium dat zij nog niet kenden, maar waarvan zij op grond van hun radio-ervaring
meenden voldoende af te weten.46
Het stak daarom des te meer dat de nts niet hem, maar deze onervaren regisseurs
wilde afvaardigen naar de grote radio- en televisietentoonstelling in Düsseldorf.
Daardoor zou, zoals een vakblad in een lovend artikel over De Vries als ‘schier
onmisbare figuur’ schreef, ‘een kundig representant van onze tv-activiteit daar door
zijn thuisblijven ontbreken’.47 Deze publieke aansporing van de nts kwam over, want
volgens zijn agenda van 1953 bezocht De Vries de tentoonstelling wel, van 30 augustus
tot 2 september. Hoe dit ook zij, zijn enthousiasme voor het nieuwe medium was
oneindig veel groter dan Hilversum toen kon verdragen. Mies Bouwman: ‘Hilversum
was zo oubollig en conservatief, en daar liep Erik rond, met zijn teksten en zijn lange
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lijf en zijn opvattingen. Dat klikte niet echt. Hilversumse bazen hadden überhaupt
weinig feeling met televisie.’48
Pogingen om Erik de Vries terzijde te schuiven, kunnen we niet anders interpreteren
dan als een strategische manoeuvre van de nts. Die paste in het beleid van de nts om
de bestaande omroepverenigingen alle ruimte te geven voor de opbouw van een eigen
televisiedienst, geschoeid op verzuilde leest. Daaraan deden de ‘algemene program
ma’s’ niets af. De Vries regisseerde die onder de vlag van de nts, en in de twee
experimentele jaren namen ze zelfs in aantal toe. In een terugblik noemde de nts twee
van deze programma’s zelfs het opvallendst, maar dat hoefde niet te betekenen dat de
nts als programmadienst in stand gehouden moest worden. Dit was hoogstens het
geval zolang er geen definitieve regeling van het bestel was.49 Anders gezegd: de nts,
bestaande uit vertegenwoordigers van de omroepen, zou in de toekomst ook de
algemene programma’s liever toedelen aan ‘verzuilde’ regisseurs dan aan Erik de Vries.
Dat daarbij deskundigheid minder werd gewaardeerd dan trouw aan de beginselen,
zou spoedig duidelijk worden.
De Vries vermoedde dat al wel, maar kon de consequenties ervan nog niet in volle
omvang overzien. Voor in zijn agenda van 1952 schreef hij: ‘1953, Geef me de vijf!’
Intussen deed hij zijn werk. Daarbij hoorde ook het namens Philips adviseren van de
Deense televisie. Uit correspondentie tussen De Vries en Norman Collins, die hij nog
kende van zijn bezoek aan de bbc in 1950, blijkt dat hij in het voorjaar van 1952, toen
Collins bij een bezoek aan Nederland De Vries weer ontmoette, de bui al zag hangen.
Dat was anderhalf jaar voordat de experimentele termijn zou aflopen. Tijdens dat
bezoek had hij kennelijk zijn hart uitgestort, want Collins, intussen hoofd van High
Definition Films Ltd, uitte zijn oprechte zorg en medelijden. ‘My heart bleeds for
you! I am sure however, that you are irreplaceable needed in your present job.’5° De
toon van De Vries’ antwoord was ironisch; de briefwas te lezen als een open sollicitatie.
Hij had een lach niet kunnen onderdrukken toen hij achteraf begreep dat Collins bij
zijn bezoek aan de Nederlandse televisie was voorgesteld aan vier of vijf vertegenwoor
digers van de verschillende organisaties 'in our somewhat miscarried television
organisation’.51
De situatie leek hem niet hopeloos, maar wel moeilijker dan die zou moeten zijn.
En omdat hij een idealist was, zou hij niet blijven als er geen mogelijkheden voor
televisie waren. ‘I couldn’t love tv as much, loved I not honor more.’52 Deze para
frasering van een oude Engelse dichtregel was De Vries uit het hart gegrepen; hij zou
er meermalen op terugvallen om zijn gemoedstoestand ten opzichte van televisie en
de ruimte die hij kreeg om eraan te werken tot uitdrukking te brengen. Dat hij in
Eindhoven al veel meer gedaan had dan de omroepen vanaf 1951 in de daaropvolgende
twee experimentele jaren nog zouden doen, gaf hem vanzelfsprekend de voorsprong
van professionaliteit, maar dat laatste was, zoals eerder al duidelijk werd, voor de
omroepverenigingen niet per definitie het belangrijkste bij hun streven een televisie
dienst gestalte te geven. Verenigd in de nts organiseerden zij hun belangen niet alleen
intern, maar mengden zij zich ook ver weg van de studiovloer als belangrijke spelers
in het debat over de toekomst van de televisie in Nederland.
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Cultuurnationalisme

Dat het televisie-experiment er in 1951 kwam, was mede het gevolg van een sterk
economisch belang dat door Philips met regelmaat onder de aandacht van de regering
werd gebracht. Voor de wederopbouw in Nederland was Philips immers een belang
rijke industrie, en televisie-uitzendingen zouden de productie van apparaten en
daarmee de verdere groei van het bedrijf stimuleren. Dit was goed voor de binnen
landse werkgelegenheid en goed voor de export.53 Een televisie-experiment vanwege
de regering zou kortom een investering in de toekomst zijn; financiële consequenties
waren er niet, want door de regering werd vooralsnog geen extra geld ter beschikking
gesteld.
De terughoudendheid van overheidswege werd mede ingegeven door onbekend
heid met het medium en angst voor de mogelijk negatieve gevolgen ervan, die bij alle
partijen in de Tweede Kamer leefden. Het visioen van een technologische cultuur die
een bedreiging inhield van humanistische waarden, en waarin de televisie als het
belangrijkste instrument werd gezien, was volgens cultuurpessimisten opgedoken aan
de andere kant van de Atlantische Oceaan en dreigde de reeds gevoelde culturele crisis
in Europa te versterken. Dat was reden voor een actief cultuurbeleid van OK&w, dat
daar iets tegenover wilde stellen en de televisie meende te kunnen inzetten ten behoeve
van de volksopvoeding. 54 Het is relevant daar op deze plaats wat uitgebreider bij stil
te staan, omdat de visie van Erik de Vries op televisie, die in de jaren vijftig duidelijker
vorm kreeg, in de context van de ‘culturele doorbraak’, zoals de discussie over de
actieve cultuurpolitiek werd genoemd, kan worden geduid.55 Ook de ontwikkeling
van televisie na het televisie-experiment en de loopbaanontwikkeling van De Vries
zijn direct met de ‘culturele doorbraak’ verbonden.
De culturele dimensie in de besluitvorming over televisie is sterk beïnvloed door de
ontwikkelingen in Amerika, waar het nieuwe medium volledig was ingebed in een
commercieel bestel. De gedachte dat televisie ook een instrument in de culturele
verheffing van het volk kon zijn, werd als een antwoord op deze situatie gelanceerd.
De voedingsbodem ervan lag volgens de socioloog Kees Schuyt en de kunsthistoricus
Ed Taverne direct na de Tweede Wereldoorlog bij een beweging van vernieuwingsgezinden die de culturele crisis waarin Europa zou zijn beland, wilden doorbreken
met een culturele agenda.56 Het ging daarbij in het algemeen om geestelijke vernieu
wing waartoe snel na de bezetting, in juli 1940, was opgeroepen in een manifest. Dit
manifest was opgesteld door L. Einthoven, hoofdcommissaris van de politie in Rotter
dam, J. de Quay, hoogleraar te Tilburg en J. Linthorst Homan, commissaris van de
koningin in Groningen, die daarmee de Nederlandsche Unie presenteerden. Dit
‘driemanschap’ streefde naar een nieuwe Nederlandse saamhorigheid, maar wist in
de verwarrende politieke situatie onder Duits bewind geen heldere koers te varen.57
Het ‘driemanschap’ werd in 1942 als gijzelaars geïnterneerd in een kamp in het
Noord-Brabantse Sint-Michielsgestel, tezamen met nog honderden andere Nederlan
ders, meest vooraanstaande publieke figuren van uiteenlopende politieke signatuur onder hen ook Frits Philips — wier antinationaal-socialistische gezindheid bekend was.
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In Sint-Michielsgestel werd her idee van geestelijke vernieuwing nieuw leven
ingeblazen door een groep geïnterneerden die regelmatig met elkaar spraken over het
naoorlogse Nederland. Ze verwoordden de noodzaak van een brede volksbeweging
die niet alleen het terrein van de politiek, maar ook dat van de cultuur en de gemeen
schap zou moeten betreffen. Het idee van de mens als verantwoordelijke persoonlijk
heid stond erin centraal, mede gebaseerd op de erkenning van christelijke waarden
als naastenliefde, gerechtigheid en waarheidszin.58 Uit dat ‘eliteberaad’ waaraan onder
anderen de latere minister-president W. Schermerhorn en de theoloog en hervormd
predikant W. Banning deelnamen, kwam de formeel op 24 mei 1945 opgerichte
Nederlandsche Volksbeweging (nvb) voort.5? De nvb zocht geen politieke machts
vorming en was eerder dan een politieke beweging de belichaming van een mentaliteit,
een antwoord op d<e modernisering, waarin geestelijke vernieuwing werd opgevat als
het ontstijgen aan verzuilde politiek, op weg naar een in eenheid verbonden Nederlandse sameinleving.60
Deze mentaliteit, aangeduid als de ‘doorbraakgedachte’, is ook zichtbaar in de
cultuur van de kleinste omroepvereniging, de vpro, waaraan Schermerhorn voor de
oorlog was verbonden als vicevoorzitter en Banning als vrijzinnig theologisch radio
spreker.6’ De politieke doorbraak mislukte, onder meer omdat de vernieuwingsbewe
ging geen groot draagvlak had onder de bevolking en de katholieke vernieuwers met
De Quay toch in meerderheid weer voor de katholieke eenheidspartij kozen; de oude
vertrouwde kaders werden hersteld.61 Maar door de verdergaande modernisering
zouden de traditionele scheidslijnen geleidelijk minder groot worden.
De modernisering, waarvan de grondslagen ver voor de Tweede Wereldoorlog zijn
gelegd, wordt algemeen gezien als een proces van maatschappelijk verandering waarin
industrialisatie en technologische ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. Dat
proces mondde onder meer uit in de vorming van de natiestaat; de natiestaat wordt
gezien als een van de specifieke kenmerken van een periode in de geschiedenis die als
‘de moderniteit’ wordt aangeduid. Media speelden een belangrijke rol in de vorming
van moderne samenlevingen, vanaf de ontwikkeling van de vroege pers in de tweede
helft van vijftiende eeuw tot aan de introductie van radio en televisie in het begin van
de twintigste eeuw.63 Relevant is dat de modernisering in Nederland als proces
noodzakelijkerwijs reageerde op de verzuiling en — omgekeerd — de verzuiling een
antwoord zocht op de intensivering van de communicatievormen die door de
technologie mogelijk werd gemaakt.
Modernisering wordt bij Schuyt en Taverne nogal deterministisch opgevat als ‘de
historische fusie tussen individuele emancipatie en technische beheersing’ en voltrok
zich volgens hen in Nederland geleidelijk onder drie gedaanten. De eerste is de
mathematisering van de samenleving, waarbij ontwikkelingen in het openbare en
particuliere leven economisch en planmatig in kaart werden gebracht; een tweede
betreft de articulatie van steeds groter wordende sociaalgeografische verschillen. Ten
slotte leidden de technologische ontwikkelingen — geconcretiseerd in de auto en de
televisie - tot grote mobiliteit van de bevolking en daarmee tot een losraken uit de
vertrouwde verbanden van de eigen omgeving.64 De veranderingen die met moder-
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nisering in het algemeen worden aangeduid, voltrokken zich dus op verschillende
terreinen. Juist het door Schuyt en Taverne laatstgenoemde terrein van de technologie
laat zien dat daarbij ‘vooruitgang’ weliswaar aan de orde was, maar tegelijkertijd ook
restauratieve krachten zich ontwikkelden.
Televisie speelde een belangrijke rol in de ervaring van moderniteit, vanwege de
technische mogelijkheid om wereldwijd beelden en ideeën op een en hetzelfde
moment over te dragen en daarmee een nieuwe beleving van tijd en ruimte te bieden.65
Het door de technologie mogelijk gemaakte ‘ver-zien’ was precies de eigenschap
waaruit Erik de Vries al in de jaren dertig de potentie van het nieuwe medium afleidde
en die hij wilde realiseren. Maar zoals ook elders in Europa ging in Nederland de
euforie over de kansen die dat ver-zien’ bood, gepaard met vrees voor desintegratie
van de samenleving, omdat door een blik op de wereld buiten de eigen groep, buiten
de nationale gemeenschap, het gevoel van de eigen groep en gemeenschap werd uit-

gedaagd.
In veel Europese landen hadden de regeringen al voor de Tweede Wereldoorlog
een antwoord gevonden op de modernisering: namelijk de oprichting van een
nationale (radio)omroep waarmee burgers vanuit een centraal punt efficiënt geïnfor
meerd en bereikt konden worden. De omroep als organisatievorm was bedoeld om
nationaal burgerschap te bevorderen, en de noodzaak daartoe werd sterker gevoeld
met de komst van televisie.66 Dat waren strategische keuzes, zoals de geschiedenis van
bijvoorbeeld de Britse, Duitse en Franse publieke omroep laat zien, waarbij vanzelf
sprekend verschillende uitgangspunten werden gehanteerd, geworteld in de nationale
geschiedenis en cultuur.67 Het debat over televisie dat in de jaren vijftig in vele Euro
pese landen plaatsvond, illustreert de spanning tussen restauratieve en innovatieve
krach-ten die de modernisering kenmerkte.68
In Nederland werd de strijd om televisie als een ruimte met culturele potentie door
verschillende groepen gevoerd, namelijk grofweg de voorstanders van een nationale
cultuur, in het verlengde van de ‘culturele doorbaak’-gedachte, en de voorstanders
van een verzuilde cultuur, waarin de geestelijke opvoeding in eigen levensbeschouwe
lijke traditie ter hand diende te worden genomen. Cultuurpessimisme en cultuurop
timisme ten aanzien van televisie zijn overigens in beide groepen terug te vinden, maar
beide benaderingen leidden ook tot de gedeelde overtuiging dat volksopvoeding via
televisie mogelijk was. Dat laatste zou Erik de Vries onderschrijven, zij het dat bij hem
de televisie zelf voorop bleef staan. Al in de jaren dertig had hij zich laten kennen als
een utopist en optimist inzake de culturele mogelijkheden van televisie. In dat opzicht
springt de geestverwantschap met vertegenwoordigers van de ‘culturele doorbraak 
gedachte in het oog, althans op het punt van de antiverzuiling.
Culturele doorbraak

De ‘culturele doorbraak’ was vooral de gedachte van een actieve cultuurpolitiek, die
gecoördineerd moest worden door ok&w. Daarin klonk de echo door van een
mentaliteit die door de Nederlandsche Unie en de nvb was geventileerd, namelijk de
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(normatieve) ervaring van een culturele crisis. De theoloog G. van der Leeuw, die
behoorde tot de voormannen van de nvb, had al voor de oorlog de negatieve effecten
van de modernisering geformuleerd, namelijk de teloorgang van de organische
maatschappelijke eenheid, waardoor een groot deel van de bevolking geen deel zou
hebben aan de cultuur. Het antwoord daarop werd gevonden in het bevorderen van
het cultuurnationalisme waaraan Van der Leeuw, direct na de oorlog minister van
ok&w, politiek vorm wilde geven, met name door ‘volksopvoeding’.6?
In dezelfde geest ontstonden enkele particuliere initiatieven, zoals Het Nationaal
Instituut, dat een normatief cultuurideaal propageerde zoals de nvb dat deed, zij het
dat het Instituut in tegenstelling tot de nvb geen politieke vernieuwing nastreefde en
zelfs geen taak zag voor de overheid op cultureel terrein. Het bestond alles bij elkaar
nog geen jaar wegens gebrek aan fondsen. De culturele idealen van het Instituut
werden verder gedragen door het Prins Bernhard Fonds, dat in 1946 werd omgevormd
van een fonds dat geld inzamelde voor oorlogsmaterieel tot een fonds van culturele
wederopbouw.70
Er kwamen ook andere particuliere instellingen om, in het verlengde van de
doelstellingen van Het Nationaal Instituut, culturele organisaties in Nederland op
één lijn te brengen, zoals het Nederlands Cultureel Contact (ncc) en de Federatie
van Beroepsverenigingen van Kunstenaars. Deze instellingen hadden tegenstrijdige
opvattingen over de plaats en functie van kunst en cultuur in de samenleving en de
gewenste mate van overheidsbemoeienis daarbij.71 Erik de Vries raakte in zekere mate
met deze instellingen verbonden, met name met het ncc en het Prins Bernhard Fonds,
op momenten dat hij voor zijn ‘televisieproject ’ een groot gehoor noodzakelijk achtte
of wanneer hij de voorwaarden daarvoor kon helpen verbeteren.
De uitwerking van de ‘culturele doorbraak’-gedachte werd opgedragen aan hoog
leraren sociologie die zitting hadden in verschillende commissies van het Prins
Bernhard Fonds. Van hen deed Fred Polak het meest van zich spreken. Hij was
geestelijk vader van de zogenaamde ‘culturele kaart’ die als gids moest fungeren bij
spreiding en financiering van kunst, cultuur en wetenschap.72 Polak en Erik de Vries
zouden elkaar bij verschillende initiatieven treffen, zoals de voorbereiding van Teleac
(zie hoofdstuk 7) en bij het ncc.
Polak was adjunct-directeur van het Centraal Plan Bureau, dat de eerdergenoemde
mathematisering van de samenleving in woord en daad gestalte gaf. Hij publiceerde
zijn gedachten over volksopvoeding en culturele verheffing onder meer in het
maandblad Binding, uitgegeven door Het Nationaal Instituut. Ook was hij oprichter
van het Nederlands Cultureel Contact in 1946, dat bedoeld was om ‘zuildoorbrekend’
als ontmoetingspunt te dienen voor iedereen die actief was op sociaalcultureel terrein.
Op het Ncc-congres in 1951, getiteld ‘Crisis der Cultuur’, pleitte hij tegen ‘de
technisch-materiële cultuur van de robotmensen zonder ideële waarden en idealen’.73
Polak was geen cultuurpessimist en ook bleef hij primair wetenschapper, een futuro
loog, die op grond van observatie en analyse van maatschappelijke ontwikkelingen
zocht naar een constructief tegenwicht voor dreigende ontwrichting van de samenle
ving.74 Met het ncc zette hij zich in voor het behouden en vergroten van de culturele
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weerstand van het Nederlandse volk.7* Polak projecteerde expliciet de ‘culturele
doorbraak -gedachte op de televisie en mengde zich evenals andere leden van het ncc
in het debat over de vormgeving van de omroep in Nederland.76
Niet toevallig werd de inhoud van Polaks publicatie ‘Tele-Visie en Vrije-Tijd’ in
De Gids van november 1951 het onderwerp voor de allereerste televisie-uitzending van
de vpro, op 22 april 1952., die door Erik de Vries werd geregisseerd. Polak schetste
enkele potentiële cultuurpessimistische effecten van televisie en stelde daartegenover
de wil om zelf invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van het medium ter verheffing
van de mens. Die televisie is goed, welke de vrije mens in zijn vrije rijd, direct of
indirect, [...] het besefvan zijn individueel en sociaal-verantwoordelijk mens-zijn geeft
(of hergeeft).’77
De vpro benadrukte met de uitzending haar rol in het debat over de toekomst van
het nieuwe medium in de context van maatschappij en cultuur; in haar terughou
dendheid om de eigen zuil naar voren te schuiven, liet zij zich bovendien kennen als
representant van een nationale cultuur die ook op televisie gestalte kon krijgen. De
niet-verzuilde houding werd herkend door het liberale Algemeen Handelsblad. ‘Zelf
gekleurd heeft zij niet de minste poging gedaan om anderen zijn kleur op te dringen,
terecht beseffende, dat wij aan gespleten t.v. gelukkig nog niet toe zijn.’78 Die houding
zou de naoorlogse vpro, voorstander van een nationale omroep op humanistische
leest, blijven kenmerken.7?
De culturele dimensie van de televisie: verzuild of niet

In juni 1951 stuurde Fred Polak een ongevraagd advies naar de bewindspersonen van
OK&w, met een sterke aanbeveling om de sociaalculturele aspecten van het medium
televisie te laten onderzoeken door een college van deskundigen. Dat was nodig omdat
de televisie volgens hem, afhankelijk van het gebruik ervan, een1 goede of verkeerde
invloed kon uitoefenen op de opvoeding, op de democratie en op
•p de volkscultuur.Sl
Vlak daarvoor had Polak op het Ncc-congres ‘Crisis der Cultuur’ niet alleen gewaar
schuwd voor fysieke, psychische en intellectuele weerloosheid bij verkeerd gebruik
van televisie, maar ook gepleit voor een educatief gebruik van het nieuwe medium,
dat van elke huiskamer een school of universiteit kon maken.8’ Op diezelfde manier
had Piet Beishuizen in 1949 voor de vpRO-radio het toepassen van televisie ten behoeve
van geestelijke activering, verbreiding van kennis, verdieping van inzicht en kunstge
not bepleit.82 Dit ideaal zou door Erik de Vries ook veelvuldig worden geventileerd
en werd met Teleac exclusief gerealiseerd.
Polaks oproep aan ok&w viel in vruchtbare aarde. De regering en Tweede Kamer
hadden hun houding ten opzichte van televisie immers nog niet bepaald, bij het
ontbreken van enige studie naar de sociaalculturele aspecten ervan in Nederland.
Staatssecretaris van ok&w J. Cals (kvp), sinds maart 1950 belast met omroepzaken,
besloot om als onderdeel van de televisiebeschikking van 1951 die de experimentele
periode regelde ook een Televisieraad in het leven te roepen. Deze raad zou de
komende twee jaar moeten gebruiken om de regering te adviseren over de inrichting

74

SPEELBAL VAN DE VERZUILING: I95I-I953

van een definitief televisiebestel, gebaseerd op onderzoek naar de invloed van televisie
op gezin en jeugd, en - positiever — naar de rol die televisie zou kunnen spelen in
onderwijs en volksontwikkeling.83 Voorzitter werd voormalig minister-president P.S.
Gerbrandy, aangevuld met vertegenwoordigers van verschillende departementen,
omroepverenigingen, Philips, de Nederlandse Bioscoop Bond (nbb), het ncc, het
Nationaal Vrouwencomité en de Raad voor de Kunst. Het was een bont gezelschap
met zeer uiteenlopende ideeën over de potentiële invloed van televisie op cultuur en
samenleving.
Het onderzoek naar de sociaalculturele aspecten van het nieuwe medium werd
opgedragen aan een speciale culturele commissie van de raad, waarvan J. de Koning
voorzitter werd. In deze culturele commissie was de vpro als enige omroepvereniging
direct en sterk vertegenwoordigd, met behalve De Koning (vicevoorzitter van de
zendgemachtigde) ook vpRO-voorzitter N. Bruining. Daarnaast zaten erin: de nts (J.
Rengelink), het ikor (L. Ruitenberg), de nbb (J. Bosman), het Nationaal Vrouwen
comité (E. De Block-Regout) en het departement (N. Vroom).84 Gezien deze
samenstelling ligt het voor de hand dat de aandacht meer uitging naar (nationale)
volksopvoeding dan naar verzuilde voorlichting en verzuild vermaak. Volgens de
commissie moest dan ook vóór alles de zelfwerkzaamheid van de kijker worden
gestimuleerd, dat wil zeggen dat de televisie moest opwekken tot culturele, educatieve
en politieke activiteit. Deze gedachte zou Erik de Vries voor een conferentie van het
ncc in 1956 in een preadvies over de houding ten opzichte van televisie ook ventileren.
De vraag met welke instrumenten een dergelijk doel bereikt zou kunnen worden,
werd in 1952 al voorgelegd aan het ncc, dat daarop overigens toen nog geen concreet
antwoord wist. Wel kwam uit een enquête van het Nationaal Vrouwencomité onder
tweehonderd kijkers naar voren dat dezen vooral geïnteresseerd waren in politieke en
culturele voorlichting.85 Dit was een bevestiging van de potentieel educatieve rol van
televisie. Over de mogelijk negatieve invloed ervan op de kinderziel konden in feite
geen empirisch onderbouwde uitspraken worden gedaan.86 De Televisieraad zou
daaraan ook niet meer toekomen.
De openingstoespraak van staatssecretaris Cals werd door Erik de Vries bij de start
van televisie op 2 oktober 1951 geregisseerd. Daarin weerklonk in feite dezelfde
dubbelheid die de grondslag was voor de vorming van de Televisieraad: hoge ver
wachtingen met betrekking tot de mogelijkheden van het nieuwe medium voor de
cultuur, en twijfel. Cals vroeg zich af of het niet gevaarlijk was dat de techniek zich
nu, behalve in het arbeidsproces, ook in de vrijetijdsbesteding had binnengedrongen.
De machine verdrong, zo zei hij, steeds meer de mens. Ook hoopte Cals dat de nieuw
verworven techniek de mens niet passiever en oppervlakkiger zou maken. Mocht het
gevaar dat uitgaat van televisie niet erkend worden, dan zou televisie het leven van
velen kunnen gaan beheersen en daarmee de cultuur veranderen. Cals beklemtoonde
dat de regering het als haar taak zag ervoor te waken dat de eigen cultuur gewaarborgd
bleef. Hij eindigde met een positieve, religieus geïnspireerde wens, namelijk ‘dat dit
nieuwe medium onder Gods onmisbare zegen voor het culturele leven van ons volk
een belangrijke bijdrage ten goede moge leveren’.87
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Cals suggereerde in zijn toespraak daarbij een rol voor de bestaande omroepvereni
gingen, maar in het debat over de inrichting van het bestel, waarover hij de Televisieraad om advies had gevraagd, stelde hij zich veel minder principieel op. Net als de
meerderheid van de raad was hij voor een sterke gezamenlijke programmavoorbereiding, als voorwaarde voor verhoging van kwantiteit en kwaliteit, waarbij in feite geen
plaats was voor de opbouw van vier afzonderlijke televisiediensten. Met vermelding
van het minderheidsstandpunt van de nts als vertegenwoordiger van de omroepver
enigingen in dezen benadrukte het advies van de Televisieraad, dat in januari 1953
werd uitgebracht, vooral de versterking van de nationale cultuur en volksontwikkeling
en daarmee de positieve aspecten van televisie.88
De culturele doorbraak’-gedachte was kortom dominant geworden, waarbij de
notie van een cultuur in crisis sterk was afgezwakt ten voordele van televisie als
nationaal instrument in cultuurspreidingj en cultuureducatie. De bewindsman nam
dit standpunt over, maar rekende buiten de verzuilde dominantie in de Tweede Kamer
van confessionele partijen en de sociaaldemocratie, die het minderheidsstandpunt van
de nts in de Televisieraad steunden. Daarmee was in feite de vraag beantwoord op
welke wijze de televisie in Nederland inhoud en vorm zou krijgen, namelijk langs de
ideologische lijnen van de bestaande zuilen en binnen de bestaande kaders van de
radio-omroep. De idee van een nationale omroep, waarmee de Nederlandse samen
leving in eenheid zou kunnen worden gerepresenteerd en mede vormgegeven, was
daarmee van de baan.
Concreet betekende dit dat de omroepverenigingen niet alleen hun autonomie
behielden, en dus het recht op hun eigen programma’s, maar ook inspraak in de
algemene programma’s, die net als bij de radio (nru) door een koepelorganisatie (nts)
zouden worden verzorgd. Zij zouden, in feite tegenovergesteld aan het standpunt van
de Televisieraad, uitvoering geven aan de opdracht van de televisie tot versterking van
de nationale cultuur, belicht door de lens van de levensbeschouwelijke cultuur van
elke omroepvereniging afzonderlijk. De Unesco had in een rapport over televisie in
Amerika het medium vergeleken met een atoombom, niet voor de samenleving, maar
voor de cultuur. In de schriftelijke evaluatie van twee jaar experimentele televisie stelde
de nts de visie van de Unesco niet te delen. De nts stelde: ‘De televisie, goed gebruikt,
kan miljoenen mensen nauwer betrekken bij het wereldgebeuren, hen een blik gunnen
in de schatkamers der cultuur, hun vertrouwd maken met kunstuitingen waarvan zij
tot nu toe verre moesten blijven.’ De ‘volksverheffende’ doelstelling van cultuursprei
ding en cultuureducatie vatte de nts samen in een parafrasering van de formulering
van de Unesco: ‘Wat de atoomkracht is voor de menselijke samenleving, kan de
televisie zijn voor onze cultuur.’ Die atoomkracht moest natuurlijk wel goed beheerst
worden door instellingen die zich bewust waren van hun verantwoordelijkheid. De
beste garantie daarvoor boden volgens de nts de omroepen, ‘die hun wortels hebben
in de grote geestelijke en maatschappelijke stromingen in ons volk’. Op grond daarvan
werden die geacht een open oog te hebben voor de geestelijke en culturele aspecten
van televisie.8?
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Het is duidelijk dat er voor Erik de Vries in deze constellatie niet vanzelfsprekend
een plek was. Op 1 januari 1933 was dan wel een groot deel van het in de studio
werkzame Philips-personeel in dienst van de nts gekomen, maar dat betrof uitsluitend
technisch personeel. Alle werkzaamheden op het gebied van het programma claimden
de omroepen immers als een ‘verzuilde’ taak, ook al was vanwege het gebrek aan
programmatische professionaliteit De Vries als supervisor voor het experiment aan
getrokken. Gezien zijn niet-verzuilde achtergrond had hij zich ongetwijfeld herkend
in het meerderheidsstandpunt van de Televisieraad, al zou hij daaraan pas enkele jaren
later in lezingen, zoals voor het NCC, expliciet uitdrukking geven. In deze periode,
waarin televisie haar bestaansrecht voor regering en parlement moest bewijzen, voelde
hij zich primair verantwoordelijk voor een professionele presentatie. Wel betrok hij
daarin de toekomst van de televisieprogrammering:
Televisie zal binnen vijf jaar bepalend zijn voor het zo noodzakelijke, op aan
schouwing gebaseerde, begrip tussen de staten. De wereld zal zich in onze
huiskamers laten zien. Het is nodig nu reeds te bedenken dat Nederland zich dan
ook op haar best aan de wereld zal hebben te tonen.90

Vanzelfsprekend zag hij daarbij voor zichzelf een belangrijke rol. In afwachting van
de ministeriële beschikking over de toekomst van televisie na de experimentele
periode, en hopend tegen beter weten in op een professionele benadering van televisie
als medium en niet als spreekbuis van een zuil, schreef hij in zijn agenda bij 29 januari
1953: ‘tv in Holland heeft 5 gezichten en dat is geen gezicht voor het buitenland.’

Een tegen vijf
Op 30 september 1953 eindigde officieel de experimentele periode. Twee weken eerder
had de regering al besloten tot een overgangsregeling inzake het televisiebestel, waarbij
de zendmachtiging aan de nts werd verlengd, eerst tot 1 januari 1954 en daarna voor
telkens drie of vier maanden tot aan 1 januari 1956. In die periode verzorgde de nts
als overkoepelend orgaan van de omroepverenigingen alle zendtijd. Daarin kwam
verandering met het Televisiebesluit van 1956. De bestuurders van de bestaande
omroepverenigingen begonnen, gesteund door politieke pleitbezorgers, een lobby die
gericht was tegen uitzending van programma’s uitsluitend door de nts. Dat laatste
had de voorkeur van Cals, intussen minister van ok&w, die bovendien voor meer
openheid in het bestel was.9’
Die kwam er vooralsnog echter niet. In het Televisiebesluit van 1956 werd de nts
wettelijk erkend als coördinerend orgaan van de omroepverenigingen en — dat was
nieuw — tevens als verzorger van een eigen programma. De nts raakte haar exclusieve
recht op de verzorging van alle zendtijd kwijt, want de omroepen en enkele kerkge
nootschappen kregen eigen machtigingen. De nts behield echter de zendmachtiging
voor een gezamenlijk programma, waarvoor zij ten minste een kwart en ten hoogste
de helft van de totale zendtijd kreeg toebedeeld. In de eerste jaren na de invoering van
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televisie was de zendtijd zeer beperkt (in 1956 tien uur per week). De omroepen zagen
met lede ogen hoeveel daarvan door de nts werd opgeslokt, ook al behielden ze door
hun vertegenwoordiging in het NTS-bestuur een vetorecht op de algemene program
ma’s. Aan de discussie daarover kwam pas een einde met de Omroepwet van 1967.9:
Tot die tijd diende het Televisiebesluit als basis voor het reilen en zeilen van de
omroep.
Met de overgangsregeling in 1953 stelde de overheid voor het eerst financiële
middelen beschikbaar voor de omroep. Philips trok zich terug uit de financiering van
de zender, de studio en de technische apparatuur, mede vanwege gebrek aan com
mercieel perspectief bij de inrichting van het bestel. Het bedrijf zou zich richten op
de ontwikkeling van kleurentelevisie en al snel betrokken raken bij een commercieel
experiment, de E55, dat in hoofdstuk 5 aan de orde komt. De ‘regisseur-leermeester
Erik de Vries kreeg bij de nts geen enkele functie, ook niet als regisseur van de
‘algemene’ (niet-omroepgebonden) programma’s, waarvan een toename verwacht
kon worden. Die liet de nts liever bij toerbeurt over aan de omroepverenigingen. Het
bestuur had hem laten weten per 1 oktober geen gebruik meer te willen maken van
zijn diensten, en daarmee werd, zoals menig dagblad het stelde, het televisiebelang
ondergeschikt gemaakt aan het omroepbelang. De publieke discussie die naar aanlei
ding daarvan ontstond, geeft een aardig inzicht in het toen heersende krachtenveld
en de rol die De Vries daarin innam. De beslissing van het NTS-bestuur om hem buiten
de televisie te plaatsen, heeft hem diep geraakt.
In de dagbladen werd het vertrek van Erik de Vries vrijwel zonder uitzondering en
dus onafhankelijk van de kleur van de krant besproken in de context van de
omroeppolitieke strijd om televisie, die werd uitgedrukt in de tegenstelling tussen
‘gecentraliseerd’ en ‘verzuild’. Er werd hoog opgegeven van zijn pionierswerk en van
zijn kwaliteiten als regisseur. Op de overwegingen van de nts om van De Vries’
diensten geen gebruik meer te willen maken, werd in de pers dan ook met verbazing
en soms ironie gereageerd. Het socialistische Vrije Volk van 17 oktober 1953 liet de
omroepkwestie in het midden, maar memoreerde wel dat de deur van de Nederlandse
televisiestudio nu voor Erik de Vries gesloten werd: ‘Een situatie, die maar weinigen
in ons televisiewereldje zal kunnen bevredigen!’ Het liberale Vaderland van 15 oktober
1953 formuleerde het aldus: ‘Nu het experimentele stadium afgelopen is, achten de
omroepverenigingen het niet meer nodig een centrale regisseur in dienst te hebben.
Zijn vertrek in Bussum wordt ernstig betreurd.’
Dat laatste gold niet zozeer voor Bussum zelf, als wel voor de pers, die in feite een
antiverzuild of een neutraal standpunt innam inzake de omroepkwestie, verwijzend
naar het feit dat ‘de heer De Vries bij alle uitzendingen de centraliserende figuur [was],
die het voordeel had aan geen enkele omroep verbonden te zijn’.93 In de katholieke
Volkskrant van 15 oktober 1953 werd ook die centraliserende rol van De Vries
benadrukt: ‘Hij was aan geen enkele omroep verbonden, doch zijn kennis van zaken
boezemde bij alle medewerkers groot vertrouwen in.’ In verschillende kranten werd
met name ook gewezen op het principieel onjuiste uitgangspunt om toekomstige
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centrale programma’s, waarvoor de nts immers de ruimte kreeg, te laten regisseren
door de nog nauwelijks ervaren staf van de omroepverenigingen.
Daarmee riep men als het ware over zichzelf het latere oordeel af dat de programmaverzorging door de omroepverenigingen in de tweede helft van de jaren vijftig
vooral werd bepaald door improvisatie, structureel geldgebrek en primitieve techni
sche middelen.94 Maar duidelijk werd ook dat de constructie van de nts, zoals direct
al was gebleken, in feite primair het belang van de verzuilde omroepverenigingen
diende. ‘Centrale programmavormgeving, die voor een toekomstig algemeen Neder
lands televisieprogramma (naast bijzondere op religie en partijpolitiek gebaseerde
uitzendingen) logisch zou zijn, moet niet van deze Stichting, waarin de omroepvere
nigingen zitting hebben, verwacht worden.’95
Bovendien vond men dat de nts met de beslissing om De Vries aan de kant te zetten
vooruitliep op de besluitvorming in het parlement, ten behoeve waarvan de Televisieraad zijn advies had uitgebracht. De nts getuigde met de mededeling dat ze ‘aan
de tv-adviseur geen behoefte meer heeft, van een voorbarige neiging om ten aanzien
van dit bestel op een ongelegen ogenblik en naar buiten weinig opvallende wijze het
heft in handen te nemen’.96 In het publieke en politieke debat over de vormgeving
van de Nederlandse televisie tekenden zich twee strategische allianties af: een tussen
de journalistiek en Erik de Vries, en een tussen omroep en politiek.
Zoals we eerder bespraken, zou staatssecretaris Cals, die primair het idee van een
centraal programma steunde, onder druk van de verzuilde lobby in de Tweede Kamer
zijn plannen wijzigen. Het Parool van 26 oktober had als kop: ‘Minister wijzigt zijn
koers: Mr Cals wil tv aan de omroep overhandigen — Regeringsnota stemt overeen
met plan van de vara’. Het Parool had in dit perspectief de beslissing van de nts al
gekenschetst als een van omroeppolitieke aard, en zelfs als ‘onfatsoenlijk ’.97 De
omroepkwestie was een testcase voor wie het in Nederland voor het zeggen had, en
dat was duidelijk de verzuilde politiek, die het meest belang had bij een verzuild
publiek podium, gesteund door de omroepen zelf. Uitzondering was de vpro, die
voor een algemeen programma was in de geest van het cultuurnationalisme, zoals dat
onder meer door het ncc werd verwoord. De politieke interventie van de nts, die de
autonomie van de omroepverenigingen veiligstelde, verschafte mede de basis voor de
inhoudelijke, financiële en ook organisatorische versnippering van de omroep in
Nederland. Ook bevorderde ze de nog altijd voortdurende spanning tussen centrale
sturing op het gebied van professionaliteit en de autonomie van omroepen.
De gedachte dat in deze fase van de Nederlandse omroep professionaliteit het meest
gediend was met centrale sturing, die samenviel in Erik de Vries, werd vooral naar
voren gebracht door Het Parool. Daar werkten mensen met wie hij zich verwant voelde
en bevriend was, zoals Jeanne Roos en later ook Simon Carmiggelt en Annie M.G.
Schmidt. Bovendien was Het Parool ‘de krant waar Amsterdam kwam’, en ‘Amster
dam’ kwam bij De Vries thuis.98 Volgens Het Parool was hij:
de onomstreden mentor van de Nederlandse televisie-regie en wordt ook alge
meen als zodanig erkend. Hij is door een langjarige ervaring met het medium
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televisie vertrouwd geraakt als weinigen. Hij leidde alle uitzendingen uit de
Philips-studio in Eindhoven en toen de tv ‘boven de grond kwam’, was hij dan
ook de aangewezen man om nieuwe krachten op te leiden in het Bussumse milieu.
Hij heeft deze taak met grote geestdrift en kundigheid op zich genomen. Iedereen
die nu op een regiestoel in de tv-studio te Bussum zit heeft het van hem geleerd."
De enige omroepvereniging die hem persoonlijk bedankte voor zijn diensten was dc
vpro. Dat kan opnieuw als een duidelijk signaal worden beschouwd dat die zendge
machtigde zijn opvatting over de omroep als nationaal ontmoetingspunt, met daarin
verschillende accenten, trouw bleef.100 Dat de tweewekelijkse oefening van de televisiestaf van de afzonderlijke omroepen in geen verhouding stond tot de achttienjarige
televisie-ervaring van De Vries, was zonneklaar; dat daaraan geen professionele
consequenties werden verbonden, illustreert de definitieve verankering van het zui
lenstelsel in de televisie. Voor een niet-omroepman, bovendien uitgestuurd door een
commerciële industrie, was daarin geen plaats, hoe professioneel hij ook mocht zijn.
Ook zal een rol hebben gespeeld dat, zoals Mies Bouwman constateert, de culturele
afstand tussen De Vries en ‘Bussum’ groot was. ‘Zijn vocabulaire, dat was niet hun
vocabulaire.’ Cameraman Leen Timp, die Erik de Vries van nabij meemaakte, stelt:
‘Hij was bovendien een Amsterdammer, hij maakte deel uit van een culturele elite,
waar wij als boerenjongens tegenop keken; wij kwamen allemaal uit de provincie.’101
Een zoon van zijn vader

Erik de Vries positioneerde zichzelf niet openlijk in het debat, maar er zijn wel enkele
persoonlijke getuigenissen die duidelijk maken hoe hij zijn ‘ontslag’ door de nts des
tijds moet hebben ervaren en in welke mate hij zich gesteund voelde. In zijn agenda
van 1953 staat boven 29 oktober: ‘Zal ik, zoon van m’n vader en bewust leerling van
een openbare school, onderwijzer worden op een bijzondere. Niet één Rusland, maar 5!
Dat is een nogal krachtige metafoor, die verraadt dat De Vries de erfenis van zijn
vader niet wilde verkwanselen. Hij kon in feite niet in dienst treden van een van de
omroepen, ook niet bij de avro die hem een positie aanbood; liever wilde hij blijven
werken voor alle omroepen in dienst van de nts, zoals hij in de experimentele twee
jaar in dienst van Philips had gedaan. Zijn principiële keuze voor professionaliteit
isoleerde hem in een televisiewereld waar men alleen nog oog had voor de eigen
organisatie.
Slechts enkelen durfden over die situatie hun ongenoegen te uiten, zoals Piet Gros
en Jack Dixon, die hun ‘meester’ bedankten voor zijn steun, toewijding en vriend
schap. ‘De huidige ontwikkelingen betreuren wij ten zeerste en wij verzekeren U, dat
wij gaarne Uw figuur, kennis en inzicht voor de Nederlandse Televisie hebben willen
behouden.’102 Anderen leefden mee, zoals collega-regisseur Peter Koen van de ncrv
en Pierre Verdonck, de tekstschrijver en componist die De Vries kende van1 de
cabaretprogramma’s van Wim Sonneveld. Zij maakten uit de krant op dat ‘je een
groot onrecht is aangedaan’.103
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Hoe groot de druk van de door de omroepverenigingen bestuurde nts was, blijkt
uit een brief van vriend en voormalig PET-collega Dick de Vilder. Die werkte bij de
nts als cameraman en was er vast van overtuigd dat Erik de Vries het slachtoffer was
geworden van een politiek spel:
Ik hoop zelf ook gauw de nts vaarwel te kunnen zeggen. Het eerste t.v. jaar is
een mooie tijd geweest, waarin we prettig hebben gewerkt, ’t Leuke gaat er nu
wel afl... Dit is een ontboezeming onder vier ogen, niet bestemd voor NTS-ers of
componenten. Ze zouden er mij op staande voet uitgooien en die pret gun ik ze
niet.’°4

Kritiek werd kennelijk niet geduld. Van de werkvloer had De Vilder overigens
begrepen dat De Vries een ‘nogal verbitterd standpunt’ ten opzichte van de nts had
ingenomen; hij gaf hem de troostende gedachte mee
dat hij toch geen aardje heeft dat altijd weet te schipperen tussen 5 omroepverenigingspolitieken of je geheel kunt verenigen met een bepaalde omroeppolitiek.
Je zou het kunnen proberen Erik, en ’t zou misschien een hele tijd goed gaan,
maar jouw ideaal is toch te puur televisisch en je moet in dit NTS-bestel meer met
andere bijltjes kunnen hakken.105

Dat was een bevestiging van binnenuit dat het omroepbelang boven het televisiebelang was gesteld, zelfs boven persoonlijke belangen, een politiek die het gevolg was
van ‘angst, angst voor jouw prestaties en relaties’.106
Van deze ‘relaties’ viel voor De Vries inderdaad meer te verwachten dan van zijn
collega’s die niet openlijk voor hem in de bres sprongen. Wel bezorgde het bevriende
omroepechtpaar Mies Bouwman en Leen Timp hem een afscheid onder vrienden,
ten huize van regisseur Willy van Hemert.107 Binnen het bestel, in Hilversum, had
hij weinig medestanders; daar zaten de bestuurders, die niet zoals hij gefascineerd
waren door het nieuwe medium, integendeel.108 De confrontatie tussen geloof in het
medium en het veiligstellen van de zuil kon niet duidelijker zijn. Buiten het bestel
begonnen verschillende ‘relaties’ van Erik de Vries zich in deze confrontatie te
mengen, waarbij zowel de professionalisering van het medium als een cultuurpolitiek
ideaal in de strijd werden geworpen.
De eerste die zich meldde, was de Nederlandse Beroepsvereniging van Filmers
(nbf), die zich bij monde van voorzitter Jan Gerhard Toonder richtte tot de minister
van ok&w. Uit de brief van de nbf klinkt iets door van de grimmige sfeer die intussen
rond het ‘ontslag’ van De Vries, lid van de nbf, was ontstaan. Toonder noemde de
motivering van de nts om de ervarenste en bekwaamste kracht waarover de televisie
in Nederland beschikte terzijde te schuiven ‘hoogst bedenkelijk’. Zonder medewer
king van filmkunstenaars was regelmatige televisie-uitzending nauwelijks denkbaar.
Het afdanken van Erik de Vries was voor de nbf aanleiding zich te bezinnen op de
toekomstige samenwerking tussen televisie en filmers.10? Die samenwerking stond al
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onder spanning vanwege het dédain waarmee filmmakers het nieuwe medium en de
onervaren televisiemakers bejegenden. Filmmakers meenden met amateurs te maken
te hebben, voor wie zij als cameraman er nog wat van moesten zien te maken.110 De
Vries werd als enige in staat geacht een professionele brug te slaan tussen de twee
werelden.
Op 2 januari 1954 werd, aansluitend aan de gebruikelijke nieuwjaarsopvoering van
de Gysbreght van Aemstel in de Amsterdamse Stadsschouwburg, de traditionele nieuw
jaarswens van Thomasvaer en Pieternel in de klucht De bruiloft van Kloris en Roosje
gespeeld. Daarvoor had De Vries zelf een coupletje geschreven:

P: Eer ik De Vries liet gaan
Die voor geen Burger boog
Had ik mij wel bedacht
T: Die zee was hun te hoog
P: Hij leerde hun het spel
We zien hem heus wel weer daar.111
We kunnen niet achterhalen of die tekst ook daadwerkelijk is uitgesproken. Maar een
publiek podium kreeg het conflict wel. Frans Goedhart, lid van de pvDA-fractie in de
Tweede Kamer, overwoog met de zaak van De Vries op regeringsniveau te interve
niëren in de discussie over de inrichting van het omroepbestel. En ook Het Parool
bereidde een actie voor.
Tezamen vormen beide plannen een illustratie van de pogingen die door aanhangers
van de culturele doorbraak-gedachte werden ondernomen om ook via de omroep
de geestelijke vernieuwing van Nederland gestalte te geven. Goedhart en Het Parool
waren representanten van het idee van een nieuwe nationale cultuur, de verzuiling
ontstegen, gestoeld op een non-autoritaire samenleving en op een zogenaamde ‘open
cultuur’ zonder leerstellingen — een mentaliteit die in het verlengde van die van de
Nederlandsche Volksbeweging na de oorlog vele antiverzuilden verbond, zoals Goed
hart die aan de wieg van Het Parool had gestaan. De Vries, die zoals gezegd, bevriend
was met PrfzwZ-redacteuren en -columnisten, kon de publiciteit voor zijn zaak goed
gebruiken.
Politieke en journalistieke interventie

Goedhart was een bekend journalist, die als verzetsman onder het pseudoniem Pieter
’t Hoen een illegale nieuwsbrief liet verschijnen; daaruit kwam in het voorjaar van
1941 het eveneens illegale blad Het Parool voort. Goedhart was daarvan waarnemend
hoofdredacteur tot september 1945, vervolgens was hij tot 1956 voorzitter van de
stichting Het Parool, waarna hij nog tot 1970 deel uitmaakte van het stichtingsbestuur.
Goedhart pleitte in zijn artikelen voor een vernieuwd Nederland, met een programma
dat op een breed progressief publiek gericht was. Binnen Het Parool was al in 1943
besloten het blad te gebruiken als hefboom voor de naoorlogse vernieuwing van pers

82

SPEELBAL VAN DE VERZUILING: I95I-I953

en politiek, ook al zou dat niet haalbaar blijken. Goedhart bleef Het Parool als een
instrument van vernieuwingspolitiek beschouwen en als een podium voor de politieke
ideeën die hij als Tweede Kamerlid voor de pvda ontwikkelde; deze functie bekleedde
hij vanaf 1946. Zijn principieel onafhankelijke koers bracht hem overigens regelmatig
zowel met de pvda als met Het Parool in conflict."2
Voor Goedhart, voorstander van een nationale omroep, was het ‘ontslag’ van Erik
de Vries een duidelijk voorbeeld van restauratiepolitiek. Hij meende er voldoende
mee in handen te hebben om op parlementair niveau vragen te stellen. Na een gesprek
daarover met De Vries zelf polste hij de kansen in Den Haag. Daar bleek hem
dat men er van de kant van de radioverenigingen niet voor zou terugdeinzen de
suggestie in omloop te brengen, dat Uw ontslag het gevolg zou zijn geweest van
de omstandigheid dat U een bijzonder moeilijk mens zoudt zijn, met wie men
op de duur bezwaarlijk een vlotte samenwerking in stand zou kunnen houden."3

Een debat over dit soort beweringen leek hem tamelijk zinloos; hij wilde geen discussie
over De Vries als persoon, wel over de toekomstige organisatie van de Nederlandse
televisie. Goedhart vond de aantijging ‘schandelijk en onwaarachtig’,"4 maar hem
bleef binnen de gegeven situatie geen andere keuze dan de geplande Kamervragen
niet te stellen. Ze waren wel geformuleerd en zijn bewaard gebleven.
De vragen betreffen zowel de argumenten (of het gebrek daaraan) die aan het terzijde
schuiven van De Vries ten grondslag zouden hebben gelegen als de toekomst van het
omroepbestel, waarop de beslissing van de nts volgens Goedhart vooruitliep. De twee
laatste vragen illustreren dit het sterkst:
(vraag 7.) Acht de minister deze gang van zaken geen duidelijke aanwijzing op
welk een onzakelijke en oneconomische wijze de televisie zal worden gedreven
als het definitieve bestel uitsluitend in handen wordt gelegd van omroepvereni
gingen? (vraag 8) Is de minister bereid te bevorderen dat a de heer De Vries weer
wordt ingeschakeld bij het huidige televisie-bestel? En b dat de nts het recht
wordt ontzegd vooruit te lopen op een door haar gewenste situatie van dit bestel,
waarover door het Nederlandse parlement nog nader moet worden beslist?"5

Dat Goedhart van zijn vragen afzag, moet gezien worden tegen de achtergrond van
de innige band tussen de regering, de Tweede Kamer en de verzuilde omroepvereni
gingen. Van binnenuit was politieke interventie nauwelijks mogelijk, zoals ook was
gebleken bij de behandeling van het advies van de Televisieraad.
Buiten de politiek probeerde Het Parool de publieke opinie en daarmee de besluit
vorming over de toekomst van het omroepbestel te beïnvloeden. Eind december 1953
hield de krant in overleg met De Vries een enquête onder duizend particuliere bezitters
van televisietoestellen over de ideale vorm van het televisiebestel in Nederland. De
groep was volgens Het Parool niet representatief wat ‘stand’ betreft, maar wel wat
levensbeschouwing betreft. De uitkomst wees in de richting van een nationaal bestel,
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een zogenaamde nationale, onafhankelijke tv-instelling voor de verzorging van tele
visieprogramma s. De tweede voorkeur ging uit naar een centrale instelling die
programma s van algemeen karakter zou uitzenden, naast omroepen met gerichte
uitzendingen. De krant merkte op dat deze uitslag wel een heel ander beeld opleverde
dan wat men in het algemeen gewend was te vernemen in politieke kringen in het
land en van de omroepverenigingen.116
Opvallend is dat in de antwoorden, ook in die met een voorkeur voor een verzuild
bestel, opgeroepen werd geen politieke of religieuze propaganda te bedrijven via
televisie. Zoals een van de respondenten verwoordde: ‘De radio is al erg genoeg. Ik
sta op met morgenrood, ik was mij met het gekraai van de rode haan en ik ontbijt
met de rode strijders. Frisse morgen. Stel je voor dat we over enige tijd dat ook nog
allemaal te zien krijgen. De respondenten beklaagden zich ook over het te amateu
ristische peil van de uitzendingen, het te lage ontspanningsgehalte en het te geringe
aantal gevarieerde culturele programma’s. Men weet dat aan de hokjesgeest, waardoor
elke omroep marionettenspel’ meende te moeten uitzenden, en de te geringe zendtijd.
Bij grensbewoners viel het oordeel, in vergelijking met wat er in Duitsland en sinds
kort ook in België te zien was, negatief uit, namelijk: ‘zalvende dominees en paters;
van het hele Hollandse programma word je beroerd. Jaag dat stel sukkels weg en ga
in de leer bij de Moffen.’
Het pleidooi voor professionalisering van televisie en televisieprogrammering was
opmerkelijk. Vandaar ook dat de journalist D. Ekker, chef van de Haagse redactie
van Het Parool, De Vries bemoedigend schreef: ‘Ik neem aan dat dit resultaat je wel
in een goede stemming kan brengen.’1’7 Behalve de enquête wijdde de Haagse redactie,
gesteund door hoofdredacteur P. Koets, in januari 1954 drie hoofdartikelen aan
televisie met als doel de discussie in de Tweede Kamer te beïnvloeden.”8 Volgens
vertrouwelijke informatie van Ekker waren de politieke partijen er nog niet uit:

Zowel de pvda, de kvp als ar zijn verdeeld. In de kvp is er een groep onder wie
zich Romme en Lucas bevinden die zich hebben uitgesproken voor een algemeen
programma met een zeer behoorlijk deel van de zendtijd dat zal worden verzorgd
door een geheel onafhankelijk orgaan. Daarnaast kunnen volgens hen - als mijn
informaties juist zijn — de omroepverenigingen geheel eigen zendtijd krijgen. In
de pvda zijn er drie stromingen: een kleintje voor een nationaal bestel [met als
aanvoerder Goedhart], een andere voor een bestel waarbij er weer, evenals bij de
kvp groep die ik net noemde, een centraal onafhankelijk orgaan komt, dat een
algemeen programma van behoorlijke omvang verzorgt en daarnaast de omroep
verenigingen een stuk eigen zendtijd geeft, en dan ten derde nog de groep die
alles aan de omroepverenigingen wil laten, maar die een algemene programma
commissie wenst, waarin geen vetorecht zal gelden en waarin nog enkele andere
vertegenwoordigers zitting kunnen hebben.”9
Optimisme was er voldoende, maar het zou anders uitpakken. In politiek Nederland
hadden de vernieuwingsgezinden de strijd met de restauratieve politiek verloren. Door
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deze uitkomst was de televisie de spreekbuis van een zuil geworden en werd zij ingezet
ter versterking van de daarbinnen heersende tradities. Als gevolg daarvan was er weinig
ruimte voor een visie op de televisie als instrument in een zich voltrekkend moderni
seringsproces.
Het is duidelijk geworden hoe haaks dat stond op de utopische visie van De Vries
op televisie. Zijn blik was gericht op de toekomst, zoals hij ook in zijn reactie aan de
nts op het aanbod een afscheidsprogramma te organiseren, treffend naar voren bracht:

Het antwoord is: Nu niet. Mijn houvast in het leven is, door het aan mij
onthouden van mijn belangrijkste uitingsmogelijkheid, zodanig aangetast, dat ik
in deze meest uitzichtloze periode die ik ooit heb moeten doormaken me niet
opgewassen voel tegen een terugblik - laat staan dat mij daarmee een genoegen
zou worden bereid. Ik heb nu alleen nog belangstelling voor de toekomst, en dat
om de eenvoudige reden dat ik daar toch zal moeten leven. Als ik weer een
toekomst kan zien, zal ik met anderen kunnen terugblikken.120
Over de grens

De kranten die over het vertrek van De Vries bij de nts hadden bericht, veronder
stelden dat hij terugging naar de televisieafdeling van Philips in Eindhoven.121 Maar
was daar wel werk, nu het experiment was afgerond en de politiek gekozen had? De
Vries’ bezoek aan de Düsseldorfer Ausstellung in september 1953 had hem opnieuw
in contact gebracht met Clemens Münster, hoofd televisie van de Bayerische Rund
funk in München. Münster wilde hem graag als instructeur en adviseur bij het
opbouwen van de Beierse omroep, die in de loop van 1954 met uitzendingen wilde
beginnen. Münster had al in 1952 de Philips-studio in Bussum bezocht en was onder
de indruk geraakt van het werk van De Vries.122 En zo berichtte de Volkskrant van 10
januari 1954:

Erik de Vries, die zonder enige twijfel Nederlands beste tv-regisseur genoemd
mag worden, heeft in de Nederlandse televisie geen emplooi kunnen vinden.
Zoals veel profeten, die in het eigen land niet geëerd worden, is De Vries naar
het buitenland gegaan. Hij is nu - tijdelijk - adviseur bij de televisie van de
Bayerische Rundfunk in München.

De Vries vertrok naar München, aansluitend aan een ‘nieuwjaarsreisje’, waarin hij
met zijn vrouw rust zocht nadat hij ‘de afgelopen maanden veel negatiefs heeft
meegemaakt’.12’ In München kon hij weer bouwen aan een jonge afdeling. De
Duitsers waren verrukt over zijn aanwezigheid en betreurden zijn afscheid na drie
weken vruchtbare samenwerking, zoals Münster hem schreef. Als dank daarvoor
schonk men hem, wetend dat hij zijn camera in de oorlog in Indië verloren had, een
Rolleiflex-camera.124 Dat was een roerende blijk van waardering, het tegendeel van de
kilte die hem in Nederland ten deel was gevallen.
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Fm. tYecJaar na a OOP van
experimentele periode sprak de nts in een brief
o • . n , C frics aar erkentelijkheid uit ‘over de waardevolle diensten, die U de
k ƒ
eCiÜ ewczen tijdens de experimentele periode’. Als onderstreping daarvan
e nts emeen stoffelijke blijk van waardering in de vorm van een gratificatie
500, .
verigens gebeurde dat niet dan nadat De Vries een maand eerder
e was ge omen dat er nog steeds een bedrag op zijn naam geboekt stond,
k" J \V7 jS at het
om een afscheidscadeau ging dat de nts voor hem in
petto a
at at was, blijkt uit een briefvan De Vries aan zijn vrouw, die op tournee
in Oostenrijk was in juni 1955:
Heb ik je verteld dat Rob Box [bedoeld wordt Rob de la Rive Box, een vriend en
collega van De Vries] uit de betrouwbaarste bron heeft vernomen dat de nts bij
het (afgewezen) afscheid mij een [...] auto zou hebben geschonken. Ik ben nu
nog extra blij dat ik nee gezegd heb. Want daarmee zouden ze al hun morele
verplichtingen toch voor de wereld hebben afgekocht, wat de bedoeling was.126

Volgens de nts werd het aanbod (waarschijnlijk werd in plaats van de auto dus een
geldbedrag gereserveerd) inderdaad door De Vries geweigerd, waarna het beschikbaar
bleef en uiteindelijk, in het najaar van 1955, onder voorwaarden door hem werd
geaccepteerd.I27
Over die voorwaarden vonden in 1956 vervolgens enkele gesprekken plaats. Daarin
lichtte De Vries in een ‘sfeer van prettige verstandhoudingen en wederzijds vertrou
wen het doel toe, namelijk het instellen van een televisieprijs, waarvoor hij het geld
aan het Prins Bernhardfonds wilde overdragen, dat de opzet en organisatie ervan op
zich had genomen.128 Die optimistische perceptie van het onderhoud tekent een
verzoenende houding van De Vries tweeënhalf jaar na de breuk. Aan de andere kant
van de tafel was het beeld echter heel anders. De opstelling van de nts was zeer
terughoudend inzake een toekomstig dienstverband van Erik de Vries, waarop deze
had gezinspeeld; men gaf er de geringe zendtijduitbreiding in 1956 (nog steeds niet
meer dan twaalf uur per week) als reden voor. Ook werd ‘de Erik de Vries prijs’ als
een tegen de nts gerichte actie ervaren. Aldus vernam De Vries, die zich intussen in
Midden-Amerika bevond, van Rob de la Rive Box, die voor hem probeerde te
interveniëren.,29 Kortom, er was opnieuw een conflict ontstaan, dar mede ingegeven
lijkt te zijn door de druk die via De la Rive Box van De Vries uitging om in het zicht

van buitenlandse aanbiedingen een plaats binnen de nts af te dwingen.
Tussen de nts en De Vries kwam het niet meer goed. In de onderlinge correspon
dentie was de toon van de nts correct, evenals de redenering op grond waarvan voor
De Vries geen perspectief kon worden geschetst, zoals gebrek aan zendtijd en
middelen.*3° Maar onofficieel was de toon vijandig. Dat De Vries de televisieprijs
doorzette, werkte niet verzachtend. De prijs werd overigens pas in 1958 daadwerkelijk
gerealiseerd door het Prins Bernhardfonds, onder de neutrale naam Televisieprijs. In
1958 werd deze als een bedrag van tweeduizend gulden toegekend aan Ton Lensink
voor zijn regie van het toneelstuk Euridice van Jean Anouilh, dat de vpro op 22
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februari 1958 op het scherm had gebracht. De prijs was bedoeld voor ‘die Nederlandse
televisie-prestatie, waarbij fraai en doeltreffend gebruik is gemaakt van het nieuwe
medium voor het verbreiden van enigerlei uiting van bijzonder artistieke, of van
algemeen culturele betekenis’?31
De culturele inzet van de prijs riep, zoals de historici Verheul en Dankers in hun
boek over het Prins Bernardfonds beschrijven, nogal wat weerstand op. Enerzijds was
er de hoogdravendheid van de woorden waarmee de prijswinnaars werden geëerd,
anderzijds ook de negatieve toon waarop bij prijsuitreikingen over televisie werd
gesproken. Beide stonden ver af van de Hilversumse praktijk, en ook van Erik de
Vries, al kon hij zich goed vinden in het accent op het culturele aspect. In 1963 werd
de prijs voor het laatst uitgereikt. Intussen had Erik de Vries in 1961 een nieuwe prijs
in het leven geroepen, die van de Nederlandse kritiek, die vanaf dat jaar jaarlijks is
uitgereikt als de Nipkowschijf?32
Uit de initiatieven om via prijzen de aandacht en waardering voor het nieuwe
medium te stimuleren, spreekt de betrokkenheid van De Vries bij de professionalise
ring van televisie. Die overtuiging wilde hij graag in het Hilversumse implanteren,
maar op centraal niveau werd de kans daartoe hem onthouden. En er zouden nog
meer confrontaties volgen. Omdat er na de experimentele periode voor Philips voor
alsnog geen rol was weggelegd in de verdere opbouw van televisie, werd per 1 augustus
1954 zijn dienstverband met de nv verbroken. Philips bood hem wel financiële ruimte
en hulp om nieuwe wegen te zoeken. Ter overbrugging ontving hij tot en met mei
1955 maandelijks vijfhonderd gulden?33 Maar ook daarna zou hij regelmatig als
freelancer voor ‘de zaak’ blijven werken. Philips was De Vries dankbaar ‘voor de vele
diensten, door U aan de n.v. met zoveel enthousiasme en loyaliteit bewezen’?3* Op
zijn beurt gaf De Vries uiting aan zijn verbondenheid met het bedrijf toen hij directeur
F. Otten op 3 november 1955 schreef vijfentwintig jaar bij Philips te zijn geweest,
waarvan zeventien jaar in dienstverband: ‘Waar ik ook in de komende jaren zal zijn,
Philips kan steeds op mij rekenen.’*3* Zo zou Philips altijd een thuishaven blijken te
zijn, wat De Vries in 1956 aan het einde van zijn Zuid-Amerikareis ruimhartig kon
bevestigen. ‘Overal had ik contact met de Philips-vrienden, het laatst in Lissabon.’136
Maar vooralsnog was het De Vries in het voorjaar van 1954 volstrekt onduidelijk
hoe hij zijn eigen toekomst moest zien. In afwachting van een definitieve regeling van
het omroepbestel in Nederland, waarbij ook de kwestie van commerciële televisie een
rol ging spelen, bleef hij een plek zoeken waar hij televisie kon realiseren. Daarmee
zou hij letterlijk en figuurlijk voorbij de grenzen raken van de Nederlandse publieke
televisie.
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Transnationale televisie: Latijns-Amerika

Television must be welcomed and
loved for it’s own saké, and can only
become fruitful where it is loved
only wisely but real well.1

Het werden ‘weken vol onzekerheden, kansen en mogelijkheden’, voorspelde Erik de
Vries in april 1954 aan Philips.2 Dat zou een al te optimistische inschatting blijken
van de duur van de situatie waarin hij als werkloze regisseur na zijn ‘ontslag’ bij de
NTS terecht was gekomen. Gesteund door Philips was hij al een jaar eerder begonnen
zich te beraden over een toekomstige werkkring, die de firma hem niet kon bieden,
althans niet structureel, maar waartoe de nv wel haar relaties in binnen- en buitenland
kon activeren.
De Vries had intussen zijn grootste kracht ontdekt. ‘In mijn hart ben ik namelijk
overtuigd dat ik bij opbouw en doorzetten van een tv-bedrijf steeds het meest waard
zal blijken te zijn. Op Holland zal ik niet wachten’, waarbij hij ter illustratie de al
eerder genoemde dichtregel citeerde: ‘I couldn’t love tv as much, loved I not honor
more.’3 Dat betekende niet dat hij niet in Nederland wilde blijven, of niet als
uitvoerend professional wilde werken. In januari 1955 deed zich voor hem nog de
mogelijkheid voor om bij de vara als eerste regisseur in dienst te komen, maar dat
bleek bij nader inzien van de kant van de omroepvereniging geen realistische optie te
zijn.4 Na afloop van het televisie-experiment was hij in de meest chaotische periode
van zijn leven beland, waarin hij op zoek moest naar de ideale werkplek, waar hij zijn
enthousiasme voor het medium zou kunnen overdragen en nieuwe televisiegebieden
zou kunnen ontginnen.
De institutionalisering van televisie voltrok zich in eigen land en daarbuiten
moeizaam en langzaam. Televisie was bezig haar plaats te vinden, en dat ging niet
alleen in Nederland, maar ook elders gepaard met strijd tussen verschillende belang
hebbenden over de invulling van de ruimte die televisie bood, als technologisch
wonder, als cultureel medium en als economisch product. Omdat De Vries zelf niet
geïnstitutionaliseerd was, kon hij maar moeilijk invloed uitoefenen op dat proces, al
probeerde hij dat wel. Hij wilde aan de slag, iets helpen opbouwen, van de grond af
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aan. Omdat hij daarbij afhankelijk was van de kansen die anderen hem boden, en ook
van de mogelijkheden, die hij zelf zou moeten creëren, ontwikkelde hij een bijna
obsessieve volhardendheid in het aanschrijven van relaties en in het onderhouden van
bruikbare contacten, in binnen- en buitenland.
Philips zou daarbij een rol blijven spelen, maar De Vries probeerde zelf ook op eigen
wijze te interveniëren en ontwikkelingen die de groei en bloei van televisie konden
stimuleren een duw in de goede richting te geven. Zijn primaire ambitie richtte zich
op het buitenland om te ontsnappen aan de bedompte lucht die in 1953 over de ont
wikkeling van televisie was neergedaald. De opbouw van televisie in Costa Rica bood
daartoe een uitgelezen kans. Van de ‘opwinding en gezapigheid’, de twee gezichten
van de lange jaren vijftig’,5 zag Erik de Vries alleen de opwinding. Die verwees vooral
naar de toekomst, naar de ontwikkeling en voltooiing van het moderniseringsproces,
en televisie speelde daarin een belangrijke rol. Maar ook voor De Vries persoonlijk
waren de jaren vijftig enerverend; zijn eigen zoeken naar een plaats en positie, alsmede
zijn verlangen naar culturele erkenning — hij was intussen de veertig gepasseerdliepen parallel met de opkomst en integratie van televisie in de samenleving.

Onzekerheden, maar het buitenland lonkt
Aangezien Philips Erik de Vries als dank voor bewezen diensten financieel bleef
ondersteunen na afloop van het televisie-experiment van de nts, was het bedrijf er
veel aan gelegen dat hij op korte termijn een passende werkkring zou vinden. De nv
vroeg van hem dan ook een regelmatig verslag van zijn bezigheden, waaraan hij trouw
voldeed.6 Daaruit kunnen we opmaken dat hij verschillende lijnen uitzette binnen
en buiten Nederland. In dat buitenland zou de Unesco — zowel in technisch als in
politiek opzicht — een centrale speler blijken in de bevordering van de internationale
ontwikkeling van televisie. De Vries’ ideeën over de rol van televisie bij internationale
culturele uitwisseling sloten aan bij de opdracht van de Unesco om begrip tussen
volkeren en samenwerking tussen landen te stimuleren via educatie, wetenschap en
cultuur. De Vries meende bovendien, gezien de nog altijd bescheiden positie van
televisie in Nederland, de meeste kans te maken in het buitenland.
Begin 1954 stak hij zijn licht op bij de Unesco in Parijs, die televisie nog geen
zelfstandige plaats in de organisatie had toebedeeld. Vooralsnog was het nieuwe
medium ondergebracht bij de afdeling ‘mass communication’ en zou er mogelijk pas
in 1955 een bureautje komen voor tv’. De Unesco verwachtte dat een eventuele functie
primair coördinerend werk zou betreffen. Men veronderstelde dat dit niets was voor
De Vries, die gekwalificeerd werd als ‘regisseur in hart en nieren’.7 Daarmee liet hij
zich echter niet afschepen. Hij voelde intuïtief aan dat de Unesco spoedig bij
televisieontwikkelingen betrokken zou raken — en hij zou gelijk krijgen, al moest hij
nog ruim een jaar geduld hebben. Om zich verder te oriënteren, besloot hij dat een
bezoek aan Parijs noodzakelijk was, waar hij na een intensieve correspondentie en veel
gelobby in juli 1954 ontvangen werd. In feite ging het om een onderzoek naar de
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mogelijkheden van televisie in het bredere verband van de Verenigde Naties als
belangrijke wereldorganisatie.8
De gedachte aan televisieontwikkeling op mondiaal niveau was hem als het ware in
de schoot gevallen toen hij door de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst (rvd) werd
aangemoedigd om te solliciteren naar de functie van writerleditor {second officer) bij
de Film Unit van de Verenigde Naties in New York. Het contact liep van New York
via W. Henson van het United Nations Information Centre in Londen naar directeur
G. van der Wiel van de rvd, die De Vries voordroeg bij Henson. Daarop beval deze
hem ‘als een zeer geschikte kandidaat’ aan bij het hoofdkwartier van de vn.? De Vries
wilde wel in aanmerking komen voor de baan, maar zou, zoals hij liet weten, de nadruk
willen leggen op televisie.10 Het is een typerend staaltje van zelfprofilering die hij hier
aan de dag legde, alsof hij veel re kiezen had in een periode die hij omschreef als ‘de
zwaarste van mijn leven, de Japanse krijgsgevangen kampen niet uitgezonderd’.11 Dat
mag wat al te pathetisch klinken, maar overtuigd als hij was van zijn eigen capaciteiten
op televisiegebied, moet hij de onzekerheid over zijn professionele toekomst als een
ondermijning van zijn bestaan hebben ervaren. Ook nu klampte hij zich vast aan een
toekomstbeeld dat hij volledig ingevuld zag door televisie.
Hij zou op twee plaatsen terecht kunnen komen: New York of Parijs. Om zijn zaak
te bepleiten, benaderde De Vries de voormalige hoofdredacteur van de liberale krant
het Algemeen Handelsblad, DJ. von Balluseck. Deze was in 1948 adviseur geworden
van de minister van Buitenlandse Zaken, de liberaal D.U. Stikker, tijdens wiens
ministerschap de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (navo) werd opgericht. Von
Balluseck, ook oud-gevangene van Sint-Michielsgestel, combineerde nog tot 1949 zijn
journalistieke werk met de politiek. Nadat Von Balluseck in 1949 de journalistiek
vaarwel zegde om diplomaat te worden, werd hij in februari 1951 benoemd tot
permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties in New York.12
In die hoedanigheid vroeg Erik de Vries hem om zowel bij de Film Unit van de vn
in New York als in Parijs bij de Unesco een goed woordje voor hem en voor televisie
te doen.
Von Balluseck had als journalist en redacteur De Vries aan het werk gezien tijdens
pet. Daarom beval hij hem, verwijzend naar diens kennis van technologie, productie
en scenario alsmede naar diens internationale ervaring, ruimhartig aan voor een
gesprek bij de vertegenwoordiger van de vn in Parijs, D. Blickenstaff, directeur van
het Centre des Informations.*3 De meeste correspondentie hierover dateert van juni
en juli 1954, toen er ten minste elke week een brief heen en weer ging, zowel tussen
Nederland en New York als tussen Parijs en Nederland, en belangrijker nog, tussen
New York en Parijs (Von Balluseck aan Blickenstaff en vice versa). De Vries vroeg
daarbij herhaaldelijk aan Von Balluseck hem naar voren te willen schuiven zodra de
vn zich meer op de televisie zou richten. ‘Nu ik bij uno [United Nations Organisation] en Unesco in Parijs ga neuzen, zou het wel bijzonder prettig zijn ook iets te
mogen horen over tv mogelijkheden in New York. Mag ik dat nog vragen?’*4
Die mogelijkheden dienden zich nog niet aan, want de vn zocht een echte filmeditor. Tegelijkertijd spraken de vertegenwoordigers van de vn, de directeuren van
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de informatiecentra, wel over de toekomstmogelijkheden van televisie binnen de
organisatie.1*
Bij dit langzaam op gang komende overleg over televisie op internationaal niveau
moest De Vries veel geduld oefenen, meer dan bij zijn aard paste. Hij had dan wel
intussen naar eigen zeggen van drie omroepverenigingen aanbiedingen ontvangen,
maar die had hij ‘op sterk water’ gezet ‘en mogen zetten. Ik wil, althans, wat Holland
betreft, toch eerst een halfjaar vrij man zijn.’16
Overigens hadden die aanbiedingen (van avro, vara en mogelijk vpro) nog geen
concrete vorm gekregen. De Vries wist wel zeker dat hij in november 1954 een
uitzending voor het ikor zou doen. Dat zou de opmaat worden voor een langdurige
samenwerking. Vooralsnog stelde hij optimistisch dat ‘er, hoewel nog geen beeld, toch
al meer licht is’.1?

UNO-televisieplan
Dat hij in Parijs kon worden ontvangen, was deels te danken aan de tussenkomst van
Von Balluseck, maar deels ook aan zijn eigen vasthoudendheid. Zijn inschatting bleek
bovendien juist te zijn; de vn oriënteerde zich met het genoemde directeurenoverleg
op de mogelijkheden van televisie en had daarbij behoefte aan de visie van De Vries
als een deskundige ter zake.18 De Vries ging eind juli 1954 naar Parijs. Daar sprak hij
zowel met een vertegenwoordiger van de Unesco, als met vertegenwoordigers van de
vn en van de Information Division van de navo. De Nederlandse ambassade in Parijs
had voor een introductie gezorgd. De vertegenwoordiger van de Information Division
van de navo was ‘delighted’ De Vries te hebben ontmoet en wilde graag op de hoogte
blijven van de besluitvorming rond televisie in Nederland.19 Bij de vn, de navo en
de Unesco stelde hij zijn zogenoemde UNO-televisieplan voor.20 Omdat uit de reacties
ter plekke bleek dat alleen het hoofdkwartier van de vn in New York een dergelijk
plan zou kunnen dragen, stuurde hij het ook naar Von Balluseck.
Het UNO-televisieplan betrof een maandelijks vast half uur televisie op het recent
gelanceerde Eurovisienet, een internationaal televisienetwerk van de European Broadcasting Union. Het half uur zou gevuld moeten worden volgens een vaststaand schema
en telkens moeten worden verzorgd vanuit en door een ander land, met medewerking
en onder verantwoordelijkheid van een VN-producer. Dat schema, ‘waaraan het
programma z’n gezicht ontleent en waardoor juist de eigen karaktertrekken van elk
land duidelijker en vooral vergelijkbaarder tot hun recht zullen komen’, kon er volgens
De Vries aldus uitzien:

5 minuten levende uitzending van een plein of straat, gesprekken met voorbij
gangers, bezoek aan een winkel
5 minuten uit de geschiedenis van het betroffen land
5 minuten uit de vergaderzaal des lands
10 minuten over onderwijs, kunsten of wetenschap
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5 minuten een grote nationale figuur, dood of levend (wat Holland betreft Hugo
de Groot, prinses Wilhelmina).21

Het plan weerspiegelde zijn visie op de rol die televisie zou kunnen spelen in het
overschrijden van geografische en culturele grenzen, waarbij hij de taalmoeilijkheden
op de koop toenam (‘niet te bang zijn’). Bovendien moest er volgens hem na elke
uitzending worden nagepraat in elk afzonderlijk land. Door de gekozen vorm kon
zichtbaar worden gemaakt wat alle landen verbond, en in de inhoud juist wat ze aan
eigens hadden; idealiter zou daaruit blijken ‘dat het eigene door anderen begrepen
kan worden, dus niet vreemd hoeft te blijven’.22
De Vries noemde dat zelf zijn ‘Uno-visie’,23 een transatlantische verbinding tussen
Amerika en Europa als alternatief voor Eurovisie. De technische mogelijkheden van
telerecording — het met de filmcamera opnemen van het televisiebeeld — en magneetbandopname maakten uitwisseling tussen het ene en andere continent binnen enkele
jaren mogelijk. Voor Erik de Vries was Uno-visie bovendien niet zomaar een naam.
Hij trof er de centrale gedachte van televisie mee als een samenbundelend en
samenwerkend instrument — het ideaalbeeld van televisie als een massamedium dat
van overal ter wereld mensen en zaken bij elkaar brengt.24
De uitvoering van het UNO-televisieplan zou de verantwoordelijkheid van het
VN-hoofdkwartier in New York moeten zijn, maar de televisiemogelijkheden daar
waren volgens Von Balluseck, die het plan beloofde voor te leggen aan de persoon die
intern belast was met televisie (onderdeel van de informatieafdeling), niet groot. Eigen
middelen ontbraken en men was afhankelijk van de bereidwilligheid van de
(commerciële) tz\ev\sie-networks om bepaalde programma’s van de vn te kopen. De
vn verkeerde nog in het stadium van zoeken en tasten, waarbij voorlopig geen
uitbreiding van de bestaande televisieapparatuur was voorzien.23
Ook De Vries’ eigen indruk was dat de vn een afwachtende houding aannam
tegenover televisie. Desondanks vond hij de reis vruchtbaar. Hij was in Parijs aardig
ontvangen en had zijn visitekaartje afgegeven, onder anderen bij H. Cassirer, die
verantwoordelijk was voor het televisiebeleid van de Unesco en een budget voor de
ontwikkeling van televisie had aangevraagd bij de vn.26 In Parijs had men hem
geïnformeerd dat de Unesco daarmee in de eerste plaats voorlichting in gedachten
had; daarnaast kon een land de organisatie om hulp vragen voor het opzetten van
televisie. Deze zou dan de expert sturen en betalen.27
Hoe vruchtbaar de reis werkelijk was geweest, zou ruim anderhalf jaar later blijken,
toen De Vries door Cassirer werd benaderd om als zo’n expert naar Costa Rica af te
reizen. Vooralsnog verlegde zijn aandacht zich naar het hoofdkwartier in New York,
dat met de internationale samenwerking op het gebied van televisie akkoord moest
gaan, zowel financieel als inhoudelijk. De VN-televisieafdeling werd halverwege de
jaren vijftig slechts door één persoon bemand. Een eigen televisiekanaal was daarom
evenzeer ver weg; voor reportages was de vn voorlopig afhankelijk van nbc en CBS.
De Vries koos eieren voor zijn geld en solliciteerde naar de eerdergenoemde functie
van writer!editor bij de filmafdeling van de vn.28 Het duurde vervolgens enkele
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maanden voordat hij in januari 1955 na herhaaldelijk schrijven via Von Balluseck
opnieuw contact kon krijgen met de vn. Van een BBC-relatie, het hoofd van de
Paul Rotha, had hij vernomen dat er een vervanger voor de
a ing man ij de VN-televisie gezocht werd; bovendien was er nog altijd geen
ts uitse over de functie van writerleditor bij de filmafdeling.2? De Vries stuurde op
a vies van Von Balluseck zijn cv en sollicitatie (nogmaals) naar de Film and Visual
ivision en ook rechtstreeks naar de Radio Division (waar de televisiepoot onder
vie , a on on Balluseck niet bevestigen dat daar een vacature zou zijn. Bovendien
was hem te verstaan gegeven dat een eventuele vacature daar en ook die van filmeditor
een nctie van lijdelijke aard zou betreffen, namelijk voor de duur van de voorziene
assem ee ( e algemene vergadering van de vn), waarbij doorgaans extra krachten
nodig waren.’0
Het contact met de vn begon,
begon zo blijkt uit de correspondentie, een enigszins
s ePen c
estie te worden. De functie van writerleditor op de filmafdeling kwam
pas in ju i 1955 werkelijk vrij, en toen zat De Vries midden in de E55, een groot televisieevenement in Rotterdam. Bovendien had hij intussen meer ‘opties en verplichtingen’
tot september 1956, zodat hij kon melden weliswaar nog geïnteresseerd te zijn in een
aan ij e vn, but I now want to run on a tv ticket exclusively’.’1 In diezelfde zomer
van 1955 evestigde de Unesco namelijk haar streven om van televisie werk te maken,
was er nog geen concreet project. De Vries reisde in juli en oktober 1955 naar
respectievelijk Parijs en Londen af om daar met vertegenwoordigers van de vn van
gedachten te wisselen over een toekomstige werkrelatie (het betrof nu de functie van
1 meditor-cameraman), alsmede over zijn UNO-televisieplan.’2
.^en ^aa^at^r> *n novcmber 1956, na afronding van de werkzaamheden in Costa
ca, rac t hij nog een kort bezoek aan de vn in New York om over de mogelijkheden
van te evisie en zijn UNO-televisieplan te spreken. Hij liet weten in het vooruitzicht
van en e e maanden boordevol werk’ een ‘one track future’ te willen kiezen. Dat was
uiteraar
et pad van de televisie, het liefst in een internationale context. Toen in
k T”
definitieve bericht kwam dat er geen vacatures waren en de mogclijke en zeer beperkt bleven, hield hij het wat de vn betreft voor gezien.” De Vries had
nog meer lijnen uitstaan, die al veel van zijn geduld hadden gevraagd, maar nog steeds
perspectief boden.
Wachten op Uruguay
Een van de ‘opties’ die De Vries had opengehouden, was de ontwikkeling van het
medium televisie in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo. Philips fungeerde hier
bij als de belangrijkste intermediair. Bovendien had in 1952 D. Trelles, in Montevideo
directeur van Cine Arte bij de publieke radio-omroep sodre (Servicio Oficial de
Difiisión Radio Eléctrica), een bezoek gebracht aan pet. Hij was daarbij onder de
indruk geraakt van De Vries, die hij graag zou betrekken bij de ontwikkeling van
televisie in Uruguay, zo liet hij Philips al eind 1952 weten.’4 Philips zou hierbij ook
de eerste partner zijn. Het bedrijf had een vestiging in Uruguay — een verkooporga-
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nisatie en ook eigen fabrieken — die werd geleid door J. van Luyt, en bood aan een
bescheiden televisiezender te leveren.
De Vries raakte direct enthousiast voor het idee om in Uruguay met televisie bezig
te zijn en wilde ‘de beschikbare energie geheel inzetten om met en door Televisie niet
alleen de wereld aan Uruguay te gaan tonen, maar vooral ook Uruguay aan zichzelf
en aan de mensen’.35 Het wachten was echter op een regeringsbesluit tot plaatsing van
een zender. Daarvan kwam het pas in augustus 1953, wat nog niet betekende dat actie
kon worden ondernomen. Wel werd begonnen met de uitzending van films en
sportprogramma’s, waaraan De Vries educatie wilde toevoegen, maar het samenstellen
van een programmaschema en -staf kwam nog niet in zicht.36 Vertraging en uitstel
zouden voortdurend doorklinken in de correspondentie die De Vries in de periode
tussen 1953 en 1958 onderhield met verschillende betrokken partijen over televisiewerkzaamheden in Uruguay.
Dat hij ondanks de blijvende onzekerheid zo lang volhardde, illustreert hoe graag
hij in Zuid-Amerika wilde werken, of in elk geval op plaatsen waar opbouwend werk
te doen was op het gebied van televisie, ‘want mijn hart is in tv’.37 Dat hij Nederland
wilde verlaten, speelde ook een rol, zoals hij Van Luyt liet weten. De Vries stuurde
hem knipsels uit het najaar van 1953 over zijn eigen ‘afscheid’ en de herinrichting van
de verzuiling, waardoor ‘tegen beter weten en willen van de minister zelf in, tegen alle
bladen en tegen het gezond verstand, onze televisie in mootjes gehakt [wordt]’. Zelfs
als Philips niet betrokken zou blijven bij de ontwikkeling van televisie in Uruguay,
bleef De Vries geïnteresseerd.38 En het hielp evenzeer dat zijn vrouw Hans Snoek op
haar eigen vakgebied allerlei mogelijkheden zag, zoals het opzetten van een balletschooltje voor kinderen.39
Verschillende betrokken partijen hadden echter elk hun eigen agenda en vooral hun
eigen tempo. Zo stuitten de goede bedoelingen van Trelles van sodre op de bureau
cratie van de SODRE-Ieiding, vertegenwoordigd door vice-presidente M. Garcia Capurro, die op haar beurt weer van de regering afhankelijk was. De laatste had mogelijk
andere prioriteiten. Als gevolg van het uitbreken van de Koreaanse Oorlog in juni
1951 waren de wolprijzen op de Amerikaanse markt omhooggeschoten, vanwege de
vraag naar warme uniformen. Uruguay, dat een groot deel van de wolproductie in
handen had, ontwikkelde zich in korte tijd tot een sterke economie met een relatief
hoge levensstandaard. Het einde van de Koreaanse Oorlog, in juli 1953, betekende
echter ook het inzakken van de vraag naar wol, en daarmee van de economie; het
gevolg was een toenemende inflatie. De economisch onzekere situatie die vanaf dat
moment ontstond, lijkt niet bevorderlijk te zijn geweest voor de opbouw van een
nieuw medium.40 Trelles wilde wel en Philips bleef bereid in het land zelf de tech
nische opbouw te helpen realiseren. Erik de Vries popelde om televisie in de praktijk
te demonstreren, wetend dat hij op die manier betrokkenen kon overtuigen van de
mogelijkheden ervan.
Philips Nederland liet het aan hem over om te beoordelen of hij in Zuid-Amerika
zou kunnen beantwoorden aan de verwachtingen voor programmadirectie, zonder
dat die overigens concreet waren. Men opperde dat Uruguay in dat opzicht mogelijk
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beter geholpen was met een Argentijn dan met een Hollander, omdat er in Uruguay
geen televisie mogelijk zou zijn zonder aansluiting op het Argentijnse net.41 De Vries
meende oprecht dat hij in die omgeving wel degelijk uit de voeten zou kunnen. De
briefwisseling tussen hem en de betrokkenen in Uruguay laat zien hoezeer hij zich
vastklampte aan het idee om televisie te kunnen gaan maken. Hij zou zonder meer
sodre prefereren boven de filmprojecten van de vn.42
In december 1955 werd het contact geïntensiveerd met een ontmoeting tussen De
Vries, Garcfa Capurro en Trelles in Parijs, in aansluiting waarop hij beiden in
Nederland ontving. Daarbij werden verwachtingen gewekt: De Vries zou een aanbod
hebben gekregen om te werken aan de ontwikkeling van televisie in Uruguay. Hij zou
zelfs al hebben onderhandeld over condities, zoals salaris en een jaarlijkse door sodre
betaalde reis naar Nederland voor hem en zijn vrouw.45 Die verwachtingen konden
niet worden ingelost. De Vries moest maanden wachten op informatie over de
voortgang, waarover hij op z’n zachtst gezegd verontwaardigd was: ‘To say I m
stupefied is putting it mildly.’4^ Alleen de Philips-directeur in Uruguay, Van Luyt,
die als bemiddelaar fungeerde, berichtte hem over de vorderingen, of liever de
vertragingen. Hij adviseerde hem niet te veel te vertrouwen op de beloften van Garcfa
Capurro, who makes many plans but never finishes a project’.45 Geld voor televisie
had sodre niet, evenmin als een televisietoren. Vanuit Costa Rica liet De Vries
collega s weten dat Uruguay hem had gevraagd nog even geduld te hebben — ‘hoe
raden ze, dat ik dat hier aan het leren ben’.46
Toch bleef De Vries mogelijkheden zien, aangemoedigd ook door een vriend, de
filmmaker Bert Haanstra, die vanuit Zuid-Amerika berichtte mevrouw Garcfa Ca
purro gesproken te hebben. Zij had Haanstra verzekerd alles op alles te zetten om De
Vries naar Uruguay te krijgen.47 De Vries kon er op grond van die berichten rekening
mee blijven houden in Uruguay aan het werk te kunnen, en het werd makkelijker
daar wat meer druk achter te zetten toen hij zelf in de buurt was tijdens zijn verblijf
in Costa Rica in 1956. Volgens Van Luyt waren de soDRE-autoriteiten er bovendien
intussen — het is juni 1956 — van overtuigd geraakt ‘dat ze het zelf niet kunnen’ en
wilden ze terugvallen op De Vries’ expertise, die aangesteld zou worden als ‘advisor
for the future erection of the tv station in Uruguay’.48 De Unesco gaf hem toestem
ming zijn verblijf in Costa Rica in augustus 1956 te onderbreken voor een kort bezoek
aan sodre om te adviseren bij de afwerking van de wet op de televisie. Daarna zou
sodre hem een langdurig contract voorleggen.49
Toen er driekwart jaar later nog geen besluit was, informeerde hij — intussen al lang
weer in Nederland - maar eens bij Van Luyt naar de stand van zaken; sodre had
immers al in de zomer van 1956 proefuitzendingen willen maken en hem ‘gesmeekt
deze en de hele ontwikkeling van televisie te begeleiden. Nu wilde hij weten waar hij
aan toe was, ook omdat er intussen in Nederland aanbiedingen liepen waarvoor hij
spoedig een contract zou moeten tekenen.50 Dat betrof de regie van de muzikale
televisiekomedie Pension Hommeles bij de vara.
Dat Erik de Vries de optie-Uruguay zo lang openhield, illustreert hoe zeer hij het
‘opbouwen’ ambieerde, met name in een avontuurlijke regio. En al had hij intussen
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in Costa Rica ervaren hoe lastig het werken in een land in opbouw was, Uruguay
bood ondanks de economische malaise bepaalde voordelen. Het lijkt aannemelijk dat
De Vries juist door zijn ervaringen in Costa Rica in Uruguay mogelijkheden bleef
zien. Daar was immers het cultureel potentieel aanwezig dat hij nodig achtte voor de
ontwikkeling van televisie, waar dat in Costa Rica juist ontbrak. Maar de trage
besluitvorming in het parlement, de politiek instabiele situatie en de technische
problemen (gebrek aan camera’s) bemoeilijkten de komst van televisie in Uruguay.
In april 1958, ruim vijf jaar na het eerste contact met sodre en een jaar nadat hij het
idee had opgegeven om bij de vn aan het werk te kunnen, informeerde hij voor het
laatst wanneer met televisie in Uruguay kon worden begonnen.5* Zijn Latijns-Amerikaanse avontuur was voorbij, maar hij had intussen wel de mogelijkheid gehad om
zijn ‘zendingsdrang’ op het gebied van televisie in den vreemde in de praktijk te
brengen, en wel in Costa Rica.
Kansen voor televisie: Costa Rica

In de zomer van 1955, ruim een jaar na zijn eerste bezoek aan de Unesco in Parijs,
werd Erik de Vries uitgenodigd om met het oog op een eventuele toekomstige
televisiemissie een voorgedrukt sollicitatieformulier in te vullen dat de Unesco ‘on
file’ kon houden. Het ging om informatie over zijn huidige werk (de al genoemde
uitzending E55), inkomen (De Vries gaf aan ‘1200 gulden per maand plus onkosten
vergoeding’), zijn wensen in de toekomst (‘tv’) en zijn zogenaamde ‘clerical skills’
(daarbij vulde hij niets in), en zijn ‘mechanical skills’ (‘tv, radio, film, photo’). Ten
overvloede vermeldde hij dat zijn sollicitatie gevoed werd door een sterk geloof in de
rol die televisie zou kunnen spelen bij Unesco-activiteiten.52
De Unesco had een jaar eerder, in juli 1954, vlak voor De Vries’ bezoek aan Parijs,
een cursus georganiseerd voor senior-producenten en -regisseurs van educatieve en
culturele televisieprogramma’s bij de bbc in Londen. De Vries was daar niet bij. De
uitnodiging tot deelname was uitgegaan naar de publieke omroepen in verschillende
landen (feitelijk in West- en Oost-Europa, plus Japan en de Verenigde Staten).
Nederland was vertegenwoordigd door P. Gros (vpro), met wie De Vries in 1953 de
regiecursus bij de nts had verzorgd, en door D. Simons (ncrv).53 De cursus werd in
geen enkele brief tussen de Unesco en hem gememoreerd.
In het verslag van de cursus wordt de prille fase genoemd waarin de televisieontwikkeling wereldwijd verkeerde, alsmede de opdracht om met de visuele middelen
van televisie iets te doen aan educatie (over bijvoorbeeld wetenschap), cultuur en
diepgaande nieuwsvoorziening. Suggesties die werden gedaan, betroffen voornamelijk
internationale uitwisseling van ervaringen en van programma s van vooral culturele
en educatieve aard (documentaires, artistieke films).54 Overigens waren dat precies de
elementen die aansloten bij de visie van Erik de Vries op het medium, op grond
waarvan hij een sollicitatie bij de Unesco passend had gevonden.
Dat de Unesco zelf internationale uitwisseling zou kunnen bevorderen, lag in de
aard van de organisatie besloten. Aan de eerste voorwaarde daarvoor, een volwassen
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televisieorganisatie in alle landen ter wereld, was halverwege de jaren vijftig nog bij
lange na niet voldaan. Bij de ontwikkeling daarvan zou de Unesco als intermediair
kunnen optreden. Een eerste gelegenheid deed zich in januari 1956 voor, toen de
regering van Costa Rica officieel de hulp inriep van de Unesco voor de ontwikkeling
van een televisiedienst, bedoeld voor ‘mass education’. De gevraagde expert zou de
regering daarover moeten adviseren en speciaal aandacht moeten besteden aan
aansluiting bij bestaande educatieve instellingen, aan het gewenste type programma s
en de nationale en internationale ‘resources’ die de programma’s zouden kunnen
voeden, en aan de noodzakelijke technische faciliteiten, inclusief de mogelijkheid van
telerecording. Het betrof aanvankelijk een specifieke toekomstige invulling van tele
visie: educatie van het volk. De expert die men zocht, diende ook juist op dat gebied
te zijn gekwalificeerd. Daarnaast was natuurlijk een langdurige ervaring met televisie-uitzendingen vereist.55
Voor Erik de Vries deed zich plotseling een unieke kans voor. De Unesco bracht
zijn sollicitatie en het verzoek van Costa Rica bij elkaar, en zo kon zijn missie met
televisie eindelijk vorm krijgen. Hij was dan wel geen educatieman pur sang, maar
weinigen hadden in 1956 zoveel televisie-ervaring als hij. In januari en februari 1956
werden alle noodzakelijke formaliteiten ter voorbereiding op de reis afgehandeld. De
missie werd gepland voor de duur van zes maanden, tegen een salaris gebaseerd op
het equivalent van een jaarbedrag van in totaal 8750 dollar, plus een dagelijkse
onkostenvergoeding.56
Vlak voor de reis meldde De Vries zich nog in Parijs voor de verplichte briefing,
die direct daarna schriftelijk werd bevestigd. Als ‘head of television mission’ moest hij
de regering van Costa Rica van advies dienen over de oprichting van de gevraagde
televisiedienst, zij het dat die ruimer werd geïnterpreteerd dan in het oorspronkelijke
verzoek. De televisiedienst moest tegemoetkomen aan de algemene behoeften van het
publiek aan entertainment, informatie en educatie - een duidelijke verwijzing naar
de public service-opdracht van de bbc. De eerste zorg van de regering betrof de selectie
en installatie van de noodzakelijke apparatuur:
However, as representative of Unesco, you will mainly give close attention to the
cultural use which is proposed to make of this equipment and the manner in
which television will be integrated into cultural life of the nation for such
considerations of programming and reception may have direct bearing upon the
choice of technical facilities and prepare their future use for constructive purpo
ses. 57

Het betrof een meervoudige opdracht met veel facetten die De Vries interesseerden
en die hij tot de kern van het televisiewerk rekende. Hij werd geacht een gedetailleerde
studie te doen naar onder meer de volgende aspecten:

plans already drawn up by the government, the material conditions affecting the
execution of such plans, the cultural and educational purposes which the televi-
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sion service is designer! to meet, the national and foreign programme resources
which are likely to be available, the opportunities for individual and collective
reception, and the integration of television into existing efforts at mass education
for children and adults alike.58

Zijn kennis van de technische eisen van een televisiedienst zouden daarbij nuttig
moeten zijn, net als de ervaring die de Unesco in Frankrijk had opgedaan met de
ontwikkeling van televisie voor volwasseneneducatie op het platteland via gemeen
schappelijke viewings in zogenaamde télé-clubs. De ervaring die met educatieve
televisie in de Verenigde Staten en elders was opgedaan, kon eveneens van nut zijn.
De télé-clubs waren openbare plaatsen op het Franse platteland waar de bevolking op
een centraal aangeschafte ontvanger collectief naar educatieve programma’s keek en
zo in aanraking werd gebracht met de modernisering. De programma’s die in
samenwerking met Unesco werden uitgezonden, waren speciaal voor de doelgroep
gemaakt en bevatten bijvoorbeeld informatie over de aanpassing van de werkzaam
heden op het platteland aan moderne omstandigheden.59 De télé-clubs vormden in
feite een gereguleerde ‘publieke sfeer’; Franse burgers kwamen samen op een openbare
plaats, waar met behulp van televisie een door de staat bepaalde vorm van burgerschap
werd aangereikt.
Het opleveren van technische details zou het werk zijn van een ingenieur van de
International Telecommunications Union, die met de gegevens moest werken die De
Vries zou aanleveren. Na vier tot zes weken verwachtte de Unesco een kort verslag,
vervolgens nog een na drie maanden en ten slotte een eindrapportage, allemaal alleen
voor intern gebruik bij de Unesco. Daarnaast moest De Vries zijn advies aan de
regering in Costa Rica in een apart rapport opstellen. De Unesco wenste hem succes
en sprak vertrouwen uit in zijn kunnen.60
Het was geen gemakkelijke opdracht waarvoor De Vries was gesteld, maar hij zag
bij het begin van zijn missie louter kansen, ook al had hij zich nauwelijks kunnen
voorbereiden. Op weg naar Costa Rica plande hij daarom ook bezoeken aan studio’s
in New York (en aan zijn voormalig kampmaatje Leo Vroman) en aan Televisa in
Mexico City, ‘the closest tv example of what Costa Rica might (or should not?!) do’,
waar hij door Philips-medewerkers en Unesco-contacten werd geïntroduceerd.61
Gezien de nog beperkte communicatiemiddelen halverwege de jaren vijftig was het
een hele onderneming om voor zes maanden naar een totaal onbekend land af te
reizen en daar een ‘missie’ te volbrengen. Het ‘open huis’ dat Erik de Vries en Hans
Snoek, die hem zou vergezellen, op 18 maart thuis vlak voor hun vertrek hielden, werd
dan ook druk bezocht. Het waren dezelfde familieleden, vrienden en werkrelaties die
hen kwamen uitzwaaien op Schiphol op 20 maart en van de luchthaven speciaal
toestemming kregen om tot een kwartier voor vertrek bij het echtpaar te zijn, dat op
een diplomatiek paspoort reisde.62 Dat bijna alle dagbladen de reis van De Vries
memoreerden, mag eveneens een aanwijzing zijn voor de bijzondere aard ervan. De
verwachtingen waren dan ook hooggespannen, niet in de laatste plaats bij hemzelf.
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Strijd om televisie

De missie verliep niet zonder slag of stoot. Al snel bij aankomst zou De Vries ervaren
dat het opzetten van televisie in Costa Rica onderdeel was van een politiek machtsspel.
Een indicatie daarvan had hij vlak voor zijn vertrek gekregen uit correspondentie die
via de Unesco in Parijs ook bij hem terechtkwam. Maar omdat het onderwerp, voor
zover we kunnen overzien, in geen enkel voorbereidend gesprek ter sprake kwam,
kreeg hij waarschijnlijk pas in Costa Rica zelf enig idee van de politieke strijd waarin
televisie werd getrokken. Onder de bestaande Radiowet waren radio en televisie geen
exclusief domein van de staat; feitelijk waren het zelfs uitsluitend particuliere onder
nemingen die mediakanalen exploiteerden.
Een belangrijke speler in dit verband was Carlos Reyes, oprichter en manager van
Televisora Tica Ltda. Hij had elf jaar als technicus in de Verenigde Staten gewerkt
voor radio en televisie, en keerde in 1954 terug naar zijn geboorteland Costa Rica met
de bedoeling daar een televisiedienst op te zetten. Reyes was directe getuige geweest
van de gevolgen van het McCartyisme in de Verenigde Staten: de anticommunistische
verdachtmakingen en beschuldigingen van de regering. Hij was daarom fel gekant
tegen staatsinmenging. Ook vreesde hij een volledig door de staat beheerste mediavoorziening als op Cuba. Een principieel alternatief bood het Europese model van
public service zonder staatsinmenging, maar dat was in de context van de politiek van
Costa Rica niet realistisch, zoals we zullen zien; voor Reyes bleef daarom een
privékanaal de enige optie. Een licentie daarvoor werd hem keer op keer door de
regering geweigerd, omdat de koers voor de inrichting van televisie nog niet bepaald
was. Moest de staat zelf televisie gaan maken en dus direct in concurrentie treden met
de privézenders? En als dat onwenselijk was, welke rol zou de staat dan kunnen spelen?
Om de regering onder druk te zetten, was Reyes bij Televisora weloverwogen begon
nen met educatieve televisie via een gesloten circuit op commerciële basis (en wel door
het uitzenden van operaties vanuit een ziekenhuis).63
Volgens Reyes kwam daar protest tegen van de regering, met name van de minister
van Binnenlandse Zaken, F. Volio Sancho, die voor televisie een staatsmonopolie
wenste met een educatief doel. Begin maart 1956 liet Carlos Reyes het Unesco-hoofdkantoor in New York weten dat zijn regering aan particuliere ondernemingen een
licentie weigerde omdat ‘Unesco is going to give the government a television station’.
Reyes beschuldigde de regering van Costa Rica ervan de naam van de Unesco te
misbruiken ten behoeve van het monopoliseren van televisie onder het voorwendsel
van educatie. Hij achtte dat in strijd met de democratische principes van vrij
ondernemerschap, waarmee het land volgens hem beter gediend was dan met de
propagandamachinerie die de televisie in handen van de machthebbers onherroepelijk
zou worden. Hij vond dat de persoon die de Unesco naar Costa Rica wilde sturen
hiervan kennis zou moeten nemen, alsook van de verrichtingen van Televisora tot
dan toe.64 Reyes bleek bovendien reeds allerlei instellingen te hebben geïnformeerd,
zoals het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de Amerikaanse ambassade
in San José, de hoofdstad van Costa Rica, The New York Times en Time Magazine.
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Andere instanties sloten zich bij zijn protest aan met documenten die ter hand werden
gesteld aan de Unesco in New York, waaronder:
A Statement from the National Association of Broadcasters (Camara Nacional
de Radio) of Costa Rica protesting this undemocratic State Intervention
against private initiative and commerce;
2. Copy of a letter on the same subject by the Regional Central American
Association of Broadcasters, Division de Asociación Interamericana de Radio
on the same subject;
3. A drastic wire sent to the President ofCosta Rica by the President ofAsociación
Interamericana de Radio, protesting State Monopoly on tv.
4. Several publications of Costa Rica newspapers informing and protesting such
undemocratic measure, presented as a Unesco backed project by the Minister
of the Interior.65
I.

Reyes was actief lid van de door hem gemobiliseerde air, de Asociación Interamericana
de Radiodifusión, een conservatieve groep die werd gefinancierd door de Amerikaanse
networks. De Camara Nacional de Radio (Canara) was de lokale versie van de air, en
bestond uit een groep grootgrondbezitters en industriëlen: grote spelers in de econo
mie, die heel veel radiostations steunden. Ook de Canara was vanzelfsprekend tegen
staatsinmenging.66
De beweringen van Reyes over de veronderstelde verborgen televisiemissie van de
regering van Costa Rica moeten worden gelezen in de context van de toenmalige
ontwikkelingen in het land. Dat had in 1948 een korte burgeroorlog gekend; onder
leiding van de sociaaldemocraat José Figueres Ferrer (Don Pepe genoemd) maakte
men schoon schip met de conservatieve erfenis en werd het leger afgeschaft. Verschil
lende industrieën en publieke voorzieningen werden onder staatscontrole gebracht,
maar de media (nog) niet. Figueres riep een junta in het leven die tijdelijk de leiding
nam en een nieuwe grondwet voorbereidde voor de Tweede Republiek van het land.
Hij introduceerde de Estado Empresarial, de ondernemende staat, waarbij hij de staat
als motor van de modernisering zag.67
In 1949 kwam echter de conservatieve president Otilio Ulate aan het bewind. Ulate,
die net als Figueres tegen het communisme was, tornde overigens niet aan de sociale
hervormingen van Figueres. Na de verkiezingen van 1953 werd Figueres zelf president,
als voorman van zijn nieuwe partij, de Partido Liberación Nacional (pln). Figueres
kon zijn sociale programma nu zelf gaan uitvoeren. Aan educatie en wonen werd meer
geld uitgegeven, stadsontwikkeling kreeg prioriteit en ook in de landbouw werd
geïnvesteerd. Met de demilitarisering van Costa Rica in 1948 werd de basis gelegd
voor een land dat met een stabiele burgerlijke regering een uitzondering in de regio
zou vormen.68
Figueres was een sterk voorstander van door de staat gesubsidieerde ontwikkeling
en sociale vorming. Ook televisie wilde hij onder de hoede van de staat brengen; er
bestond echter geen eensgezindheid over de vorm die de staatsbemoeienis zou moeten
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knjgen. Voor het onderzoek daarnaar, meer specifiek naar de rol van televisie in de
modernisering van het land, werd aan het eind van 1953 al de zogenaamde Comisión
anas in et even geroepen. Het verzoek van de regering van Costa Rica aan de
nesco voor steun bij de ontwikkeling van televisie met een educatief doel werd mede
?n, er 1.nVk°e<^ van
Comisión Canas gedaan. Het verzoek is ook goed te verklaren
in et ic t van de politiek van Figueres. Een dergelijke benadering stond evenwel
haaks op de Amerikaans georiënteerde (liberale) visie van Reyes.
e Unesco ging niet in op het protest van Reyes. De organisatie beriep zich
strategisc op haar onafhankelijke positie, die het niet toeliet te interfereren in de
interne
en van een lidstaat; zij liet zich alleen leiden door het officiële verzoek van
e regering, in dit geval, zoals gezegd, om hulp bij de ontwikkeling van een televisiedienst voor massa-educatie.69 In het licht van de doelstellingen van de Unesco was
et verzoe van de regering van Costa Rica even passend als nieuw. Het was de eerste
eer at de Unesco op uitnodiging van een regering een dergelijke opdracht verleende.
e zag Costa Rica ook daarom als een geschikte basis voor een televisie-experiment
in
tijns-Amerika. Het kende immers grotendeels een plattelandsbevolking, had de
oogste alfabetiseringsgraad in de regio en vele scholen, ook op het platteland, die
toekomstige télé-clubs konden worden. Dat was althans de observatie van P. Rivenc,
opgete end in een voorstudie die in opdracht van de Unesco in augustus 1955 werd
gemaakt. Rivenc bracht de situatie in Costa Rica in kaart en constateerde dat de tijd
rijp was. Hij bevestigde dat de regering tegenover het voorbeeld van de radio, die was
vrijgegeven aan commerciële stations, een onafhankelijke televisie wilde. De regering
wilde er un authentique instrument de culture’ van maken.7°
Dat laatste paste precies in De Vries’ straatje; de argwaan van Reyes ten opzichte
van de regering kon hij daarom moeilijk delen. Het lijkt erop dat hij de strategie van
de Unesco volgde en zich verre hield van de interne politieke kwestie. In zijn brieven
repte hij nooit over enig contact met Reyes tijdens zijn verblijf, wel van een enkele
vergadering waarin ook de oppositie vertegenwoordigd was. De ontwikkeling van
e televisiedienst waarvoor hij was ingehuurd, werd door verschillende lokale partijen
wel met argwaan gevolgd, zoals hij uit de pers opmaakte:

1

In the meantime the newspaper and radio drive against ‘governmental television’
is in full swing. Honestly I can t understand what they are fighting for — they can
never get their money back from commercial programs, not even if they put up
the equivalent junk they dare bring in radio.71
Hij was overigens niet tegen reclame op de publieke televisie als die een financiële
uitweg kon bieden, maar voor een besluit daarover was het volgens hem nog te vroeg.

Het werk begint

Bij aankomst in San José op 28 maart 1956 werden Erik de Vries en Hans Snoek
opgewacht door de Unesco-vertegenwoordiger E. Trejos-Dittel, die tevens werkzaam
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was op het Costa Ricaanse ministerie van Onderwijs. Ze maakten kennis met andere
Unesco-medewerkers én met de hoofdstad, die hen niet direct kon inspireren, zoals
Hans Snoek in haar reisdagboek noteerde. ‘Tot nog toe vinden we S. José maar een
vervelend burgerlijk stadje met nergens iets moois. De omgeving zegt men is mooi.
Maar hoe er te komen? We denken over een auto. Deze prutwinkels na die van Mexico!
Je moet er als Cura<;aoenaar al erg aan toe zijn, dat je deze plaats als vakantieoord
ambieert!’72
Maar zodra ze eind april hun intrek namen in een huis met zwembad in Escazu,
negen kilometer buiten San José, en intussen met die omgeving hadden kennisge
maakt, klonk er althans wat de primaire levensbehoeften betreft niets dan enthousias
me voor ‘het prachtige land waar de kolibries tussen de bloemen rond ons huis
fladderen, en dat alles voor zich heeft’.73 De werkomstandigheden waren echter
moeilijk genoeg, zo constateerde De Vries snel na zijn aankomst. Niet alleen vanwege
zijn nog gebrekkige Spaans (daar werd hard aan gewerkt), maar vooral door de moeite
die het kostte om zaken gedaan te krijgen door gebrek aan medewerking ter plekke
en vanuit Parijs. Dat laatste zou een voortdurend punt van aandacht blijven in de
correspondentie die hij tijdens zijn verblijf met het hoofdkwartier van Unesco in Parijs
onderhield.74
De verwachting dat vanwege de politieke context de regering alles in het werk zou
stellen om De Vries bij zijn missie te ondersteunen, bleek niet in alle opzichten
gerechtvaardigd te zijn. Er vonden wel enkele ontmoetingen plaats met de verant
woordelijke minister van Binnenlandse Zaken, Volio Sancho, met wie hij het idee
van een speciale ‘junta’ voor televisie besprak, namelijk een adviesraad die bij voorkeur
bestond uit mensen uit verschillende geledingen van de samenleving. Die ‘junta’
kwam er, met vertegenwoordigers van onderwijs, universiteit, theater, muziek, kerk,
landbouw, gezondheid, industrie, pers en sport — zij het dat, tot grote ontevredenheid
van De Vries, niet alle leden op korte termijn werden benoemd.75 Hij liet zich
daardoor niet tegenhouden, maar om werkelijk aan de slag te kunnen gaan, had hij
de actieve medewerking van de regering nodig op tal van terreinen: voor de levering
van bestaand materiaal over het onderwerp televisie en initiatieven op het gebied van
massa-educatie voor volwassenen en kinderen, voor een introductie op scholen
verspreid in het land, voor advies over tentoonstellingen en voorstellingen in Costa
Rica, voor informatie over sociaaleconomische, sociaalculturele en geografische as
pecten, voor hulp bij excursies in het land en voor krantenknipsels over televisie.
Daarbij vroeg De Vries om een lokale informant die met hem zou kunnen samen
werken en die een potentiële kandidaat voor de leiding van de toekomstige televisie
in Costa Rica kon zijn.76 Het lijkt er niet op dat hij die medewerking kreeg, laat staan
de gewenste informatie en hulp. Vermoedelijk had hij te veel gevraagd, gezien de
gebrekkige (culturele) infrastructuur, maar voor De Vries vormden ze de volstrekt
vanzelfsprekende voorwaarden om zijn missie te kunnen volvoeren. Hij was zonder
twijfel veeleisend omdat hij tijdens zijn korte verblijf de Costa Ricaanse media
werkelijk in beweging wilde krijgen. Zijn inzet daarbij was primair televisie als
cultureel medium inhoud en vorm te geven, en lukte dat niet via het ministerie van
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Binnenlandse Zaken, dan moest het maar via het ministerie van Landbouw. ‘I must
try and form a group of believers.’77
De leden van de ‘junta’ die hij om zich heen had weten te verzamelen, had hij er
in elk geval van overtuigd dat daarvoor een goed doordacht programmaschema
noodzakelijk was. Dat was tot dan toe een onbekend verschijnsel in Costa Rica, waar
de ongeveer dertig commerciële radiostations zonder programma-aankondiging ach
ter elkaar muziek draaiden, met reclame tussendoor. Ook ontbrak het aan professio
nele acteurs en dansers. Het symfonieorkest speelde weinig en de musici kregen
nauwelijks betaald. Alleen de ‘competente’ dirigent werkte fulltime tegen een bedrag
van 3000 colon per jaar, ongeveer 1600 gulden.78 De Vries meldde daarom aan ‘Parijs’
dat het hem niet snel genoeg ging. ‘There is little culture here, nor much taste yet.
[...] But there is ambition to learn. Wonderful opportunity for television!’79
Belangrijker voor De Vries was daarom de ontwikkeling en professionalisering van
de cultuur in brede zin (met theater en acteurs, dansers, een orkest en filmmakers)
die hij onontbeerlijk achtte voor een televisiedienst. Hans Snoek probeerde daar
intussen zelf een bijdrage aan te leveren met haar expertise als inzet. Ze had na een
rondgang langs enkele balletklassen het initiatief genomen om de lokale docenten zelf
les te geven en te werken aan een balletvoorstelling, met het nationale orkest, voor
schoolkinderen. De Vries meende intussen dat behalve podiumkunstenaars ook
filmmakers en producers opgeleid moesten worden (voor documentaires, theater- en
variétéprogramma’s), en dat kon het best in een kleine niet-commerciële studio in
Europa. Wat hem betreft zou de Unesco ook daarvoor de verantwoordelijkheid
moeten nemen.80
‘Alles bij elkaar: veel te beleven en nog meer te doen’, schreef Erik de Vries in april
1956 nog optimistisch, werkend in een ‘fantastisch’ land met een bevolking die
‘allervriendelijkst’ is. Maar tegelijkertijd voelde hij al enige afstand tussen zijn ideale
manier van werken en het trage tempo ter plekke. ‘Ik ben ook wel erg Europees. Zal
dat toch maar trachten te blijven’81 — een zelfinzicht dat maanden later werd beves
tigd.81
Intussen vorderde het werk langzaam. Na de eerste oriënterende maanden werd het
tijd voor meer daadkracht en resultaat. De Vries was niet van plan ‘door langer te
blijven de regering hier een kans te geven nog meer tijd te vermananaaien’.83 Omdat
de regering intussen een budget had geaccepteerd voor de installatie van een televi
siezender en voor een operationeel jaar dat was gebaseerd op zeventig medewerkers
en acht tot tien uitzendingen per week, drong hij er bij de Unesco op aan de
voorwaarden voor een televisiestation met spoed te doen vervullen, zoals de toezegging
om voor maximaal een jaar een programmadirecteur te benoemen die de noodzake
lijke technische staf kon trainen en de al eerder beloofde ingenieur in verband met de
technische installatie.8*
Zijn voortvarendheid kwam hem op een terechtwijzing uit Parijs te staan. De
vorming van de ‘junta’ impliceerde verantwoordelijkheid voor het toekomstige
televisiestation1 en de programmering daarvan, terwijl het volgens het hoofd van de
televisiesectie van
’
de Unesco, Cassirer, De Vries’ hoofdtaak was ‘to advise the
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government with regard to the technical facilities which will be required and which
can be purchased with the available resources’.85 Men verwachtte bovendien een
rapport met aanbevelingen daarover in plaats van een programmaschema. Er was wat
ruimte tussen de wijze waarop de Unesco de initiële opdracht interpreteerde — zoals
we hebben beschreven reikte die verder dan uit de aansporing van Cassirer kan worden
opgemaakt — en hoe Erik de Vries zijn missie zag. Het was zijn eer te na om zich enkel
met technische faciliteiten bezig te houden; dat was niet de afspraak en bovendien
paste dat ook niet bij zijn visie op het medium als cultureel instrument, waarvoor
technische faciliteiten ondersteunend waren.
De Unesco had zich mogelijk verkeken op wat er aan infrastructuur nodig was om
het experiment in Costa Rica te laten slagen; zij kon zelf, zo bleek, de benodigde
materiële en personele ondersteuning daarvoor niet geven. De beloofde ingenieur
werd uiteindelijk pas in september naar Costa Rica gestuurd om de helpende hand
te bieden bij de inrichting van een televisiestation. De Vries heeft nauwelijks met hem
kunnen samenwerken.86 Daarbij was in het late voorjaar van 1956 het debat over de
rol van de staat en die van de privésector inzake de media, en met name televisie, feller
geworden. Omdat de voorpagina’s van de dagbladen in Costa Rica daarvan melding
maakten, zal De Vries dat niet kunnen zijn ontgaan. Hij hield ook nu afstand en
concentreerde zich op zijn missie, maar hij zal mogelijk geweten hebben van een
minuut radiostilte die op 17 juni 1956, tijdens zijn verblijf dus, was afgekondigd door
Reyes en die door alle commerciële radiostations werd gevolgd.87

Een laatste poging
Tijdens de laatste maanden van zijn verblijf in Costa Rica streden twee zaken om
voorrang: de motivering om op basis van het groeiend inzicht in de rol die televisie
aldaar zou kunnen spelen een goede aanzet te geven tot een televisiedienst, en het
deprimerende gevoel dat het wel eens allemaal vergeefse moeite zou kunnen zijn
geweest bij gebrek aan medewerking van de regering. Gebrek aan geld was het grootste
probleem, of dat zou moeten komen uit de toekomstige oliewinning waarover werd
gespeculeerd. Zolang er geen duidelijkheid bestond over de financiën, was volgens
De Vries goedkeuring voor de opzet van een nationaal televisiestation door het
parlement een illusie.88 In de praktijk bleek het onmogelijk te zijn om verder te reiken
dan de eerste fase van een algemene opzet: een kostenoverzicht, een overzicht van de
benodigde apparatuur en een programmaschema. 8?
Bij dat laatste koos De Vries zoveel mogelijk zijn eigen weg. Door zijn werk in Costa
Rica raakte hij er nog meer van overtuigd dat televisie vóór alles een cultureel medium
was en dat het in tweede instantie ook een educatief doel kon dienen. Massa-educatie
(het uitgangspunt van de Unesco-missie) via televisie was volgens hem dan ook geen
gezond uitgangspunt, zoals hij in zijn eerste rapport noteerde. ‘Niemand zal kunnen
geloven dat tv de leraar ook maar gedeeltelijk vervangen kan. Als tv hier wordt opgezet
voor de scholen is er geen voldoende reden het te doen.’9° Hij zag die educatieve rol
op termijn wel, maar voor hem ging het allereerst om de erkenning van televisie als
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een zelfstandig medium dat een speciaal vakmanschap en zelfs een speciaal creatief
klimaat behoefde:
Television must be welcomed and loved for it’s own saké, and can only become
fruitful where it is loved only wisely but real well. Only there will it prove to have
been not too costly, and will it allow itself to be used for the well being of all
concerned — on both sides of the transmitter. Only there and then will it be ready
for mass-education.91
De Vries benadrukte hier het idee van televisie als een communicatiemedium waarin
de relatie tussen apparaat, zender en ontvanger centraal staat.92 In feite verschilde hij
in dit opzicht van mening met de staf van de Unesco, die juist bleef aandringen op
de educatieve functie en daartoe het Franse idee van de télé-clubs wilde exporteren.
Voor de Unesco lag de culturele waarde van televisie voor Costa Rica in de onder
steuning van onderwijzers op het platteland. De Vries zou ook juist daar enthousiasme
voor het medium moeten zien te bewerkstelligen.95 Televisie moest kortom alfabeti
seren en ‘opvoeden’, terwijl De Vries andersom dacht, nog afgezien van het feit dat
volgens hem de onderwijzers het medium wel degelijk verwelkomden en het probleem
eerder op regeringsniveau lag. Hij meende dat televisie met ‘gewone programma’s
zou moeten beginnen om mensen enthousiast te maken voor het medium als zodanig,
om daarna met speciale programma’s ook speciale groepen te bereiken.94 In Costa
Rica zou daarom prioriteit moeten worden gegeven aan twee zaken: cultuur brengen
onder de mensen (daarvoor zou de regering tegen lage kosten ontvangtoestellen
moeten importeren) en het organiseren van de bron van die cultuur. Daarmee
bedoelde hij de opbouw van een professionele uitvoeringspraktijk die voor televisie
noodzakelijk was. ‘Televisie vraagt een grote verantwoordelijkheid van een ieder die
betrokken is: discipline!’ Die zou zich volgens hem snel uitbetalen. ‘Televisie kan ertoe
bijdragen dat kunstenaars eindelijk een living kunnen maken.’95
De Vries wilde hoog reiken met televisie. Hij gedroeg zich als een perfectionist, die
zijn standpunt vlak voor zijn reis naar Costa Rica in een preadvies aan het Nederlands
Cultureel Contact als volgt formuleerde: ‘Voor televisie is slechts weinig goed genoeg
en niets goed.’96 Het uitzendschema dat hij op basis van zijn ervaring en overtuiging
voor Costa Rica opstelde laat een volledig en volwaardig programma zien, gebaseerd
op ruim acht uur televisie per maand. Daarin waren nieuws en culturele program
maonderdelen te vinden (opera, folklore, muziek en theater), naast interculturele
informatie (een verwijzing naar zijn oude UNO-televisieplan voor uitwisseling tussen
Europa en Amerika), films, een kinderuurtje, een uur voor de vrouw, sport en
kerkuitzendingen.97 Hij presenteerde een samenballing van de programmering die in
Nederland nog over weken verspreid aan de kijkers werd gebracht (uitgezonderd het
interculturele onderdeel) en die nog het dichtst in de buurt kwam van wat hij met
pet in Eindhoven had gedaan. Zelfs de uitzenddagen waren dezelfde (dinsdag,
donderdag en zaterdag), aangevuld met de woensdagmiddag voor de kinderen en de
zondag voor spon en kerk.
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Stilstand

Dat De Vries’ uitzending naar Costa Rica een mission impossible werd, lag zowel aan
het gebrek aan een culturele infrastructuur als aan de besluiteloosheid van de nationale
regering. Aan de primaire behoeften (een algemene schets, een begroting, een
inventarisatie van de benodigde apparatuur, een programmaschema) kon hij in Costa
Rica wel voldoen, maar verder kwam hij niet. Een eerste begroting van ruim drie
miljoen colon (bijna twee miljoen gulden), die hij met hulp van Philips had opgesteld
en die werd goedgekeurd door de regering, moest hij later herzien;?8 zijn eigen
dagvergoeding van 75 colon (45 gulden) die in het contract met de Unesco was
voorzien, werd hem niet uitgekeerd, althans niet in de eerste maanden van zijn verblijf.
Daarbij kon hij moeilijk toezeggingen ontlokken aan de verantwoordelijke ministers,
die hun voorstellen aan het parlement moesten voorleggen, maar dat niet deden.
Beloften werden wel gedaan, maar niet nagekomen, waardoor de opgebouwde
verwachtingen werden beschaamd. Doorslaggevend was dat besluiten uitbleven, mede
omdat de twee verantwoordelijke ministers voor de opbouw van televisie, Volio
Sancho van Binnenlandse Zaken en Ulasdilao Gamez Solano van Onderwijs, niet
samenwerkten. Onderwijs zag veel in het idee van de télé-clubs\ van Binnenlandse
Zaken was daarover niets bekend. Dat de ministeries niet meewerkten, was deels ook
te wijten aan het feit dat de regering maar vier jaar in het zadel zou zitten. Halverwege
de rit begon het spel om de macht al. De besluitvorming viel dan feitelijk stil, omdat
geen bewindspersoon zich wilde wagen aan uitspraken over gevoelige onderwerpen.
Bovendien bleef de regeringspartij pln zelf verdeeld over de vraag welke rol televisie
in Costa Rica van staatswege zou moeten vervullen. Ook dat maakte dat er geen
besluiten genomen werden."
Het was deze stilstand die de situatie voor De Vries ‘depressing’ maakte, zoals hij
voor het einde van zijn missie aan de Unesco schreef. Hij kon er gewoonweg niet
achterkomen of de hele televisieonderneming serieus genomen werd door de regering;
hij kon alleen hopen dat ‘the whole thing will come to a climax before (and because)
I leave’. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de ontwikkeling van televisie door zijn
aanwezigheid stagneerde. Hooguit was de strijd door de Unesco-missie opgelaaid.
Het ontbreken van constructieve medewerking van de ‘powers that be, or might be’,
maakte het er in elk geval voor hem persoonlijk niet makkelijker op.100
Dat het anders kon, meende hij in augustus 1956 te hebben ervaren tijdens zijn korte
uitstapje naar Montevideo, Uruguay, ter voorbereiding van een eventuele aanstelling
voor de ontwikkeling van televisie aldaar. Hij had er meer geleerd, begrepen, onder
wezen en voorbereid in twaalf dagen dan in vijf maanden Costa Rica.101 Maar ook
daar zouden beloften niet worden waargemaakt, al kon hij dat toen nog niet weten.
Zijn gemoedstoestand placht hij in dit soort situaties uit te drukken onder verwijzing
naar zijn ervaringen in de Japanse kampen, zijn belangrijkste referentiekader. ‘The
Costaricans succeeded in where the Japs failed: here and there my hair is turning
grey.. .’102
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Waar De Vries zijns ondanks zijn missie niet volbracht, boekte Hans Snoek wel
succes. Op 4 september gaf ze de eerste openbare balletvoorstelling, waarna er nog
ten minste zes volgden: Cuentos de tia Panchita.
Voor De Vries en voor Costa Rica kwam de missie te vroeg om werkelijk succesvol
te kunnen zijn. Aan het einde ervan moest hij constateren dat er niets aan de
voorbereiding was gedaan, hoewel dat in het contract tussen Costa Rica en Unesco
wel was afgesproken. Gedurende de eerste vijf maanden was hem nooit gevraagd om
enige informatie te geven. Ook kreeg hij geen advies, assistentie of faciliteiten om de
Costa Ricanen en Costa Rica te leren kennen en begrijpen. Zelfs tegen het advies van
de minister van Binnenlandse Zaken in zocht de lokale informant S. Bolandi uit
eindelijk zelf contact met De V ries, via wie hij de verschillende gebieden leerde kennen
die relevant waren voor het maken van een televisieprogramma. Bolandi had hij d.[an
tenminste kunnen inwerken op het gebied van de televisieprogrammering. Ondanks
een vergadering met de televisiecommissie van het parlement kon hij niet vooruit,
omdat gewacht moest worden op de terugkeer van de president uit Europa. ‘Om
toegang tot de president te krijgen, de sponsor van televisie par excellence, kostte me
precies vier maanden!’10’
We zouden Erik de V ries ook naïef kunnen noemen in zijn verwachting dat politieke
belangen zouden wijken voor zijn televisieplannen. En dat terwijl hij alleen al op
grond van zijn ervaringen in Nederland had kunnen weten dat het om macht ging en
dat de vormgeving van televisie evenzeer als andere gebieden van het maatschappelijk
veld onderwerp van een politiek spel was. Dat hij in 1956 meende dat het wel zou
lukken in Uruguay, illustreert dat hij bleef geloven in de overtuigingskracht die
volgens hem van het medium zelf uitging. Bovendien was zes maanden wel erg kort
gebleken in een omgeving die door politiek machtsspel, gebrek aan infrastructuur en
gebrek aan professionele krachten werd gekenmerkt. In dat opzicht was ook de Unesco
naïef gebleken in de verwachting dat De Vries in zes maanden zou hebben kunnen
doen wat hij voor ogen had. Bovendien bleek de Unesco zich weinig bewust te zijn
van de politieke complexiteit in de lidstaten.
De aanhangers van Carlos Reyes hadden gelijk toen ze in maart 1956 waarschuwden
voor de ware bedoelingen die de regering had met de Unesco-missie, namelijk de
commercie buiten de deur houden. Maar een onafhankelijk televisiestation paste in
de ideologische lijn van de toenmalige regering Figueres die de Costa Ricanen wilde
stimuleren zich te ontwikkelen. Toen hij weer in Nederland was, bepleitte De Vries,
terugkijkend op de strijd in Costa Rica tussen commercie en onafhankelijkheid, juist
een bundeling van krachten van de regering en commerciële ondernemers in dat land.
Hij raadde de mensen daar aan een eventuele splitsing pas te overwegen nadat er een
basisinfrastructuur was opgebouwd.104
Dat pleidooi werd niet gehoord. In The New York Times van 19 april 1959 kon hij
lezen dat de oude strijd tussen commerciële en staatstelevisie de verdere ontwikkeling
in de weg stond. De conservatieve president Mario Echandi Jiménez, die in 1958 was
aangetreden, zou voor het vrijgeven van televisie aan private ondernemers zijn, terwijl
een coalitie van oppositiepartijen juist een publieke televisie wilde. Wat men destijds
•
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in Costa Rica aan televisie had, kwam van El Salvador en Panama met speciale
antennes en veel sneeuw. De regering zou in de visie van de oppositie volledige
controle krijgen over televisie, deze overdragen aan de universiteit van Costa Rica en
tegelijkertijd ook nog privéondernemingen zendtijd kunnen geven. De universiteit
wilde overigens geen rol spelen als hoeder van staatstelevisie, maar het oorspronkelijke
idee van Figueres en zijn regering van educatieve televisie klonk hierin nog door,
evenals het feit dat het op twee gedachten hinkte. Volgens het krantenbericht was de
positie van de televisie in Costa Rica de laatste jaren achteruitgegaan. Het was een
bevestiging van de onwerkbare situatie ter plaatse.
Echandi was bereid gebleken licenties af te geven aan alle partijen die ze aanvroegen.
Zo kon in 1960 ook Televisora van Reyes met uitzenden beginnen, evenals vele andere
commerciële kanalen, die hun programma’s voor een belangrijk deel betrokken van
Amerikaanse networks. Dat bleef de situatie tot aan 1970, toen met het opnieuw
aantreden van Figueres als president en de pln in de regering een hernieuwde discussie
over communicatiemedia in Costa Rica ontstond. De notie van de Estado Empresarial
kwam weer op, net als de discussie over de rol van televisie daarin. Het debat duurde
tot 1978, toen publieke televisie in Costa Rica eindelijk werd ingevoerd. Die bleef
echter marginaal; de commerciële zenders waren al groot geworden. Een missie voor
de publieke omroep werd niet geformuleerd, wat een illustratie is van het feit dat men
in Costa Rica de vraag naar de rol van publieke televisie in het land nooit bevredigend
heeft kunnen beantwoorden. De beheersing van de ether werd grotendeels aan de
vrije markt overgelaten, die zich meer ging richten op de nationale ‘cultuur’, onder
meer door het bieden van gratis zendtijd aan de twee grootste politieke partijen in het

land.105
Ruim twintig jaar na De Vries’ werk in Costa Rica was zijn ideaal van het medium
als cultureel instrument ver op de achtergrond geraakt. Na afloop van zijn missie in
1956 werd nog een eindrapportage opgesteld, waarvoor de Unesco-ingenieur die
uiteindelijk toch naar Costa Rica afreisde goede (financieel-technische) diensten
bewees; in augustus 1957 was die in het Spaans vertaald, gereed voor aanbieding aan
de regering.106 Dat is vast gebeurd, maar De Vries hoorde er niets meer over. Het
hoofdstuk Costa Rica was definitief afgesloten.

De missie bleef een belangrijke rol spelen in de beeldvorming van De Vries als
televisiepionier en gaf hem de aura van de ‘zendeling die hijzelf in stand hielp houden.
De opdracht van de Unesco was de eerste in zijn soort en betekende voor hem, als
uitverkorene om die opdracht te volbrengen, behalve werk en avontuur ook een
persoonlijke onderscheiding. In Costa Rica werd hij echter onderdeel van een
dynamiek waarop hij geen greep kon krijgen. Hij wilde zijn werk doen, veel sneller
dan in de omstandigheden mogelijk was, en raakte daarover geïrriteerd. Opnieuw
ervoer hij de confrontatie tussen zijn ambities met televisie en de rem van politieke
krachten. Aan het eind van zijn reis maakte hij zich nuttig in de regio; verschillende
Latijns-Amerikaanse landen diende hij bij korte bezoeken van televisieadvies. Hij
noemde dit alles ‘toch wel een leerzaam avontuur’.*°7
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™ J Zk° enthou,siasme voor een baan ver weg van Nederland had hij zich al die tijd
P
.?°£te gehouden van ontwikkelingen in eigen land, zoals via de overzeese
r 1
V3n C
d*e hij het overkomen, de Wereldomroep, persoonlijke post
an amilie en een briefwisseling met bevriende collega’s. Daarin discussieerden ze
vooral °ver commerciële televisie in Nederland, die actueel werd nadat De Vries
tro en was en waaraan hijzelf vlak voor zijn vertrek naar Costa Rica een impuls
had gegeven op de E55: de Nationale Energie Manifestatie in 1955.
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De E55,

ikor/ikon

en televisiereclame

Hier sta ik en her had zo anders kunnen zijn.1

De mogelijkheden die Erik de Vries in het voorjaar van 1954 meende te zien voor
televisie en daarmee voor zichzelf, zouden uiteindelijk in Nederland werkelijkheid
worden. Televisie, inzet van strijd tussen vernieuwende en verzuilde krachten, vond
in de jaren vijftig schoorvoetend een plaats in de samenleving.2 Zo begon de
institutionalisering vorm te krijgen; de programmering ontwikkelde zich - eerst nog
langzaam, maar toch gestaag — parallel aan de geleidelijke uitbreiding van de zendtijd.
Aan het eind van de jaren vijftig was het aantal televisiebezitters uitgegroeid tot een
half miljoen, en tien jaar later was het nieuwe medium in de Nederlandse samenleving
geïntegreerd geraakt: 95 procent van de Nederlandse huishoudens beschikte toen over
een televisietoestel.3 Televisie groeide in de jaren zestig uit tot het belangrijkste
communicatiemedium in onze cultuur; over de grenzen van elke afzonderlijke
omroepzuil heen was zij de grootste bron van informatie en vermaak geworden. Als
zodanig leverde zij een bijdrage aan het proces van culturele verandering dat zich in
de jaren zestig manifesteerde, onder meer in de vorm van ontzuiling.4
Met een tweede zender kwam er vanaf oktober 1964 een groter aanbod, en de
invoering van televisiereclame op 2 januari 1967 betekende een verruiming van het
programmabudget, waarmee de invulling van extra zendtijd kon worden bekostigd.
Het beheer van de zendtijd en met name de financiering ervan met reclamegelden
werden onderwerp van felle discussies, waarin verschillende organisaties zich meng
den, ook van buiten de gevestigde omroep. Erik de Vries haakte als buitenstaander
bij enkele van deze organisaties aan.
Actief betrokken raakte hij in dit verband bij twee grote initiatieven die onderwerp
van omroeppolitieke discussie werden: commerciële televisie en de plaats van de
kerkelijke uitzending in de ether, die tegen de zin van de christelijke omroepen (ncrv
en vpro) werd opgeëist door het Interkerkelijk Overleg inzake Radioaangelegenheden
(ikor). Bij de geboden posities die De Vries in het midden van de jaren vijftig voor
zichzelf openhield, en waarbij hij zich vooral op het buitenland oriënteerde, zou hij
zich verbinden aan het ikor, later de Interkerkelijke Omroep Nederland (ikon) — een
contact dat uitgroeide tot een hechte en langdurige verbintenis.
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Daarnaast zou hij een belangrijke rol spelen bij de E55, een praktijkvoorbeeld van
commercie e televisie. Bovendien begon hij in de jaren zestig een carrière als regisseur
en supervisor van televisiereclame voor de Nationale Publiciteits Onderneming (npo).
oen ij daar in 1979 afscheid nam, schetste hij zijn professionele loopbaan als een
ge ee van schakels vanaf Philips, via (experimentele) televisie, naar de ikon, en ten
s otte naar de npo. Hoezeer ook de indruk van toeval daaruit zou kunnen ontstaan,
we zien in de verschillende initiatieven een duidelijk verbindend element, namelijk
e ruimte die werd geboden om op een onafhankelijke wijze televisie te maken.

Mogelijkheden: de E55
Philips, de oude werkgever van Erik de Vries, had zich na afloop van de officiële
experimentele periode in 1953 uit de televisieprogrammaproductie teruggetrokken,
ma% 66 zoe^en naar mogelijkheden om zich met de nieuwste vinding verder te
Pr.° . ,rCn* ^en belangrijke reden daarvoor was het stimuleren van de verkoop van
te evisietoestellen, die achterbleef door de geringe zendtijd.5 Op 1 januari 1954 waren
er sslechts
ec ts 2800 toestellen geregistreerd bij drie uur zendtijd, en het aantal nam
angTaam toe, geheel in overeenstemming met de even trage uitbreiding van de
zen tij in Nederland tot tieni uur per week vanaf 1 januari
1956 en twaalf uur vanaf
ja.
1957 tot vijftien uur in 1959.6
eerC^er hebben beschreven, was er voor Philips in 1951 vooral een economisc
elang om het televisie-experiment te bepleiten. De productie van televisietoeste en was cruciaal voor het voortbestaan van het bedrijf, maar ook het belang om
eviezen te verwerven door middel van export speelde een rol.7 Met televisie-uitzeningen zou de productie van apparaten kunnen worden opgevoerd. Dat de verkoop
uitein elijk tegenviel, weet Philips ook aan de hoge prijs van de toestellen — die werd
dan ook snel verlaagd - en aan het gebrek aan aantrekkelijke uitzendingen.8
Omdat er weinig vooruitzicht bestond op spoedige uitbreiding van het geringe
aarya van zenduren in 1954» zocht het bedrijf naar andere mogelijkheden. Die deden
ZIC . Y°or bij de Nationale Energie Manifestatie in 1955 - E55 - in Rotterdam, waar,
op initiatief van de gemeente en het Rotterdamse bedrijfsleven, tien jaar na het einde
van de Tweede Wereldoorlog het resultaat van de modernisering in Nederland werd
ge emonstreerd.9 Voor televisie, bij uitstek de technologie van de modernisering,
werd een belangrijke plaats ingeruimd.
Al in de zomer van 1954 benaderde organisator Jac. Kleiboer Erik de Vries om de
te eyisie-expositie op de E55 te leiden. In de aanloop naar dit initiatief ontstond
opmeuw strijd over de vraag wie in Nederland het recht op televisie bezat. Voor het
^^onderdeel van
E55 richtte Philips in december 1954 een aparte stichting op,
k
(^55), met in het bestuur een groot aandeel voor het Nederlandse
bedrijfsleven, onder meer de Nederlandse Dagblad Pers, Philips zelf, Heineken en de
gemeente Rotterdam.10 Omdat het televisie-evenement bekend is geworden als ‘de
Huken we hier zoveel mogelijk die naam. In strikte zin was het de genoemde
Stic ting TV55. Als directeur van die stichting werd J.M. Brandei aangesteld, theater-
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en filmproducent in Parijs, die voor de Tweede Wereldoorlog verkoopdirecteur
Frankrijk voor Philips was geweest.
Vanaf het begin was het de opzet van de stichting om televisieprogramma’s te maken
op commerciële basis, om op die manier te bewijzen dat kwalitatief goede commerciële
televisie in Nederland in de geest van de ministeriële verklaring mogelijk was.11 In
november 1953 had de verantwoordelijke minister Cals namelijk geschreven dat de
regering in reclame op televisie een mogelijke bron van inkomsten zag, en bij de
Kamerbehandeling van de betreffende nota in 1955 bevestigde hij dat de regering niet
afwijzend stond tegenover commerciële televisie.12 De stichting TV55 vertrouwde erop
dat bij succes van de E55 de minister bereid zou zijn de definitieve invoering van
commerciële televisie te bespreken. Voor Philips was het idee niet geheel nieuw, want
de PET-uitzendingen waren destijds ook al voorzien van reclameboodschappen van
lokale bedrijven, waaronder Philips zelf. Voorlopig was televisie op de E55 een
experiment, waarbij het de vraag was hoe het publiek reclame-uitzendingen zou
waarderen. Reclamebureaus kregen bovendien voor het eerst de gelegenheid ervaring
op te doen met televisiereclame.
Dat televisie onderdeel zou worden van een tentoonstelling die werd gesponsord
door het bedrijfsleven met als uiteindelijk doel de invoering van commerciële televisie
in Nederland, was in het verzuilde Nederland van 1955 vanzelfsprekend reden tot
conflict. Van commerciële televisie in strikte zin was in de voorbereiding van de E55
in eerste instantie echter geen sprake. De nts had het bestuur van de E55 het aanbod
gedaan om tijdens de tentoonstelling televisiedemonstraties te geven. De omroepstichting zag er wel wat in om het publiek vertrouwd te maken met televisie;
daardoor zou de vraag aantrekken en dat kon op termijn de uitbreiding van zendtijd
bespoedigen. In de beoogde constructie zou de E55 zelf de reclamespotjes voor
bedrijven en de commerciële informatie over de stands op de tentoonstelling verzor
gen.1’
De nts had het bestuur van de E55 echter al in december 1954 laten weten zich
zorgen te maken over de kosten die het evenement voor de nts met zich mee zou
brengen. Daarop benaderde de E55 ook andere potentiële partners voor de dekking
van de programmakosten, waaronder ook weer Philips. De door Philips in het leven
geroepen stichting Televisie ’$5 vroeg in januari 1955 voortvarend een zendmachtiging
aan voor ‘sponsored programma’s’. Daarmee was het conflict met de nts een feit.
Terwijl de publieke stichting in de veronderstelling verkeerde nog in onderhandeling
te zijn met de E55, werd zij links en rechts ingehaald door een haar onbekend initiatief,
namelijk TV55. De nts wist niet dat de zendmachtiging deze stichting betrof; zij
verkeerde in de veronderstelling dat die machtiging, aangevraagd door het bestuur
van de E55, bestemd was voor de omroepen.14
De verbazing en verontwaardiging waren uiteraard groot. ‘TV55’ klonk meer dan
‘E55’ als een zelfstandige omroep. Maar een deel van het E55-bestuur zag zelf behalve
ten aanzien van de financiering ook andere beperkingen van de nts. Die zou namelijk
slechts op een paar dagen en dan ook nog slechts enkele uren programma’s kunnen
uitzenden.15 Het ging de E55 juist om een grootschalige opzet met dagelijkse uitzen-
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dingen vanuit een studio die op het terrein moest worden gebouwd. Op honderden
toestellen die verspreid over het terrein stonden, zouden de bezoekers bovendien, via
een zender, de programma’s moeten kunnen zien. Alleen al de technische installatie
zou zonder reclame-uitzendingen onbetaalbaar zijn.16
De nts werd dus om verschillende redenen op achterstand gezet. Als reactie daarop
drong zij er bij de minister op aan om de zendmachtiging aan TV55 niet te verlenen.
Voor de publieke omroepstichting speelde de dreigende verzwakking van haar positie
een belangrijke rol, die werd versterkt door het feit dat de commerciële programma s
via de tentoonstellingszender, met een bereik van 45 kilometer, ook buiten het ten
toonstellingsterrein ontvangen konden worden.17 Dat raakte direct haar autonomie.
Daarom bood zij aan toch zelf dagelijkse uitzendingen te verzorgen op het tentoon
stellingsterrein en enkele evenementen via de eigen zender in Lopik uit te zenden.
Tegen werkelijke reclame-uitzendingen’ die werden verzorgd door een aparte stich
ting had de nts geen bezwaar.18
Tijdens de gesprekken tussen het bestuur van de E55 onder aanvoering van J. Hasper,

gemeentesecretaris van Rotterdam, en de nts, constateerde de stichting dat er verschil
van mening was tussen het bestuur van de E55 en dat van TV55. Het eerste bleef bij
zijn standpunt dat er nog ruimte voor onderhandeling was, terwijl TV55 deed alsof zij
aan de nts tegemoetkwam. Dit deed zij bijvoorbeeld door de term ‘tentoonstellingstelevisie te gebruiken, maar ondertussen toch de indruk te wekken te willen laten
zien wat commerciële televisie vermag. De omroepstichting vond dat behalve onge
wenst ook niet realistisch, omdat de omstandigheden tijdens de E55 in niets vergelijk
baar zouden zijn met ‘werkelijke commerciële televisie’. Niet alleen vanwege de
gunstige financiering van studio en technische faciliteiten, maar vooral ook vanwege
het veronderstelde bereik van een commerciële zender bij een dagelijkse uitzending
gedurende enige maanden; dat zou veel groter zijn dan wanneer uitzendingen via een
televisiezender in Nederland zouden plaatsvinden.19
In feite duldde de stichting geen andere zender naast zich dan de officiële in Lopik,
zoals De Telegraafman 6 januari 1955 concludeerde. In de Volkskrant van 22 februari
1955 werd de dubbele moraal onomwonden geformuleerd: de nts stelde voor de
reclameprogramma’s te vervangen door haar eigen programma’s zonder reclame, maar
dan moest wel de industrie bereid zijn de zend- en onrvangstapparatuur te leveren.
Die industrie was natuurlijk Philips, de ‘eigenaar’ van het commerciële televisie-experiment, dat nu juist door de nts werd gedwarsboomd. Het is opvallend hoe scherp
in de pers de houding van de nts werd bekritiseerd nadat de ministerraad op maandag
21 februari 1955 had besloten tot het afgeven van een zendvergunning aan TV55. Alle
grote kranten berichtten over een positief advies van de Radioraad en de positieve
houding van minister Cals, die de uitzendingen in Rotterdam als een intern experi
ment zag. De nts werd verweten een monopoliepositie te ontlenen aan het feit dat
zij tot dan toe als enige een voorlopige zendmachtiging had op grond van de
Televisiebeschikking van 1951, ‘alsof haar de zeggenschap toekomt over alles, wat zich
op het gebied van ons tv-bestel voltrekt’.20
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De publieke omroepstichting voelde zich genoodzaakt haar visie op commerciële
televisie publiekelijk nog eens uit de doeken te doen. Op een persconferentie op 8
maart gaf zij een weinig overtuigende boodschap af met de suggestie dat commerciële
televisie een mogelijkheid was, mits in goede handen om ‘Amerikaanse toestanden’
te voorkomen.21 De nts zag voor zichzelf daarbij een belangrijke rol, maar kon die
alleen spelen als de regering zo’n experiment zou financieren. Dat was niet aan de
orde, en dus keerde zij zich tegen commerciële televisie. Tot een akkoord kwam het
niet. De nts zou dan ook op geen enkele wijze bij de E55 betrokken raken, al verzorgde
zij wel een beeldverslag van de eerste en laatste tentoonstellingsdag, maar door
beeldstoring zou daarvan weinig te zien zijn geweest.22
Cals had de nts op 16 maart 1955 gerustgesteld met de mededeling dat het verlenen
van de zendvergunning aan TV55 niet betekende dat vooruit werd gelopen op de
invoering van commerciële televisie in Nederland.23 Hoezeer de nts voor haar eigen
toekomst vreesde, blijkt misschien nog wel het meest uit de wijze waarop zij, althans
volgens een krantenbericht, haar monopolie als drukmiddel inzette: ‘De stichting
Televisie 55 heeft zich de medewerking verzekerd van Erik de Vries, die [..] over grote
ervaring beschikt. Kennelijk schrikt hem het dreigement dat de nts ieder die aan deze
uitzendingen meewerkt in de toekomst zal boycotten, niet af.’24 Integendeel, zouden
we kunnen stellen.
De stunt van de E55

De Vries was al snel aan de slag gegaan. Hem lokte het vooruitzicht weer eens televisie
te kunnen maken in een nieuwe setting, waarin hij zijn enthousiasme voor het medium
kon laten gelden. Oud-collega Piet Beishuizen introduceerde de vormgever van de
televisie-uitzendingen van de E55 in een uitgebreide beschouwing in het Algemeen
Dagblad (een van de sponsors) als een bezeten regisseur, die zich volledig aan de zaak

gaf:
Hij rijdt thans in vliegende vaart over de Nederlandse autowegen om zijn
Rotterdamse regietaak [...] te prepareren in besprekingen van ’s ochtends vroeg
tot ’s avonds laat. Hij leeft diep en blij in deze drukte, ontelbare sigaretten rokende
en uren telefonerende. [...] Hij is een originele persoonlijkheid die juist in
Rotterdam wel gewaardeerd zal worden. Want hij, motorisch en onstuimig, is
bepaald een ‘go-getter’.2S

De Vries zocht meer avonturiers. Voor de algehele technische leiding haalde hij zijn
vroegere PET-collega Wil van Vlerken naar Rotterdam, die in 1953 al had aangekondigd
de nts te willen verlaten vanwege de onaangename sfeer.26 Anderen volgden zijn
voorbeeld, zoals André van de Water, hoofd geluidstechnicus van de nts in Bussum:
‘Ik wil weer terug naar het enthousiaste werken van de begintijd en doe graag flinke
dingen met Erik de Vries.’27 Hoofd camera werd de filmmaker Theo van Haren
Noman, en als omroepster werd Mies Bouwman aangetrokken, die er in Hilversum
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‘uitgegooid’ was omdat ze een relatie
1
kreeg met een getrouwde man.28 De Vries zou
zelf regie doen, naast Jan Veldman,, en had de programmaleiding. In die hoedanigheid
was hij verantwoordelijk voor de invulling en vormgeving van de uitzendingen,
gesteund door de Programmacommissie van TV55, die het programma en de reclamespots goedkeurde.29
In de aanloop naar de opening van de tentoonstelling kreeg het programmaschema
snel vorm met nieuwsberichten (om de dag verzorgd door de NRC en het Algemeen
Handelsblad} en nationale en lokale informatie, een kinderuurtje en vooral veel
kleinkunst, muziek en toneel. Het waren de favoriete onderdelen van De Vries, die
grotendeels zelf de cabaretiers ‘regelde’, maar het was ook een indicatie van de
ontspanningswaarde die de uitzendingen in de eerste plaats moesten hebben, bedoeld
als ze waren voor een tentoonstellingspubliek dat dagelijks wisselde.30 Er was voldoen
de ruimte gezien de dagelijkse uitzendingen (behalve de zondag), gepland tussen 13.00
en 19.00 uur, honderd dagen lang tot en met 3 september. De Vries koos ervoor samen
te werken met filmproductiemaatschappijen: Cefima, Joop Geesink, Multifilm,
Polygoon-Profilti en Matten Toonder. Deze konden oude en nieuwe programma s
op film aanleveren, waarmee de live-uitzendingen werden afgewisseld.
Al in een vroeg stadium besloot de Programmacommissie dat het allemaal sponsorprogramma’s moesten zijn, met als gevolg dat een goed idee zou komen te vervallen
bij gebrek aan een ‘koper’. De belangstelling van adverteerders was echter al vóór het
besluit in de ministerraad gebleken, zodat een realistische begroting kon worden
opgesteld. Een adverteerder die voor dertig uitzendingen spots meebracht, betaalde
negenduizend gulden en een sponsor betaalde in totaal zestienduizend gulden.” TV55
was, zoals directeur Brandei onderstreepte, niet opgezet als winstgevende onderne
ming. De totale kosten van de stichting beliepen uiteindelijk vijfhonderdduizend
gulden, de kostprijs voor voorbereiding en uitzending, waarvan tweehonderdduizend
gulden nodig was voor de bouw van de studio.32
De snelheid waarmee dat laatste gebeurde, werd alom in de pers met bewondering
vermeld:

Geheel in de stijl van het verbijsterende tempo, waarmee momenteel nog wordt
gewerkt aan de opbouw van de e. *55 — een onderhand magische formule, die op
een duur en fraai stuk Rotterdamse grond werkelijk wonderen heeft gewrocht —
heeft de stichting Televisie 1955 - zelf een ‘blitzonderneming’, welke inderhaast
tevoorschijn is getoverd — met voor twee ton aan bouwmaterialen een studio uit
de grond gestampt. In drie weken tijds.33
Pas eind april werd met de bouw van de studio begonnen, met honderden zitplaatsen
voor toeschouwers, een grote opnameruimte en een regiekamer ‘die qua perfectie en
outillage alle technische voortreffelijkheden, die in de studio bijeen zijn gebracht,
overtreft’. 34 De E55 schreef ook de snelst gebouwde buitenreportagewagen op haar
naam, dankzij Philips-medewerker Arend Woudsma. Hij was in Huizen gestationeerd
en herinnerde zich dat hij op pad moest om een geschikte wagen te vinden:
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Het werd het ‘wasbord’ van Citroen, die werd ingericht als opname-unit. Voor
de verbinding met de televisiestudio werd een 37 cm straalzender opgesteld en
voor de geluidsverbinding haalden we een 10 Watt fm exiter [een geluidsverbeteraar] uit een proefzender.35
Dat het allemaal technisch lukte, was zonder twijfel te danken aan de ervaringen die
Philips’ medewerkers als Woudsma, Van Vlerken en De Vries zelf tijdens pet en later
in Bussum hadden opgedaan. Maar zelfs voor hen was de inrichting van de televisietentoonstelling een stunt. ‘Dat,’ zei De Vries, ‘is het grote wonder van deze Televisie
55: we hebben het in een paar weken klaar gespeeld!’36
Op 18 mei 1955 was het zover. Koningin Juliana verrichtte de opening van een uniek
evenement waarin Nederland zich als modern land aan zichzelf toonde. Het bereik
van de zender was misschien beperkt, al bleken ook Amsterdammers de signalen op
te kunnen vangen, maar op het tentoonstellingsterrein dromden dagelijks duizenden
mensen samen, die in de studio en daarbuiten op verspreid opgestelde ontvangers
konden zien wat televisie vermocht.37 Op de openingsdag werd direct een staaltje
gegeven van de televisiemogelijkheden voor de actuele journalistiek, met hulp van de
aanwezige kennis daarvan bij de sponsorende dagbladen. Om 13.00 uur verliet de
koningin het terrein. Vier uur later konden de bezoekers van de tentoonstelling via
de toestellen een complete filmreportage van dit bezoek zien.38
Het openingsprogramma, dat een blauwdruk werd voor de hele TV55, laat een innige
verstrengeling met de sponsor zien. Maar, zoals De Vries verzekerde, negentig procent
van de programma’s stond los van de reclame, en dus hadden de acteurs weinig te
maken met de sponsorende bedrijven. Die acteurs voelden zich volgens hem in deze
studio ‘gelukkig’.39
Het eerste programma, dat van 18 mei tot en met 16 juni 1955 te zien was, kende de
volgende onderdelen:
13.OO-I3.IO:

13.30-13.40:

14.00-14.10:
14.30-14.40:
15.00-15.10:

15.30-15.40:

Uw reddend bloed, een demonstratie door Bloedtransfusiedienst
van het Ned. Rode Kruis, afd. Rotterdam. Aangeboden door de
Ned. Ver. ter bevordering van Levensverzekeringen
De vliegende Hollander, een verfilmde getuigenis van de Nederlandse luchtvaartglorie. Aangeboden door de klm
Ontmoeting met Cees de Lange (aan de vleugel Joop de Leur).
Aangeboden door de nv Esso-Nederland
Hetty Blok’s Huisconcert. Aangeboden door nv J. Elias Textielfa
brieken
Juliette Gréco zingt (televisiefilm). Aangeboden door nv Sigarettenfabriek Laurens
Doorsnee in Doorsnee verteld door Wim lbo. Dagelijks een lid van
de familie Doorsnee als gast. Aangeboden door rs Stokvis en Zn
NV
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16.00-16.20: Joop Geesink presenteert Doggywood (= kinderprogramma), aan
geboden door Unilever nv
16.30- 16.40: Wim Kan denkt hardop: Kleine mensen met je grote ideeën (Aan
de vleugel Ru van Veen). Aangeboden door de nv Rubberfabriek
Vredestein en speciaal voor Televisie '55 geschreven en op film vast

gelegd
17.00-17.10:

17.30- 17.4°:

l8.OO-l8.IO:

18.30- 18.40:

Televisienieuwsdienst. Om de dag verzorgd door de Nieuwe Rot
terdamse Courant en het Algemeen Dagblad
Café Continental. Ab Kok als uw muzikale gids in Parijs.
Aangeboden door de Erven Lucas Bols en speciaal voor Televisie
55 geschreven en op film vastgelegd
Met Don Vermeire in Marionettenland. Marionettentheater aan
geboden door Shell-Nederland nv
Televisie-Perikelen, beleefd door Willy Walden en Piet Muyselaar
(van René Sleeswijks Snip en Snap-revue). Aangeboden door de
Erven de Weduwe J. van Nelle nv en speciaal voor Televisie *55 op
film opgenomen40
De uitdaging van de E$5

Het realiseren van de twaalf programma’s was elke
<
dag opnieuw een uitdaging,
ondanks het feit dat de helft op film werd aangeleverdl en ondanks het repeterende
karakter, althans voor de maand dat hetzelfde programma werd gemaakt. Bovendien
was er dagelijks vers nieuws en bleek de voorbereiding van de berichten een ‘testimo
nium van samenwerking tussen de cameramensen en de krant’.41 Tussen de program
ma s volgden, dankzij de opname-unit van Citroen, reportages van het tentoonstel
lingsterrein en reclamespots waarin de sponsors van de programma’s hun producten
konden aanprijzen. In een enkel geval werd een reclamespot direct aan een programma
gekoppeld, zoals wanneer een acteur in een filmpje optrad en ook de reclamemededeling deed. De kleding van omroepster Mies Bouwman was ook gesponsord (zij
droeg ‘twaalf toiletten in de maand’), en behalve de aankondiging van de uitzending
en de betalende sponsor klonken uit de televisiestudio ook berichten ‘over zoekge
raakte kinderen, gevonden portefeuilles en loslopende honden’. Bouwman deed in
feite al het presentatiewerk, inclusief dat voor een spel, de ‘elektronische tienkamp’
(gesponsord door Philips), samen met Wim Janssen. Daarbij konden ze ‘heel wat
vrijer en op de bonnefooi te werk gaan dan men dat in Busssum pleegt te doen en er
alles uit flappen zonder vervelende consequenties, zolang we tenminste de Philipsconcurrenten er buiten lieten’.42 Daar waar de sleur erin dreigde te sluipen, bleef De
Vries gekke vondsten bedenken, zoals de aankondiging van Los Paraguayos door Mies
Bouwman op een ladder. Mies Bouwman, die elke dag met hem in een Fiat 500 (‘waar
hij in feite alleen maar in paste met het dak open’) van Amsterdam naar Rotterdam
reed en weer terug, herinnert zich zijn toewijding en plezier:
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Hij is geen dag afwezig geweest. Iedere dag kregen we een peptalk over hoe
fantastisch het allemaal was. En als iemand een grapje had dat niet hoorde, dan
was Erik streng maar rechtvaardig en zei dat we niet mochten schmieren. Erik
was bloedserieus, maar wel met humor. Het waren wereldproducties, bij wijze
van spreken. Elk klein dingetje had zijn aandacht, altijd, tot zijn laatste snik is dat
zo geweest.4’
Voor De Vries ging het bij de E55 om de techniek die het ‘wonder’ mogelijk maakte
en de improvisatie die nu eenmaal hoort bij livetelevisie.44 Dat er af en toe iets out
ging, was voor de perfectionist die hij was eigenlijk onaanvaardbaar, maar ook
aanleiding tot hilarische situaties, zoals een verslaggever op de set opteken e.

Meestal loopt alles goed af, vooral nu men ‘ingedraaid is, maar gisteren werd de
spanning ondraaglijk. Dat was niet de fout van de televisieploeg, maar van het
schakelhuis in de elektriciteitscentrale aan de Galileïstraat. Er was aanvanke ij
helemaal geen stroom en later te weinig om uit te zenden. Erik de Vries mompe e
drie woorden over netspanning en frequentie, die de omroepster Mies Bouwman
begrijpend-knikkend inzoog om ze daarna vrouwelijk ontechnisch en volkomen
verkeerd aan het publiek door te geven. Doch ook de toeschouwer begreep er et
fijne niet van, evenmin als wij trouwens.45
Dat er zelfs aan ideële reclame een grens zat voor De Vries, bleek toen hij na een
praatje over de vogelbescherming dat twaalf minuten duurde, woedend de studiovloer
opkwam, niet wetend dat de spreker commissaris was van de NRC, een van de grote
sponsors. De Vries daarover aan zijn vrouw: ‘Hij was diep geschokt over mijn mening,
en de redactiejongens nog veel meer. Ik heb me toen maar aangesloten bij de
Vereniging van Natuurreservaten: daar mogen we dan heen.’46 Het deed niets af aan
de grote waardering die hem ten deel viel na afloop van de E55: een onderscheiding
van de nrc, een lovend getuigschrift van TV55 dat ‘het onverflauwde enthousiasme en
de kunde waarmee U de artistieke leiding heeft gevoerd’ benadrukte, en lovende
woorden van Philips.47 Dat De Vries ‘alvast 100 dagen programma s heeft mogen en
kunnen organiseren (programma en studio)’ had hem ‘erg blij gemaakt .48 Hij zag
mogelijkheden voor een vervolg van experimentele commerciële programma s en ook
voor een continue televisienieuwsdienst en nog veel meer,, al was het maar om de

studio te behouden.49
De initiatiefnemers concludeerden al halverwege het experiment dat TV55 zijn nut
had bewezen: als propaganda voor de televisie, als attractie en omdat het liet zien dat
men door het bedrijfsleven gefinancierde programma’s op een behoorlijk niveau kon
houden.50 Dankzij de meer dan 350.000 bezoekers was de verkoop van toestellen
gestegen en de belangstelling van de regering voor commerciële televisie versterkt,
zoals De Tijd van 25 augustus 1955 meldde.51 De Programmacommissie van TV55
hoopte dat het experiment de laatste stoot had gegeven voor■ de verwezenlijking van
commerciële televisie in Nederland. Ze benadrukte nog eens dat er voldoende
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adverteerders gevonden konden worden, zeker als men bedacht dat de E55 zelf hierin
de grootste concurrent van TV55 was geweest. Adverteerders hadden immers veel geld
gestoken in andere stands op de tentoonstelling.52 Maar de kosten waren zo goed als
gedekt. De stichting TV55, die zichzelf direct na de laatste uitzending liquideerde, sloot
af met slechts een klein tekort, dat vooral was veroorzaakt door het feit dat de
adverteerders de reclame hadden geleverd tegen de kostprijs die de E55 had berekend.53
Met het oog op een vervolg van commerciële televisie liet Philips het nipo een
enquête uitvoeren onder Rotterdamse televisiebezitters die duidelijk moest maken dat
de uitzendingen van TV55 waren gewaardeerd en dat reclametelevisie aanvaardbaar
was. De vijfhonderd respondenten reageerden over het algemeen inderdaad positief;
73 procent was voorstander van televisie met reclame en 66 procent vond de reclameuitzendingen aardig’.5* Verschillende kranten relativeerden de uitkomsten door te
verwijzen naar de speciale omstandigheden van TV55, zoals het beperkte programma
dat dagelijks herhaald werd, en naar de kleine groep van respondenten die in de
enquête waren betrokken. Bovendien kwam uit de enquête naar voren dat vooral
amusementsprogramma ’s goed scoorden. Die maakten het overgrote deel van de
^SS-programmering uit. Maar het belangrijkste argument om terughoudend te zijn
met de conclusies van het Nipo-onderzoek was de constatering dat het publiek de
uitzendingen tijdens de E55 ‘meer had gewaardeerd als attracties dan als voorbeelden
van commerciële televisie’.55
Volgens Philips was er voldoende aanleiding voor de regering om commerciële
televisie te realiseren. En zoals De Vries meermaals had benadrukt, beten commercie
en cultuur elkaar niet. Binnen het verzuilde bestel zou commerciële televisie hem een
grote onafhankelijkheid kunnen bieden. Meer zicht daarop kreeg hij bij zijn bezoek
aan itv, de onafhankelijke Britse zender, waarvan hij de opening op 22 september
1955 bijwoonde.

Opnieuw onzekerheid: commerciële televisie
In Engeland had de regering met de Television Act in 1954 besloten tot een tweede
onafhankelijke zender, Independent Television (itv), dat met de bestaande bbc
opereerde in een duaal bestel, aanvullend en competitief. Het regeringsbesluit was
niet zonder slag of stoot tot stand gekomen; de voorstanders van commerciële televisie
bestreden degenen die vreesden voor de invloed van de commercie op het Britse
culturele leven en op de publieke omroep als zodanig.56 Maar de economische
argumenten voor commerciële televisie waren uiteindelijk doorslaggevend. In het
begin van de jaren vijftig nam de consumptie toe. De stijgende verkoop van met name
elektronische goederen kwam onder meer door intensieve reclamecampagnes, en
velen zagen de winst die in dit verband uit televisiereclame te halen viel.
De verbetering van de economie na de Tweede Wereldoorlog was de belangrijkste
reden om het monopolie van de bbc te doorbreken.57 Het resulteerde in een
commercieel televisiekanaal dat als een gereguleerde publieke omroep opereerde, dat
wil zeggen: aan strikte regels gebonden en gedeeltelijk onder controle van de staat.
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De onafhankelijke zender kreeg een opdracht gelijk aan de bbc, namelijk ‘to inform,
educate and entertain’. De programma’s werden betrokken van regionale productie
maatschappijen. Ook mochten niet meer dan zeven uur van de vijftig uitzenduren
per week worden gevuld met aangekochte programma’s. De hoeveelheid reclame werd
beperkt tot maximaal zes minuten per uitzenduur.58
De institutionele structuur van itv was echter anders dan die van de bbc. Ze was
met opzet georganiseerd langs regionale lijnen, waarbij regionale productiemaatschap
pijen ook programma’s maakten voor hun eigen specifieke regio. Een dergelijke
spreiding van itv stimuleerde de groei van het aantal televisietoestellen in Engeland,
die nog versterkt werd door de populaire programmering.
Het Britse model, dat in september 1955 in werking trad, ging gedeeltelijk een rol
spelen in de discussie over commerciële televisie in Nederland in de jaren vijftig en
zestig. De publieke omroeporganisaties waren er aanvankelijk ronduit tegen, met
uitzondering van de vpro, die reclame toelaatbaar vond voor een beperkt deel van de
zendtijd, onder meer vanwege de verwachte toename in de exploitatiekosten van
televisie. De vpro nam behalve itv de Bayerische Rundfunk als voorbeeld, waar De
Vries begin 1954 de opbouw van televisie had begeleid. Sinds 1956 kende deze Duitse
zender reclametelevisie, die was ondergebracht in een aparte nv. Daarbij was televisiedirecteur Clemens Münster, ‘een man van grote culturele allure’, er volgens de
vpro in geslaagd om een programma van hoog niveau te realiseren. In Nederland zou
de exploitatie van de reclame ook niet moeten worden toevertrouwd aan een parti
culiere maatschappij, maar aan de nts, en de opbrengsten zouden ten goede moeten
komen aan de omroep in zijn geheel.59
Deze visie zou na een lange strijd uiteindelijk de sterkste blijken en haar beslag
krijgen in de Omroepwet van 1967.60 De Vries was in die strijd betrokken, niet als
hoofdrolspeler, maar wel als medevarende op ‘ons koggeschip, de commerciële tv’,
zoals hij het omschreef in een van zijn brieven uit Costa Rica. Voor hem was de
Televisie Exploitatie Maatschappij (tem; zie hierna) het belangrijkste richtpunt
vanwege het feit dat deze door dezelfde begunstigers werd gedragen als de E55.61
Afgezien van een principiële keuze voor ‘onafhankelijke televisie’, ging het hem er
vooral om een beroepsperspectief te zien in een periode die door onzekerheden werd
gekenmerkt.
Op woensdag 6 juli 1955 vond er tijdens een uitzending van de E55 een debat plaats
over commerciële televisie in Nederland, gevoerd door J. Rengelink, secretaris van de
nts, en M. Rooij, hoofdredacteur van de NRC, respectievelijk tegenstander en voor
stander.62 De Vries stond er als programmaleider en regisseur met zijn neus bovenop
en registreerde de bekende argumenten. Rengelink vreesde voor beïnvloeding van de
programmering door reclame en achtte die bovendien in strijd met het karakter van
televisie als huiskamermedium. Rooij zag een model analoog aan de pers voor zich,
waarin het culturele evenwicht bewaard werd door een hoofdredacteur. Bij de pers
haalde de commercie het culturele peil van de krant niet naar beneden, terwijl de
mogelijkheden om televisie te maken er wel sterk door konden worden verruimd. Dat
laatste betekende vooral meer zendtijd, en dit was een gedeelde behoefte. Rengelink
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viifennx/dat
ee° ba^nqdioen televisiekijkers binnen zes jaar maximaal twintig tot
ƒg k UF Zendtljd Seflnancierd
kunnen worden met kijkgeld dat door de
artkri L T UrkCIS °Pgebracht moest worden. Bovendien was er tijd nodig om het
w^ W 6 d nt ° rtCi b°UWen dat voor Ptogrammaverzorging van niveau noodzakelijk
Ken^l,nk angst voor verlies van het monopolie van de nts liet doorscheaanvnir
°°ij naar de discussie in Engeland, waar commerciële televisie als
mj I
j °P C PU 16 C zender wer<l ingesteld - een duaal bestel, waarvoor hij in

Nederland evenzeer ruimte zag.
e RooiJ en de WC;alsmede enkele belanghebbenden, zoals bedrijven, reclamebureaus
Mqarc T a.8, C.n’ hadden in de geest van tv55 in 1956 de Televisie Exploitatie
SrnUv'
.TEM °Pger*cht, die werd ondersteund door onder meer Philips,
.rdd S’ k nde’S™atschappii
de Rotterdamse Kamer van Koophandel. De tem
stelde zich ten doel
r
het uitzenden van televisieprogramma’s van cultureel en artistiek verantwoorde
hoedanigheid alsmede van reclameboodschappen gedurende een beperkt gedeelte
van de zendtijd een en ander met inachtneming van het beginsel, dat op eerder

bedoelde programma’s generlei invloed hoegenaamd zal worden toegestaan aan
de opdrachtgevers van reclameboodschappen.63
De tem streefde naar uitzending op korte termijn en kon daartoe onder meer
beschikken over de apparatuur en de reportagewagen1 van Philips die tijdens TV55
dienst hadden gedaan. Tijdens zijn verblijf in <Costa Rica onderhield De Vries nauw
contact met de tem, via W. Pluygers van de wc, omdat de tem in januari 1956 een
zendmachtiging had aangevraagd en hij er de kans op werk als regisseur het grootst
achtte. Halverwege 1956 werd duidelijk dat het debatr over commerciële televisie pas
uitkomst. Maar als tem
in 1957 gevoerd zou worden, met bovendien een onzekere
c...
zou doorgaan, dan zou De Vries ‘een zeer ernstige kandidaat voor het regisseurschap

zijn’.6«
Intussen dienden zich meer gegadigden
gegadigden voor commerciële televisie in Nederland
aan, waaronder ook de in 1955 opgerichte Onafhankelijke Nationale Televisie (ontv).
Deze wilde een nationale televisie bevorderen, ‘die onafhankelijk is van confessionele,
politieke en commerciële invloed en geen beroep doet op openbare middelen. Zij
beoogt niet het maken van winst.’6* De ontv was een initiatief van de firma
Schreiner-Hafkenmeijer en Co in Den Haag, gesteund door dertig bedrijven. Als
concurrent van TV55 had de ontv al op 1 oktober 1955 een concessie aangevraagd met
de gedachte om begin 1957 met uitzenden te beginnen.
De tem en de ontv sloegen de handen ineen, in afwachting van een standpunt van
de regering, en verenigden zich in september 1957 *n een naamloze vennootschap, de
Onafhankelijke Televisie Exploitatie Maatschappij (otem). De otem werd gedragen
door onder meer c&a, Douwe Egberts, Heineken, Unilever, Philips en enkele banken,
maar ook de Nederlandse Bioscoopbond en de nv Filmfabriek Profilti. De Rotter
damse Kamer van Koophandel verleende secretariële ondersteuning.66 De vijf grote
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dagbladen die participeerden in de otem (Algemeen Handelblad, NRC, Het Parool, de
Volkskrant, De Telegraaf) probeerden hun advertentie-inkomsten veilig te stellen, die
naar verwachting zouden dalen bij invoering van televisiereclame. Dat stond ook
andere dagbladen te wachten, die echter te zeer aan het bestaande omroepbestel
gebonden waren om zich bij de otem aan te sluiten. Zij richtten uiteindelijk in 1959
een eigen organisatie op, Groep 47-1959, die een zendmachtiging wilde voor reclame
alleen, terwijl de programmaverzorging een verantwoordelijkheid van de nts zou

blijven.67
Pleidooi voor onafhankelijkheid met

otem

De otem formuleerde enkele maatschappelijke, economische en culturele uitgangs
punten, die Erik de Vries zullen hebben aangesproken. De noodzaak tor uitbreiding
van de zendtijd, het creëren van financiële ruimte om televisie te laten groeien en de
maatschappelijke taak die de otem voor televisie formuleerde, sloten aan bij zijn
standpunten over de gewenste ontwikkeling van televisie. De otem nam een niet-verzuild standpunt in over maatschappij en cultuur. Daarin klonk de echo door van het
cultuurnationalisme: televisie en — meer nog — televisieamusement werden als een
belangrijk voertuigen gezien voor het vergroten van de ontvankelijkheid van de massa
voor cultuur.68
De otem spiegelde zich het sterkst aan de onafhankelijke televisie in Engeland. Men
streefde naar reclame tussen de programma’s door, die onafhankelijk daarvan tot stand
moesten komen (dus geen gesponsorde programma’s). Daarbij zou de reclame
uiteindelijk de enige bron van inkomsten zijn. De Vries werd zowel door de tem als
later door de otem om advies gevraagd bij het opstellen van een televisieplan. Als
potentieel programmaleider werd hij zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van het
contact met de regering en van de vorderingen.69
De regering schoof onder druk van de omroepverenigingen en hun lobby in de
Tweede Kamer de discussie over reclametelevisie vooruit, totdat in juni 1959 de
ministerraad van het vlak daarvoor aangetreden kabinet-De Quay besloot tot het in
beginsel toelaten van reclame op televisie, zij het niet binnen het bestaande bestel.
Eventuele invoering van commerciële televisie zou daarom een extra zender met extra
zendtijd betekenen. Het ministeriële besluit werd het startpunt voor een parlemen
taire voorbereiding van reclame op televisie, en het gevolg daarvan was een fel debat
binnen en buiten het parlement over de toekomst van het omroepbestel.70 De druk
om tot een regeringsstandpunt te komen, werd mede gevoeld doordat zich na 1959
nieuwe gegadigden meldden om reclame op televisie te exploiteren.
De otem meende de extra zender te kunnen bieden en bepleitte die ook onder
verwijzing naar een uitspraak van Erik de Vries in Het Parool van 26 mei 1959 over de
wenselijkheid van een tweede zender, zodra uitbreiding van zendtijd tot twintig uur
per week in zicht kwam. De twee zenders zouden zelfs concurrerend met elkaar
kunnen programmeren:
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Zo n tweede net zou in Nederland ook schaamtelozer Eurovisie kunnen brengen

en met schaamteloos bedoel ik, dat je dan bijvoorbeeld een Engelse show in het
Engels kan brengen, omdat er voor de kijkers, die het niet kunnen verstaan, als
ze dan willen een Nederlands programma naast is. Overigens kijkt driekwart van
de Nederlanders in Oost- en Zuid-Nederland over de taalbarrière heen toch al
naar Duitsland.71

Begin 1961 diende de otem een zendmachtiging in, in de veronderstelling daarmee
in te spelen op de door de regering in datzelfde jaar gepresenteerde Nota Reclametelevisie. De nota liet veel ruimte voor een initiatief als de otem en volgde ten aanzien
van de verhouding tussen programmering en reclame zelfs het voorstel van de otem.
Dat impliceerde onder meer strikte scheiding van deze beide componenten en,
analoog aan de Britse situatie, een gereguleerd opereren onder toezicht van de staat. 2
Philips, belanghebbende in de otem, zag kansen, maar het meende ook dat het een
hele toer zou worden ‘om in de aanloopperiode een tweede net voor 100% te vullen .7'
Al snel bleek echter dat het om een voor de otem aanvaardbare twintig uur zou gaan
die, volgens staatssecretaris Y. Scholten (ok&w) in de memorie van antwoord bij de
Nota Reclametelevisie, op een tweede zender moest worden toegewezen aan een
onafhankelijke instelling.74
Met het oog op de openbare behandeling van de nota in maart 1963 lagen er
concessieaanvragen van ten minste acht verschillende organisaties die zich in de loop
der jaren bij de regering hadden gemeld. Daaronder bevond zich, behalve de otem
en de eerdergenoemde Groep 47-1959, ook de nts. Uit vrees voor exploitatie van
commerciële televisie door een organisatie van buiten de omroep gaf de nts aan
reclame, als die onverhoopt zou worden toegestaan, in haar gewone televisieprogram
ma te willen onderbrengen.75
De nota, opgesteld door de staatssecretarissen Scholten en G. Veldkamp (Econo
mische Zaken), kreeg bij de behandeling in maart 1963 nauwelijks bijval in de Tweede
Kamer, kvp, arp, chu en pvda, die samen de meerderheid vormden, verdedigden de
belangen van de verzuilde omroepen (kro, ncrv en vara). Commerciële televisie
kwam vooralsnog niet in zicht, wel een tweede televisienet, dat gevuld zou worden
door de bestaande omroepen.76 Daartoe was door het in juli 1963 aangetreden nieuwe
kabinet onder leiding van V. Marijnen besloten tijdens het zogenaamde Akkoord van
Wassenaar, dat dateerde van diezelfde maand. De politieke debatten werden gevoed
door de verzuilde politiek en door druk daarop van buiten, van illegale zenders
^voorbeeld.77 Het akkoord bevatte een speciale paragraaf over televisie en voorzag
ln de instelling van een Pacificatiecommissie, die voor 1 juli 1965 advies moest
rengen over de inrichting van het televisiebestel, het tweede net en de rol van
reclame daarin.
IQ?Ver ^ct tweede net werd men het eens. Dat ging officieel van start op 1 oktober
ni
en^e^e maanden te hebben proefgedraaid. Maar verder slaagde de commissie
striid n^an^
P°S*ng om de Omroepwet geen inzet te maken van de verkiezingsaï* 1967, haalde het advies geen meerderheid en werd zelfs aanleiding tot de
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val van het kabinet-Marijnen op 27 februari 1965. Minister M. Vrolijk van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk (crm) diende daarop een nieuwe omroepnota in
die ondanks de val van het kabinet-Cals (tijdens de Nacht van Schmelzer) nog voor
de verkiezingen van 1967 werd goedgekeurd. Dit gebeurde onder aanvoering van de
nieuwe minister van crm in het kabinet-Zijlstra, M. Klompé. Dat was de basis van
de Omroepwet, die op 29 mei 1969 in werking trad en het open bestel introduceerde.
Het bood geen plaats aan commerciële televisie, maar wel aan reclame op de bestaande
publieke zenders.78
De Vries was vanzelfsprekend niet op de uitkomst blijven wachten. Ruim tien jaar
na de E55 was duidelijk geworden dat er in Nederland geen plaats was voor een vervolg.
Hij had intussen andere werkzaamheden, soms langdurig maar nooit vast, en daarom
ook steunde hij waar mogelijk initiatieven die onafhankelijke televisie bepleitten; die
boden hem de grootste kans op werk. Eén daarvan was de Groep van 57.
In de aanloop naar de besluitvorming mengde een nieuw gezelschap zich in de
discussie over de inrichting van wat een ‘open bestel’ werd genoemd, met mogelijk
heden voor organisaties om toe te treden. Dit was de Groep van 57. Deze bestond uit
voorstanders van een open bestel met meer ruimte voor cultuur, niet gehinderd door
zuilenideologie. Op 26 februari 1963 richtte deze groep van 57 vertegenwoordigers
van wetenschap en cultuur (hoogleraren, kunstenaars en bestuurders van culturele
instellingen) zich tot de staatssecretaris van ok&w, Scholten, met een memorandum
over televisie. Men pleitte ervoor recht te doen aan het potentieel dat de televisie ook
voor de toekomst had, tegen versnippering van zendtijd en voor een evenwichtig
totaalprogramma, te verzorgen door een ‘verenigde programmaomroep’ naast de
bestaande omroepen en de nts.79
De Vries had meegewerkt aan de totstandkoming van de groep en wist zich daarbij
in het gezelschap van prof. F.L. Polak, jhr. mr. P.J.W. de Brauw, prof. W.J.M.A.
Asselbergs (de dichter Anton van Duinkerken) en vele anderen uit de wereld van de
wetenschap, media en cultuur. De Vries sloot zich echter, om redenen van ‘televisiepolitieke aard’, niet openlijk aan bij de groep, althans niet tot eind november 1964,
toen die redenen kennelijk niet meer bestonden.80 Mogelijk speelde zijn werk voor
het ikor een rol, en in het bijzonder zijn interimdirecteurschap. Zijn betrokkenheid
bij de Groep van 57 blijkt onder meer uit het feit dat hij allerlei nieuwe namen
aandroeg en in januari 1965 een conceptbrief opstelde voor de minister van ok&w,
Th. Bot. Die werd verstuurd vlak voordat het kabinet-Marijnen vanwege een conflict
over de commerciële omroep zou vallen. Hij herhaalde daarin het standpunt van 1963
en pleitte namens de Groep van 57 voor een commercieel tweede net waarop in een
werkelijk zelfstandig programma alle facetten van het Nederlandse culturele leven
zichtbaar moesten worden.81 Dit initiatief, dat vooruitliep op een later initiatief voor
een derde cultureel net in 1988, was een pleidooi tegen het criterium van het getal (het
aantal leden op basis waarvan zendtijd zou worden toegewezen in het open bestel),
en voor het criterium van de culturele bijdrage.82
De groep van 57 prominenten kon geen werkelijke invloed uitoefenen; een cultureel
commercieel tweede net kwam er niet. En voor Erik de Vries hadden de ontwikke-

12.5

HOOFDSTUK 5

lingen rond de uitbreiding van de omroep geen concreet werk opgeleverd. Voorlopig
was er voor hem geen toekomst bij de bestaande omroepen. Daarvoor bleven de
wetten van 1953
principe gelden, namelijk handhaving van dc autonomie van de
omroepen en een rol voor de nts als hun vertegenwoordiger in de ether. In Nederland
was er in feite maar één plek waar een televisiedienst van de grond af aan werd
opgebouwd, namelijk het ikor.
Wijding en toewijding:

ikor/ikon

In Nederland had Erik de Vries moeten constateren dat de discussie over de inrichting
van een televisiebestel in de aanloop naar de Televisienota van 1956 weinig ruimte liet
tot initiatieven binnen de bestaande publieke omroepconstellatie, behalve bij het
Interkerkelijk Overleg inzake Radioaangelegenheden (ikor). Het ikor had hem
gevraagd televisie te helpen opbouwen nadat minister Cals had toegezegd dat de
kerken zendtijd zouden krijgen, zij het marginaal (twaalf uitzendingen per jaar). Op
aanbiedingen van de avro en vara ging hij (opnieuw) niet in.8? Ook daarom
oriënteerde hij zich aanvankelijk op het buitenland. Maar bij het uitblijven van
structurele professionele verbintenissen daar kon het contact met het ikor uitgroeien
tot een lange relatie. Daarin zou de kerkelijke omroep zich ogenschijnlijk paradoxaal
profileren als de stem van de oecumene in de ether, op weg naar ontzuiling. In dat
klimaat kon De Vries goed gedijen, ondanks of misschien wel mede dankzij zijn
principieel niet-kerkelijke levenshouding. Daarover is meer te zeggen, evenals over de
wijze waarop De Vries’ professionele benadering zich verhield tot het uitgangspunt
van theologische vorming van de nieuwe kerkelijke omroep.
In het najaar van 1953, direct na zijn ‘ontslag’ bij de nts, was Erik de Vries al in de
burelen van het ikor te vinden. Directeur W. Meyboom had hem in februari 1953
benaderd met de vraag of hij zich wilde inzetten voor het ikor, meer specifiek voor
de uitzending van kerkdiensten.84 Het ikor werd in 1944 opgericht door het Inter
kerkelijk Overleg (iko), dat in 1942 was ontstaan uit het Convent van Kerken dat een
jaar eerder in het leven was geroepen. Waar het laatste vooral praktische samenwerking
beoogde tussen overheid en kerken, wortelde het iko in de vernieuwingsbeweging die
zich tijdens de Tweede Wereldoorlog had gemanifesteerd en werd gedragen door de
gijzelaars van Sint-Michielsgestel. Onder hen bevonden zich W. Banning (hervormd),
W. Schermerhorn (remonstrants) en J. Donnet (gereformeerd), die in het interne
ringskamp een interkerkelijke werkgemeenschap bepleitten.85
In hoofdstuk 3 kwam al aan de orde dat deze vernieuwers streefden naar een partij
politieke doorbraak, als voorwaarde voor een ander maatschappelijk bestel. Ook de
godsdienstige antithese zou moeten plaatsmaken voor openheid en samenwerking.
De kerk zou op maatschappelijk gebied verantwoordelijkheid moeten nemen. In het
verlengde van een politiek over de grenzen van de zuilen heen ontstond een klimaat
waarin plaats was voor een omroep die niet aan de zuilen was gebonden. Daarin wilde
de kerk medezeggenschap hebben, sterker nog: de kerkelijke vernieuwingsbeweging
wilde de stem van de oecumene als voorbeeld van een nationale omroep in de ether
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jaren klinken.86 De oprichting van het ikor kan in dit verband gezien worden als een
poging om in te breken in het Nederlandse omroepbestel.87
Het laat zich raden dat die poging niet door alle spelers werd gewaardeerd. De ncrv
vond de komst van het ikor bedreigend en gaf er evenals de kro de voorkeur aan
binnen de eigen zuil de stem van de kerk te laten horen. Dat gold zelfs voor de vpro,
de enige organisatie binnen het bestel die zich uitsprak voor een nationale of algemene
omroep. Maar de vpro liet al snel de uitzendingen over aan de nieuwkomer, die aan
het begrip ‘kerkdienst’ een ruime interpretatie wilde geven, namelijk die van een
‘kerkelijke uitzending’. De honorering daarvan in 1949 opende de mogelijkheid voor
de kerkelijke omroep om zich in principe over elk maatschappelijk verschijnsel te
uiten. De directie en programmamakers van het ikor en de latere Interkerkelijke
Omroep Nederland (ikon) zouden op dit gebied een reputatie ontwikkelen, maar de
geschiedenis laat zien dat daarvoor keer op keer strijd moest worden geleverd met de
vertegenwoordiging van de kerken in het bestuur van de zendgemachtigde.88
Het ikor had enkele jaren ervaring opgedaan met radio-uitzendingen, toen het met
Erik de Vries in het najaar van 1953 besprak ‘welke soort uitzendingen op de weg der
kerk liggen en welke daarvan en op welke wijze verwezenlijkt moeten worden’.89 Als
categorieën van kerkelijke uitzendingen beschouwde de Televisiecommissie van het
ikor ‘eredienst, catechese, toespraak, reportage, dramatisering, muziek, film’, al achtte
men het eigenlijk niet mogelijk de intimiteit en gemeenschap van een eredienst (een
gezamenlijke, openbare godsverering) aan de mensen thuis over te brengen. Daarom
zouden reportages van een kerkdienst meer voor de hand liggen, evenals de verpakking
ervan in drama en muziek.90 Vlak daarna werd aan ‘de twee De Vriezen’ gevraagd
draaiboeken te ontwerpen voor een eerste rechtstreekse televisiekerkdienst, alles zoveel
mogelijk in oecumenisch verband.91 Met de twee De Vriezen werden bedoeld Erik
de Vries en Cok M. de Vries, luthers predikant en theologisch adviseur van het ikor.
Zij zouden de televisie-uitzendingen gezamenlijk vormgeven en vonden elkaar in een
open en ondogmatische benadering van het religieuze verhaal.

Kerk en beeld
De eerste kerkdienst op televisie, die door het ikor op 28 november 1954 werd uit
gezonden vanuit de Janskerk in Utrecht, is een goede casus om de artistieke inhou
delijke benadering van het medium door Erik de Vries te belichten alsmede de
omroeppolitieke context waarin hij moest opereren. De primeur van de eerste
kerkdienst op televisie had gemakkelijk twee weken eerder hebben kunnen plaatsvin
den, als de nts, verantwoordelijk voor de technische verzorging, niet dwars had
gelegen. Dat laatste is althans de interpretatie van het ikor zelf, dat van minister Cals
op 22 september 1954 speciale toestemming had gekregen voor een eerste uitzending,
hangende de beslissing van de regering om een zendmachtiging te verlenen aan kerk
genootschappen.92
Volgens het ikor was de nts al op 13 september op de hoogte gebracht van de
plannen en gaf zij op 7 oktob<•er mondeling toestemming omdat er geen programma
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tische of technische bezwaren bestonden.9’ Op n oktober liet de nts echter alsnog
weten op korte termijn geen mogelijkheden te zien de geplande uitzending voor te
bereiden en te realiseren. Op zijn vroegst zou dat op 28 november kunnen, maar er
werd op aangedrongen uit te wijken naar januari of februari.94 Het ikor kon zich niet
aan de indruk onttrekken dat hier moeilijkheden worden geschapen die er in wezen
met zijn, voornamelijk om te voorkomen dat het ikor eerder een kerkdienst zou
uitzenden dan de ncrv’.95
De kerkelijke omroep legde zich niet direct neer bij de afwijzing en lichtte de pers
erover in. Het Parool, De Telegraafen Het Vrije Volk lieten zich niet onbetuigd in hun
verbazing over de gang van zaken en namen het op voor het gedupeerde ikor. Dit
was tegelijk een manier om indirect hun ongenoegen te uiten over de verstarring in
het bestel. Met name De Telegraaf wees daarbij op het bijzondere karakter van de
televisiekerkdienst. Men wil namelijk onder regie van Erik de Vries in deze eerste
uitzending baanbrekend werk verrichten.’96
De nts verzette zich tegen de in haar ogen tendentieuze berichtgeving en hield voet
bij stuk. Omdat zij baas was over de productievoorwaarden, trok zij aan het langste
eind, maar het ikor wist op zijn beurt langdurig uitstel te voorkomen. Twee weken
na de geplande datum ging de eerste televisiekerkdienst alsnog de lucht in. Dat het
een bijzondere uitzending was, blijkt uit de enorme hoeveelheid reacties uit verschil
lende hoeken, waarin ook uitgebreid werd ingegaan op de televisiebewerking van de
kerkdienst.
In een vloeiende samenwerking tussen spel, liturgie en prediking werd in de
kerkdienst uitdrukking gegeven aan de gedachte van de nationale actie De Grote Trek.
Deze had, onder leiding van dominee Dronkers van de Stadszending der Hervormde
Gemeente te Utrecht, tot doel de Bijbel onder de aandacht te brengen 'als een boek
van trekkers, het reisjournaal van het volk Gods op weg naar zijn bestemming:
mens-zijn .97 Het spel was van de hand van drie dominee-dichters, W. Barnard
(dichtersnaam Guillaume van der Graft), J. Wit (een Waalse predikant die verschei
dene lekenspelen schreef) en Cok de Vries (dichtersnaam Ted Logeman). Het korte
spel, waarvan de onderdelen liturgisch aan elkaar verbonden werden door het
begeleidend commentaar van de voorganger (Barnard), verbeeldde het Joodse paas
feest. De toen twaalfjarige Rutger Hauer debuteerde hierin te midden van ervaren
beroepsacteurs zoals Cruys Voorbergh.98 Volgens een van de auteurs, Cok de Vries,
keerde het drama welbewust van de planken terug naar de plavuizen waar het zijn
oorsprong had en had het ikor ‘het grote voorrecht [...] de medewerking te hebben
van regisseur Erik de Vries (nee, geen familie!) [...]. Er was geen shot, of het was
doordacht, en verantwoord. Er is niets, maar dan ook helemaal niets gedaan met de
camera s of het had zin. Zijn vakmanschap was onontbeerlijk voor deze tv-vormgeving.’"
Zo dacht de pers er ook over. De alom gewaardeerde uitzending werd als een
persoonlijk succes voor De Vries beschouwd, die ‘al veel te lang voor onze vaderlandse
televisie uitgeschakeld is geweest’.100 De lof aan zijn adres werd mede geuit onder
verwijzing naar zijn onterechte ‘ontslag’ door de nts en de constatering dat hij het
,1
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vak van televisieregisseur
als geen ander verstond. ‘We kunnen slechts hopen dat de
televisieregi
Bussumse heren nog eens terugkeren van de dwalingen huns weegs.’101 De ruimhartige
waardering voor het vakmanschap van De Vries kan gelezen worden als een provocatie
van de gevestigde omroepen, die zich met hun programma’s nog niet op die manier
in de kijker hadden gespeeld, en als een overwinning voor het kleine ikor, dat ondanks
de tegenwerking van de nts had laten zien waartoe het in staat was.
Alle kranten waren ook positief over de uitzending als kerkelijke uitzending en
noemden de waardige toon en de beleving van een gewijd moment via televisie in de
huiskamer. Om dat mogelijk te maken had Erik de Vries gekozen voor vloeiende
overgangen, het mengen van beelden en een rustige cameravoering — soms onderzoe
kend, zoals bij het binnenkomen in de kerk, soms terughoudend, zoals bij het gebed.
Daarbij zorgde hij ervoor dat het beeld van de camera’s die op de ruggen van de
biddenden waren gericht, vervaagde, om na het ‘amen’ weer duidelijk te worden (het
beeldscherm werd zwart alsof de camera de ogen sloot). Van begin tot eind was, aldus
de Volkskrant, ‘de drang naar een eigen televisievorm voelbaar [...]. Beeld en geluid
mengden zich tot een compositie waaruit voortdurend de zinvolle betekenis der
handelingen in het kerkgebouw sprak.’102
Trouw van 29 november 1954 kon weliswaar niet nalaten te verwijzen naar een eerder
experiment met de kerkdienst op het scherm van de ncrv, maar prees evenzeer de
regie en memoreerde ook de getoonde eerbied die de regie tijdens het gebed in acht
had genomen. Het Vaderland van 29 november 1954 noemde de uitzending mede
geslaagd in het licht van ‘een zekere schuwheid voor het beeld’ die protestanten al
sinds eeuwen hadden. De krant veronderstelde dat een gedramatiseerde prediking op
televisie in sommige kringen, zoals die van de streng gereformeerden, moeilijk te
accepteren was. Uit die hoek zijn geen reacties bekend. De Nederlands-hervormden
reageerden wel; zij vroegen zich bij al het positieve inderdaad af of de gekozen
benadering mogelijk de gelovigen zou buitensluiten die niet getraind waren in het
‘beeldend denken’. De algehele conclusie was echter ook hier dat het experiment,
zoals het ikor de eerste uitzending noemde, geslaagd was en een belofte inhield voor
de toekomst.103
Het ikor wilde op de ingeslagen weg door en zag in de televisie-uitzending een
mogelijkheid om ook in figuurlijke zin zendend te opereren, door een evangelische
visie te gegeven op vraagstukken die de gehele samenleving aangingen. Aan elke uit
te zenden kerkdienst moest een kort programma voorafgaan, met enkele actuele
problemen, waarop de predikant dan nader kon ingaan. Een voortgaan op de weg
van de verbeelde en aangeklede kerkdienst impliceerde ook een consequent profes
sionele aanpak. Daartoe nodigde men Erik de Vries uit om het ikor op structurele
wijze te komen versterken, met een kleine aanstelling uiteraard, want de zendtijd van
de kerkelijke omroep was nog gering; in 1955 was er zelfs geen enkele uitzending. Het
ikor was in afwachting van het regeringsbesluit inzake de zendmachtiging voor
kerkgenootschappen, die op 24 december 1955 daadwerkelijk werd afgegeven.
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Opbouwen bij het

ikor

t ikor wi e ter versterking van zijn positie in de ether De Vries expliciet op de
titel van regisseur
i
aan zich binden. Het vond dat daar, gezien zijn ervaring en
vakmanschap,
* ’ een behoorlijke salariëring tegenover moest staan: 10.000 gulden per
p 1. .e omroeP begreep tegelijkertijd dat dit mogelijk nog niet voldoende was om
nes exc usief bij het ikor te houden, uitgaande van vooralsnog één uitzending
p maan .
Maar de inzet waarmee men de minister om een structurelere ondermg van e kerkelijke uitzendingen vroeg, getuigt van een grote wil om te
investeren in de toekomst.
Minister Cals ging akkoord met de voorgestelde begroting, maar trok het ikor meer
an e omroep wenselijk achtte in de bestaande omroepstructuur. Volgens hem zou
et ikor in e nabije toekomst direct onder NTS-regie moeten vallen. Een artistiek
adviseur mocht worden aangesteld (in tijdelijke dienst en voorlopig voor 1956), maar
eze persoon mocht niet de titel van regisseur krijgen. Cals kon zich verenigen met
de aanstelling van ds. C.M. de Vries als theologisch adviseur en van Erik de Vries als
artistie a viseur, tegen salarissen van respectievelijk 5000 gulden en 10.000 gulden.
?. mC>f. Ü et ikor een administratieve hulpkracht inhuren voor 3500 duizend
gu en, es per jaar berekend. Maar van een vaste televisiestaf kon volgens Cals geen
sprake zijn.‘°5
0
Het ikor kon niet anders dan de voorwaarden accepteren en sloot met Erik de Vries

Ceri|
voor ƒ956, met een onderbreking van ruim een half jaar vanwege zijn
ver ij in Costa Rica. De wens tot structurelere samenwerking werd daarbij opnieuw
intgespro en. Tot 1960 echter had De Vries geen ‘normaal’ dienstverband met het
ikor en vertegenwoordigde hij binnen en buiten de omroep uitsluitend zichzelf.10?
Daarna zou hij langdurige contracten krijgen, maar hij kwam er nooit in vaste dienst.
Juist zijn a ezigheid in 1956 had duidelijk gemaakt hoezeer de televisieregie in
e eran nog in de kinderschoenen stond. Het ikor kreeg via de nts de hulp
aange oden van de vpro, in de persoon van regisseur Joes Odufré. Maar, zo meende
het ïkor, ‘volledige aanvaarding van de geboden hulp van de vpro [...] heeft
praktische en omroeppolitieke bezwaren. Noch bij de nts noch bij de film zijn
geschikte figuren ter beschikking.’^ De Vries stelde zelf Ansje Herblot voor, die hem
M e E55 bad bijgestaan. Intussen zou Cok de Vries een vierweekse cursus bij de bbc
kunnen bijwonen.
De eerste kerkdienstuitzending na het vertrek van De Vries naar Costa Rica was op
22 apn 1956, gevolgd door een speciale Eurovisie-pinksterdienst op 20 mei. Ze werden
beide gerealiseerd door Odufré (regie) met medewerking van Cok de Vries en Herblot,
precies zoals Erik de Vries had voorgesteld. Vanuit Costa Rica was hij er bovendien
. C*r° en
gebleven door het geven van aanwijzingen en suggesties, en omgekeerd
in ormeerde het ikor hem over de prille ervaringen van de omroep. De toon van de
correspondentie tussen de twee De Vriezen, waarin zowel het persoonlijke als het
zakelijke werd uitgewisseld, was allerhartelijkst. Erik de Vries werd gemist, om vele
re enen. Voor Cok de Vries, die eerder ‘pastor loei te Nijmegen’ was, bleef het tele-
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visievak wennen. ‘Moet ik nu nog duidelijker laren weten dar de hele kluit: Meyboom,
Ansje, Gé, Corry en iik de dagen aftellen die ons nog scheiden van jullie terugkomst?
En dan zwijg ik nog van die andere tien miljoen Nederlanders.’109
De resultaten vani de uitzendingen die zonder Erik de Vries tot stand waren
gekomen, werden door het ikor zelf kritisch beoordeeld. Men vond de makers te
weinig creatief bij het bewerken van de dienst in de kerk voor de huiskamer. Een
televisiebewerking vroeg volgens Cok de Vries ook van de dominee om zich meer in
te leven in de onkerkelijken thuis, in televisie dus; maar andersom gold dat Odufré
er volgens Cok de Vries te veel een reportage van had gemaakt.110 Zoals ook de
uitzending van de Eurovisie-pinksterdienst leed aan onervarenheid, met name op het
niveau van de internationale samenwerking, met als gevolg dat de stemmen van de
commentator, de Schotse en de Franse dominee door die van voorganger Cok de
Vries heen liepen.111
Tijdens De Vries’ afwezigheid wist het ikor wel elke maand een uitzending van
een dienst te realiseren, en vlak voor diens terugkomst mocht Herblot onverwacht de
regie van zo’n uitzending doen. Ze beloofde hem te proberen zijn ‘leerschool eer aan
te doen’.112 Eenmaal terug daagde De Vries zijn eigen ‘leerschool’ uit met een nieuw
en voor velen verrassend element: de integratie van dans in de liturgie. Het betrof een
Eurovisie-uitzending op eerste kerstdag vanuit de Opstandingskerk in AmsterdamWest (ook wel de Kolenkit genoemd), waarbij enkele delen van het kerstevangelie
werden aangevuld met internationale kerstliederen en een choreografie onder leiding
van Hans Snoek. Het ‘plastische bewegingspel van een balletgroepje’ in de Neder
landse inbreng van de Eurovisie-uitzending met als thema ‘Vrolijk zal mijn harte
springen’ was als eredienstelement voor een deel van de achterban echter niet
acceptabel.”3 Bij de omroep zelf leidde dat overigens niet tot discussie.
Het ikor wist met een beroep op de noodzakelijke professionaliteit en ‘neutraliteit’
inzake de omroeppolitiek van het ministerie toestemming te krijgen dat voor Erik de
Vries als regisseur een post op de begroting van 1958 werd gezet. De overheid diende
te begrijpen ‘dat in het huidige omroepbestel het ikor er overwegend bezwaar tegen
heeft, de indruk te wekken van bijzondere relaties met een enkele omroepvereniging
[...]. Het om beurten inschakelen van regisseurs van twee of meer omroepverenigin
gen maakt elke continuïteit onmogelijk. 114 Toen het bestuur van het ikor zich in
september 1959 uitsprak voor een ruime interpretatie van het begrip kerkelijke
uitzendingen ’, voor een programmering waarin kerkdiensten minder belangrijk
zouden zijn, en voor ‘het gieten van gedegen inhoud in aansprekende vorm ,"5
ontstonden er ook voor Erik de Vries als regisseur meer mogelijkheden. Geleidelijk,
want de langzame toename van de zendtijd en de langdurige voorbereiding van dit
soort programma’s stonden tot halverwege de jaren zestig slechts de uitzending van
een maandelijkse kerkdienst toe. Daarvoor doorkruiste De Vries heel Nederland. Ook
kwam er ruimte voor de kerstnachtdienst, live. Deze werd van 1962 tot en met 1984
zijn domein.
Dat De Vries in de regie van de kerkdienst grenzen probeerde te verleggen, illustreert
de uitzending van 24 maart 1963, de jaarlijkse jeugdkerkdienst van de Centraal
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ervormde Jeugdraad, ditmaal vanuit de Laurenskerk te Rotterdam. Het centrale
erna van e lenst was de duivel; in het voorprogramma werden de kerkgangers
oegesproken door de duivel. De kijkers thuis zagen in de kerk een man in een net
vanac ter een pilaar als de duivel opduiken en daarna nog op andere plaatsen,
opgevangen door de camera’s; daarna sprak dezelfde man, zonder de duivelse hoornJ > vanac ter e atheder voor in de kerk. De duivel als voorganger voordat de dienst
zang en zegening begon. De kijkers thuis zagen en hoorden iets anders dan de
h°n li/01 j 6 diCnSt biiwoonden- Ook in deze regie koos De Vries ervoor om tijdens
en e camera niet op de mensen te richten, maar hoog op de nok van de kerk
om een neutraal moment van rust te creëren.116
Maar het ikor trad in de jaren zestig als kerkelijk genootschap ook de arena binnen
Van. e* maa*$c aPPekjk debat en de vernieuwing waartoe het zich als ‘kerk’ wilde
er ou en. at opende programmatisch een weg voor kritische inhoud, voor het
stellen
te en van vragen bij wat vanzelfsprekend was geweest, en voor het nadrukkelijk
betrekken van de kerk op de samenleving. Het was in dit klimaat, waaraan hij zelf
mede vorm gaf, dat Erik de Vries zich vrij voelde.
Met het Televisiebesluit van 1960 kreeg het ikor de ruimte om een eigen televisiestaf
op te bouwen. Het voerde een scheiding van radio en televisie door en benoemde Cok
de Vries tot directeur televisie. Toen deze in 1962 naar de Wereldraad van Kerken in
en ve vertrok, werd hij per 1 oktober 1962 tijdelijk opgevolgd door Erik de Vries,
tot aan de benoeming van ds. W. Koole per 1 januari i964."7 Het is de eerste en enige
eer at ƒ* de Vries zich directeur, zij het waarnemend, heeft mogen noemen,
pmer e ij is het zeker, omdat het in die tijd ondenkbaar was dat een iKOR-directeur
niet 00
ominee was."8 De Vries had zich in de voorgaande jaren niet alleen een
pro essioneel regisseur en adviseur betoond, maar ook een geëngageerd meedenker,
R1C
6 a^stand tot de materie de welkome kritische blik inbracht. Doordat hij
etro en was bij het ontstaan van het ikor als oecumene in de ether was De Vries
uitenstaander en tegelijkertijd deel van de iKOR-gemeenschap, ook al woonde hij
Z° S SOmrnige andere medewerkers, in het iKOR-pand aan de Borneolaan.
eze iKOR-medewerkers kwam allemaal uit de eigen oecumenische kring. Dat werd
moei ij er toen er meer creatiefpersoneel nodig was als gevolg van de verdriedubbcling
van de zendtijd bij de start van het landelijke tweede net op 1 oktober 1964. De omroep
oos ervoor om de confessie van de professie’ te scheiden.”9 De leiding was ervoor
om e i entiteit van de zendgemachtigde te bewaken; de programmamakers kregen
e vrij ei om daaraan op eigen wijze vorm en inhoud te geven. De komst van
televisiedirecteur Wim Koole zou een <enorme stimulans betekenen voor deze ontwikkeling, die ook voor De Vries ruimte: schiep, namelijk het maken van oecumenisch
geïnspireerde, kritische programma’s in een televisiespecifieke vormgeving. Daarmee
betrad hij zelf ook een nieuw terrein.
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Agnost
Over de allereerste kerkdienstregie die we eerder bespraken, bestaat een anekdote die
een gezonde spanning verraadt tussen de toewijding en ironie die De Vries’ positie
bij het ikor zou blijven kenmerken. Voorganger Barnard maakte op een gegeven
moment nogal grote gebaren, en de technicus, die moeite had hem in beeld te houden,
riep: ‘Is die nou helemaal van God los?’ Waarop Erik de Vries vanuit de regiekamer
zei: ‘Hou je bek, hij is juist bezig contact te maken!’120
Als agnost zag hij de kerkdienst vooral als een toneelspel. Toch kon hij zich kennelijk
goed inleven in de sfeer van een christelijke dienst, waarvan hij in eigen woorden ‘een
verduidelijkend toneelstuk’ maakte, in een enscenering en visualisering die hij tot in
detail in een draaiboek uitschreef.121 Zelfs met de inhoud bemoeide hij zich. Aan de
hand van de liturgie werd gezocht naar elementen waarmee hij de verduidelijking kon
vormgeven, opdat de dienst de lokale gemeente oversteeg en die grotere gemeente van
televisiekijkers kon bereiken. Maar die bemoeienis was uiteraard beperkt, want de
betreffende dominee schreef zelf zijn preek. Omdat De Vries, zoals Wim Koole het
noemt, ‘een specifiek visueel talent’ had ontwikkeld voor de regie van kerkdiensten,
ging hij vaak mee op reis om in het buitenland de vormgeving van kerkdiensten te
bespreken. ‘Ook schoonheid speelde daarin een rol, de werking van licht, muziek, de
gedachte om de betekenis van de liturgie visueel te versterken.’122
Bij de discussieprogramma’s in de jaren zestig kreeg Erik de Vries een grote
inhoudelijke inbreng, wat opvallend is voor een agnost. Volgens Koole volgde het
ikor in die periode twee sporen: het spoor van de puristische bijbeluitleg, zoals in
Dichterbij, en dat van de bewust gezochte confrontatie met buitenstaanders, zoals in
Opspraak. Daarnaast werd incidenteel geëxperimenteerd met een onconventionele
benadering van theologie, zoals in Liedjes aan de kerk™* Dit laatste programma was
door Erik de Vries bedacht, en zijn visie wordt getypeerd door de omkering die er aan
ten grondslag lag: het ikor heeft het hele jaar door een boodschap aan de wereld,
maar wat heeft de wereld de laatste dag van het jaar voor boodschap aan de kerk?124
Het programma, gepresenteerd door Dore Smit en geregisseerd door Ansje Herblot,
sloot in 1967 en in 1968 het oude jaar af met teksten van Ernst van Altena, Ad Odijk,
Lennart Nijgh, Jules de Corte, Jan Blokker en Michel van der Plas, die gezongen
werden door acteurs en actrices als Annemarie Oster, Ton van Duinhoven en André
van den Heuvel. De grondtoon was kritisch ten aanzien van het instituut kerk. In
teksten als ‘De kerk heeft zichzelf in de wereld gezet en het ijs is volledig gebroken;
ze is nu een huiveringwekkende pot nat en zal spoedig geheel zijn verzopen’ (Jan
Blokker) zagen de Gereformeerde Gemeenten godslastering; zij drongen aan op
maatregelen. Maar de directie en programmamakers vonden het programma van hoge
kwaliteit en wilden het niet stoppen.125
Zij waren juist bezig televisie te verkennen als medium van overdracht en expressie,
en het was Erik de Vries die daarbij sturend optrad. Hij deed dat door het ikor
inhoudelijk een spiegel voor te houden met zijn kritische, sceptische kijk op kerk en
geloof, en tegelijkertijd in artistieke zin te ontdekken hoe daar via televisie vorm aan
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kon worden gegeven. Dat die rol hem nooit in conflict bracht met het ikor, was
volgens Koole te danken aan het sterk individualistische denken waarmee De Vries
opereerde en aan het open, interkerkelijke klimaat bij het ikor zelf. Het bood hem
de vrijheid en de ruimte om ‘zijn artistieke ontdekkingsdrift, wat betreft televisie [...]
uit te leven. [...] Wij wilden iets, wij wilden iets nieuws, als gezamenlijke kerken die
van de grond af aan moesten beginnen. [...] vara en vpro dat waren zijn omroepen.
Maar die waren al veel meer in hun eigen kanaal ingebed.’126 Zelf hield De Vries het
op wederzijdse aanbidding. Ik wilde het ikor graag openbreken, eerlijk, humoristisch
en sarcastisch. Hij deed niets waar hij niet achter kon staan. ‘Maar op verzoeken om
met televisie zaken te verduidelijken zei ik zelden “nooit”.’127
Het verduidelijken van theologie door het stellen van vragen, door het doorbreken
van denkpatronen — dat is de rode draad die door de theologische praatprogramma’s
loopt die De Vries mede bedacht en regisseerde, zoals het genoemde Dichterbij en
Opspraak. De Vries zou voor beide de Nipkowschijf krijgen. We komen erop terug
in het volgende hoofdstuk, waarin De Vries’ professionele ontwikkeling als regisseur
aan de orde komt.
Veel iKOR-programma’s waren voorlichtend bedoeld, zoals ook de jongerenpro
gramma s die De Vries voor het ikor vormgaf in de periode tussen 1966 en 1969
(waaronder Dwarsbomen, Barricade, Kruisverhoor),128 De titels verraden de kritische
toets en de ruimte die televisie kerkelijke jongeren bood om vragen te stellen en
daarmee kerkelijke autoriteit publiekelijk te confronteren met veranderende visies.
Het ikor en met name de latere ikon (zoals het ikor vanaf 1976 heette) zouden zich
profileren als een omroep met aansprekende jongerenprogramma’s en beperkten zich
daarbij niet alleen tot gespreksconfrontaties. Vooral op dramagebied werden maat
schappelijke kwesties geplaatst in het kader van het streven naar een rechtvaardiger
samenleving.12^ Dat werd het werkterrein van anderen. De Vries was intussen de
expert in theologische televisieprogramma’s geworden en bleef die expertise heel lang
voor de kerkelijke omroep inzetten. De lijn van de eerste kerkdienst op televisie zette
hij eveneens door, totdat de kerkdiensten in 1973 werden vervangen door wekelijkse
uitzendingen onder de naam Vesper, die ruimte boden voor unieke oecumenische
initiatieven.130 Ook die werden grotendeels door hem geregisseerd.
Het personeelsdossier van De Vries getuigt van een grote toewijding van hem aan
de omroep en omgekeerd. Het ikor en later de ikon probeerden hem op een voor
hem geschikte manier bij zich te houden en waardeerden hem als adviseur, als
begeleider van programmamedewerkers en als regisseur. Contracten werden vanaf
1960 tot 1970 aangegaan voor telkens elf maanden, en vanaf 1970 werkte De Vries op
een maandcontract als algemeen adviseur, inclusief het regisseren van de jaarlijkse
kerstnachtdienst.131 In 1978 werd het advieswerk, op de regie van de kerstnachtdienst
na zijn enige werk voor de ikon, vastgelegd in een contract voor zes jaar.132
Per 1 januari 1984 kwam er een einde aan zijn regiewerk voor de ikon. De omroep
organiseerde op 2 november 1985 een ‘forum amicorum’ om te gedenken dat Erik de
Vries vijftig jaar eerder met de voorbereidingen van de Nederlandse televisie was
begonnen en intussen dertig jaar werkzaam was voor ikor/ikon. Bij die gelegenheid
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werd grote dank en waardering uitgesproken voor zijn betrokkenheid en vriendschap
in de jaren dat hij voor de kerkelijke omroep gewerkt had.133 Zelf hield hij een
afscheidsrede met als titel ‘Spreken is zilver — zwijgen is fout’, waarin hij zijn grote
dankbaarheid uitte voor alles wat hij met de omroep had mogen meemaken en
beknopt zijn levensgeschiedenis schetste, inclusiefJapanse kampen en Balkanervaringen. ‘Goede ikon, ik heb zo geweldig veel met jullie, met ons mogen meemaken en
nu hebben jullie ook dit nog voor mij willen doen. Ik ben daar verschrikkelijk
dankbaar voor. Hier sta ik en het had zo anders kunnen zijn.’134
Maar echt weg was hij niet. Pas op 2 november 1989 nam hij op 77-jarige leeftijd
afscheid als lid van de Televisiecommissie, het adviesorgaan van de directie waarvan
hij vanaf het begin deel had uitgemaakt:
Ik ga dus weg en ervaar dat nu na 35 jaar als consequent Ikonsequent. Het heeft
moeite gekost. [...] Ik kwam en zag (en liet zien) en overwon mezelf. Is dat op 2
november nu allerzieligst of allerbezielenst? Ik hoop het laatste! Er is intussen heel
wat tot stand gebracht en niets tot staan gebracht hoeven worden. Ik neem
dankbaar afscheid na veel meer dan duizend programma’s en ’t laatste na 50 jaar
voor de IKON.1»
Toch commercieel: de npo

Via de ikor was Erik de Vries in 1964 in contact gekomen met een reclamebureau,
de Nationale Publiciteits Onderneming (npo). Met de npo kunnen we de cirkel rond
maken, want De Vries zou er televisiereclame gaan maken die beoogde vooruit te
lopen op een mogelijke beschikking tot invoering van commerciële televisie in
Nederland. Dat zou een illusie blijken, want er kwam voorlopig geen reclametelevisie,
maar wel televisiereclame op de publieke zender. Reclamebureaus als de npo vonden
een nieuwe afzetmarkt en ook een nieuw podium. Ze zochten daarbij mensen die de
kwaliteit zouden kunnen leveren waarmee het bureau zich kon profileren. Een van
hen was Erik de Vries.
De npo was gespecialiseerd in de zogenaamde institutionele reclame, waarbij het
direct aanprijzen van een product plaatsmaakte voor het wekken van sympathie en
vertrouwen ten opzichte van het product of het bedrijf daarachter. In een historisch
overzicht van reclame in Nederland wordt het bureau, dat in 1941 werd opgericht, de
reputatie toegedicht van de ‘gentleman onder de reclamemakers’. Het was gevestigd
in Den Haag en trok als opdrachtgevers overheidsinstellingen en klanten die van
‘chique’ reclame hielden.'36 Onder leiding van directeur Hans Wandschneider ont
wikkelde het bureau zich met tekstschrijver Willem Ranneft tot een bloeiend bedrijf,
met name in de periode tussen 1965 en 1973.137 In die periode was ook De Vries actief
voor de npo, zelfs langer. De NPO-activiteiten gaven hem een regelmatig inkomen op
basis van tijdelijke contracten in de periode tussen 1965 en 1980, naast dat via het ikor.
Dat hij juist voor de publieke omroep de reclamespots maakte, voelde hij als een vorm
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van wraak: toch op de publieke
:e omroep, maar dan in de vermomming van een
commerciële uiting!1’8
In 1964 was De Vries het middelpunt van een oecumenische actie, Antwoord 64.
Die had betrekking op de bouw van nieuwe kerken ter vervanging van de vele die in
de oorlog verwoest waren. De npo bedacht een reclamecampagne waarin gelovigen
werden opgeroepen om één procent van hun inkomen af te staan voor de bouw van
de nieuwe kerken. Die werd breed uitgezet, op radio en televisie, in dag- en vsee'
bladen.H9 Als aandachtstrekker fungeerde de bouw van de Antwoordkerk te Hoog
vliet, waarvoor de npo De Vries reclame vroeg te maken op de iKOR-televisie. e
bedacht hij als vorm daarvoor de schepping van de kerk in zeven dagen tussen 12 en
18 november 1964. De inwijding van de kerk door prinses Beatrix werd uitgezonden,
zoals ook de actie en de bouw van de kerk door de camera’s was vastgelegd.4 De
dienstdoende predikant wilde, zoals tijdens de voorbereiding van de uitzending ee
in zijn dankgebed God vergeving vragen voor het feit dat er een reclamebureau voor
nodig was geweest om het voor elkaar te krijgen — iets wat de gemeenteleden kenne ij
niet voor God over hadden. Dat ging De Vries te ver. Hij eiste dat de betreffen e
woorden zouden worden geschrapt. Aldus geschiedde, op last van directeur Wim

Koole?4*
Een halfjaar later kreeg De Vries bij de npo een dienstverband dat, evenals bij e
kerkelijke omroep, uitgroeide tot een warme relatie. De npo veronderstelde (overigens
terecht) dat hij zich zou inzetten voor de bevordering van de commercie in de ether.
‘Wij zijn trots op Uw medewerking — zoals wij er zeker van zijn, dat U ook in re e
kring Uw enthousiasme voor reclamebureaus (en de npo in het bijzonder) uit
draagt.’142 Dat laatste was echter niet helemaal het geval. De Vries wist zijn activiteiten
voor het reclamebureau aardig verborgen te houden voor vrienden en vele co ega s.
Wellicht voelde hij behalve wraaklust toch ook enige schaamte, met name vanwege
zijn linkse imago. Later liet hij niet na het reclamebureau te kwalificeren als et
fatsoenlijkste van Nederland. Ook Thijs Chanowski, met wie De Vries eerder a
gewerkt en wie hij had gevraagd aan enkele spotjes mee te werken, bevestigt e
reputatie van het bedrijf:

Directeur Wolfensberger en zijn medewerkers, dat waren keurige mensen. Ze
hadden wat minder dollartekentjes in hun ogen en probeerden gewoon op een
verantwoorde, keurige manier reclame te maken. Dus ze huurden iemand als Erik
de Vries in omdat ze dachten: die heeft wat te vertellen, die heeft een goede kijk.
En als Erik zei: ‘Je moet het zus of zo doen’, dan gingen ze niet dwarsliggen.'4'

De Vries maakte en begeleidde tussen 1967 en 1981 honderden reclamespots, onder
meer voor De Gruyter, de Gasunie, daf, Zanussi, Boter, de verzamelde buitenschil
ders, Van Lanschot Bankiers en Nationale Nederlanden. Bovendien fotografeerde hij
voor de npo en adviseerde hij over de aanpak van televisiereclame. In de geest van het
bedrijf waren dat volgens Chanowski nooit ‘harde verkoopspotjes’. Daarentegen
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probeerden ze met gerenommeerde acteurs en professionele animatie ‘eerlijke’ reclame
te maken, transparant en ook visueel van hoog niveau’.144
De Vries voelde zich beslist thuis bij de npo, waar werkdrift gecombineerd kon
worden met artistieke bevlogenheid en kameraadschap en waar kwaliteit erkend en
gewaardeerd werd. Dat klonk door in de wijze waarop beide partijen aan het einde
van 1979 afscheid van elkaar namen. In een memo dat tegelijkertijd persbericht en
uitnodiging was, kondigde het reclamebureau het einde van de samenwerking aan:

Die wilskrachtige daad maakt een einde aan een solide samenwerkingsverband
van 14 jaar. Je kunt daar sentimenteel over doen. Je zou zo’n adieu uitbundig kun
nen vieren. Gelukkig is er nog een gulden middenweg: een genoeglijk samenzijn,
een bijeenkomst zonder pretenties. U nodigen we daarvoor van harte uit. Op
donderdag 20 december aanstaande bij de npo vanaf een uur of half zes. Inciden
teel blijven de inventiviteit en het vernuft van Erik voor ons beschikbaar. Toch
willen we hem nu alvast bedanken. En eren. En even sentimenteel als uitbundig
liefhebben. U toch ook? Kom, wees welkom.’45
En bij dat bewuste afscheid nam De Vries, zoals hij later ook bij het iKON-afscheid
zou doen, de gelegenheid te baat om zijn professionele levensloop te schetsen. Daarin
gaf hij het toeval een belangrijke plaats:
Mijn grote radio en filmbelangstelling — vanzelfsprekend in de twintiger jaren:
het spannendste dat er te doen was (op vliegen na maar dat moest ik na 3 lessen
opgeven) [...]—leidde mij in 1930 het Philips Natuurkundig Laboratorium
binnen.
En het Philips-lab gewon de televisie
En de televisie gewon de omroep
En de omroep veroorzaakte de ikon
En de ikon bracht mij de npo.
Want de npo bedacht de opzet voor de kerkenaktie Antwoord 64 — en zo kwam
ik op donderdag 19 maart 1964 om 10.30 in de Amaliastraat 1 binnen bij Willem
Ranneft. [...]
Het is de sfeer, het geestelijk klimaat van het Philips Laboratorium dat mij daar,
na 50 jaar, nog steeds naar toe doet trekken.
Het is de sfeer, het geestelijk klimaat van de ikon dat gemaakt heeft dat ik daar
nu al 25 jaar voor werk.
En het is de sfeer en het uitzonderlijke klimaat van kwaliteit en eerlijkheid van
de npo (nooit per ongeluk) dat mij me daar 5000 dagen heeft laten thuisvoelen
— en me daar vrienden en vooral ook vrienden van die vrienden heeft laten vinden
waarvan ik geen afscheid hoop te mogen nemen.
Ik hoop bij jullie allemaal erg in de buurt te blijven.’46
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Exclusief televisie

Zowel ikor/ikon als npo had De Vries een professioneel thuis bezorgd, een tweede
n erde naast Philips. Zijn wens een ‘one track Riture’ op te bouwen, zoals hij in
95 aan e vn in New York had geschreven, was in zoverre gerealiseerd dat hij zich
te eviSle a
tinnen bezighouden, zij het niet exclusief bij één baas.*47 En zolang
°gc ij e cn waren om aan de televisiepraktijk een nieuwe dimensie toe te
voegen, was hij ter plaatse en voelde hij zich in zijn element.
■ k nieuwe dimensie was kleur op televisie. Voor Philips was dit vanuit econoperspectie van cruciaal belang en voor De Vries was het artistiek een stap
aarts.
et tonen van de werkelijkheid op televisie, althans een verbeelding
arvan, vatte ij op als het tot uitdrukking brengen van de diepte en veelzijdigheid
e wer e ij eid als ware het een driedimensionaal beeld. De diepte kon volgens
hem zichtbaar en voelbaar gemaakt worden:
door de verschillende tinten, die men met gekleurd licht in voorgrond, midden
en achtergrond van een scène kan teweeg brengen, of dat nu een landschap is of
een decor. Dat viel mij bijzonder op, toen ik onlangs een kleurenuitzending zag
van het ballet Zwanenmeer. Ik had dat ballet vele malen op het toneel en op de
zwart-witte tv gezien, maar toen ik het op de kleurentelevisie zag werd ik verrast,
hoe compleet dit ballet in zo’n huiskamer overkwam. Met een kleurentoestel ben
je erbij - eindelijk!*48

En De Vries was erbij. De eerste kleurendemonstraties verzorgde hij in 1955 voor
Philips, waarna de door Philips ontwikkelde Plumbicon-camera’s jarenlang werden
getest en verder ontwikkeld. Het zou nog tot 14 oktober 1964 duren voordat de eerste
experimentele kleurenuitzending door Philips onder zijn regie de lucht inging voor
de kritisch toekijkende vaderlandse pers en een groepje insiders. Ze waren allen
verzameld in het theepaviljoen van de Valkenswaardse golflinks, op enige afstand van

de studio in Waalre, net als bij de eerste uitzending van pet in 1948.
Philips had aan De Vries als enige regisseur de voorkeur gegeven boven verschillende
regisseurs. Voorwaarde was wel dat hij zich kon aanpassen aan de technische en
financiële mogelijkheden, dat hij alle contacten met de pers via het persbureau liet
lopen en dat hij andere regisseurs tijdens de experimenten wilde voorlichten. De Vries
kreeg een contract voor drie maanden.149 De ontvangst werd geroemd, waarbij de
tomaatrode jurk van omroepster Bep Schaefer met name werd genoemd.’50
De eerste kleurenreportage op de publieke televisie was gewijd aan de opening van
de Firato op 21 september 1967. Tot die tijd zette Philips met De Vries de kleurenexperimenten voort.*51 Daaraan deden vanaf januari 1965 ook de bestaande omroepen
mee, die beurtelings een experimentele uitzending bij Philips realiseerden. Ook
buitenlandse zenders verzorgden uitzendingen vanuit de studio in Waalre. Philips
noemde in 1965 Nederland al het centrum van de Europese kleurentelevisie; het bedrijf
verwachtte op basis van de experimenten spoedig met de productie van kleurentoestel-
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len te kunnen beginnen.1*2 Op 1 juli 1967 was het zover; de verkoop van Philips-kleurenontvangers ging van start. Vlak daarvoor was de laatste experimentele kleurenuitzending vanuit de studio in Waalre door de tweede Duitse zender verzorgd.15*
Ook voor andere nieuwe vindingen haalde Philips De Vries terug voor het doen
van testen en voor advies. Dat betrof onder meer de zogenoemde Video Long Play
(vlp), een soort videoplatenspeler, die in 1973-1974 bij Philips was ontwikkeld en die
experimenteel werd getest in het NatLab.154 Daaraan werkte De Vries met Thijs
Chanowski, die bij het Natlab als adviseur was aangesteld. Ook bij de 3üMac in 1986
en HDTV-experimenten in 1990 haalde Philips De Vries naar het nieuwe laboratorium
in Waalre. Of het was Chanowski zelf, die zich ging toeleggen op de ontwikkeling
van technologie voor directe toepassing, die De Vries erbij haalde.155
Zodra de nieuwe technologie om programma’s vroeg waarin ze experimenteel kon
worden getest, was er weer ruimte om Erik de Vries - op basis van tijdelijke contracten
- in dienst te nemen. Van alle werkgevers bleek Philips de rode draad in zijn
professionele carrière, direct of indirect, zoals bij commerciële televisie en de E55. En
het is niet voor niets dat hij bij zijn afscheid van de npo in 1979 stilstond bij zijn
‘gouden’ verbintenis met het wereldconcern. Maar televisie maken kon hij er slechts
in beperkte mate en de compensatie daarvoor zocht hij daarbuiten. De positie van
‘buitenstaander’, ook als hij zich verbond - zoals aan ikor/ikon - verschafte hem de
grootst mogelijke vrijheid.

In 1979 kon De Vries terugkijken op een productieve en geïnspireerde carrière, waarin
hij bovendien een aantal zeer bijzondere programma’s had gerealiseerd. Die bespreken
we in het volgende hoofdstuk, alsmede zijn rol bij de professionalisering van het vak
van televisiemaker.
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Spraakmakende televisieregisseur

Alleen dat wat worth showing is, is worth showing well.1
Tijdens een van de uitzendingen van de E55 was er een Engelse journalist te gast die
de volgende observatie optekende:2

The production of the tv commercials is in the hands of former Philipsman Erik
de Vries - whose great length was barely accommodated by the tv studio! Mr. de
Vries has tv at his fingertips. He was the First Dutch tv producer, having worked
in this capacity on the experimental programmes worked by Philips a few years
ago. He is now a free-lance producer who’s got his hands full with the E55 tv.
His tv patois was fascinating. The instructions which his cameramen down in
the studio received, over the microphone (and generally at full blast!) went
something like this:
‘No 1 image.’
‘Camera No 3 a bit forward. That’s the style boys.’
‘Hold it!’
‘More to the right, over there.’
‘Keep it like that.’
‘Throw that girl out.’
‘Lovely!’
‘That fellow shouldn’t be seen... at all!’
‘Theo, take hold of that king now.’
‘O.K. Shoot him in the head...’
When we heard this last bit we had a good look down to see which monarch was
about to meet his fate. It turned out to be a fairy king in a marionette programme.

Een levendige cameravoering, begeleid door krachtige aanwijzingen, de volle overgave
aan het programma, van welke aard dan ook, kenmerken de houding die De Vries
als regisseur aannam. Wat was nu zijn rol in de professionalisering van de televisieregie?
Dat televisie met een publiek communiceert via programma’s had hij al bij zijn eerste
kleine programmaatje in de Philips-studio in 1935 begrepen. Uitsluitend met de
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uitzending van programma’s kan televisie haar culturele functie uitoefenen, en het is
in de vormgeving daarvan dat hij een bijzondere verantwoordelijkheid zag. In het
regisseren kon hij zijn opvattingen over televisie tot uiting brengen. Bij het opbouwen
van televisie zag hij voor zichzelf een constructieve rol, waarin de technische moge
lijkheden moesten worden getoetst aan artistieke ambities. Maar in de effectuering
daarvan had hij de afhankelijkheid ervaren van (veelal) politieke belangen en beper
kingen. Als regisseur was hij heer en meester over de artistieke en technische uit
voering.
De transformatie van televisie als technisch medium naar cultureel medium kreeg
gestalte in nieuwe vormen van cultuurproductie die de televisie mogelijk maakte.
Daarbij werden culturele en journalistieke vormen, ontleend aan onder meer de krant,
het theater, het stadion, en het klaslokaal, vertaald in een op de nieuwe technologie
toegesneden format: een actualiteitenrubriek, een studiotheatershow, een sportrubrieken educatieve programma’s. Ook werden nieuwe vormen gegenereerd. De Britse
cultuurcriticus Raymond Williams noemt daarbij onder meer het documentair drama
en de televisiediscussie, en niet te vergeten de ervaring van visuele beweeglijkheid die
televisie mogelijk maakt.3 Maar televisie openbaarde zich ook in de nieuwe praktijk
van cultuurconsumptie die er het gevolg van was, namelijk thuis in de huiskamer,
waarbij het hele gezin verondersteld werd zich rond de nieuwe technologie te
verzamelen.4
Zoals we zullen zien, betekende dat voor Erik de Vries geenszins het stimuleren van
een passieve kijkhouding. In zijn regie probeerde hij vóór alles de kijkers actief in
contact te brengen met de levendige actuele cultuur en hen uit te nodigen daarin een
rol te spelen. Voor zijn aandeel in de professionalisering van de televisieregie en voor
enkele opzienbarende programma’s kreeg hij in 1966 de Nipkowschijf. Zijn uiteen
lopende oeuvre kent in feite door de aard van zijn werkverbanden een grote mate van
toevalligheid, maar zijn geestdrift, gevoed door zijn ideeën over televisie, is de

verbindende kracht, evenals zijn persoonlijke stijl van werken.
In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan uitgangspunten en werk ten behoeve
van de professionalisering van de televisieregie, evenals aan enkele programma’s die
om verschillende redenen opzienbarend waren en de diversiteit van zijn televisiepraktijk illustreren.

Televisie als professie

Dat Erik de Vries in 1935 bij Philips het allereerste televisiebeeld maakte, een opname
van de binnenplaats van het Natlab door het raam van kamer 103 (de studio), kan als
een illustratie gezien worden van zijn visueel denken. De Vries — die als jongen
radio-ontvangers had gebouwd — werkte weliswaar nog op de zenderafdeling en hield
zich bezig met het testen van buizen ten behoeve van de radio-ontwikkeling, maar
zodra de mogelijkheid van het elektronische beeld zich had aangediend (en eerder die
van het fotografische), zocht hij letterlijk en figuurlijk naar de ultieme verbeelding,
naar de kracht van het beeld als expressiemiddel. Hij werd een verwoed fotograaf en
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filmer, uit de hand gelopen hobby’s die in de eerste jaren bij Philips en daarna in het
voormalig Nederlands-Indië een professioneel vervolg kregen. Kijken werd in feite
zijn natuurlijke habitus, anderen laten kijken zijn professionele opdracht.
Dat radio voor de productiepraktijk van televisie het natuurlijke referentiekader
werd, heeft verschillende oorzaken. De dominantie van het bestuurlijke element
binnen het omroepbestel stelde het omroepbelang voorop en zag televisie analoog aan
radio als een kanaal waarlangs de (verzuilde) achterban kon worden aangesproken en
bijeengehouden. Er was derhalve minder aandacht voor het autonome karakter van
televisie als communicatiemiddel dan feitelijk gewenst was met het oog op haar
professionele ontwikkeling. In Hilversum sprak men in het begin van de jaren vijftig
zelfs over ‘beeldradio’, de televisie als verlengstuk van de radio. De beeldende kracht
van de radio werd — paradoxaal genoeg vanwege het ontbreken van beeld — groter
gedacht dan die van het nieuwe medium.5 Met radio was intussen zo’n 25 jaar ervaring
opgedaan, uitgekristalliseerd in een afgewogen programmabeleid waaraan door pro
fessionele radiomakers uitvoering werd gegeven. Dat ook voor televisie een program
mabeleid noodzakelijk was, een visie zelfs op haar culturele en expressieve mogelijk
heden, begon aan het eind van de jaren vijftig langzaam door te dringen tot de
Hilversumse burelen.
De Nederlandse televisie presenteerde zich intussen, evenals in andere landen, als
een ‘conservatieve revolutie’ in de zin dat zij de belangrijkste programma’s van de
radio adapteerde en als het nieuwe dominante massamedium de kijkers in huiselijke
kring in de eerste plaats een nationale ervaringsruimte bood.6 In Nederland werd dit
alles bovendien gekleurd door de verzuilde cultuur. Daarnaast werden enkele nieuwe
formules ontwikkeld, grotendeels geïnspireerd op theatrale tradities, zoals Saint-Germain-des-Prés (1955-1963) bij de vara. Daarvoor werd de cabaretclub rond Tom
Manders (Dorus) aan het Rembrandtplein in de studio nagebouwd als setting voor
een avond Frans getint amusement, dat wil zeggen een ‘bonte avond’ die door de
interactie met de camera en het spelen met de verwachting van de kijker een
televisievorm kreeg. Cabaret en kleinkunst zouden veelvuldig een inspiratiebron
vormen voor een televisieformule, zoals in Pension Hommeles (we komen daar nog op
terug omdat Erik de Vries er als regisseur bij betrokken raakte). Van een registratie
waarbij de televisie alleen als doorgeefluik diende, nam hij direct afstand. Degenen
die het maken van televisie als eigenstandig beroep bepleitten, waren mensen zoals
hij: mensen die ervaring in de filmwereld hadden of zich vanaf het begin exclusief met
televisie hadden kunnen bezighouden.
Erik de Vries, die radio-ervaring had opgedaan bij Philips en later ook bij de Nirom
in Nederlands-Indië, bleek uitgesproken opvattingen te hebben over de verschillen
tussen genoemde media. Hij bleef in het benadrukken daarvan aandacht vragen voor
het specifieke van televisie: live-televisie. Zijn opvattingen over de techniek die
televisie mogelijk maakte, maken dat duidelijk. De Vries meende dat het oog veel
preciezer waarneemt dan het oor, op grond waarvan visueel gezien aan televisiepro
gramma’s veel hogere eisen gesteld moesten worden dan auditief aan radioprogram
ma’s. Afgezien van de vraag of zijn observatie juist was, was voor De Vries de film
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vanwege et visuele aspect een meer voor de hand liggende referentie dan de radio,
00 waar et e gewenste artistieke kwaliteit betrof. De kijkers waren immers gewend
aan et pei van de bioscoopfilm en zouden volgens hem hun oordeel over televisie
vooral daaraan meten.7
Hoe zou de televisie aan de hoge kwaliteitseisen kunnen voldoen? De regering had,
zoa s we in oofdstuk 3 bespraken, in 1953 de televisie aarzelend geïnstitutionaliseerd,
ro essionee moest het medium zijn eigen weg vinden, en dat werd bemoeilijkt door
eo ogisc e actoren en door technische en artistieke hindernissen. De introductie
*
eV*S*e ver^eP bij verschillende bevolkingsgroepen die vertegenwoordigd waren
m et verzuilde bestel immers anders. Dat had gevolgen voor de wijze waarop het
me turn in het bestel tegemoet werd getreden. Bij de katholieken vond televisie vrij
sne ingang in de gezinnen. De paus had televisie goedgekeurd, waardoor de katholiek
uldgevoel naar het kastje kon kijken — het katholieke kastje welteverstaan
,
J66
exC^us^e^ verzu^d kijkgedrag bij de geringe zendtijd moeilijk vol te
ou en. De kro stelde in 1951 de televisie ten dienste van het apostolaat.9 De
P^testa^en waren *n hun houding ten opzichte van televisie heel verschillend,
a an e ijk van de kerkleer. Die houding varieerde van acceptatie van televisie, tot
een selectief gebruik ervan, tot totale afwijzing.10
Vanzelfsprekend manifesteerde alleen de acceptatie van het medium zich in de twee
eerste ecennia na de introductie van de televisie in de ether, namelijk bij de ncrv,
waarbij televisie werd ingelijfd als een belangrijk hulpmiddel bij de verkondiging."
ij e vara werd televisie ingezet ten dienste van het vestigen van een socialistische
samen eving op democratische grondslag. Vanwege de veelal moeilijke economische
positie van haar leden was de vara terughoudend over de invoering van televisie in
eigen and. De avro was principieel het minst afwijzend. Maar al presenteerde de
algemene’ zich in de jaren vijftig (en ook later nog) niet als een zuil, het uitgangspunt
d^rb^
Van *n^Ormat*e en communicatie werd politiek het sterkst gesteund door

De televisie werd kortom door elk van de bestaande omroepen weliswaar aanvaard,
maar eerst en vooral beschouwd als een techniek die evenals die van de radio productie
en reproductie van een levensbeschouwelijke identiteit voor verschillende culturele
groepen mogelijk maakte. Deze levensbeschouwelijke oriëntatie stond haaks op de
potentie van televisie om een nationale gemeenschap van kijkers te creëren. Dat laatste
wer mogelijk door het huiselijke karakter van het medium: de receptie van program
ma s in de privésfeer thuis, die een flexibele, niet-verzuilde kijkhouding stimuleerde.
e evensbeschouwelijke oriëntatie werkte ook door in de ontwikkeling van de
vereiste deskundigheid voor het maken van televisie: elke omroepzuil zorgde voor zijn
eigen staf.
Als snel bleek echter dat televisie een heel ander medium was dan radio. Ze was
tec msc gecompliceerder en artistiek veeleisender, zoals Erik de Vries al in 1938 had
etoogd. De omroepen wisten daar in eerste instantie geen raad mee; zij beschouwden
televisie paradoxaal genoeg tegelijkertijd als een uitbreiding van het klankmedium en
als
^jj^g^^^^e^deling
die een ander onderkomen en ander personeel vereiste. Het
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gevolg was dat de verpakking van het radiobestel voor televisie niet ter discussie stond,
maar dat datzelfde bestel de twee loten aan de stam niet gelijkelijk behandelde. Mensen
als Erik de Vries en Jan Castelijns (met wie De Vries bij Philips had gewerkt en die
door de kro speciaal voor televisie werd binnengehaald) bepleitten ook een specifieke
benadering van het nieuwe medium met het oog op noodzakelijke professionalisering.
Niet alleen werd de radio bij de omroepen gescheiden van televisie gehouden, radio
makers hadden ook niet de expertise die voor televisie noodzakelijk was, noch
technisch, noch artistiek. Volgens Castelijns lag samenwerking met filmregisseurs het
meest voor de hand, waarmee hij het visuele element de nodige aandacht gaf.14 Het
vak van televisieregisseur stond nog in de kinderschoenen; Erik de Vries was de enige
die zich met recht zo mocht noemen.
De kracht van televisie

In een preadvies aan het Nederlands Cultureel Contact (ncc) in 1956 ten behoeve
van een congres over televisie ging De Vries op zoek naar de eigenheid van het
medium. Op die manier wilde hij de functie van televisie belichten en de noodzake
lijke technische en artistieke expertise ten behoeve van de programmarealisering
formuleren.15 De radio, het theater en de film waren daarbij het referentiekader. Dat
is op meer plaatsen terug te vinden en illustreert de intermediale context waarin de
ontwikkeling van televisie gezien moet worden. Zoals in Nederland de nieuwsverslag
geving in eerste instantie van het filmjournaal werd afgekeken, was in Duitsland juist
de radio hiervoor een inspiratiebron. Maar ook werd gezocht naar mediumspecifieke
eigenschappen van televisie, die haar een positie konden geven in de culturele
hiërarchie. In de jaren vijftig werden verschillende pogingen gedaan om bijvoorbeeld
een theorie van het televisiedrama te formuleren, en daarbij werden, zoals ook De
Vries deed, de technische mogelijkheden en beperkingen van dat moment als vertrek
punt genomen: de live-uitzending, de gelijktijdigheid van ontstaan en beleving.16
Volgens de Duitse televisiecriticus Gerhard Eckert was televisie geen ‘geïllustreerde
radio’. De uitdrukkingskracht van het beeld is niet te vergelijken met die van het
woord. Het woord in relatie tot het beeld mag bij televisie niet onderschat worden,
maar televisie moet er een eigen interpretatie aan geven. Eckert legde, aldus redene
rend, de nadruk op de communicatie tussen zender en ontvanger, waarbij taal het
voertuig is.17 De intimiteit van de huiskamer werd bepalend geacht voor het effect
van het getoonde. Het vergroten van de wereld en het overbruggen van tijd en ruimte
werden als belangrijke functies van televisie gezien, in het verlengde van haar techni
sche mogelijkheid de wereld in de huiskamer te brengen.*8 De Vries was daar in zijn
preadvies ook op uitgekomen, maar ging in de conclusie een stap verder:
Het is daarbij mijn overtuiging dat, naast haar blijvende waarde als informatie
bron, het de uiteindelijke hoge opdracht aan Televisie is: de passieve kijker er toe
te leiden zich van haar los te maken — zichzelf te ontwikkelen, zichzelf te amuse
ren, zichzelf te verdiepen - zichzelf te zijn: Mens te worden.
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Deze laatste uitspraak werd merkwaardig gevonden.*9 Hij is inderdaad op het eerste
gezicht moeilijk te verenigen met De Vries’ passie voor televisie als medium van de
toekomst en communicatiemiddel bij uitstek. De Vries zou zich in toenemende mate
een pleitbezorger tonen van de educatieve, cultureel voorlichtende functie van
televisie, maar evenzeer aandacht blijven vragen voor haar potentieel bemiddelende
rol tussen mensen en culturen. Zijn uitspraak dat het doel van televisie is de mensen
aan te moedigen zelf te gaan handelen, kan geduid worden in het licht van de
doelstelling van het ncc. Dit nam een ‘crisis der cultuur’ waar in een tijd van
hernieuwde en geïntensiveerde industrialisatie. De nieuwe mens zou uit de massacul
tuur moeten worden getrokken als een vorm van volksontwikkeling ten behoeve van
een verantwoordelijke samenleving.20
In hoofdstuk 3 bespraken we al op welke wijze televisie in dit proces een rol kreeg
toebedeeld, als medevormgever van de massacultuur en tegelijkertijd als middel tot
ontsnapping daaraan. Dit moest gebeuren met cultuureducatieve programma’s die
de kijkers culturele vorming konden bieden en stimuleren die ook buiten de televisie
te zoeken. De Vries’ oproep kan echter ook gezien worden als uitdrukking van een
ogenschijnlijk tegenstrijdige beweging die televisie mogelijk maakte: kijkers werden
als het ware hun huis ingetrokken door televisie, maar door het ‘window on the
world -principe benadrukte televisie tegelijkertijd de modernistische waarde van
maatschappelijke deelname.21 Vanuit het perspectief van de maker die de kijker niet
uit oog verliest, zocht hij in het preadvies aan het ncc de kracht van televisie in de
eerste plaats in de beschikbare techniek — die echter nooit doel op zichzelf was maar
een inhoud diende — en in de uitvoering van die inhoud. Beide waren met elkaar ver
weven en op elkaar betrokken.
Waar radio zijn eigen geluid genereert, genereert televisie niet haar eigen licht,
constateerde De Vries. Een externe bron (de zon of kunstlicht) is noodzakelijk om
beeld zichtbaar te maken. De televisieregisseur heeft echter veel meer controle over
de opnamen dan de radioregisseur, die het effect van geluid op de microfoons moeilijk
kan voorzien; ook ten opzichte van de filmregisseur is hij in dit opzicht in het voordeel.
In vergelijking tot het totaal van een theaterbeeld kan en moet de televisieregisseur
zijn aandacht concentreren op wat belangrijk is. Deze uitspraak illustreert opnieuw
hoezeer De Vries het visuele verkoos boven het auditieve; het eerste zou in zijn regies
dan ook de meeste aandacht krijgen.
Het verschil in technische mogelijkheden tussen de verschillende media vroeg,
volgens De Vries, om een heel andere manier van kijken en om het omzetten van de
gebeurtenis in beelden voor een publiek, dat aldus een ervaring van werkelijkheid
overgedragen krijgt vanuit wisselend perspectief. Voor De Vries ging hieraan echter
een welbewuste programmakeuze, inhoud en uitvoering vooraf. ‘Alleen dat wat worth
showing is, is worth showing well.’22 In het preadvies achtte hij weinig zwaardere
verantwoordelijkheden denkbaar dan die voor de vormgeving van een programma
beleid. Raymond Williams heeft de programmering van televisie gekarakteriseerd als
‘flow’, een doelbewuste programmering van programma-eenheden die bij elkaar het
werkelijke ‘broadcasting’ vormen, een continue stroom van inhouden.23 Op dezelfde
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wijze dacht De Vries over programmabeleid in ruime zin: de programmacategorieën,
de inhoud en de totale programmaopbouw. Met dat laatste had hij zich intensief
beziggehouden, en in Costa Ricazou hij ervaren dat juist daarin het meest te bevechten
viel. Het omgaan met licht en camera kun je in een jaar leren, maar ‘televisie heeft de
besten op ieder terrein nodig: toneel, amusement, journalistiek. Het gaat erom wat
je toont; dan pas hoe het getoond wordt. Televisietaal is op zichzelf onbelangrijk. Dat
is de verpakking; minder belangrijk dan de inhoud.’24
Deze ietwat gechargeerde uitspraak van De Vries is een illustratie van zijn overtui
ging dat het bij televisie om de (culturele) inhoud moest gaan. Ook de journalist en
essayist Henk Schaafsma, met wie De Vries zich later zou inzetten voor Teleac en
regionale televisie, formuleerde in 1959 een ‘doelbewust programmabeleid’ als eerste
eis voor het functioneren van de televisie als cultuurmedium. De programmabeleidsmakers moesten daartoe volgens hem van academisch niveau zijn en1 cultureel
verantwoordelijkheidsbesef combineren met didactisch talent. Alleen zo :zouden ze
wetenschappers en kunstenaars ertoe kunnen bewegen mee te werken aan televisieprogramma’s. Het meest gediend was men volgens Schaafsma, gezien de prille fase
van televisie maken, met een centrale programmaraad als tegenwicht tegen ‘de verspil
ling van middelen en krachten [...], waartoe de organisatie van de omroep aanleiding
geeft'.25 Met doelbewust programmabeleid bedoelde Schaafsma onder meer de zorg
voor diversiteit in het aanbod en het verpakken van een interessante inhoud in een
fantasierijke vormgeving: voorlichting over huishoudelijke onderwerpen, contact met
de buitenwereld, een korte voorbeschouwing bij de presentatie van een toneelwerk.
Een centrale programmaraad met inhoudelijke bevoegdheid kwam er niet. Er was
hoogstens een overleg van programmaleiders onder de vlag van de nts waarin
praktische zaken werden besproken. De omroepen werkten aan een eigen televisiestaf,
grotendeels met mensen van buiten, op een enkele radiomaker na die ‘degradeerde’
naar televisie.26

Televisieregie als vak
Waar kwamen de televisiemakers vandaan? Volgens voormalig televisiemaker Leo
Akkermans kwamen er in de jaren vijftig ongeveer 35 nieuwe mensen speciaal voor
televisie, een derde van de radio, een derde van het toneel en de rest uit allerlei andere
beroepen, maar nauwelijks uit de filmwereld of de journalistiek. Hij stelde de vraag
in hoeverre het maken van televisie als een apart vak werd beschouwd. Het antwoord
daarop is niet eenduidig. Het regisseren van televisieprogramma ’s werd grotendeels
in de praktijk geleerd en al doende maakten programmamakers zich het vak eigen.
Daarnaast ontstonden er verschillende afdelingen voor verschillende programmacategorieën.27 Willy van Hemert bijvoorbeeld, die van de radio kwam en in het begin
bij de vara allerlei programma’s regisseerde, specialiseerde zich vervolgens in televi
siedrama.
Het regisseren van televisiedrama vereiste zo’n specifieke expertise, dat die discipline
zich in de volgende decennia ontwikkelde tot een vak apart. Alle omroepen wilden
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1

. keiJ en zagen de technische stand van zaken (alles was eerst live en werd

j/zT rec°r
met de filmcamera opnemen van een televisiebeeld l
rekr^fn^ van acteurs en actrices, en het tekort aan creatieve krachten
1 b gemeen as e angrijkste uitdagingen. De ncrv erkende dat zij vanwege het
ƒ.
T. Pr°teSt!2rs“christeliike acteurs en regisseurs op dramagebied een onbeeven a was. Toch begon zij voortvarend aan de productie van televisiedrama,
mis aa series werden afgewisseld met spelen met een bijbels thema.28
Ultzen
vroeg van regisseurs de volle technische aandacht, terwijl de
1
i,en aCt£1CeS C concentratie van het toneelspelen op een podium in de studio
ƒ
tei\ 1 waren alleen niet altijd beschikbaar, en de oprichting van een
. .n Cen POU e van acteurs en actrices ten behoeve van televisiefictie) halverg e jaren vij ig loste dit probleem slechts gedeeltelijk op. Het bestand bleek bij
jg
niet v° °ende te zijn voor de televisiedramaproductie. Ook werd een groot
aan sc rijvers gevoeld, die in toenemende mate noodzakelijk waren toen het
toneelrepertoire uitgeput raakte. De speciale vaardigheden die voor het schrijven voor
sie vereist waren, liepen vooruit op de ontwikkeling van het vak van dramaregP .
et on crzoeken van de mogelijkheden en beperkingen van een televisiespevorm van rama, die in de jaren vijftig als ‘intiem theater’ werd gedefinieerd.29
evisieregic, een vak of niet? In een onderzoek in 1961 naar de essentiële kenmern te evisieregie is de conclusie dat televisieregie [...] een moeilijk definieerbaar,
ij gecomp iceerd geheel [is]. Zij is slechts ten dele te vergelijken met toneel- of
‘
• C °Pvatr^nBen en accenten zijn er aan voortdurende wijziging onderheg k egieoPvatüingen stonden nog in de kinderschoenen, een opleiding was niet
voorhanden en daarom ook werden verschillende regisseurs naar de bbc gestuurd om
v
in e praktijk te leren. Die praktijk bleek hoge eisen te stellen, zowel in
nisc e s organisatorische zin. Daarbij kwam een groeiend bewustzijn van het
t van ee
euze op de kijkers, van de mogelijkheid om de werkelijkheid op het
sc erm in e uiskamer te brengen, van de verantwoordelijkheid om de kijkers te
ten zien wat er buiten de huiskamer gebeurt. Het werken in het ‘nu’ (live) vereiste
een nauw eurige voorbereiding, planning en organisatie — aspecten waarvoor Erik de
nes voort urend aandacht vroeg, bijvoorbeeld in de regiecursus die hij in 1953 bij
de nts organiseerde. Zijn NTS-avontuur hield in dat jaar op, maar dat hij zijn stempel
op de televisieregisseurs van het eerste uur heeft gedrukt, is alom erkend.?1 Peter Koen,
estij te evisieregisseur bij de ncrv, bevestigt in een gesprek met essayist Marinus
oevers ten ehoeve van een boek over televisie: ‘Zonder Erik waren we nog lang
met zo ver geweest als we nu zijn.’?2
<
Vries kon vanwege zijn grote ervaring met gezag spreken over televisie als een
l

in

a
ie te eren is en die in de eerste plaats een belangwekkende inhoud moet dienen.
.
V°
at een goed onderwerp, niet speciaal voor die taal gedacht, altijd beter
k"
^en °n*^eressant geval dat speciaal aan die taal is aangepast. Ergens vond ik
J u tatu 1.
°ekt door vlijtige arbeid, o kunstadepten, inhoud machtig te worden,
e vorm
u toegeworpen worden! Zie je dat geldt allereerst voor televisie.’?’ Hij
p eitte aan et eind van de jaren vijftig sterke sectievorming met specialisten (voor

148

SPRAAKMAKENDE TELEVISIEREGISSEUR

drama, voor amusement, voor kinderprogramma ’s, enzovoort) en een flinke investering van de overheid, alsmede een tweede net. ‘Dat levert strijd op die goed is.’
Eurovisie

Een positie van waaruit De Vries de organisatorische en financiële wenselijkheden
voor de professionalisering van televisie kon sturen of realiseren, werd hem niet
geboden. Hij was daarom op andere middelen aangewezen, zoals de pers. Daarin zette
hij, ook in het begin van de jaren zestig bij het tienjarig bestaan van televisie, zijn
pleidooi voort voor televisie als medium dat contact mogelijk maakt tussen volkeren
en culturen. In het verlengde daarvan bepleitte hij wereldtelevisie, Europese televisie
en regionale televisie. Van Eurovisie (het internationale televisienetwerk van de
European Broadcasting Union, een samenwerkingsverband van voornamelijk Euro
pese publieke omroepen) had hij intussen veel meer verwacht, op z’n minst een eigen
productiestaf in Genève, het organisatorisch centrum van de European Broadcasting
Union:

Iedere eerste maandag van elke maand zou heel Europa naar een uitzending van
een der aangesloten landen moeten kijken volgens een vast schema. Ieder zou om
de beurt iets van zijn onderwijsstelsel, van zijn nationale sport en een nationale
opera moeten laten zien. Er waren toen twaalf landen bij Eurovisie aangesloten
en al precies na een jaar zou je dus een prachtige vergelijkende studie hebben
kunnen maken. Dan zou je een ander schema kunnen kiezen en weer een jaar
moeten draaien. En wat kost het? Minder dan niets. Voor één programma krijg
je er elf terug.*
Via televisie zou Europa zich dus volgens De Vries niet als supranationaal, maar als
federaal werelddeel aan zijn burgers dienen te tonen, waarbij de nationale cultuur
centraal moest staan. De Nederlandse uitzendingen voor Eurovisie, die onder verant
woordelijkheid van de nts tot stand kwamen, maar door de omroepverenigingen
werden voorbereid en verzorgd, representeerden Nederland in zijn geheel zonder
onderscheid naar omroepvereniging. 35 Waar Eurovisie samenwerking over grenzen
heen beoogde te stimuleren, en langs die weg onder meer aandacht wilde vragen voor
het belang van Europese samenwerking, bleken juist nationale culturele verschillen,
onder meer met betrekking tot inhoud en toon van gemeenschappelijke uitzendingen,
culturele samenwerking in de weg te staan.36 Maar bepaalde uitzendingen, waaronder
die van sportgebeurtenissen, waren zeer populair in verschillende Europese landen,
ook in Nederland.37
De Vries zag verschillende mogelijkheden om het televisieaanbod te vergroten,
onder meer via Eurovisie. De oprichting van commerciële televisie zou de program
mering en continuïteit van televisie in Nederland ten goede komen, en daarvoor was
een tweede net nodig. Volgens De Vries bood Eurovisie ruimte voor een derde net.
De tot dan toe nog enige bestaande zender in Nederland zou de zaterdagochtend
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gebruiken voor de programmering van de televisie als volksuniversiteit (we

i

n aarop terug in het volgende hoofdstuk). Bovendien bepleitte De Vries goede
ongcrentelevisie Daarvoor gold volgens hem een speciale verantwoordelijkheid, zoals
gemeen e televisieprogrammering de kijkers moest vormen tot ‘zieners’.38
•
j1/ Van
overtuig*ngen noemde oud Philips-collega Piet Beishuizen hem
diP 6 d
H^ndeLsbbld van 21 december 1963 ‘een humanist’, een kwalificatie
t^i
, . 33
em Paste en die hem verbond met de levensvisie van zijn vader
Klaas de Vries.
1
•1 imanistische benadering van Erik de Vries ging gepaard met een grote dosis
alisme. Slechts een deel van zijn ideeën zou werkelijkheid worden. De rest stuitte
vanwege de principieel zuil- en grensoverschrijdende kracht ervan op de doelstellingen
het Nederlandse omroepbestel als geheel waarin de belangen van aftonderlijke
pen gewaar lorgd waren en samenwerking alleen bij niet-zuilgebonden onderp 1 wer ge uld. Daarom werd in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 30
p
er 19 1 met spijt geconstateerd dat De Vries geen officiële coördinerende en
stimulerende ftmctie bekleedde in het Nederlandse omroepbestel:

zou etro en horen te zijn bij de conceptie van het evenwichtige totale
gramma, at voor de Nederlandse beeldomroep nog altijd een ver verwijderd
63
^.ZOU
*deale figuur zijn om jongere regisseurs steeds opnieuw met
g est n te ezielen, steeds weer te herinneren aan hun verantwoordelijkheid.
p

Aan die programmaopbouw
|
zou De Vries niet werken, behalve bij ikor/ikon.
Stimulerend en bezielend
---------- J was hij wel in zijn programmaregie en voor wie met hem
werkte.
Totaalregisseur
De Vries was volgens de nrc zelf een voorbeeld van de ‘totaalregisseur’, iemand die
een kerkelijke uitzending met evenveel liefde [regisseert] als een verkiezingsprogram
ma van de psp, aan een documentaire evenveel consciëntieuze aandacht [besteedt] als

aan een verstrooiingsprogramma of een voetbalwedstrijd’.39 Zijn bezieling en ‘oerbezetenheid’ waren legendarisch, evenals de veeleisendheid die voortkwam uit zijn
onvoorstelbare zucht naar perfectionisme. Dit sloot onverwachtheden en improvisa
ties uit, zoals ook uit zijn gedetailleerde draaiboeken blijkt. Volgens overlevering van
Wim lbo, die nauw met hem samenwerkte, probeerde De Vries alle eventuele fouten
voor te zijn, liet hij alles tot in seconden getimed en in centimeters gemeten instuderen
in de hoop dat het er tijdens de uitzending exact zo uit zou komen. Het was een
zenuwslopende instelling’ die regelmatig voor frictie zorgde tussen wat artistiek
mogelijk en technisch wenselijk was, wat overigens altijd in redelijkheid werd op
gelost. Maar het verrassendst in Ibo’s liefdevolle analyse van de regie van ‘vader Erik
is zijn observatie van de grote nervositeit die zich van De Vries meester maakte voor
een uitzending:
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Voor ik Erik kende had ik nog nooit iemand horen klappertanden van de
zenuwen. Nu ken ik dat geluid. Het is een afschuwelijk gehoor. Het maakt me
tegen wil en dank een beetje lacherig en tegelijkertijd vervult het me met een
intens medelijden, omdat ik betwijfel of deze panische angsten ooit kunnen
samengaan met arbeidsvreugde.40
Anderen die met hem hebben samengewerkt, zoals Thijs Chanowski en Mies Bouw
man, bevestigen die zenuwen, maar zien ze als een vorm van gezonde spanning, een
heilzame beroepsziekte. ‘Hij was gespannen ja, natuurlijk en de ene keer drukker dan
de andere. Fiks gespannen, zoals dat hoort.’41
Uit het beeld dat we van Erik de Vries hebben opgebouwd, is duidelijk geworden
dat hij niets heerlijker vond dan programma’s maken. Dat zal hier nog verder worden
geïllustreerd met zijn aanpak, waarbij hij aan zichzelf en anderen hoge eisen stelde.
Dat niet iedereen daarmee uit de voeten kon, laat zich raden, maar het moet gezegd
worden dat zijn regieaanwijzingen niets aan de verbeelding overlieten, zoals een
anekdote van lbo illustreert:

Gelukkig is er één mens op deze aarde die Erik volledig begrijpt. Dat is Jan Palma,
de rustige, geduldige, bescheiden en alles oplossende NTS-toneelmeester. Sinds
hij Erik’s opdracht: ‘Na dit nummer moet het doek enigszins verbaasd zakken’,
feilloos had uitgevoerd, ben ik heilig overtuigd van de verheugende zekerheid dat
Erik nooit met miskenning zal hoeven te worstelen.42
Dat zou nog anders uitpakken, maar voor zijn regies zou Erik de Vries in elk geval
artistieke erkenning krijgen. Het programma Pension Hommeles luidde die in. Dat
krijgt hier een prominente plaats, omdat het in verschillende opzichten uniek was en
De Vries zich met het grote succes ervan als het ware revancheerde bij de verzamelde
omroepen.
De omroepen bouwden in de jaren vijftig hun eigen programmatraditie op, deels
puttend uit het radiorepertoire dat een televisievorm kreeg, met name op het gebied
van amusement, deels ook puttend uit de buitenlandse productiepraktijk, zoals uit
de programmering van de quizzen blijkt, die uit Amerika waren overgewaaid; alle
grote omroepen hadden er een. Naast het algemene nieuws (het NTS-journaal begon
op 5 januari 1956) en de geprofileerde actualiteiten, probeerden omroepen ook in hun
dramarepertoire hun identiteit naar voren te brengen. Dat betrof zowel origineel
drama als bewerkt of aangekocht buitenlands drama (geprogrammeerd op donder
dagavond), zoals ook in de tweede helft van de jaren vijftig mondjesmaat buitenlandse
series, voornamelijk uit Amerika, op de Nederlandse televisie verschenen.43 De nog
geringe zendtijd werd verdeeld over drie dagen: dinsdag, donderdag en zaterdag, met
op woensdagmiddag een kort kinderprogramma.
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Pension Hommeles
ƒ her voorjaar van 1957 werd in verschillende kranten melding gemaakt van een
°VTtP/ wEnk
VHeS naar de VARA’ Waar d°Or Wim Ibo’ A™6 M.G. Schmidt
en Erik de Vries plannen voor een ‘muzikaal blijspel’ werden gesmeed onder de
voorlopige titel Pension Hommeles.Het idee daarvoor was ontstaan op de E55 in
otter am. Daar traden figuren op uit De familie Doorsnee’ in een televisiedemonstraue van een kwartier onder regie van Erik de Vries. ‘De familie Doorsnee’ was de
gebruikelijke aanduiding van de populaire hoorspelserie In Holland staat een huis. die
e vara tussen 13 oktober 1952 en 21 april 1959 elke twee weken op maandagavond
uitzond, 91 afleveringen in totaal. Schrijfster Annie Schmidt, regisseur-producer Wim
lbo en componist-pianist Cor Lemaire schreven er radiogeschiedenis mee. Het was
een serie met een gewoon gezin in de hoofdrol waarvan de leden regelmatig in een
cabaretachtig liedje uitbarstten. De programma’s werden opgenomen met publiek.
Het idee voorde formule haalde lbo uit de Verenigde Staten, waar hij verschillende
ra iostudio s had bezochten kennismaakte met familie-uitzendingen, de zogenoemde
ra iosoaps . Bij de opnamen was een groot publiek aanwezig, terwijl een orkest met
zangsolisten het geheel muzikaal illustreerde. Alle medewerkers acteerden met de tekst
in e hand. In Nederland kreeg lbo na hardnekkig aandringen de kans deze formule
op zijn eigen manier te realiseren: hij zocht Annie Schmidt als schrij ver aan, die hij
,e?. jVan ?e ^nktv*s» het journalistencabaretprogramma van Het Parool. 7A] schreef
e ie jes, ie in de Amerikaanse radiosoaps overigens niet voorkwamen.45 De zaterdag
vo°r gaan aan de uitzending werden de opnamen gemaakt, eerst in het Minervap joen in Amsterdam en vanaf seizoen 1954-1955 in de Kleine Zaal van het
onc^rt^ °uw’ altijd met publiek en met een vaste cast, die zes seizoenen lang
ezetde bleef. Elke aflevering kreeg een aparte titel, die in de vara Radio en iv-gids
was flT UntreCr. door Wim Bijmoer.46 Voor het publiek dat de opname bijwoonde,
v
J evering in feite een theatervoorstelling die door de acteurs en actrices

Hu k ' SetUng met gr°te inZet Werd verto,kL

I

wilden ov
°Ptredens °P de E55 vonden lbo en Schmidt
Schmidt zo aardig dat zij ermee
soort soap voo^?
te^ev^s^e’
VARA zag eerst niets in het idee om een nieuw
overstag AJ1
eV*S*e te maken> maar ging vanwege het succes van de radioserie
trekken stuitte0 k^VCrZOek van ^bo en Schmidt om Erik de Vries als regisseur aan te
Dat kostte nog P • eZWaren’ maar: Wij eisten de Vries, want die was gewoon de beste.
Cor Lemaire w^d^ n]°e*te omdat hij bij de nts bekend stond als een lastige man.’47
met Wim lbo
k^ er°m aanëetr°kken voor de muziek. En Schmidt liep in 1957
te vinden op
^atervoorstellingen af om acteurs en actrices met zangkwaliteiten
Tangel vond Ze n ° H *ƒ* Z*cb
bet schrijven kon richten. In het cabaret Tingel
Kok en Maya B °na ^ones en hlcnk van Ulsen, bij het abc Cabaret werden Mimi
vier weken prod/1™3 i°n~dekL ^edereen werd gevraagd, er waren geen audities. Elke
en gerepeteerd : ƒF e, Clm*dt een nieuw script. Twee weken lang werd er gelezen
v°lgden in de yCt
*nervaPaviljoen, waarna de camerarepetities en opnamen
U 10 in Bussum ten behoeve van uitzending op zaterdagavond.
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In de studio waren de ruimtes van het pension naast elkaar geplaatst, zodat de logge
camera’s er makkelijk langs zouden kunnen rijden. Erik de Vries maakte als regisseur
van elk script een uitgewerkt draaiboek.48
Elke aflevering was als het ware een hoofdstuk uit het boek Pension Hommeles,
waaruit lbo voorlas en de aflevering introduceerde. De serie was gesitueerd in een
Amsterdams pension met een vaste cast en in elke aflevering een bezoeker. Daarvan
zijn er in totaal zeventien gemaakt (zestien oorspronkelijke en één compilatie). De
eerste zeven werden live uitgezonden, de andere via telerecording, die tien zijn dan ook
bewaard gebleven. Er werd met drie camera’s gewerkt die geen zoomlens hadden,
waardoor er tijdens de uitzending steeds gewisseld werd van lens. Het combo zat
weggestopt in een hoekje van de studio. De regisseur moest ervoor zorgen op tijd met
de camera’s naar een volgende scène te rijden.
Het creatieve team was goed op elkaar ingespeeld, mede dankzij ‘De familie
Doorsnee’; De Vries’ professionalisme sloot daar naadloos op aan. Hij wist met lbo
een behoorlijke productiebegroting te realiseren van ruim 7000 gulden per aflevering.
Daarvan was 1000 gulden voor de regie, en voor productie en scenario apart 900; voor
compositie en uitvoering van de muziek was nog eens 1000 gulden beschikbaar. De
hoofdrol van de pensionhoudster kostte 800 gulden, alle andere rollen beduidend
minder, tussen de 250 en 300 gulden.49 Gezien het lage reguliere uitzendbedrag per
uur van ongeveer 2000 gulden dat elke omroep in 1957 ontving, was de productiebe
groting zelfs hoog. Dat het lukte, kwam mede door de bereidheid van de vara om te
investeren.50
De productiecontext die hier kort is geschetst, illustreert de professionele stap die
met het maken van Pension Hommeles werd gezet. Het was niet de allereerste serie: de
vara had in 1955 een familieserie in vijf delen uitgezonden — Zo zijn onze manieren,
geschreven door Eline Capit - en ook de ncrv deed met de Fedder mysteries (vanaf
1953 een of twee keer per jaar), geschreven door Jan de Koek, een poging tot langetermijnprogrammering. Maar Pension Hommeles was wel de eerste dramaserie waarin
verschillende disciplines en professionals samenwerkten en die bovendien een behoor
lijk budget had. De technisch ingewikkelde opnamen — live, drie camera’s, en acteurs
en actrices die op de vierkante meter moesten acteren, rekening houdend met
onzichtbare kijkers — vergden van de betrokkenen niet alleen flexibiliteit en improvisatietalent, maar (op last van regisseur De Vries) ook de grootst mogelijke discipline.
Daar kon niet iedereen tegen, zoals bleek nog voordat er een uitzending de lucht in
was gegaan. Wim lbo:

Ze [Annie Schmidt] wilde dolgraag dat Lily Bouwmeester de pensionhoudster
speelde. Die wilde wel, maar bij de allereerste repetitie ging het al mis. Ze werd
gek van de aanwijzingen van De Vries: hier staan, langs die camera kijken, dan
daarheen draaien enzovoort. Tegen de pers hebben we toen maar gezegd dat ze
zich op medisch advies had moeten terugtrekken. Mieke Verstraete heeft die rol
toen gedaan.5’
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Omdat de geringe zendtijd en de verdeling daarvan over de zuilen de continuïteit van
de maandelijkse uitzending in gevaar dreigden te brengen, werd tweemaal een beroep
gedaan op een andere omroep. Dat was de vpro, die de afleveringen op 30 november
J957 ( De Franse slag , met Mary Dresselhuys als gast) en op 26 april 1958 (‘Hop, hop,
hop , met Henk van Ulsen als gast) uitzond. Volgens het Algemeen Handelsblad van
2 december 1957 was de overname in zoverre niet onbaatzuchtig ‘dat de plezierige
musical-comedy uitstekend paste in de programmasfeer van de vpro’. En na de tweede
vpRO-uitzending van 26 april 1958 werd zelfs geschreven dat Pension Hommeles de
show redde en daarmee tegelijkertijd de onmacht illustreerde om ‘het veeleisende
zaterdagavondprogramma tot een goed einde te brengen’.52
Het was inderdaad onmacht. De omroepen hadden in 1958 intussen weliswaar 3000
gulden per uitzenduur ter beschikking, maar Pension Hommeles bleef daar met een
budget van ruim 7000 gulden ver boven. Daarom vroeg de vpro de Vlaamse televisie
om de geplande uitzending van Pension Hommeles mede over te nemen en de kosten
te delen. Die zouden nog hoger uitvallen, omdat door het gebruik van de studio voor
Pension Hommeles de vpro zelf een andere locatie moest huren. Door de kwaliteit van
Pension Hommeles voelde de kleine omroep zich bovendien onder druk gezet: de rest
van de avond moest immers ook goed zijn en kwaliteit kostte geld.53 De uitzending
kwam er wel, zelfs inclusief de gastrol, waarvoor volgens de vpro al helemaal geen
geld was.
De makers van Pension Hommeles waren geen van allen aan een omroep verbonden;
ze voelden juist voor een niet-verzuilde open cultuur, waarvan ook Het Parool een
representant was. Bij het cabaretprogramma van die krant, De Inktvis, troffen zij
elkaar. Dat Pension Hommeles door de vara werd uitgezonden, was ook weer niet
helemaal toevallig; niet alleen vanwege de radiovoorganger ‘De familie Doorsnee’,
maar ook vanwege het progressieve levensgevoel dat juist in die omroep kon worden
aangetroffen. De scripts van Annie Schmidt belichtten het wel en wee van een aantal
Amsterdamse pensionbewoners. Zij kregen een uitvergroting van hun gedrag, hun
wensen en dromen van modern leven voorgeschoteld. De scripts waren actueel zonder
naar de politieke actualiteit te verwijzen. De liedjes gaven de gevoelens van de
personages weer, soms met mededogen, soms ironiserend.
De vele recensies die over de serie verschenen, zijn een bruikbare bron om de
opvattingen over de televisie als cultureel medium te bespreken en de rol van De Vries
in de artistieke realisering daarvan. Tevens laten ze zien wat men van televisie als
expressief medium verwachtte en in hoeverre daarin mediumspecifieke eigenschappen
een rol speelden.
Hommeles in de pers

Na de eerste uitzending op 5 oktober 1957 waren alle recensies positief over Pension
Hommeles, een aanbevelenswaardig pension met opmerkelijke gasten’, zoals het
Algemeen Dagblad van 7 oktober kopte. ‘Alles klopte in deze uitzending’, schreef de
recensent, en daarmee doelde hij op de timing, de techniek, het spel.54 Met de term
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sophisticated’ karakteriseerde de nrc van 12 oktober 1957 het type humor van Annie
Schmidt, waarvan ook De Vries hield, zoals men kon zien. ‘Zijn regie zocht deze eerste
maal niet naar beeldeffecten om der wille van het beeldeffect, maar ging strikt in op
de visualiseringsmogelijkheden, door situaties, pointes, liedjes geboden.’ In Trouw
van 7 oktober 1957 hield de recensent nog een slag om de arm, al constateerde hij
tevreden dat regisseur Erik de Vries de touwtjes in handen had. De 7röwzz»-recensent
zou al snel overtuigd raken van de kwaliteit van de serie zelf, waarvan de personages
tot een ‘prettige tv-familie Doorsnee’ waren uitgegroeid. Daarbij prees hij ‘de speelse
regie van de vindingrijke Erik de Vries [...] in deze dartele muzikale vervolgcomedie’.55
Recensenten vonden meer woorden om zijn regiekwaliteiten tot uitdrukking te
brengen. Algemeen Handelsblad'.

De Vries’ regie manifesteert zich geleidelijk in een geheel eigen, herkenbare stijl,
die wordt gekenmerkt door de lust verschillende situaties met elkaar te verbinden,
de ene scène meer reliëf gevend door te laten zien wat zich op hetzelfde moment
elders in het pension afspeelt. De mogelijkheid van de dialoog diept hij ten volle
uit, zelfs ook door in ‘Einlagen’ nog even terug te grijpen op wat reeds ter sprake
is gekomen.56
Aan het einde van het eerste seizoen werd De Vries in Het Parool van 27 mei 1958 dan
ook ‘Nederlands meest geraffineerde regisseur’ genoemd.
Dat hij een uitstekende televisieregisseur was, zeker bij het complexe drama, blijkt
uit de reacties uit het tweede seizoen. De serie was intussen verhuisd naar de
maandagavond. De talrijke recensies gingen vooral in op de inhoud, de scripts, het
spel, de amusementswaarde en het karakter van het programma, en hielden daarbij
de techniek kritisch tegen het licht. Door telerecording verloor het programma iets van
de spanning die nu eenmaal bij een live-uitzending hoort, maar wel konden technische
vergissingen worden uitgeschakeld. De technische perfectie van het beeld liet echter
te wensen over. Recensies van de eerste aflevering in het nieuwe seizoen maakten
gewag van ‘het wazige, verdoezelende beeld dat de telerecording opleverde’ en
betreurden het dat men zich moest behelpen met ‘mooi gecomponeerde plaatjes van
slechte kwaliteit’ of een ‘niet zo beste telerecording’. Telerecording^
daarom eerder
als een handicap dan als een zegen gezien en ook naarmate de serie vorderde,
verbeterde de beeldkwaliteit niet, ‘een blamage voor de nts’. De conclusie was dan
ook dat men er nog lang niet was.57 Ook over de uitzonderlijke lengte (vijf kwartier)
was men kritisch: de plot kon die niet dragen, het tempo lag te laag, de scènes werden
te langgerekt.58
In de betreffende aflevering van 3 november 1958, ‘Bruidsuikers’, stond het aan
staande huwelijk van pensionhoudster mevrouw Vogelaar en pensionbewoner Van
Dam centraal, dat pas na verschillende afleidende verwikkelingen werkelijk gesloten
werd. Die feestelijke gebeurtenis gaf de serie als muzikaal blijspel alle ruimte voor
dwaasheid en ironische levenslessen. Wat aan de regie van de aflevering opvalt, is de
directe communicatie die de acteurs met het publiek zochten door tijdens het zingen
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van dc liedjes in de camera te kijken. De Vries blijkt verder oog voor het visuele detail
te hebben gehad door de keuze van inserts (detailopnamen), die het verhaal visueel
betekenis geven. Er wordt naadloos geschakeld tussen de ene en de andere scène,
waarbij de kadrering steeds door de inhoud wordt gestuurd. De aflevering maakt
duidelijk hoe De Vries in dienstbaarheid aan de inhoud zoveel mogelijk de beelden
liet spreken.
De recensenten waardeerden die benadering. Bij alle kritiek op de techniek gold de
lof de prestaties van acteurs en actrices (met name Mieke Verstraete, Maya Bouma en
Kees Brusse), De Vries’ onvolprezen regie (‘vindingrijke cameraregie’ en ‘groot
vakmanschap ) en vooral het talent van Annie M.G. Schmidt. Daarin, zo vond men,
voerden het speelse karakter en de vindingrijkheid de boventoon. ‘Het talent schuilt
in het kruiden van iedere handeling, praktisch elke claus, met gezonde humor.’59
De serie presenteerde zichzelf voor alles als amusement van hoog niveau, ‘qua
artistieke verzorging [...] zo ongeveer het beste waartoe de Nederlandse televisie tot
nu toe in staat is .6o Tegelijk was het een familieprogramma dat zijn doelgroep in het
tweede seizoen steeds meer begon te beschouwen als een gemeenschap van televisie
kijkers. Vanaf december 1958 kwam in elke aflevering een verwijzing voor naar een
ander televisieprogramma, dat werd geparodieerd of speels van commentaar werd
voorzien. Dat laatste was het geval in de aflevering van 1 december 1958, ‘Anders van
binnen , waarin de televisiespreker Herman Hanekerk (een combinatie van ‘een ijdele
boekenschrijver en een vrijzinnige dagsluiter’),61 gespeeld door Guus Oster, zijn intrek
in het pension neemt. Hij wordt belachelijk gemaakt als valse televisiespreker, waarbij
hij ook nog eens in pyjama met blote benen op een hemelbed onder de hoogtezon
komt te liggen.
Volgens De Haagsche Courant van 2 december 1958 wilde de schrijfster ‘in hem die
lieden belichamen, bij wie de zelfingenomenheid overheerst, die naar buiten zich
voordoen als barmhartige Samaritanen, doch in wezen de hebzuchtige in eigen
persoon zijn . Het Parool zag er een zelfs voor Schmidt ongewoon felle afrekening in
met haar eigen verleden als dochter van een dominee, al vond de krant — bij alle kritiek
op de geforceerdheid van de humor — dat de geestelijkheid tegen een stootje moest
kunnen.62 Het Vrije Volk roemde Oster en de kostelijke parodie, al vond de recensent
dat Schmidt zich een beetje te veel had vastgebeten in het gegeven, waardoor het
allemaal iets te nadrukkelijk en te lang uitgesponnen’ was.63 Trouw van 2 december
1958 vond het amusant en prees Oster als gastacteur. Alleen de (katholieke) Maasbode
van 2 december 1958 stoorde zich aan het gebrek aan eerbied, mede omdat de
verwijzing een televisiefiguur betrof (de dagsluiter) die de kijkers in de loop van de
tijd vertrouwd en sympathiek was geworden. Andere recensenten die minder enthou
siast waren over deze aflevering, noemden eveneens de nadrukkelijkheid en de lang
dradigheid in de uitwerking.6^
Ook werd in een andere aflevering verwezen naar het programma van Bert Garthoff,
Anders dan anderen, dat in het najaar van 1957 op de Nederlandse televisie kwam als
bewerking van het VARA-radioprogramma, Dit is uw leven. Dit was gemaakt naar het
Britse voorbeeld This Is Your Life, dat het programma zelf weer had overgenomen uit

156

SPRAAKMAKENDE TELEVISIEREGISSEUR

Amerika. Ook in Amerika werd het in 1948 door nbc als radioprogramma uitgezon
den. Het ‘geremedieerde’ radioprogramma kreeg in Pension Hommeles een vervolg
toen Schmidt in de aflevering ‘Gewoon als iedereen’ een voormalige KLM-stewardess
introduceerde (Ank van der Moer), wier leven in het programma de revue moest
passeren. Aan het einde verscheen televisiepresentator Bert Garthoff zelf even in het
pension.6* Daarna volgde een parodie op de filmserie Luipaard op schoot van het
echtpaar Armand en Michaela Denis.
Op 5 april 1959 ging de laatste aflevering live de lucht in. Zonder uitzondering
beschreven de kranten in een terugblik de serie als ‘het beste programma dat de
Nederlandse televisie tot nu toe heeft gekend’.66 De Groene Amsterdammer van n april
1959 zag een muzikale komedie ‘die nog altijd kerngezond [was], alle andere televisieontspanning overtrof, en artistiek belangrijker was dan vele programma’s met meer
pretentie’. De regie van Erik de Vries werd in deze terugblikken eveneens zonder
uitzondering voorbeeldig en trefzeker genoemd. Meermaals betreft de lof de wijze
waarop hij de geestigheid van de teksten en situaties van Annie Schmidt wist te
visualiseren in even geestige cameravondsten.67 Uit de aflevering ‘Gewoon als ieder
een’ blijkt hoe hij de vrijheid nam om met camerashots uit onverwachte hoeken de
gemoedstoestand van het personage uit te lichten, en meer in het algemeen hoe hij
primair in shots dacht. Niet alleen uitte zich dat in de gebruikelijke two-shots of
three-shots van de in de scène aanwezige personages, die altijd goed gekadreerd waren,
maar met name ook in de overgangen tussen scènes die hij visueel liet aansluiten. Bij
alle technische beperkingen die in de jaren vijftig nog kleefden aan televisie maken,
koos De Vries voor het speelse en het beeldende. Zijn regieaanwijzingen getuigen
daar eveneens van, zoals blijkt uit een achtergrondreportage in Revue van 22 maart
1958, waarin de verslaggever het volgende oprekent:

De bevelen die hij de mannen achter de camera’s per microfoon geeft, zijn voor
de buitenstaander klinkklare wartaal. ‘Eén lekker zachtjes op lbo... Gooi hem d’r
op, ja!.... Niet teveel hoofd.... O, o, o, dat is teveel hoofd, mijn beste jongen!’
Of ook: ‘Pak ze, twee! Pak ze!! Als ze ja zegt, loer je om het hoekje van de
slaapkamer, drie! O, twee. Mijn tweetje! Sta je lekker te dutten? D’r op af, één!
Wil je wel eens gauw gaan!’
Cabarettelevisie

De samenbundeling van talent die Pension Hommeles in de Nederlandse televisiege
schiedenis tot dan toe uniek maakte, was volgens de critici een belangrijke basis voor
het succes. Schmidt, lbo, Lemaire en De Vries stonden elk voor zich te boek als
voortreffelijke professionals. Voor lbo zou het de definitieve omschakeling van radio
naar televisie betekenen en De Vries keerde door het succesvolle programma en de
prominente plaats die het kreeg in het programma-aanbod, terug in het hart van de
publieke omroep. Daarmee leverde hij het definitieve bewijs dat men hem in 1953 ten
onrechte had laten gaan. Het zou hem weliswaar geen vast contract opleveren, maar
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wel een vervolgregie, namelijk voor een nieuw VARA-programma, Artiestencafé (i959'
1960), waarin opnieuw cabaret een hoofdrol speelde. Hij realiseerde het samen lbo.
Artiestencafé bood in tegenstelling tot Pension Hommeles een informele setting voor
vele optredens. Het was de televisieversie van een vara-radiocafé; daarin fungeerde
Simon Carmiggelt als kastelein. Annie M.G. Schmidt schreef de teksten voor onder
anderen Enny Mols-de Leeuwe, de juffrouw van de vestiaire, Carmiggelt las enkele
van zijn kronkels voor en verschillende cabaretiers zongen liederen. De cafébezoekers
konden hun glazen laten bijvullen en werden tussen de bedrijven door op muziek
onthaald door een speciaal voor de gelegenheid samengesteld combo, de Jukeboxers,
dat moderne jazz speelde. lbo was op de achtergrond als producent aanwezig.6,
In de televisieversie was lbo de presentator. Cor Lemaire componeerde de muziek.
Jeanne Roos was de vaste gastvrouw die mensen aankondigde en anderen interviewde,
Carmiggelt droeg voor. Andere bekenden als Donald Jones en Mieke \ erstraete
traden op, naast (toen nog) minder bekenden als Jan Oradi en Jetty Paerl. Het
televisieprogramma was voor verschillende betrokkenen een weerzien, een voortzet
ting van hun samenwerking bij De Inktvis en Pension Hommeles.
Vanaf de tweede aflevering begonnen recensenten zich al af te vragen of het
gebruikte format van de radio wel bruikbaar was voor televisie, ondanks de regie van
‘de geïnspireerde routine Erik de Vries’.69 In opzet vond men het een typisch
radioprogramma dat inhoudelijk meer dan voldoende te genieten bood, met name
waar het parodieën op andere televisieprogramma’s betreft, maar dat verder weinig
vernieuwende televisie opleverde. Dat daarbij als referentie het succesvolle Pension
Hommeles werd genomen, is begrijpelijk, ook al was de strak geschreven en strak
geregisseerde dramaserie niet te vergelijken met de losse improviserende aanpak van
Artiestencafé. De reeks eindigde op 30 april 1960, Koninginnedag, met een uitzending
die een uurtje nationaal amusement bracht en bij uitzondering door de gezamenlijke
omroepverenigingen werd voorbereid.
Bij alle kritiek springt de lofvoor Erik de Vries in het oog. Zijn regie werd feestelijk
genoemd.70 Ook werd hij geroemd omdat hij de weemoedigheid die eveneens bij een
afscheid hoort visueel wist te treffen. Hij toonde zich bij dit alles een ware t.v.
kunstenaar. Bij deze meest geroutineerde van alle t.v.-mensen wordt het nooit
routinewerk. En zijn prachtige camera-effecten zijn steeds zonder effectbejag.
De Vries regisseerde daarna nog twee spin-offs van ‘cabarettelevisie , waarin Mieke
Verstraete en Kees Brusse, het echtpaar uit Pension Hommeles, teksten speelden van
Carmiggelt en Schmidt. Het waren eenmalige uitzendingen; de stof voor een pro
gramma van langere adem was op.71 Dat blijkt ook uit een persoonlijk briefje van
Schmidt aan De Vries waarin zij haar spijt betuigt over het feit dat het haar niet lukt
een serie te schrijven die aan de hoge eisen van televisiedrama zou kunnen voldoen.

Lieve Erik, ik heb het serieus zitten proberen maar het gaat niet. Althans ik kan
het niet. Weer één van die ideeën die zo leuk zijn maar ondoenlijk blijken als je
er met je neus op wordt gedrukt. Waarom het niet gaat? 1. een dramatisch product
van een half uur met een scherpe crisis na precies 25 minuten, zoiets vereist een
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techniek die ik niet op kan brengen. 2. Werkelijke crises zijn alleen te bereiken
met de thema’s: dood, misdaad en overspel. Allemaal taboe. Wat er dan overblijft
zijn de milde society blunders, of vriendelijke familie misverstanden. Nee dank
u. 3. Het is ronduit fout, een serie op te zetten met twee acteurs die elke keer
andere figuren uitbeelden. Als je ’t je goed indenkt, realiseer je je dat het publiek
het zal haten. Jammer. [...] Schrijf dit alvast om mijn spijt op te spuiten. Groet
Hans. Je Annie.73

Enkele jaren later wist Schmidt wel de juiste toon en dramatische setting te vinden
voor een reeks kolderieke verhalen en gebeurtenissen, die zij in principe voor de jeugd
schreef, maar die al snel een groot publiek wisten te bekoren: Ja zuster, nee zuster
{vkra., 1966-1968). Daarna zouden nog meer comedyseries volgen. De Vries regisseer
de die niet; hij zou zelfs helemaal geen televisiedrama meer regisseren. Dat is deels het
gevolg van het feit dat dramaregie een steeds uitgesprokener specialisme werd en een
lange productietijd vroeg, terwijl hij de korte adem van een televisieproductie juist
aantrekkelijk vond.74 Deels kwam het ook doordat hij naast zijn televisieregies in de
verdere ontwikkeling van televisie zijn opdracht zocht. In de jaren die volgden, vond
hij evenwel ook andere wegen om zijn regiekwaliteiten verder te ontplooien in nieuwe
programmavormen.
Singing is believing

Op 1 december 1962 zond de vpro een bijzonder programma uit: het optreden van
Marion Williams met The Stars of Faith uit New York, en van Princess Stewart en
Alex Bradford met de Bradford Singers, eveneens een zwart koor dat beroemd was in
gelovig Amerika.73 De Nederlandse voordrachtskunstenaar Otto Sterman sprak in
beeld verklarende en becommentariërende teksten bij de optredens. De repetities en
opnamen (met publiek) vonden plaats op respectievelijk 21 en 22 november in de
Geertekerk in Utrecht. Ze waren bedoeld om later uitgezonden te worden, op 14
december 1962, maar doordat een vpRO-programma was uitgevallen, werd de uitzen
ding vervroegd. Regisseur Erik de Vries had de opnamedagen hard nodig om het
technisch gezien lastige optreden op eigen wijze vorm te geven. De camera’s waren
destijds niet erg lichtgevoelig en dat maakte de overgang van het zwart naar het wit
in beeld en het filmen in de kerk niet eenvoudig. De gezichten van de zwarte zangers
werden daarom wit gepoederd, hun wenkbrauwen extra zwart aangezet. De witte
kleding kreeg een theebad. Het draaiboek maakt gewag van opnamen met zowel
tvr-m (magnetisch) als tvr-f (filmopnamen).76 Sterman was na de opnamen niet
tevreden over zijn eigen optreden en deed De Vries allerlei suggesties om zijn
versprekingen en slepend uitgesproken teksten in de montage bij te stellen, vertrou
wend op De Vries’ expertise.77 Efficiënt gesneden fungeerden de teksten als verbin
ding tussen het optreden en de kijker.
Omdat de declamaties van Sterman telkens in één take werden opgenomen, zoals
het programma laat zien, kon De Vries daarin moeilijk snijden; de versprekingen en
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het inderdaad af en toe slepend voordragen van de tekst zijn in elk geval hoorbaar in
de uitzending, die bewaard is gebleven. De kracht van het programma lag bovendien
niet in de voordracht, maar in de sterke visualisering. Die blijft ook ruim veertig jaar
later nog overeind. De Vries koos voor een sterke afwisseling van perspectieven: shots
van onder- en bovenaf, zangers gefilmd van de zijkant, ‘rijders’ om het publiek dichter
bij de zangers te laten komen wanneer de intensiteit van het zingen toenam en een
strakke maar gevarieerde enscenering van de opstelling van de zangers in de kerk: soms
komen ze van achteren de kerk inlopen op weg naar het doopvont of begint de camera
met alle zangers beeldvullend in beeld, dan weer worden close-ups afgewisseld met
een shot van boven uit de kerk. Ook shots van het publiek zijn tussen die van de
zangers gesneden, wat bijdraagt aan de beleving van een bijzonder schouwspel. Soms
komt de camera heel dicht bij de zangers, met name bij het gezicht van Marion
Williams tijdens haar laatste lied, dat zij heel intens vertolkt. Ook de setting, de
soberheid van de kerk — er zijn geen versierselen, alleen een kruis en kaarsen versterkt de aandacht voor de beleving van het geloof in de zang.
Het Nederlandse publiek maakte zo kennis met een onbekend fenomeen: ritmisch
dansende en zingende zwarte evangelisten, en dat in een Nederlandse remonstrantse
kerk. De extatische geloofsbeleving bleek in de regie van De Vries een onverwacht
indringende ervaring op te leveren. Sterman legde uit: ‘Gospel-singers zijn geen
optredende artiesten, geen rondreizende black minstrels. Ze zijn evangelisten, die hun
eigen blijheid willen uitdragen. Diepgelovigen, die zingend, dansend en spelend, een
wissel op de toekomst trekken... op een betere wereld na deze.’78
De verschillende reacties op deze zwarte fysieke expressie onthullen de wijze waarop
de uitzending als een confrontatie met de Nederlandse belevingswereld is ervaren.
Het woord ‘neger’ was in 1962 nog geen taboewoord; in de kranten wordt daarom
zonder terughoudendheid gesproken over‘negergezang’ en ‘negerkerk’. Ook Sterman
zelf gebruikte dat woord. De kracht van de uitzending werd unaniem toegeschreven
aan de indringende beelden’ waarmee De Vries de zingende gelovigen en de religieuze
liederen op het scherm zette.79 Daarbij werd gewezen op de wijze waarop hij ‘de
spontane vervoering’ op de kijker af liet komen ‘door een weloverwogen cameraspel,
waarvan de beweeglijkheid meegroeide met de sfeer van die soms weemoedig-ingetogen, soms dolzinnig-blije, religieuze negerzang’.80 De televisie-uitzending werd
enthousiast begroet: ‘fascinerend’, ‘buitengemeen imponerend’ en ‘ongemeen boei
end’.8* De enige dissonant liet De Telegraafhoren, die (achteraf) protesteerde tegen
‘deze wansmakelijke en onesthetische bedoening’. De krant gaf blijk van een sterk
gevoel van superioriteit ten opzichte van een andere cultuur.
De Vries had juist de confrontatie van twee culturen gezocht, door de mensen in
de huiskamer in aanraking te brengen met iets waarover hij zelf enthousiast was.
Singing is believing was niet voor niets een programma waarop hij in het bijzonder
trots was. Die trots zal versterkt zijn door de wijze waarop een recensent zijn talent
om in televisie te denken roemde en daarmee opnieuw de verzamelde omroepen te
kijk zette:
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Boven: Overzichtskaart van internationale televisieverbindingen tijdens de uitzending van de
kroning van1 Elizabeth 11 van Groot-Brittannië, 2 juni 1953. [pca/anp]

Onder: Erik de Vries tijdens zijn bezoek aan de bbc, 6 februari tot i maart 1950.
[Nationaal Archief/BBc]

i

Boven: Erik de Vries en Hans Snoek worden op Schiphol toegedronken door vrienden
vlak voor hun vertrek naar Costa Rica, 20 maart 1956. [privé-archief Michiel Kassies]
Onder: Hans Snoek en Erik de Vries in hun huis in Escazu in Cosca Rica dat ze
van 30 april 1956 tot 12 juli 1956 bewoonden, [privé-archief Michiel Kassies]

I

Boven. Wim Janssen en Mies Bouwman presenteren een spel — een ‘elektronische tienkamp’ —
tijdens de E55. [Nationaal Archief/pcA]

Onder: Wim lbo en Hetty Blok in een scène uit ‘De familie Doorsnee’ tijdens de E55.
[Nationaal Archief/pCA]

Boven: In de rij voor een demonstratie van televisie tijdens de E55. [Nationaal Archief/PCA]
Onder: Erik de Vries te midden van de crew van de E55 tijdens een pauze. [Nationaal Archief/PCA]
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Boven: Regisseur Erik de Vries geeft aanwijzingen tijdens de opnamen van de jeugdkerkdienst
Maart roert zijn staart in de Laurenskerk te Rotterdam, ikor, 24 maart 1963. [Beeld en Geluid]

Onder: Duivel Siemen de Boer in het voorprogramma van Maart roert zijn staart tijdens
opnamen in de Laurenskerk in Rotterdam, ikor, 24 maart 1963. [Beeld en Geluid]

Boven: And ré van den Heuvel zingt een lied in het programma Liedjes aan de kerk,
ikor, 21 december 1967. [Beeld en Geluid]

Onder: Dore Smit leidt het programma Liedjes aan de kerk in.
ikor, 21 december 1967. [Beeld en Geluid]

Boven: Erik de Vries geeft aanwijzingen tijdens opnamen van Barricade, een programma voor
jongeren van het ikor, 8 oktober 1967. [Beeld en Geluid]
Onder: Theoloog prof.dr. H. Berkhof worde aan een kruisverhoor onderworpen door drie jongeren
(met rechts Jan Pronk) in Kruisverhoor, ikor, 24 november 1968. [Beeld en Geluid]

Erik de Vries tijdens een opname van kleurentelevisie in de studio van het
NatLab in Waalre, 31 december 1965. [pca]

Boven: Ank van der Moer en Kees Brusse in de aflevering ‘Gewoon als iedereen’ van
Pension Hommeles, vara, 31 januari 1959. [Beeld en Geluid]

Onder: De set van Pension Hommeles wordt ontruimd na de opnamen van het afscheid van de serie,
Erik de Vries (op de rug) met rechts Maya Bouma en Kees Brusse. vara, 24 mei 1959.
[Beeld en Geluid]

Boven: Bert Haanstra in de stoel bij Mies Bouwman in Mies en scène, vara, 16 december 1966.
[Beeld en Geluid]

Onder: Erik de Vries tijdens opnamen van Mies en scène met de door hem bedachte bol.
vara, 1966/1967. [Foto Nico van der Stam/© Maria Austria Instituut]

Boven: Erik de Vries achter een van de Alex Bradford Singers tijdens opnamen van
Singing is belieuing. vpro, 22 november 1962. [Beeld en Geluid]
Onder: Marion Williams in Singing is believing. vpro, 22 november 1962. [Beeld en Geluid]

k

Boven: Han Lammers (links) in gesprek met dr. H.M. Kuiten (tweede van links),
Fedde Schurer (midden) en dr. J.M. de Jong (rechts) in Opspraak, ikor, 4 oktober 1964.
[Beeld en Geluid]

Onder: Presentator Nico Bouhuijs en regisseur Erik de Vries tijd<lens de opnamen van
Dichterbij, ikor, 6 december 1965. [Beeld en Geluid]

[
Boven: Prof. R.A.J. van Lier verrek over de ontwikkeling van Suriname tijdens opnamen van
Trefpunt Suriname op 4 februari 1961 in de studio van de vara. Het programma werd
op 21 februari 1961 uitgezonden. [Beeld en Geluid]
Onder: Erik de Vries in gesprek met Remi Romer van het ministerie voor Cultuur en Opvoeding
van Cura^ao, tijdens een werkbezoek van De Vries aan de Antillen in september 1962.
[Nationaal Archief]

Boven: Erik de Vries bedient de camera tijdens de allereerste opnamen van een operatie in het
Academisch Ziekenhuis in Leiden, 5 februari 1949. De opnamen werden per kabel verzonden
naar de collegezaal van de medische faculteit. [Nationaal Archief/pCA]
Onder: Erik de Vries onderzoekt de mogelijkheden van educatieve televisie tijdens een studiereis in
Amerika in 1963. Hier woont hij een scheikundeles bij aan de Bethel Highschool, Blythewood
(South Carolina), verzorgd door het South Carolina Educational Television Center.
[Nationaal Archief]

Boven: Donald Jones zingt uit en rond Pension Hommeles, voor de tachtigste verjaardag van
Erik de Vries, 5 juni 1992, in kunstplaats Taller aan de Keizersgracht in Amsterdam.
[Nationaal Archief]

Onder: Opnamen van de Teleac-cursus ‘Ongevallen in en om de woning’, die Erik de Vries
regisseerde. In het midden dr. H.J. Oostershuis. De eerste les werd uitgezonden op de
openingsavond van Teleac, 10 februari 1965. [Teleac]

Erik de Vries geportretteerd op 23 november 1989 in de studio van fotografe
Laura Samsom-Rous. [Foto Laura Samsom-Rous/Nationaal Archief]
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Dit programma zal in onze herinnering blijven als iets heel moois, als iets waarvoor
je onze lieve Heer zou willen danken voor het feit dat hij ons televisie heeft willen
geven. [...] Wij beschikken niet over genoeg superlatieven voor de wijze aan te
duiden waarop Erik de Vries deze uitzending op ons scherm bracht. We moeten
daarom volstaan met het te betreuren dat we hem niet vaker aan het werk zien.
Wat deze t.v.-pionier kan, is goud waard. Eigenlijk moesten alle zuilen zich met
goud beladen, verdringen om hun beste uitzendingen aan hem toe te vertrou
wen.82
De Vries was in de bloei van zijn creatieve leven; hij had het onvoorwaardelijke
vertrouwen van andere makers die voor televisie het allerbeste wilden en daarom, niet
gehinderd door zuilenbelang, samenwerking zochten met deze professionele buiten
staander. Dat gold ook voor Mies Bouwman, die na haar start als omroepster voor de
kro in 1951 het presentatievak bij hem op de E55 had geleerd en intussen een
televisiepersoonlijkheid was geworden. Zij vroeg Erik de Vries bij haar nieuwe
programma, Mies en scène.

Mies en scène
Mies Bouwman was Nederlands beroemdste televisiepresentatrice geworden na de
grote liefdadigheidsactie Open het Dorp, die door de avro live op 26 en 27 november
1962 23 uur lang onafgebroken werd uitgezonden en waarin geld werd ingezameld
ten behoeve van de bouw van een dorp voor gehandicapten in Arnhem. Maar het
beeld van de hartelijke gastvrouw die Nederland wist te verenigen, werd een jaar later
voor een deel van de televisiekijkers ruw verstoord door haar medewerking aan het
satirische programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer, waarin de draak werd
gestoken met politiek, religie en monarchie. Het idee voor dat programma kregen
Mies Bouwman en regisseur Leen Timp toen ze in Engeland het BBC-programma
That Was The Week That Was zagen. De vara zond de Nederlandse versie vanaf 9
november 1963 drie seizoenen lang uit, 21 afleveringen in totaal, maar Bouwman nam
alleen deel aan de vier eerste afleveringen. Daarna voelde ze zich gedwongen om na
de hevige reacties op het programma die zich ook richtten op haar als persoon, uit de
schijnwerpers te treden. In 1966 stapte de hele redactie op nadat de programmaleiding
had ingegrepen in de aflevering van 31 maart. Daarin was een satire gepland op
burgemeester Van Hall van Amsterdam naar aanleiding van diens optreden in een
nieuw programma van Mies Bouwman, Mies en scène.
Zo is het toevallig ook nog eens een keer was de eerste televisiesatire in een periode dat
ook andere genres, al dan niet overgewaaid uit de Verenigde Staten, op de Nederlandse
televisie hun intrede deden, zoals het praatprogramma, oftewel de talkshow. De
allereerste talkshow, Voor de vuist weg, die vanaf 1963 zeventien jaar lang bij de avro
op het scherm was, groeide onder leiding van Willem Duys uit tot een staalkaart van
amusement met licht excentrieke gasten en onderwerpen. Mies en scène van de vara
was de tweede talkshow met aandacht voor maatschappelijke onderwerpen: een
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programma met mensen, dingen en gebeurtenissen van gisteren, vandaag en mor
gen .84 Het idee om een programma te maken dat een combinatie was van entertain
ment en informatie kwam van Bouwman zelf. Om zich heen verzamelde ze een
redactie, waarin Nico Scheepmaker en Joris van den Berg zaten. Er waren bijdragen
van onder anderen Han Lammers, Wim de Bie en Michel van der Plas.**5
Het tweewekelijkse programma werd rechtstreeks uitgezonden vanuit Frascati in
Amsterdam, afwisselend op Nederland 1 en 2, wat niet ongebruikelijk was sinds de
start van de tweede zender op 1 oktober 1964. Het was dezelfde locatie als die van de
uitzending van Zo is het toevallig ook nogeens een keer. De eerste uitzending vond plaats
op 8 januari 1966, de laatste op 23 mei 1969. Na het tweede seizoen in oktober 1967
droeg De Vries vanwege een geplande reis naar Suriname en de Nederlandse Antillen
het stokje over aan Leen 1 imp, nadat hij het programma een gezicht had gegeven met
de symbolen van de klok, de glitterbal en de stoel, die hij via de camera in het geheugen
van de kijker prentte. Het programma was een afwisseling van liveoptredens, actua
liteiten, kunst en cultuur, met ingelaste filmfragmenten, soms met eerder opgenomen
interviews en reportages. Het laatste onderdeel en hoogtepunt van elke uitzending
was de stoel , een door Erik de Vries zelf ontworpen meubelstuk in de vorm van een
open acht, waarin Bouwman plaatsnam met een gast, aan wie zij tien vragen voorlegde.
Als regisseur was De Vries deel van het team, waarin de redactie en de presentatrice
zelf een grote rol hadden. Bouwman:

Wij maakten met de redactie de inhoud en legden die voor aan Erik. Dan kwam
bijvoorbeeld Jan Cremer ter sprake, die naar Amerika was gegaan, en dan wist
Erik weer dat Friso Endt daar zat. Hij was een waanzinnige kenner van alle
regionen van de samenleving en wat daaromheen zit. Als je een schrijver nodig
had, wist Erik wie je moest vragen. Ging het om muziek, dan wist hij de grote
figuur.86
De Vries maakte er in de regie een eenheid van, die minutieus werd voorbereid, ‘tot
in de finesses gedetailleerd, met maquettes van de plaats van handeling’.87 Alles werd
door hem verzorgd op het scherm gebracht, zonder poespas, en met veel aandacht
voor camera en licht.
Na de eerste uitzending werd Mies en scène in de pers als een antwoord op avro’s
Voor de vuist weg gezien, en volgens de recensenten leverde het een beter televisie
programma op, ‘omdat dezelfde formule zoveel frisser, vakkundiger en journalistiek
zuiverder werd uitgewerkt’.88 Het (liberale) Vaderland van 10 januari 1966 besprak
het programma venijnig als een persoonlijke overwinning van de ene op de andere
presentator. ‘Het is wel duidelijk dat Mies Bouwman met Mies en scène triomfantelijk
wraak neemt op Willem Duys, die ooit eens zijn fatsoensrakkerige afschuw heeft
uitgesproken over de medewerking die ze heeft verleend aan Zo is het, hoewel hij
eigenlijk de laatste is die het kon doen.’
Veel van het krediet dat het nieuwe programma kreeg, werd toegeschreven aan de
gastvrouw, die ‘minzaam, attent en ad rem’ was, maar ook ‘rustiger, slagvaardiger,
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sportiever, intelligenter’ en ‘warmer, weerbaarder en charmanter’ dan Willem Duys.89
De belofte van het programma als geheel werd ontleend aan de combinatie van
creatieve krachten, waarin de regie van De Vries centraal werd geacht te zijn. ‘De
ervaren Erik de Vries koos zijn beelden met vanzelfsprekende juistheid en soberheid,
zonder al of niet gewilde rommeligheid of franje.’90 De ‘meesterregisseur’ kreeg lof
voor de wijze waarop hij bij een programma dat ogenschijnlijk alleen geregistreerd
hoeft te worden ‘met zijn camera’s precies de shots prikt, die tintelen’.9*
De eerste aflevering geeft een goede impressie van wat het programma bracht: een
mix van maatschappelijke actualiteit, kwalitatief hoogwaardig amusement, human
interest en opmerkelijke zaken uit het nieuws, gepersonifieerd door bekende en
onbekende mensen. Cabaret kwam ruimschoots aan bod, evenals de lichte muziek,
de sport en de politiek. En wanneer er aanleiding toe was, werd uitgebreid ingegaan
op de actualiteit. In die eerste aflevering was er onder meer aandacht voor een
schoonmaakster van het paleis van justitie die als zangtalent was ontdekt, en voor een
amateur die auditie had gedaan voor een Engelse speelfilm én was aangenomen.
Gewone’ mensen dus, voor wie zich een nieuw (beroeps)perspectief aandiende.
Journalist Friso Endt verzorgde een interview met Jan Cremer vanuit New York in
het Chelsea Hotel, waarin Cremer zijn intrek had genomen, en analyseerde daarna
direct in de uitzending als reporter diens uitspraken over het aantal verkochte boeken
en zijn verdiensten daarbij kritisch. Thea Dobbs zong een lied, en de eerste stoelgast
was Wim Thomassen, PvdA-burgemeester in Rotterdam. De stoel bleef alle afleve
ringen lang het hoogtepunt, met uiteenlopende gasten als Ko van Dijk, mgr. Bekkers,
ds. Buskes, Wim Sonneveld, Bert Haanstra, Anne Vondeling, Willem Drees (sr.) en
Victor van Vriesland.
Veel van de interviews zijn bewaard. Wat er in de visualisering aan opvalt, is de
keuze voor verschillende perspectieven (ook gaat de camera over de denkbeeldige
beeldlijn heen om zowel van rechts als van links de shots te nemen) en het gebruik
van extreme close-ups van Mies Bouwman en de gast wanneer de inhoud daartoe
aanleiding geeft (bij krachtige of persoonlijke uitspraken). Die cameravoering ver
sterkt bij de kijker het gevoel getuige te zijn van een exclusief moment. Dat geldt zeker
voor de aflevering van 19 maart 1966, waarin de burgemeester van Amsterdam
verscheen, Gijsbert van Hall. In de stoel legde hij een verklaring af naar aanleiding
van de rellen in Amsterdam, die bij het huwelijk van Beatrix en Claus ruim een week
daarvoor op 10 maart waren uitgebroken, en de harde reactie van de politie daarop.
Van Hall verklaarde dat hij als hoofd van de politie en als burgemeester geen snelle
oplossing voor de situatie zag en sprak de wens uit te komen tot een afkoelingsperiode
voor beide partijen. Dit was de reden waarom de VARA-leiding de geplande eerderge
noemde parodie in Zo is het toevallig ook nog eens een keer niet wilde uitzenden. De
verklaring van Van Hall in de stoel bij Mies maakte de uitzending legendarisch en
was tevens een illustratie van de ontwikkeling van televisie als podium voor politici:
een verklaring bij Mies was een verklaring aan ‘het volk’.
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Opnieuw

ikor

Voor de introductie van nieuwe programmavormen was niet alleen ruimte bij de grote
omroepen, maar ook in de marge. De Vries had bij het ikor verschillende program
ma s mede ontwikkeld, zoals Opspraak, een confronterend Bijbels programma. In
1966 regisseerde hij ook een nieuw programma, Dichterbij, eveneens bij het ikor, dat
in figuurlijke zin dichter bij Bijbelteksten probeerde te komen.
In Opspraak (eenmaal per vijf weken van oktober 1964 rot september 1967)
confronteerde Han Lammers, redacteur van De Groene Amsterdammer, een panel van
kerkelijke autoriteiten met de kritiek die de kerk in de maatschappij opriep.92 Het
was bedoeld als spraakmakend theologisch programma, waarbij geen eenduidige
antwoorden verwacht werden. Het ging er eerder om clichés over de kerk te bestrijden
door vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken en daarbij
duidelijk te maken hoe verschillend christenen denken.93 De eerste aflevering ging
over communicatie tussen christenen en niet-christenen, de tweede over het kernwapenrapport van de Nederlandse Hervormde Kerk, en de derde over het gebruik van
de Bijbel in de kerk en daarbuiten. Van kritische buitenstaander veranderde Lammers
in het tweede seizoen in een nieuwsgierige catechisant, en daardoor kwam er meer
ruimte voor Bijbeluitleg. Voor het ikor was Opspraak een voorbeeld van ‘theologische
voorlichting’, waarbij de regie de confrontatie niet uit de weg ging.94 Regisseur Erik
de Vries nam zelf ook de positie van kritische buitenstaander in en liet dat blijken
door de cameravoering, die confronterend was en dienstbaar aan de discussie.
In de aflevering van 29 december 1964 was het onderwerp het functioneren van de
Bijbel in de kerken en daarbuiten. Lammers is hierin verwikkeld in een kritisch gesprek
met dr. J.M. de Jong, rector van het Theologisch Seminarium van de Nederlandse
Hervormde Kerk, dr. H.M. Kuiten, gereformeerd studentenpredikant in Amsterdam,
en letterkundige Fedde Schurer. De setting is simpel: een tafel met papieren, een asbak
(er wordt gerookt) en de mannen rond de tafel. De camera neemt vaak het perspectief
van Lammers in en wisselt dat af met shots van de sprekers in verschillende grootte
(zogeheten two-shots en three-shots), steeds vanuit een andere hoek. Ook is er ‘gesne
den’ terwijl de sprekers in beeld zijn. Een enkele keer is er een totaalshot van bovenaf.
Alle camera-aandacht gaat uit naar de sprekers, die in beeld komen alsof zij voor een
portretfoto poseren, terwijl zij zich tegelijkertijd in het vuur van het debat niet bewust
lijken te zijn van de camera. Het levert een mooie weergave op van het debat, waar
de kijker door de intimiteit van setting en beeld als het ware ingezogen wordt. Vrij
Nederland van 23 april 1966 noemde Opspraak het beste forum van dat moment, met
name ook door de confronterende wijze waarop ongemakkelijke onderwerpen aan de
orde kwamen. Op het terrein van de regie was daarbij meer mogelijk dan in
bijvoorbeeld Dichterbij, dat De Vries zelf had bedacht en met evenveel aandacht en
zorg tot stand bracht als een zuivere vorm van televisie.95
Dichterbij was een twintigdelig religieus programma (uitgezonden tussen januari
1966 en 1968 én in 1979), gepresenteerd door de Leidse studentenpastor K. Bouhuijs
en samengesteld door Bouhuijs, de oudtestamenticus K. Deurloo en regisseur Erik
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de Vries. In de eerste reeks probeerde het programma de kijker nader te laten kennis
maken met de inhoud van het Bijbelboek Genesis. De tweede reeks concentreerde
zich op Bijbelse kernwoorden, zoals ‘hemel en aarde’, ‘naastenliefde’, ‘ziel en zalig
heid’, ‘de duivel’. In een nieuwe vorm koos het programma later voor een ‘oefening
in het bijbellezen’, niet met voorgekookte interpretaties, maar om juist ‘een beweeg
lijkheid van de bijbel [te] laten zien, die tot een beweeglijk lezen en reageren
uitdaagt’.96 Die benadering leende zich ook voor het aan de orde stellen van thema’s
met een actuele dimensie, zoals het vredesvraagstuk in 1980.
De vormgeving van het programma was simpel en effectief. De Vries en het ikor
kozen voor ‘concentratie’: in de eerste aflevering in 1966 was die gericht op de schep
pingsverhalen, in de tweede op de zondeval van Adam en Eva, die opgevat werd als
illustratie van de onmogelijke situatie waarin de mens terechtgekomen is nadat hij
niet meer alleen wil leven bij de gratie Gods, maar bij de provocatie Gods, namelijk
het als God willen zijn. De actuele interpretaties werden afgezet tegen het historische
perspectiefvan de verteller, waarbij uitgebreide aandacht was voor de begrippen ‘goed’
en ‘kwaad’. Na de eerste uitzending kwamen er direct reacties, die Bouhuijs onder
verdeelde in vier groepen: mensen die hun haat tegen het christendom spuien (een
kleine groep), een iets grotere groep van religieuze hobbyisten die het programma als
cursus volgen (‘hoe word ik mijn eigen dominee’), een grote groep enthousiaste
mensen die verder willen praten, en ten slotte een groepje ontwikkelde leken, die
positief reageren en puntige, kritische vragen stellen. Die werden meegenomen in het
vervolg.97
De bedoeling van het programma was dat kijkers en presentator zich samen
concentreerden op de tekst, en dat werd in de visuele vormgeving van de eerste
aflevering van 11 januari 1966 tot uitdrukking gebracht in een eenvoudige setting van
de theoloog in zijn studeerkamer recht tegenover de kijker: geen gespreksgroep, geen
visuele aanvullingen, maar uitsluitend de spreker die soms wat tekeningen maakt. In
de Volkskrant van 12 januari 1966 werd gevreesd vooreen terugval van het aantal kijkers
nu de spreker het wel helemaal van zijn tekst alleen moest hebben. Maar de 7V/?Cvan
29 april 1966 noemde dit afwijken van geijkte vormen juist verfrissend: ‘Met een
minimum aan visualisering wordt hier gepoogd contact te leggen tussen de spreker
en verklaarder in de studio en de mensen thuis voor het beeldscherm.’ Volgens
presentator Bouhuijs wilde Erik de Vries alleen functionele beelden. ‘Geen meisjes
die wriemelen aan een halskettinkje.’ De Vries streefde naar een intens samengaan
van inhoud en vorm:

Die man bespreekt niet alleen de techniek met je, maar iedere uitzending luistert
ie nauwkeurig naar wat je zegt. Hij maakt het inhoudelijk helemaal mee. Hij
coacht je gewoon. Ik zou me geen raad weten met een jongen die het alleen
technisch om de uitzending was begonnen.98

In een boekuitgave bij de tweede reeks verwoorden de auteurs die inhoudelijke
inbreng als volgt:
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Erik de Vries verstoorde stelselmatig onze vrome bespiegelingen, zette ons met
nimmer aflatende energie in de spanning tussen camera en bijbel, maakte ons
vertrouwd met het onderscheiden van ‘the have nots’ en ‘the have gods’, ervoor
zorg dragend dat ‘zijn’ programma ‘christelijk spraakgebrek en bijbels spraakge
bruik’ zo verantwoord mogelijk uit de verf kwam."
In zijn regie paarde De Vries principiële aandacht voor de inhoud van het programma
aan zijn grote kennis van de technische en visuele mogelijkheden van het medium en
van het mogelijke effect van de beelden op de kijker, terwijl hij waakte voor eenvoudig
effectbejag. Ter voltooiing van zijn missie met televisie als een medium dat de potentie
heeft te leiden tot wederzijds begrip over culturele en geografische (en ook religieuze)
grenzen heen, moest de kijker intensief betrokken raken bij het getoonde en werkelijk
leren ‘ver te zien’. Het instrument daarbij was de camera. In zijn regiestijl koos De
Vries duidelijk voor het visuele uitgangspunt, het zoveel mogelijk in beeld vertellen,
analoog aan de film. Zijn oog voor details en zijn ervaring als fotograaf en cameraman
hielpen hem ontegenzeglijk dat in praktijk te brengen. Zoals Ger Lugtenburg van de
avro het formuleerde: ‘Hij maakte de meest gave beeldcomposities.’100 Hij kon goed
uit de voeten met livetelevisie, dat hem het liefst was en voor hem het specifieke van
televisie als medium uitmaakte, namelijk de directe overdracht. Op de vierkante
millimeter van de studio probeerde hij de opname te laten ontstijgen aan het
‘geploeter’ op de vloer en de kijkers zo een authentieke ervaring te bieden, een
ontdekking.
‘Eindelijk erkenning’
In 1966 werd aan Erik de Vries de Zilveren Nipkowschijf toegekend. ‘Eindelijk
erkenning’, zo schreven verschillende vrienden in hun persoonlijke felicitaties. Het
was een hulde aan de ‘bezeten pionier’.101 Het feit dat hij geen vaste plaats in de omroep
had verworven, speelde in de reacties mee, evenals de constatering dat de Nederlandse
televisie juist de visie en deskundigheid van De Vries zou kunnen gebruiken. Die
reacties duiden erop dat zijn ontslag bij de nts in 1953 een open wonde was gebleven,
ook in het publieke domein (de pers bleef erop terugkomen) en vormen een illustratie
van de nog altijd gebrekkige stand van zaken in de televisieproductie.102
De Zilveren Nipkowschijf, de prijs van de verzamelde Nederlandse televisiecritici,
werd in 1961 voor het eerst toegekend aan Pierre Jansen en Leen Timp voor hun
programma Kunstgrepen (avro) en wordt nog elk jaar uitgereikt. Mies Bouwman
kreeg hem in 1962, en in 1966 viel de eer dus te beurt aan De Vries voor zijn aandeel
in drie programma’s: Opspraak, Dichterbij en Mies en scène. Bij de feestelijke uitreiking
ervan op 2 mei luisterde De Vries naar het door vriend en collega Henk Schaafsma
opgestelde juryrapport, waarin zijn dienstbaarheid centraal staat: ‘Dienend de mensen
voor de camera’s, dienend ook de mensen thuis, die hij niet als kijkers-zonder-meer
maar als deelnemers in een communicatieproces wil bereiken.’ De jury had waarge
nomen hoe hij zich als regisseur engageerde met het getoonde en daarbij voor iedere
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inhoud de passende vorm wist te vinden. De televisiecritici stelden met voldoening
vast

dat zij in Erik de Vries een pionier kunnen eren die na een ervaring van dertig
jaar nog steeds in de voorhoede staat: een consciëntieuze vakman die elke nieuwe
taak als een nieuwe uitdaging aanvaardt; een man die in zich verenigt de
kwaliteiten van de kunstenaar en de technicus, die vaak tegendraads zijn eigen
weg gaat, die televisie niet nastreeft als doel maar hanteert als middel.10’
In zijn aanvaardingsrede reageerde De Vries direct op dat tegendraadse. Hij noemde
zichzelf eerder ‘meegaand’. ‘Toen ik ontdekte dat ik dus althans op dit punt tegen
draads was, heb ik troost gezocht: dan toch maar liever eigenwijs dan eigendom.’ Hij
raakte daarmee de kern van zijn professionele leven. Hij hoorde immers nergens bij,
behalve bij televisie, maar dat dan ook helemaal, of het moest zijn dat hij als
'Ikoorknaap' en ‘Miesdienaar’ genadig onderdak had gevonden. Zeker in het licht
van deze tegendraadsheid was De Vries in zijn dankwoord opvallend positief over het
verzuilde omroepbestel, dat hij als een model voor confrontaties tussen visies bepleitte.
Het winnen van de prijs betekende erkenning. De beoordelaars waren immers
televisiecritici die ongeacht de kleur van hun dagblad louter professioneel dienden te
oordelen en dat ook hadden gedaan. De Vries bleef veeleisend. Volgens hem werden
lang niet alle mogelijkheden optimaal benut. Hij zag nog ruimte voor een sterkere
nts, voor regionale televisie en voor wereldtelevisie. Hij nam het aanwezige publiek
mee terug naar de uitvinding van de nipkowschijf, de verbetering ervan in het NatLab
van Philips en de vervanging ervan door een elektronisch systeem met nieuwe beloften
voor de toekomst.104
Hij keek verwachtingsvol naar die toekomst, ook omdat hij voorzag dat televisie
ons beeld van de werkelijkheid nog meer zou gaan bepalen. Dit was een voorspelling
die voor hem geen enkele bedreiging inhield, maar eerder juist als een bevestiging
werd gezien van de potentie van de televisie als cultureel medium. De strijd daarvoor
zou De Vries binnen en buiten het omroepbestel proberen te leveren. Het moment
waarop De Vries de Nipkowschijf aanvaardde markeert een overgang. In de tweede
helft van de jaren zestig zette namelijk een tendens tot ontzuiling door, die onder
meer tot uitdrukking kwam in lossere verbanden tussen organisaties die van oudsher
tot dezelfde zuil behoorden, in een afnemende trouw van de achterban aan de
omroeporganisatie, in de populariteit van nieuwe zenders zoals de tros en ook in de
discussie over commercialiteit in de ether die in 1965 tot de val van het kabinet-Marijnen had geleid.105
Televisie was in de jaren zestig uitgegroeid tot de nieuwe vorm van cultuurconsumptie. In 1969 stond in bijna ieder huis een toestel waarop via twee zenders ongeveer
veertig zenduren aan programma’s te ontvangen waren. Naast het dagelijkse journaal
behaalden met name amusementsprogramma’s een hoge kijkdichtheid (quizzen, spel
en praatprogramma’s) en sport.106 De televisie was het centrum geworden van de
beleving van huiselijkheid en gezinsintimiteit. Nieuwe vormen van populaire cultuur
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communiceerden over maatschappelijke grenzen heen met de kijkers thuis. De
zogenaamde getuigende programma's’ (actualiteitenrubrieken en kerkelijke uitzen
dingen) vertolkten de stem van een specifiek segment in de Nederlandse samenleving,
maar amusementsprogramma’s in het algemeen richtten zich op een grote televisiegemeenschap. Televisie gaf in toenemende mate mensen een stem en gezicht als
individuen en niet zozeer als vertegenwoordigers van een klasse of zuil.107 In die
context zou De Vries aandacht blijven vragen voor de betekenis van televisie voor
mensen in grote en in kleine culturele gemeenschappen.
Toen De Vries de Zilveren Nipkowschijf in 1966 in ontvangst nam, had hij zijn
belangrijkste werk voor televisie als regisseur al achter de rug. Zijn missie met televisie
zou zich in de volgende jaren in toenemende mate richten op cultuur en educatie, of
liever op educatie over cultuur, dat hij als het kerndomein van televisie beschouwde.
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Cultuur en educatie:
Suriname en de Antillen, Teleac en de regio

Ik geloof in televisie als medium voor
cultuur en culturele uitwisseling.1

In een vraaggesprek over televisie voor een AVRO-jeugduitzending formuleerde Erik
de Vries een van de belangrijkste drijfveren om zijn leven aan televisie te wijden:
Het binnenkomen in de huiskamer, de kansen om de wereld iets voor te leggen,
om de mensen iets ter kennisname aan te bieden waar je zelf enthousiast over
bent. Die educatieve kant, en die is er natuurlijk veel sterker dan in de bioscoop,
vind ik belangrijk.2
We hebben eerder al ter sprake gebracht dat Erik de Vries vanaf zijn eerste kennis
making met televisie de mogelijkheden van communicatie over culturele en geogra
fische grenzen heen zag en dat hij het overschrijden van die grenzen vóór alles wilde
stimuleren. Televisie kon mensen immers inzicht geven in hun cultuur en in die van
anderen, en daardoor tot wederzijds begrip leiden. Televisie baande volgens hem
vanwege de potentie om culturele en ideologische afstanden te overbruggen zelfs de
weg naar de wereldvrede. Ook al zou dit onbereikbare ideaal bij zijn leven niet
gerealiseerd worden, voorlichting en educatie over cultuur in brede zin bleven hoog
op zijn agenda staan. Die bleken ook meer binnen handbereik, zoals hij zelfbij de
opbouw van televisiediensten had kunnen ervaren: bij Philips in Eindhoven tijdens
pet, in Costa Rica en bij zijn advieswerk in verschillende Europese landen en in
Latijns-Amerika.
Bij alle activiteiten die De Vries met en voor televisie in zijn werkend leven had
ondernomen, beschouwde hij educatie over cultuur tot het kerndomein van televisie.
Dat klinkt veel schoolser dan De Vries bedoelde, al behoorde tot zijn cultuureduca
tieve programma wel degelijk ook een televisie-universiteit, zoals we nog zullen
bespreken. Meer in het algemeen ging het hem om geestelijke en culturele verheffing.
Die klonk ook door in de activiteiten van het Nederlands Cultureel Contact (ncc),
waarmee hij in de jaren vijftig verbondenheid voelde, maar zonder dat hij geloofde
in de ‘crisis der cultuur’, een observatie die voor het ncc een belangrijke motor van
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zijn activiteiten was. Hij zag vooral kansen, met name ook voor jongeren, die zich in
zijn visie moesten behelpen met een beperkt aanbod:

Er zijn gewichtiger dingen dan Pipo, Coco en Dodo. Ik hoop dat komende
jeugdprogramma’s onze jongeren vaak zullen dwingen om flink hoog op hun
geestelijke tenen te gaan staan. Daarnaast zullen de schooltelevisieprogramma ’s
natuurlijk een goede stap in de richting van zo nuttig mogelijk gebruik van het
medium betekenen. Bedenk eens wat televisie voor de zo noodzakelijke kunst
zinnige vorming kan doen.’
Praktisch als hij was, meende hij dat zaterdagochtendprogramma’s in de winter goed
opbouwend werk voor volwassenen konden doen: een volksuniversiteit, informatieve
programma s, voortbouwend op de schooltijd die iedereen heeft gehad.
Culturele televisie-educatie kreeg specifiek vorm in verschillende projecten die hij
ondernam. Die bespreken we in dit hoofdstuk, waarbij we de reikwijdte van cultuur
educatie op televisie volgens De Vries als vertrekpunt nemen. Die betrof verschillende
niveaus: het mondiale (culturele uitwisseling met overzeese rijksdelen), het nationale
(een televisieacademie) en het regionale (de stimulering van het culturele leven in de
provincie). Aan alle drie niveaus was hij even toegewijd, maar het mondiale krijgt hier
meer ruimte, omdat het zijn volhardendheid illustreert inzake cultuureducatie en zijn
concentratie op inhoud in plaats van ‘politiek’. Bij zijn inspanningen om de cultuur
educatie op televisie inhoud en vorm te geven, zou De Vries nieuwe gebieden betreden
waarop hij verschillende spelers trof, elk met hun eigen ambities en belangen. De
ontwikkeling van televisie was een ontdekkingreis, telkens weer, en het ideaal van het
medium moest steeds opnieuw worden bevochten. Zoals zal blijken, zou De Vries
zich vanaf het begin van de jaren zestig meer en meer bepalen tot het inrichten van
televisie als specifieke culturele ruimte met voorlichtende functie. Die opdracht zocht
hij steeds dichter bij huis.
koninkrijksrelaties

I

Aan het eind van de jaren vijftig werd in verschillende landen in het Caribische gebied
en in Latijns-Amerika die nog geen televisiedienst hadden, de roep om zenders en
programma’s sterk. Bij de voorbereiding van zijn reis naar Costa Rica en meer nog
tijdens zijn verblijf daar in 1956 had Erik de Vries verschillende signalen uit de regio
gekregen dat men met televisie wilde beginnen en dat er behoefte was aan zijn
expertise. Zijn langdurige pogingen om in Uruguay aan de slag te gaan, die eerder in
dit boek ter sprake zijn gekomen, waren daarvan het gevolg. Van Costa Rica op weg
terug naar Nederland bracht De Vries met zijn vrouw in oktober 1956 een bezoek aan
Venezuela. Van daaruit deed hij kort Cura^ao aan, nadat hem om advies gevraagd
was over de mogelijkheden van een televisiedienst op dit eiland. Daar was op dat
moment een ook op Cura^ao gericht commercieel televisiestation uit Venezuela actief,
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Radio Caracas Televisión (rctv), maar er gingen stemmen op voor een eigen, nietcommercieel station op Cura^ao zelf.
Erik de Vries voelde zich, met zijn visie op televisie als instrument van culturele
uitwisseling, betrokken bij de ontwikkeling van televisie op Cura^ao en ook in
Suriname. Zijn contacten liepen veelal via de Stichting voor Culturele Samenwerking
met Suriname en de Nederlandse Antillen (Sticusa). Hij pleitte voor een grote mate
van zelfstandigheid en onafhankelijkheid en wilde bijdragen om deze in de praktijk
te brengen. Dat kon op twee manieren: vanuit Nederland en ter plekke. Bij Suriname
raakte hij betrokken vanaf eind jaren vijftig, met name vanwege in Nederland uit
gezonden programma’s over Suriname en later, in de jaren zestig, door Nederlandse
nieuwsitems op de Surinaamse televisie. Het verhaal over de Antillen betreft vooral
de strijd om het beheer van televisie en de ontwikkeling van een programmaschema
voor televisie op Cura^ao.
Op 28 december 1955 werd Sticusa opgericht door de ministers van ok&w en van
Overzeese Rijksdelen. De stichting had tot doel het versterken van de culturele banden
tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, waarmee zij voortbouwde
op de grondslagen die al in 1948 door de voormalige Stichting voor Culturele
Samenwerking werden gelegd. De drie landen zouden elkaar hulp en bijstand verlenen
en overleg plegen over gezamenlijke aangelegenheden, waaronder cultuur.
Sticusa streefde ernaar de ontwikkeling van een Surinaamse en Antilliaanse cultuur
te helpen bevorderen en daarbij tweerichtingsverkeer in stand te houden, dat wil
zeggen enerzijds de cultuur van Suriname en de Antillen uitdragen in Nederland en
anderzijds de westerse cultuur, met name de Nederlandse, overzee presenteren.4 Het
betrof kortom zowel culturele zelfontplooiing als cultuurspreiding. Dat De Vries iets
in de stichting zag en voor televisie een rol zag weggelegd bij het realiseren van haar
doelstelling, is niet verwonderlijk. Het contact mondde uit in een lange verbintenis
vol ups en downs, die vrijwel voortduurde tot de opheffing van Sticusa op 1 januari
1989.
Ter intensivering van de culturele samenwerking werd in 1961 een onafhankelijke
adviesraad ingesteld, die de betrokken ministeries moest adviseren. Het initiatief
daartoe kwam van A.J. Morpurgo, minister van Onderwijs en Volksontwikkeling van
Suriname, en I.C. Debrot, minister van Cultuur en Opvoeding van de Nederlandse
Antillen, die meenden dat in eigen land het culturele beleid al te zeer werd bepaald
door het Sticusa-bestuur in Nederland, zonder dat hun regeringen daarin voldoende
werden gekend. Ook wilden ze hun eigen regeringen stimuleren ontwikkelingen op
cultureel gebied niet op hun particuliere beloop te laten (zoals met Sticusa en
aanverwante centra het geval was), maar daarvoor ook zelf verantwoordelijkheid te
aanvaarden. Met de uitvoering van de adviezen werd veelal Sticusa belast, dat met de
adviesraad de secretaris deelde, M. Thijs. In de raad zaten mensen als Lou Lichtveld
(beter bekend als Albert Helman), Hugo Pos, A. Quintus Bosz, A.J. Morpurgo, I.C.
Debrot en N.C. (Cola) Debrot, S.M. Henriquez-Alvarez Correa, H.J. Reinink, W.F.
de Gaay Fortman en C. Schelfhout.* Met een aantal van hen zou De Vries regelmatig
contact hebben in het kader van zijn overzeese activiteiten.
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Televisieopbouw op de Antillen

In augustus 1956, toen De Vries voor Unesco in Costa Rica aan het werk was, ontving
hij een brief van R. Bos Verschuur, chef van de technische dienst van de Landsradio
op Cura^ao en televisiepionier in Willemstad, die een situatie schetste die erg doet
denken aan de allereerste experimenten met televisie in Nederland in de jaren dertig.
Bos Verschuur was al twee jaar aan het experimenteren en had in dat verband tussen
1954 en 1956 ‘op een zeer eenvoudige manier’ enkele uitzendingen verzorgd, die op
enkele kilometers afstand goed te volgen waren, zij het op een gering aantal ontvang
toestellen. Op het moment van schrijven had hij een vergunning om op nietcommerciële basis uitzendingen te doen, en tegelijkertijd probeerde hij de ontvangst
van de zender uit Caracas te verbeteren. Een grotere zorg was echter het samenstellen
van een programma en programmamateriaal, en daarover wilde hij De Vries raadplegen.6
De Vries nam persoonlijk kennis van de situatie toen hij vanuit Costa Rica via
Venezuela op weg naar huis een kort bezoek aan Cura^ao en Bos Verschuur bracht,
maar een mogelijkheid tot samenwerking diende zich niet snel aan. Dat hij sympa
thiek stond tegenover de inspanningen van Bos Verschuur laat zich raden, en eenmaal
terug in Nederland volgde hij de ontwikkelingen op de Antillen op de voet, te meer
omdat Nederland in de nieuwe koninkrijksrelatie een stimulerende rol zou kunnen
spelen bij de opbouw van een autonome televisiezender aldaar.
Een directe aanleiding daarvoor zou zich al snel aandienen. Eind 1956 werd de nv
Netherlands Antilles Television and Electronic Company (Natec) opgericht, die zich
toelegde op de installatie en exploitatie in de Nederlandse Antillen van televisiezendstations en op de vervaardiging en verhandeling van elektronische apparaten en
onderdelen daarvan. Deze Amerikaanse onderneming, dochter van rko Radio Pictures, wilde op Aruba en Cura^ao televisiestations plaatsen van het closed circuit-pnncipe, wat zou neerkomen op televisiedistributie via draadkabels aan de abonnees. In
de toekomst, wanneer de Amerikaanse zenders zover zouden zijn, zouden deze stations
als relaiszenders optreden, dat wil zeggen als straalzenders die transmissie mogelijk
maken over grote afstanden. Begin januari 1957 ontving De Vries bericht dat inmid
dels bij de Antilliaanse regering een concessie was aangevraagd, die in augustus van
dat jaar ook daadwerkelijk werd verleend.7
Dat De Vries hiervan op de hoogte werd gesteld, had hij te danken aan Philips. Het
bedrijf was ‘ongerust’ over de mogelijk eenzijdige Spaanse beïnvloeding van Cura^ao
door ‘het inblaassignaal’ van de zender in Venezuela en over de Duitse activiteit in
het Caribische gebied voor zenderlevering, namelijk door Siemens.8 Vanwege het
economische klimaat op de Antillen, dat Philips als gunstig beoordeelde voor de
introductie van televisie, wilde het Nederlandse bedrijf de lokale afzetmarkt voor
zenders en ontvangers en de ontwikkeling van een televisiestudio niet zomaar overla
ten aan buitenlandse investeerders. Philips wist dat De Vries al op Cura^ao was
geweest en overlegde met hem over de mogelijkheden op de Antillen.9
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De Vries was ongetwijfeld vanwege zijn bekendheid met het Caribische gebied de
enige Nederlander die de ontstane situatie kon beoordelen. Die was intussen gecom
pliceerd door het feit dat de Venezolaanse zender in 1957 een groter vermogen had
gekregen. Daardoor werd niet alleen het bereik groter op Aruba en Curaq:ao, maar
ontstond er vooral een enorme belangstelling voor televisie. Deze interesse kon onder
meer kon worden afgemeten aan de drommen mensen voor etalages met televisietoe
stellen. Daarvan kwamen er in de loop van 1957 meer en meer in de verkoop, zoals
werd opgetekend in een onderzoeksrapport dat op instigatie van de zogenaamde
Hoofdlandengroep Latijns-Amerika van Philips tot stand kwam.10
De toenemende belangstelling was niet zonder meer een indicatie van de uitzending
van eigen programma’s van enige kwaliteit. Integendeel, de programma’s die ontvan
gen konden worden, waren vrijwel geheel in het Spaans. De reclame overheerste en
het nieuws in bijvoorbeeld het Venezolaanse programma El observator mocht dan
relatief gezien van redelijke kwaliteit zijn, het voldeed nog niet aan de professionele
norm die in andere landen in dit genre werd gehaald. ‘Het beeldscherm vertoont het
opschrift ‘Nieuws’ en verder hoort men een onzichtbare omroeper.’11
Maar het belangrijkst was de constatering dat onder invloed van de ‘Zuid-Amerikaanse inwaaiprogramma’s’ het eigen karakter van de ABC-eilanden verloren dreigde
te gaan. Dat was niet helemaal denkbeeldig, want ook het radiowezen op de Antillen
was sterk ‘verzuidamerikaanst’. Bovendien stond er een concessie uit voor commer
ciële televisie op Curagao en Aruba. De introductie van een nieuw medium bood de
mogelijkheid om een eigen stem in de ether te ontwikkelen, maar dan moesten er wel
snel concrete plannen gemaakt worden. Daar lag een taak voor Erik de Vries, die hij
eerst informeel oppakte, maar die al snel dankzij de opdracht van de regering en Sticusa
een officieel karakter kreeg.
Primair wilde hij aanknopen bij de initiatieven van televisiepionier Bos Verschuur
in Willemstad. ‘Toch nooit tv zonder jou!?’ schreef hij deze, terwijl hij zocht naar een
vorm voor televisie overzee. Hij vervolgde met een verzoek om Verschuurs ‘warmste
ideeën' voor zijn plan om een televisie-exploitatiemaatschappij op te richten voor
Nederland, de Antillen en Suriname. De Vries liet zich daarbij inspireren door de
commerciële Televisie Exploitatie Maatschappij (tem), die in 1956 werd opgericht als
vervolg op de E55. De Nederlandse commercie zou zo contact hebben met het
aanstaande Amerikaanse netwerk; Cura^ao en Suriname zouden partner in een (ook
financieel) groter geheel zijn. ‘Voor wat betreft materiaalaankoop, programmamoge
lijkheden, ervaringsuitwisseling, enz. winnen ze er alledrie bij!’ aldus De Vries.12 Een
dergelijke ‘Intercontinentale tem’ was voor De Vries ook een mogelijkheid om de
‘koninkrijksgedachte’ in televisie gestalte te geven.13 En zij bood tegelijkertijd een
alternatief voor een televisiemonopolie van de Amerikaanse commerciële combinatie
(de al genoemde Natec).
Philips, die de tem in Nederland steunde, had belang bij een alternatief, namelijk
‘een nationale Antilliaanse (zo nodig deels Nederlandse) onderneming , die de
televisie-exploitatie op de kleine markt aandurfde en waarvoor de steun van de
overheid, culturele instanties en grote bedrijven onontbeerlijk werd geacht.14 Steun
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van de overheid was er zeker. A. Jonkers, chef directie Suriname en de Nederlandse
Antillen van het ministerie van Overzee, probeerde via de officiële kanalen een gezond
televisiebestel te bevorderen, en ook I.C. Debrot, minister van Cultuur en Opvoeding,
pleitte voor de vestiging van een Nederlands radio- en televisiestation op Cura^ao, als
tegenwicht voor mogelijke ‘vervreemding’ bij televisie die uitsluitend uit Amerika
kwam.15 Philips wilde helpen met een eenvoudige studio en een zender met een link
naar Aruba. Het bedrijf steunde de gedachte van een gemeenschappelijke onderne
ming van tem en lokale belanghebbenden (waaronder kranten en bioscopen) die de
beste kans maakte op een concessie van de overheid. De uitwerking zou idealiter met
steun van Sticusa, de Wereldomroep en de Nederlandse tem tot stand moeten
komen.16
Bos Verschuur kon ter plekke niet veel uitrichten vanwege de uitzendconcessie die
in augustus 1957 aan de Natec was verleend. Daarop formaliseerde De Vries zijn ideeën
via Sticusa in een voorlopig programmaschema dat een duidelijk nationaal Antilliaans
karakter droeg: folklore, muziek van de eilanden, aangevuld met materiaal van de nts
(nieuwsitems, documentaires, Europese films, telerecordings) en telerecordings uit
Amerika, en een transmissie van Venezolaanse programma’s. Tezamen was dit
bedoeld voor een uur televisie per week voor volwassenen en een half uur voor
kinderen:
Volwassenen
ic week:
Koninkrijksjournaal en nieuws, incl. sport en buitenlandse bezoe
15 min.
kers (met voorkeur voor bezoekers uit Suriname en Nederland)
Antilliaanse orkesten, zangers, dansers, en/of bezoekende kunste
35 min.
naars uit Suriname en Nederland; onderbroken door
Gezondheidszorg, hygiëne, ehbo.
10 min.

2C week:
15 min.
35 min.
10 min.
3C week:
15 min.
35 min.

Zie boven
Koninkrijks-quiz
Folklore of musea (internationaal)

10 min.

Zie boven
Toneel, musical, opera, ballet (Nederlandse telerecording of
plaat[s]elijk) evt. aangevuld met
In- en export, landbouw, industrie.

4C week:
15 min.
35 min.
10 min.

Zie boven
“Ons Land” (met wedstrijd en prijzen voor kijkers)
Uw Regering of Uw Unesco/Ambassade
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Kinderen:
10 min.
20 min.

Altijd wereldkinderjournaal en
Afwisselend natuurkunde proeven in de huiskamer, Zorg voor
huisdieren en jezelf, Muziek, zang, dans dóór kinderen, Zelfdoen
(tekenen, timmeren, modelbouwen, elektriciteit, fotografie), Kinderforum.1?

Praktische informatie werd dus afgewisseld met onderwerpen op het gebied van kunst
en cultuur. Bovendien — en dat was nieuw ten opzichte van zijn programmaschema
voor televisie in Costa Rica — was er een culturele uitwisseling tussen de landen binnen
het koninkrijk. Het actief aanspreken van de kijker was een minstens zo belangrijke
vormkwestie, waartoe De Vries amusement geschikt achtte. Het zou nog twee jaar
duren voordat hij zijn ideeën op Cura^ao zelf als advies ter ondersteuning van televisie
aldaar kon aanbieden. Intussen was het door Natec voorziene closedczrcwzï-distributiesysteem onrendabel gebleken; de concessie verliep in augustus 1958 en van een eigen
televisiestation bleek op korte termijn geen sprake. De Antilliaanse regering zocht in
samenspraak met de Nederlandse een nieuwe weg voor televisie op de Antillen.

Tele-Cura^ao
De eerste steen voor een televisiestudio op Cura^ao aan de ‘Berg Arrarat’ in Willem
stad werd op 12 januari 1960 gelegd. De door Philips gebouwde zender, die bij een
voorlopige concessie van twee jaar geëxploiteerd werd door de Amerikaanse Bartell
Media Corporation, kreeg de naam Tele-Cura^ao. ’8 Erik de Vries werd door de
Nederlandse regering aan die van de de Antillen aanbevolen als adviseur inzake televisie:
een crack op programmatisch gebied. [... ] Hij is een freelance, staat dus volkomen
vrij, maar aan de andere kant zijn zijn contacten met de nts toch weer van dien
aard, dat hij een uitstekende trait-d’union met deze organisatie kan zijn.19

In augustus 1960 zou De Vries aan Cura^ao een bezoek brengen om adviezen te
verstrekken aan de regering van de Nederlandse Antillen over de programmering van
de televisie op Curaq:ao en Aruba. De kosten werden gedeeld. Sticusa, dat een
werkcomité had opgericht onder de naam Televisie Nederlandse Antillen, betaalde
de reis en werd belast met de voorbereiding, de Nederlandse regering zegde een
honorarium toe van 2000 gulden plus nog eens 600 gulden voor uitrusting; het verblijf
op de Antillen en een daggeldvergoeding van 30 Antilliaanse guldens kwamen voor
rekening van de regering aldaar.20
Op 29 juli 1960 vloog Erik de Vries naar Cura^ao, vooralsnog voor een bezoek van
twee weken, maar hij zou veel langer wegblijven, zij het niet vanwege Cura^ao. Hij
werd uitgezwaaid door M. Thijs van Sticusa en vertrok goedmoeds 21 en met een
gezonde tegenzin in bevoogding. Eerder geloofde hij dat de Antillen zelf hun zaken
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moesten en ook konden opknappen. Hij wilde daarbij de nodige raadgevingen
verstrekken:

Ik geloof in televisie als medium voor cultuur en culturele uitwisseling. [...]
Televisie geeft de kans om het land aan zichzelf te tonen, het zichzelf te leren
kennen en te zien. Haar taak is niet alleen cultuurspreiding maar ook cultuurverdieping. Men moet de uitwisseling van programma’s bekijken in wijder verband.
De bevolking moet niet alleen kennis kunnen maken met andere landen, maar
in die andere landen ook haar visitekaartje afgeven. Dat is voor de Antillen een
zeer belangrijk aspect. Ook daarom moeten de Antilliaanse programma’s goed
zijn. Ze moeten op ruime schaal kunnen worden uitgezonden, en zo de aandacht
vestigen op dit land, op deze eilanden, die proberen hun toeristenbezoek op te
voeren.22
Bij al zijn idealisme vergat hij de economische waarde van culturele informatie niet,
In dat opzicht was televisie voor hem kennelijk ook een belangrijk instrument voor
de algemene ontwikkeling van een land.
Op 31 juli 1960 ging het eerste televisieprogramma van Tele-Curac;ao de lucht in
met een optreden van Wim Sonneveld ter plaatse, die zijn ervaringen in De Telegraaf
van 4 augustus liet optekenen. Hij memoreerde dat iedereen de programma’s wilde
zien en dat er meer toestellen in een week werden verkocht dan in de vier jaar daarvoor.
Voor de openingsdag had Philips in alle cafés en restaurants en clublokalen en ook
bij vele particulieren een televisietoestel geplaatst. Toen de mensen van Philips de
volgende dag kwamen om de toestellen op te halen, wilde bijna niemand het toestel
teruggeven; iedereen kocht het. Het optreden van Sonneveld was volstrekt afwijkend
van de programmering, die bij een uitzendschema van vijf uur voor tachtig procent
bestond uit Amerikaanse films en televisieseries, die zonder ondertiteling in het Engels
werden uitgezonden — dit in tegenstelling tot de series die via het Venezolaanse station
Cura^ao binnenkwamen en die evenzeer van Amerikaanse herkomst waren, maar in
het Spaans waren gedubd.2*
Het enthousiasme van het publiek — niet anders dan elders waar het voor het eerst
televisiebeelden zag, hoe krakkemikkig die ook waren — werd bepaald niet gedeeld
door Erik de Vries. In de brieven aan zijn vrouw klaagde hij steen en been over de
omstandigheden waarin hij was ontvangen, in een krot van een hotel van waaruit hij
na een nacht direct verhuisde, over het ontbreken van de beloofde tegemoetkoming
in Antilliaans geld bij aankomst en het amateurisme dat de televisieorganisatie ken
merkte. De hem door minister Debrot toegewezen medewerkers waren nauwelijks
beschikbaar. Het was ‘bij de Costaricanen af, en al na een dag meldde hij: ‘Ik vraag
me afof ik hier wel twee weken nuttig kan blijven. Het werk zoals ik dat op ’t ogenblik
ga zien, ligt helemaal in Holland. Maar die twee weken staan in het contract, zelfs
twee tot vier weken.>24 Hij constateerde namelijk zoveel technische achterstand (slecht
camerawerk, slechte belichting) dat een goede programmering nog veel verder weg
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t Is niet te vertellen dat geklungel en daarom moet je dat ook maar niemand
zeggen. Als ik zo een programma bracht met m’n zoontjes van 7 en 9 als cameralieden verdronk ik de hele familie. En dat gaat alle avonden zo — en ik moet me
daar echt niet mee bemoeien.25
Zijn sombere stemming illustreert dat hij maar moeilijk uit de voeten kon waar de
basisvoorwaarden voor televisie ontbraken, dat wil zeggen een zekere mate van
professionalisme en de aanwezigheid van vakmensen, zowel op technisch als op
cultureel vlak. En wat dat laatste betreft tastte hij ook al mis, zoals bleek bij een bezoek
aan het Culturele Centrum van Cura^ao, waar hij films voor de televisieprogramme
ring wilde uitzoeken. ‘De beheerder vertelde daar dat de voorzitter alle goede films
gejat had voor zijn privé-verzameling (de beste van het eiland).’26 Toch ‘goedmoeds’
aan het werk bepaalde hij zich tot het in elkaar zetten van een programma, waarvoor
hij lokaal materiaal zocht en tegelijk programma’s uit Nederland liet komen, en legde
hij contacten: met Shell, met het anp en vanzelfsprekend met Philips, die alle op
Cura^ao waren vertegenwoordigd.

Programma’s uit Nederland

Bij gebrek aan lokaal materiaal, waardoor hij zijn ambities met betrekking tot lokale
cultuurverdieping via televisie moest bijstellen, werd het organiseren van de Neder
landse bijdrage aan een Antilliaans televisieprogramma zijn eerste zorg, en daarvoor
was hij afhankelijk van medewerking uit Nederland. Zijn steun en toeverlaat en
persoonlijke vriend Rob de la Rive Box, hoofd radio en televisie van de Nederlandse
Rijksvoorlichtingsdienst, bemiddelde daarbij. Dat moest omzichtig gebeuren, omdat
(zoals uit de correspondentie tussen hem en De Vries blijkt) meerdere spelers meenden
in de zaak van de Antilliaanse televisie een stem te hebben, terwijl ze tegelijkertijd
daarbij juist weinig daadkracht vertoonden. De la Rive Box doelde op onder meer
Sticusa en de nts, en zijn eigen rvd, die bij voorkeur de Antilliaanse en Surinaamse
televisiezaak aan de Wereldomroep wilden overlaten,
maar dan moet ik wel heel erg op de goede bedoelingen vertrouwen dat jouw
belangrijke missie de follow-up krijgt die je reis eigenlijk pas tot iets zinvols maakt.
[...] Als jouw missie maar resultaat oplevert, dat is nog echt mijn enige zorg. Zorg
onder de huidige omstandigheden in de eerste plaats voor een uitstekende
verstandhouding met de Wereldomroep. Al het andere is en blijft wel verzekerd,
behoudens dan die met de nts waar toch nooit een pijl op te trekken valt. Heb
je de Wereldomroep mee, dan vind je R. [Rengelink van de nts] wel in het
kielzog.27

Dat had De Vries zich ook gerealiseerd, gezien het telegram dat hij op 16 augustus
1960 aan de Wereldomroep in Hilversum stuurde met het dringende verzoek om
toezending van
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ongeadapteerde programma’s voor wekelijks halfuur licht en halfuur serieus
genres respectievelijk nieuwe oogst en bloei welke zeer gunstig beoordeeld stop
reikhalzend naar kwartier selectie weekjournaal half ncderland half europa met
nederlands commentaar maar kan uitsluitend ingezet worden indien geregelde
toezending vaste dag verzekerd stop.28
Nu Tele-Cura^ao daadwerkelijk was begonnen, was de inbreng van Nederlandse
televisiezijde zelfs van doorslaggevend belang geworden voor het welslagen. De Vries’
eerste teleurstelling had de drang om er — als het om televisie ging — ter plekke iets
van te maken uiteindelijk niet gehinderd. Aan De la Rive Box schreef hij:
Tien dagen ben ik nu op de Antillen en daar zijn echt wel een paar uur bij geweest
waarin ik aan de zin van mijn missie getwijfeld heb. Maar ik weet het nu zeker:
we moeten wat heel goeds gaan doen en gauw. [...] wat we nu met regelmaat van
een vliegverbinding moeten sturen naar Willemstad is:
a. <een serieus programma van plm 29 minuten (maandag 18.30 tot 19.00 resp.
donderdag van 18.30-19.00 uur)
b. een licht programma van plm 29 minuten (donderdag 18.30-19.00 uur)
c. een weekjournaal van 15 minuten, half nederlands, half europees: voorlopig
vrijdag 19.15-19.30 uur gereserveerd, maar in principe 1 dag na vaste aankomstdag van vliegtuig. Zo min mogelijk doublures met Polygoon!
Van a en b zou er zo spoedig mogelijk hier een buffervoorraad voor 1 maand
moeten zijn, zodat programma’s geplanned kunnen worden en drie weken van
tevoren kunnen worden gepubliceerd. Voor programma’s van langere adem (45
tot max. 90 minuten) kan non-commercieel af en toe plaats gemaakt worden,
maar dan moeten die ook vier weken tevoren aanwezig zijn of in bijzondere
gevallen vast toegezegd en omschreven worden.29

De la Rive Box probeerde de relevante krachten in Nederland te mobiliseren om aan
die eisen te voldoen, maar hij stuitte op desinteresse, eigenbelang en bureaucratie. De
Wereldomroep had twee journaals gestuurd, maar leek niet geneigd om op reguliere
basis materiaal te leveren. De la Rive Box: ‘Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken
dat het de Wereldomroep er in de allereerste plaats om te doen is om nu eens eindelijk
met tv te gaan stoeien, m.a.w. het wereldomr. belang. Het Koninkrijksbelang laat ze
koud. De nts, die de verantwoordelijkheid voor een televisiebijdrage aan de Antillen
op de Wereldomroep had afgewenteld, zag zelf geen kans om materiaal vrij te maken.
‘We zijn dus al dik bezig een figuur als modder te slaan na al het dikke gepraat over
de financiële kanten en de bekende competentieprobleempjes, om nog maar niet te
spreken over de kansen die wij gaan verspelen.’30 En dat terwijl De Vries op de Antillen
zelf succes begon te boeken.
Als gevolg van zijn interventie bleek Shell bereid te zijn een half uur aan NTS-programma s per week te betalen zonder reclame, dat wil zeggen de zendtijd daarvoor te
kopen en een eventuele vergoeding voor de Nederlandse artiesten te garanderen. Met

178

CULTUUR EN EDUCATIE: SURINAME EN DE ANTILLEN, TELEAC EN DE REGIO

ds. Mietes was hij overeengekomen om iKOR-programma’s te plaatsen, en de films
van Dik Trom (hij doelde op de actuele kinderfilmproductie in Nederland) zouden
in delen uitgezonden worden in het kinderuurtje. De Vries kon alleen maar hopen
dat men in Nederland zou begrijpen hoe nodig ‘onze Nederlandse programma’s’
waren in het verder volkomen Amerikaanse programmaschema.3*
Ook vanuit de Antillen zelf werd nu enige druk uitgeoefend. Het had, volgens
minister Debrot, al te lang geduurd voordat Nederland inzag dat televisie voor de
Antillen van groot belang zou kunnen zijn. Daardoor dreigde Nederland de boot te
missen. Debrot doelde hoogstwaarschijnlijk op het feit dat er in de afgelopen jaren
ruimte was ontstaan voor de vestiging van buitenlandse televisiebelangen. Maar
volgens De la Rive Box had de rvd zich jarenlang ingespannen om de Antillen een
zender en een studio aan te bieden en werd er ‘van die kant met geen woord of
knipoogje gereageerd, terwijl men wel allerhande relaties met dubieuze Amerikaanse
kooplieden aanknoopte’.32
Beide reacties reflecteren de moeizame nieuwe relatie die was ontstaan na de
Statuutdag in 1954. De Antillen claimden de daarbij verworven autonomie niet zonder
moeite en Nederland moest zijn positie binnen de nieuwe koninkrijksrelaties herde
finiëren. Maar in de zomer van 1960 kon de rvd melden dat de regering van de
Antillen het recht kreeg ongelimiteerd tijd op te eisen voor regeringsprogramma’s.
Zij maakte van dit recht gebruik door, om te beginnen, tezamen met de nts en Sticusa
eenmaal per week een programma uit te zenden onder de titel Het koninkrijk in woord
en beeld. Dit programma moest Nederland tonen zoals het was. Met de Wereldomroep
zouden ‘groetenprogramma ’s’ worden gemaakt van Antillianen die in Nederland
werkten en studeerden, en ook het Nederlandse nieuws zou op het Cura^aose
televisiescherm te zien zijn.
Om het Nederlandse aandeel daarnaast een cultureel tintje te geven, maakte De
Vries zich sterk voor de uitzending van goede Nederlandse toneelstukken op TeleCura^ao. Bovendien kwam er ruimte voor een wekelijks, geheel Antilliaans program
ma van een kwartier onder de titel Nos terra (geënt op Ons land uit de eerste
programmaopzet van De Vries). Bij de trotse bekendmaking van het nieuwe televisieschema werd de inbreng van De Vries als inspirator hogelijk gewaardeerd.33 In dat
opzicht was zijn missie geslaagd. Uit de lijst van verzonden televisieprogramma’s die
waren bestemd voor de Nederlandse Antillen in de periode van 30 augustus 1960 tot
en met 6 februari 1961, blijkt dat het Nederlandse aandeel ruim voorhanden was:
minister Cals was te zien, er was berichtgeving over het Koninklijk Huis en over
Schiphol, er kwamen weekjournaals met onder meer de aardappeloogst, de onthulling
van het Lieverdje op het Amsterdamse Spui, stormschade, Sinterklaas, de kerstviering
op Soestdijk en de viering van Chanoeka, en beelden van de herdenking van de
geboortedag van Jacob Cats. Daarnaast kwamen de beloofde groetenprogramma s
en voor het culturele gedeelte nog een programma met Jiddische liedjes.34
Voor De Vries was dit alles ongetwijfeld een bewijs dat hij nuttig werk had gedaan.
Maar het was niet zijn dankbaarste klus geworden door de traagheid van de autori
teiten, de afhankelijkheid van Nederland en de sfeer op het eiland zelf, waarover hij
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ronduit negatief was. Zijn advieswerkzaamheden ten behoeve van Tele-Cura^ao
duurden tot 19 augustus 1960. Het verblijf van ruim twee weken had hij weten te
veraangenamen met een tussentijdse reis naar Sint-Maarten (die hij KLM-directeur De
Stoppelaar ‘afhandig’ had gemaakt) en naar Bonaire in het gezelschap van de ministers
N.C. (Cola) Debrot en I.C. Debrot.35
Voor beide eilanden adviseerde hij een ‘semitelevisieproject’ (half film, half
televi
halftelevisie), met een programma dat was samengesteld uit het beschikbare filmmateriaal van
de nts voor Cura^ao in het Nederlands. Dit kon worden vertoond in het cultureel
centrum op elk van de eilanden, eerst maandelijks en later mogelijk wekelijks.36
Tele-Cura^ao kon namelijk op Bonaire niet worden ontvangen en Sint-Maarten was
in alle opzichten onontgonnen televisiegebied. Juist daar voelde De Vries zich echter
voor het eerst sinds zijn vertrek naar de Antillen op zijn gemak. ‘Zelfs ik met m’n
witte afbraaklijf lig hier een half uur per dag in zee en dan een half uur in de zon.’37
Ook het pionierswerk dat op Sint-Maarten te doen was, sprak de avonturier in hem
aan. Hij verhaalde in een brief aan zijn vrouw van een expeditie een berg op, met
medeneming van eigen elektriciteit, om een zendmast te installeren waarmee beelden
‘binnenfladderden’:
Alleen twee jeeps zijn boven gekomen. De weg was (nog) veel slechter dan Costa
Rica. We hebben de antenne weer opgezet en toen was het al pikdonker. Wel
spannend, alleen bleek toen de spanning van het meegesleepte motoraggregaat
volkomen onvoldoende. Net hadden we dat vastgesteld — of daar begon het te
plenzen. Kletsnat tot voor het been kwam ik terug, ’t Was toch een onvergetelijke
tocht.38
Het was gezien de omstandigheden ondenkbaar dat het ‘semitelevisieproject op
Sint-Maarten tot stand kwam. Zelfs de basisapparatuur daarvoor ontbrak, zoals een
projector voor magnetisch randspoor en een 16 mm-filmcamera.39

Intermezzo Suriname
Omdat De Vries in de regio meer nuttig werk zou kunnen doen, werd nog tijdens
zijn verblijf op Cura<;ao besloten hem naar Suriname te sturen. De reiskosten werden
wederom gedekt door Sticusa; Suriname zou zijn verblijf betalen. Van 19 augustus
1960 tot 31 augustus ontdekte hij dat land als een aangename verrassing, zoals al blijkt
uit de eerste indrukken die hij naar huis stuurde:
Donderdag (25 augustus) 17.50. Goedemiddag lieve schat, kijk je nu naar televisie-toneel? Of werk je nog harder? Toch niet harder dan ik? Nog niet. Kan niet.
Maar ’t is hier dan toch ook echt fijn, ’t Is zo’n zonnige, lachende bevolking, zo
behulpzaam, zo open... Wel zal ik meteen na aankomst moeten rapporteren,
bezoeken afleggen, ‘kennis’ uitdragen.40
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Suriname kende sinds 1959 experimentele televisie, een initiatiefvan J. Cats (chef radio
en televisie van de nv Kersten en Co) en ene Klaverweide (een van de employés), ter
voorbereiding van een officiële televisiedienst waarvoor de opdracht zou worden
verleend aan de Stichting Experimentele Televisie Onderzoek Suriname (waaraan
Cats eveneens leiding gaf).4’ De Vries werd daarvan nog in Nederland door de
Nederlandse regering op de hoogte gesteld. Hij werd tevens geïnformeerd over
betrokkenen ter plekke: de firma Kersten en Co was een vertegenwoordiger van
Philips, waardoor apparatuur beschikbaar kwam. Op het dak van een hoog gebouw
zou een uitzendmast geplaatst worden en op enkele pleinen in de stad een ontvang
toestel. De uitzendingen moesten vrij blijven van politiek en dienden bovendien te
worden goedgekeurd door het ministerie. Dat ministerie was eerst kritisch bij monde
van minister V.M. de Miranda van Openbare Werken en Verkeer (‘liever eerst huis
en erf dan televisie ), maar de eerste uitzendingen, opgenomen in het gebouw van
Kersten en via draadverbinding naar ontvangers in etalages gebracht, had het publiek
enthousiast gemaakt. Cats werd belast met het verwerven van apparaten (in Amerika
en Nederland), opdat de Surinaamse televisie spoedig toegerust zou zijn voor experi
mentele uitzendingen in het land.42
Begin 1960 werd een financieel-technisch rapport opgemaakt over televisie in
Suriname, waarover De Vries zijn licht had laten schijnen.43 De Nederlandse rvd
bood hulp in de vorm van filmmateriaal ter vulling van de programma’s in Suriname.
Daartoe overlegde De Vries met betrokkenen ter plaatse, zoals Lou Lichtveld, schrijver
en vriend. Lichtveld was voorzitter van de Rekenkamer van Suriname en bovendien
van de Raad voor Culturele Aangelegenheden van Suriname. Ook sprak De Vries
met A.J. Morpurgo, de Surinaamse minister van Onderwijs en Volksontwikkeling en
met vertegenwoordigers van Philips. Maar Suriname was met name om financiële
redenen nog terughoudend inzake de ontwikkeling van televisie, zoals hij tot zijn spijt
en in alle openhartigheid aan zijn vrouw schreef. ‘Hansje, Hansje, ik houd al zo van
Suriname. De mensen, het klimaat, de sfeer. Het is zo goed hier, dat alleen jij het nog
beter zult kunnen maken. En ze moeten voorlopig nog geen tv hebben. En dus mij
niet. Jammer he?’44
Het werk zat er kortom op. Hij ging naar huis (via New York en Washington), waar
hij op 8 september 1960 arriveerde. Vlak daarvoor had hij nog geprobeerd om lokale
opnamen uit zowel Suriname als Cura^ao op tijd naar Nederland te krijgen, opdat
tenminste nog iets van de door hem beoogde culturele uitwisseling gerealiseerd werd.
Maar één ding wist hij zeker. ‘Nee, ik wil nooit meer naar Cura^ao. Maar ik ga met
Rob een rapportage maken. Ik wil nu niet meer aan Cura^ao denken.’45
Dat klonk pathetisch, en het illustreert hoe De Vries zich kon laten gaan, zowel in
kinderlijk enthousiasme als hij het naar zijn zin had, als in even kinderlijke verongelijktheid bij negatieve ervaringen. Daarbij had hij in de verste verte niet kunnen
vermoeden dat hij twee jaar later opnieuw naar Cura^ao zou gaan, al was dat dan op
heel andere basis. Daarop komen we later terug. In Nederland wachtten hem eerst
nog de afronding van zijn Antilliaanse reis, zoals het opmaken van een eindrapport
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met Rob de la Rive Box en een poging om culturele uitwisseling met andere delen
binnen het koninkrijk gestalte te geven.

Culturele uitwisseling
In het rapport dat De Vries in september 1960 opleverde, onderstreepte hij de gunstige
perspectieven voor televisie op Cura^ao. Daar kon naast het merendeel van de
Amerikaanse programma’s (tachtig procent) in eigen beheer televisie worden gemaakt
van Antilliaanse en Nederlandse herkomst. Hij noemde als voorbeeld Nos terra, dat
intussen een succes was gebleken, en een gepland programma in het Papiaments. Het
merendeel van zijn aanbevelingen betrof echter de mogelijke programma-inbreng uit
Nederland, waarover hij tijdens zijn verblijf ook al zijn zorg had uitgesproken. Bij een
wekelijkse zendtijd van ongeveer twee uur met daarnaast wat ruimte voor incidentele
programma’s waren een zorgvuldige en tijdige selectie en een ‘doeltreffende verbin
dingslijn van (programma)fabriek naar “verbruiker” noodzakelijk . Dit gold des te
meer omdat de Nederlandse programma’s gewenst waren door de Antillen als bijdrage
aan de culturele ontwikkeling van de bevolking, zo was hem gebleken. Mogelijkheden
‘tot effectieve culturele bijstand’ tekenden zich duidelijker af dan ooit tevoren.46
En daarmee had Erik de Vries zijn visitekaartje als pleitbezorger van cultuureducatie
via televisie afgegeven. Overigens was dit advies niet helemaal vrij van de bevoogding,
waar hij juist principieel tegen was. Een nuancering is hier op zijn plaats. Er was geen
sprake van dat hij plotseling ten aanzien van de Antillen een andere mening was
toegedaan; eerder waren het de uiterst beperkte mogelijkheden om op de Antillen zelf
tot een eigen televisieprogramma te komen die de rol van Nederland als culturele
opvoeder noodzakelijk maakten. Onder de bevolking had de Antilliaanse televisie
aanzien verworven, omdat de Amerikaanse programma’s zonder ondertiteling in het
Engels werden uitgezonden. De kijkers voelden zich serieus genomen. Toch bleken
juist de ‘groetenprogramma’s’ uit Nederland bijzonder populair te zijn.47 De Vries
geloofde in culturele uitwisseling, waarvoor hij zich in Nederland sterk bleef maken.
Die zou ook op gang komen, zij het uiterst langzaam.
Daartoe achtte Sticusa de vorming van een adviesraad voor de Nederlandse Antillen
wenselijk, die als taak zou krijgen de Wereldomroep terzijde te staan.48 Minister I.C.
Debrot bepleitte persoonlijk een lidmaatschap voor De Vries in deze raad. Maar
uiteindelijk kwam de Programma Adviesraad Antillen, die onder auspiciën van Sticusa
onafhankelijk zou opereren, buiten De Vries om tot stand; het argument was dat hij
geen representant was van een bepaalde stichting of instelling.49 Al vaker had hij
ervaren dat instellingen moeilijk uit de voeten konden met een niet-geïnstitutionaliseerde professional. Verzoeken om ad hoe advies te geven, kwamen er wel en het was
zijn professionele eer te na om daaraan niet te voldoen. Zijn aanbevelingen voor een
programmaschema voor de Antillen (eigenlijk vooral Cura^ao) werden zelfs integraal
overgenomen. 5°
Een adviesraad was nodig omdat er kennelijk niet één organisatie was die in
Nederland met autoriteit over televisie op de Antillen kon onderhandelen. Verschil-
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lende ministeries waren daar terughoudend in vanwege de nieuwe koninkrijksrelaties;
Sticusa, dat speciaal voor culturele samenwerking was opgericht en namens de
Nederlandse regering opereerde, kon geen daadkracht ontwikkelen ten opzichte van
de Nederlandse omroepen, die geacht werden mee te werken. In de adviesraad zaten
dan ook de belangrijkste spelers, de Wereldomroep, de nts, de gevolmachtigd
minister van de Nederlandse Antillen in Den Haag N.C. Debrot, en Sticusa. Dat
hielp, want volgens een verslag van de adviesraad committeerde de nts zich aan het
leveren van materiaal op non-profitbasis en zou de Wereldomroep zich mede ten
behoeve van de Antillen op televisie richten. Met extra materiaal van de rvd en andere
instellingen zag de adviesraad mogelijkheden genoeg om ‘van de relatie met de
Antilliaanse televisie een levende bloedsomloop te maken, in het belang van het
behoud van het Nederlandse geluid en het Nederlandse beeld in dat deel van het
Koninkrijk’.5* Dat neokoloniale geluid zou de geschiedenis van Sticusa blijven domi
neren.
Wat de Nederlandse kijkers over de Antillen te zien kregen, bleef noodzakelijkerwijs
beperkt tot wat lokale opnamen in een reportage over bijvoorbeeld de Statuutdag.
Erik de Vries probeerde die leemte op te vullen en maakte enkele programma’s over
de overzeese gebieden, zoals 6x1=1, dat door de nts werd uitgezonden op Statuutdag,
15 december 1961. Het was een informatief programma over de geschiedenis en cultuur
van de Antillen.52 En Trefpunt Suriname (vara, 21 februari 1961) waarvoor Sticusa de
opdracht had verleend, ‘een programma over de Surinaamse bevolkingsgroepen tegen
de achtergrond van de geschiedenis, met medewerking van prof. dr. R.A.J. van Lier,
hoogleraar in de sociologie der niet-westerse volken aan de Landbouwhogeschool te
Wageningen’.5* Om het te realiseren zocht De Vries samenwerking met H. Nassy,
hoofd van de Regeringsvoorlichtingsdienst Suriname, die het benodigde filmmateri
aal stuurde, waaronder (op verzoek van De Vries) ‘60 seconden overzicht van markt
in Paramaribo met zoveel mogelijk mensen; shots van de omgeving (straat, haven
enz.); vele korte shots van vertegenwoordigers van alle bevolkingsgroepen; afsluitend
overzicht totaal markt. Dit alles voor de opening.’54
In het programma, een vorm van geïllustreerde cultuureducatie, stelden verschil
lende Surinaamse jongeren die in Nederland studeerden zich aan de kijkers voor; elk
van hen was een representant van een van de Surinaamse bevolkingsgroepen. De Vries
was zeer te spreken over het programma en over de samenwerking en hoopte dat
Trefpunt Suriname zou kunnen uitgroeien tot een reeks. ‘Wij allen hier hebben dat
ook, en graag, voor Suriname gedaan, maar zonder uw begrip en volledige inzet
zouden we niet eens hebben kunnen beginnen.’55 De betuigde dienstbaarheid was
oprecht en moet gezien worden in het licht van de opdracht, namelijk een trefpunt
zijn voor Nederland en het nieuwe Suriname en beide landen zo dichter bij elkaar
brengen.56 Een vervolg kwam er echter niet, waarschijnlijk omdat Suriname te ver af
stond van het nog sterk verzuilde bestel van de Nederlandse omroep.
Andersom bleef het ook ‘duwen’ om de programmavoorziening voor Cura^ao op
gang te krijgen.5? Zelf leverde De Vries nog materiaal voor de uitzending van
Statuutdag op 15 december 1961 bij Tele-Cura^ao, de zender die kort daarna in een
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cruciale fase van zijn bestaan belandde en waarvoor De Vries weer op reis werd
gestuurd. Al eerder was naar buiten gebracht dat Tele-Cura^ao grote verliezen leed
en dat de eigenaar, de Amerikaanse Bartell Media Corporation, het regeringsaandeel
had overgenomen en daarmee monopolist was geworden.58 Bovendien liep de con
cessie aan de Bartell-groep in oktober 1962 af. Daarmee ontstond mogelijk een nieuwe
situatie, mede omdat Bartell niet aan de afgesproken verplichting leek te kunnen
voldoen om behalve op Cura^ao ook op Aruba een zender te exploiteren. De regering
kon de concessie desondanks verlengen of de exploitatie van Tele-Cura^ao in andere
handen leggen.5? Een serieuze gegadigde daarvoor was Time Life Incorporated,60 een
Noord-Amerikaanse combinatie die geïnteresseerd was in de exploitatie van
commerciële televisie op de Nederlandse Antillen. Het bedrijf had al een vestiging in
Nederland en was klant van de Nederlandse advocaat Pieter de Brauw. De Brauw was
een van de voorstanders van de oprichting en uitwerking van een commerciële
televisiezender in Nederland, waarover hij Erik de Vries in 1961 om advies had
gevraagd.61

Blijven adviseren
De Vries werd door Time Life Ine. naar Cura^ao gestuurd om zich te oriënteren op
de mogelijkheden voor commerciële televisie aldaar. Hij vertrok op 7 september 1962
voor een reis van acht dagen, die met geheimhouding was omgeven. Uit correspon
dentie tussen De Brauw en Time Life Ine. blijkt dat De Vries voor zijn reis al in
contact was getreden met minister I.C. Debrot op de Antillen over een mogelijke
overname van de zender door Time Life Ine.62 Op Cura^ao zette hij dat contact voort
en sprak andere centrale figuren, zoals B. Fijntje van de Cura^aose rvd en R. Romer
van het ministerie voor Cultuur en Opvoeding. Romer was verantwoordelijk voor de
programmering van Nederlandse programma’s en produceerde onder meer Nos terra.
De Vries’ rapportage biedt verder weinig houvast om inzicht te krijgen in de invloed
die hij kon laten gelden.6* In het krachtenveld ter plaatse was de ruimte daarvoor
overigens gering. De Bartell Media Corporation bleef druk uitoefenen op de Antilli
aanse regering in het zicht van het aflopen van de concessie, en met succes. De
concessie werd verlengd, en ondanks het feit dat althans volgens berichtgeving van de
Nederlandse regering de Staten van de Nederlandse Antillen tegen voortzetting van
exploitatie door Bartell waren, zij het niet principieel, ontvingen Time Life Ine. en
Erik de Vries op 10 december 1962 een briefje met de mededeling dat de regering van
de Nederlandse Antillen met Bartell een vijfjarig contract had getekend, waarin ook
de exploitatie van een zender op Aruba was opgenomen.64
De Nederlands inbreng bleef beperkt tot de Sticusa-zending van NTS-programma’s
naar Tele-Cura<;ao en vanaf 1963 ook naar Tele-Aruba, dat inmiddels van de grond
was gekomen. Vanaf 1964 begon Sticusa met de vertoning van die televisieprogram
ma’s in culturele centra op de Bovenwindse eilanden, op Bonaire en in Suriname.65
En ook daarna bleef Sticusa de vinger aan de pols van de televisieontwikkelingen
binnen de overzeese koninkrijksdelen houden. Met name de uitwisseling van pro-
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gramma s met Suriname kreeg daarbij extra aandacht. Die nam toe vanaf het moment
dat de door de regering ingestelde Surinaamse Televisie Stichting (stvs) in oktober
1965 met uitzenden begon.
Dat was voor De Vries opnieuw een aanleiding om een reis naar de Antillen en
Suriname voor te bereiden, die eind 1967 zijn beslag kreeg. De Adviesraad van Sticusa
had de nts gevraagd om een rapport inzake de aanwezige en gewenste apparatuur in
Suriname en op de Antillen; Erik de Vries werd in opdracht van de technische dienst
van de nts uitgestuurd om deze opdracht uit te voeren.66 Op 26 december 1967 vloog
hij naar Willemstad en twee weken later, op 10 januari 1968 naar Paramaribo, om op
31 januari 1968 terug te keren op Schiphol. De Vries benadrukte in zijn adviesrapport
de wenselijkheid van diversiteit aan geavanceerde apparatuur (videorecorders, camera-apparatuur) en had daarbij ook educatieve televisie (vooral in Suriname) voor ogen.
Sticusa nam zijn aanbevelingen over.67
Toen De Vries in 1972 ‘een particuliere zetel’ in het bestuur van Sticusa ging
bekleden, kreeg hij opnieuw de gelegenheid in woord en daad Suriname en Nederland
via televisie dichter bij elkaar te brengen. De driehoek Sticusa, Wereldomroep en de
in 1969 uit nts en nru gevormde NOS zorgde voor toezending van programma’s uit
Nederland op reguliere basis, maar andersom bleef Nederland goeddeels verstoken
van beelden uit Suriname en de Antillen.
De Vries vertrok op 7 februari 1973 naar Paramaribo, samen met de programmadi
recteur van de nos Carel Enkelaar, om in overleg met F.J. Pengel van de Surinaamse
Televisie Stichting deze situatie te verbeteren. Tijdens zijn reis deed hij ook de Antillen
aan. Zijn belangrijkste bijdrage was een pleidooi voor de vestiging van een NOS-correspondentschap in Suriname en de Nederlandse Antillen. Zijn rapport ter onder
steuning daarvan wees op de noodzaak van ‘continue nieuwsbegeleiding en voorlich
ting [...], mede in verband met de huidige politieke discussie over zelfstandigheid
van de overzeese rijksdelen’. Hij stelde dat de bestaande nieuws- en actualiteitenru
brieken met hun redactionele deskundigheid daarvoor het meest in aanmerking
kwamen. Die waren verenigd in de Dienst Televisieprogramma’s van de nos.
Concreet zag hij voor zich: een zondagmiddagmagazine van ongeveer dertig minu
ten zoals Van gewest tot gewest (een rubriek die in kort bestek personen en onderwerpen
in de regio’s belichtte); meer aandacht voor Suriname en de Antillen in de bestaande
rubriek Panoramiek (een actualiteitenrubriek) en ook meer toelichting op politieke,
sociale en economische ontwikkelingen, en in aansluiting op uitzendingen van Den
Haag Vandaag of Europa programma’s over Willemstad of Paramaribo. De inhoud
en vorm dienden volgens hem ‘algemeen instructief/informatief te zijn en tegelijker
tijd uitgebreide ‘semi-documentaire sociaal-politieke reportage te bevatten, naast
‘korte nieuwsbegeleidende politieke berichtgeving’.68
Sticusa en de Wereldomroep waren bereid de nos zowel financieel als organisato
risch te steunen, waarbij zoveel mogelijk Surinaamse en Antilliaanse medewerkers ter
plaatse ingeschakeld moesten worden. De Vries zag het als een experiment, waarvoor
hij de kosten schatte op 140.000 gulden op jaarbasis exclusief het salaris van een
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NOS-medewerker en exclusief filmproductiekosten. Sticusa zou 70.000 gulden kunnen bijdragen.69 Dat beoogde correspondentschap kwam er vooralsnog echter niet.70
Moeizame relatie

Alle goede bedoelingen en plannen ten spijt vlotte het cultuureducatieve werk van
Sticusa overzee niet. In mei 1980 woonde Erik de Vries een conferentie bij ten kantore
van Sticusa, met vertegenwoordigers van de Antilliaanse Televisie Maatschappij
(atm), de Antilliaanse overheid, de Nederlandse Omroep Stichting, Radio Nederland
Wereldomroep en Sticusa zelf. Uit het verslag van de besprekingen blijkt dat de
structuur van de samenwerking van 1960 dateerde en sindsdien nauwelijks was
gewijzigd. Ook blijkt dat de atm al in 1963 was opgericht, maar in de stukken over
uitwisseling van programma’s zoals hiervoor besproken, zijn we deze organisatie niet
eerder tegengekomen. Bovendien blijkt dat het budget van Sticusa voor de vervaar
diging van lokale producties, die tevens waren bestemd voorvertoning in Nederland,
nooit is aangesproken, omdat de omroepen in Nederland dergelijke programma s niet
wilden. En dat terwijl de bestaansgrond van Sticusa samenwerking en uitwisseling
was. Dus herhaalde men het bekende verhaal van tweezijdigheid met aandacht voor
lokale programmering en een selectie van programma’s uit Nederland die men nu hele
maal aan de atm wilde overlaten.71 Dat verhaal werd kracht bijgezet met een bezoek
van De Vries en enkele andere vertegenwoordigers van Sticusa in november 1980 aan
Aruba.72 Maar ook dat bracht het tweerichtingsverkeer niet werkelijk op gang.
Dat De Vries zich zeer betrokken voelde bij de doelstelling van Sticusa, bleek nog
eens toen hij in mei 1982 onvoorbereid en tegen zijn zin het bestuur van Sticusa moest
verlaten, statutair vanwege zijn zeventigste verjaardag. Dat hij hierover niet was
ingelicht, stak hem mogelijk nog het meest. Hij voelde zich miskend in zijn werk voor
Sticusa, een instelling waarvoor hij altijd had ‘gebokst’. ‘Ik heb in dezen maar één
pretentie: dat ik voor Sticusa, nee, voor Suriname en de Antillen wat gedaan heb.’73
Hij ging niet naar de bestuurlijke afscheidslunch. Ondanks zijn afwezigheid werd hij
daar gememoreerd als
een man met uitgesproken meningen, die door hem nadrukkelijk worden gepo
neerd; een man ook wiens gevoel de ratio beheerst, de ratio bepaalt; een meester
in het stellen van vragen waarop moeilijk een antwoord gegeven kan worden; een
man aan wie het Sticusa-bestuur veel te danken heeft, wiens bijdrage aan het
Sticusa-werk bijzonder op prijs is gesteld.74

Daar werd later nog en schepje bovenop gedaan in het Sticusa-journaal van 31 januari
1983:
Erik heeft zich in het Sticusa-bestuur doen kennen als een non-conformist, die
ervan houdt dingen te bekijken door een andere bril dan de voor de hand liggende
en te verwoorden op een andere wijze dan de voor de mond liggende.
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Daar was niets te veel aan gezegd. De Vries was al die jaren idealistisch gebleven, in
de geest van de primaire doelstellingen van de stichting. Die doelen werden overigens
niet gehaald, zoals werd benadrukt bij de opheffing ervan eind 1988, onder meer als
gevolg van onmacht om over politieke belangen heen samenwerking tot stand te
brengen.
Sticusa werd verweten het culturele leven op de Antillen te willen bepalen, en de
Antillen zelf waren te klein, te verdeeld en te arm om hun eigen culturele leven van
de grond te krijgen. De oprechte ambitie om tot culturele uitwisseling te komen kreeg,
zoals hiervoor al bleek, in de uitvoering door Sticusa een cultuurimperialistische kleur,
maar begrijpelijk was die houding wel in het licht van het vacuüm dat na de dekolo
nisatie in 1954 was ontstaan.75 Bovendien had Nederland ook wat te bieden, en De
Vries toonde zich daarbij een oprecht en betrokken intermediair. Zijn ervaringen in
dezen weerspiegelen in feite de ambivalentie in de relatie tussen Nederland en de
overzeese rijksdelen in een periode van toenemende verzelfstandiging.
Bij al zijn ideeën over de rol van televisie in de verspreiding en verdieping van de
cultuur van Suriname en de Antillen, en in de culturele ‘opvoeding’ van de mensen,
bepleitte Erik de Vries consequent de professionalisering van de eigen mensen. Maar
ook bleef hij zich inzetten voor programma’s over de Surinaamse en Antilliaanse
cultuur en geschiedenis op de Nederlandse televisie op grond van zijn principieel
modernistische visie op televisie. Die verwoordde hij onder meer in een causerie voor
het ABC der Cultuur, een soort van radiovolksuniversiteit bij de Wereldomroep, gericht
op Suriname en de Nederlandse Antillen:
We leven in de eeuw van de communicatie. Ik kan het nog juister zeggen: de
toekomst is door de communicatie. En dat betekent: mogelijkheid tot contact,
tot bij elkaar binnenkijken, vooral ook: de mogelijkheid tot aan elkaar laten zien.
En dat niet alleen van individuen, maar vooral ook van landen en cultuureenheden. Niet om te komen tor een uniform mondiaal cultuurpatroon, tot absorptie
van de ene cultuur door de andere, maar in tegendeel tot verruiming van begrip
van en voor de nationale en regionale culturen, om het behoud van de mens in
zijn prachtige verscheidenheid.76

Al met al had hij vanaf 1956 ruim vijfentwintig jaar zijn energie gestoken in een project
van culturele uitwisseling dat vanzelfsprekend en dichtbij leek, maar door politieke
verhoudingen en omroepbelangen niet van de grond kwam. In eigen land wist hij de
cultuureducatieve doelstelling beter te realiseren: zijn idee voor Teleac werd niet alleen
realiteit, maar ook een groot succes, dat zijn oprichter overleefde.

Een televisieacademie in eigen land
De eerste uitzending van de landelijke televisieacademie als omroeporganisatie vond
na een lange aanloop plaats op 10 februari 1965. Het was het resultaat van verschillende
initiatieven waarbij Erik de Vries betrokken was geraakt en van samenwerking en
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contact met anderen. In het licht van de cultuureducatieve functie van televisie die
hier centraal staat, is de ontstaansgeschiedenis van Teleac het meest relevant. Die
illustreert hoe gedachten over televisie en educatie concreet vorm kregen.
Al op 5 februari 1949 stond Erik de Vries met een camera een operatie te filmen in
het Academisch Ziekenhuis te Leiden, die per kabel naar een collegezaal van de
medische faculteit werd doorgestuurd. Dat was een illustratie van de mogelijkheden
die volgens hem in de nieuwe technologie besloten lagen en die zijn ideeën voedden
over educatieve televisie. Daaruit kwam uiteindelijk Teleac voort. De oorsprong lag
bij Philips, waar Dick de Korte, hoofd van de afdeling public relations, De Vries in
het najaar van 1957 een brief stuurde met wat aantekeningen over ‘schooltelevisie,
waarvoor hij ruim een jaar later contact zocht met het toenmalig Instituut Film en
Jeugd. Dat zou namelijk televisie moeten gaan ‘bespelen’ en wel met een educatieve
opdracht. Bij het overleg waren ook R. de la Rive Box en H. Schaafsma betrokken,
werkrelaties c.q. vrienden van Erik de Vries.77
De grondgedachte van het instituut was echter primair gericht op bescherming van
de jeugd, en dat was niet wat De Korte en De Vries voor ogen hadden.78 Die dachten
eerder aan het gebruik van technologie voor voorlichting en educatie, mede in het
zicht van de toenemende vrije tijd. Dit onderwerp leefde ook bij het Nederlands
Cultureel Contact (ncc), en vooral bij de oprichter daarvan, prof. dr. F. Polak.
Internationaal was er rond 1960 een sociaalwetenschappelijk debat over de functies
van televisie. Een belangrijke functie zou die van potentiële opvoeder zijn ter
vergroting van maatschappelijke en culturele kennis.7?
Het was in dezelfde periode dat in het verlengde van de verzuilde schoolradio
gewerkt werd aan schooltelevisie. Dat leidde tot de oprichting van de Stichting
Nederlandse Onderwijs Televisie (not), die zich richtte op het basis- en voortgezet
onderwijs. Het eerste programma werd uitgezonden op 22 oktober 1963 onder de vlag
van de nieuwe stichting. De uitzendingen van de not vonden plaats onder verant
woordelijkheid van de nts of een van de omroepverenigingen, als die dat tenminste
wilden.80 Het was precies dit soort afhankelijkheid dat De Korte en De Vries wilden
vermijden.
In het voorjaar van 1961 wisselden ze ideeën uit over een zaterdagbioscoop voor
leergierigen (een soort educatieve Cineac), gericht op het nuttig besteden van de
aanstonds in te voeren ‘vrije zaterdag’.81 Toen De Vries kort daarna televisie inbracht
als medium voor educatieve vorming, werd dat de lijn waarlangs vervolgens gewerkt
werd en die tot de oprichting van Teleac leidde.82
De aanloop werd versneld door de betrokkenheid van de Nederlandse Maatschappij
voor Handel en Nijverheid te Haarlem. Zij was in 1777 in het leven geroepen als
‘Oeconomische Tak’ van de vijfentwintig jaar eerder opgerichte Hollandsche Maat
schappij der Wetenschappen, om in Nederland een nieuwe economische ontwikke
ling te stimuleren. In 1961 formuleerde de Maatschappij als belangrijkste doel ‘de
vermeerdering van de volkswelvaart door bevordering van nijverheid, handel en
verkeer’. Met dat oogmerk zette zij zich in ‘voor toepassing van de in het buitenland
opkomende techniek, voor nieuwe methoden en inzichten, voor bestudering van
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vraagstukken op het gebied van industrie en handel, landbouw en verkeer (zoals
armoede, bestrijding werkloosheid, industriefinanciering, schuldenprobleem)’.83
De Maatschappij presenteerde in september 1961 een eerste rapport onder de titel
1 echnische Cineac’, waarvoor de basis was gelegd in besprekingen bij Erik de Vries
thuis en de steun was gezocht van het ministerie van Economische Zaken. Het accent
lag daarbij op de gedeelde ‘behoefte’ van het bedrijfsleven en sociaalculturele instel
lingen ‘om de massa voor meer algemene ontwikkeling te interesseren’, onder
verwijzing naar de voortgaande technologische ontwikkeling op alle gebieden. In de
toevoeging van de zaterdagmorgen aan de vrije tijd van enkele miljoenen Nederlandse
arbeiders, zag men de mogelijkheid ‘tot een uniek initiatief om via een educatieve tv
Cineac te helpen bijdragen aan de culturele en vaktechnische ontwikkeling van de
werknemers en een positieve daad te verrichten ter uiteindelijke verbetering van de
productiviteit’.84
In feite ging het om technische bijscholing en populaire technische voorlichting
naar het voorbeeld van het programma Science on Saturday van de bbc. Om het idee
draagkracht te geven, werd een groep mensen bijeengebracht uit de wereld van
industrie, wetenschap, welzijn, cultuur en omroep (nts), die over de verdere invulling
van gedachten wisselden. Onder hen bevonden zich de al genoemde prof. dr. F. Polak
(voorheen hoogleraar sociologie, adjunct-directeur van het Centraal Plan Bureau,
oprichter van het Nederlands Cultureel Contact, in 1961 directeur van Textielfabriek
Menko) en de veelzijdige dr. H. Verwey-Jonker, die, evenals Erik de Vries, alleen
zichzelf vertegenwoordigde. De doelgroep zou moeten worden uitgebreid — niet
alleen arbeiders, maar alle geïnteresseerden — en de tv Cineac diende te worden
losgekoppeld van het idee van vrijetijdsbesteding.
De Vries relativeerde direct al de gedachte van technische bijscholing (‘te moeilijk’)
en probeerde de vergadering richting te geven met zijn mening over de rol van televisie
als cultuureducatief medium, en wel ‘het meer thuis raken in de wereld om ons heen
en kennis krijgen van de werkzaamheden van anderen’. Volgens hem was een
programma pas levensvatbaar wanneer het kon ontstaan ‘in een eigen organisatie van
specialisten, gedeeltelijk in het technische vlak’. Dat zou opnieuw tot onderhandelingen met de nts leiden, die vreesde voor overlapping met het werkterrein van de
omroepvereniging en daarom, zoals zal blijken, een eigen rol bleef claimen.85
De uitwerking van het plan voor een tv Cineac werd opgedragen aan een kleine
(inhoudelijke) werkcommissie bestaande uit Polak, Verwey-Jonker, dr. E. Pelosi
(voorzitter van de Didactische Commissie van de Pedagogische Centra) en De Vries,
later nog aangevuld met De Korte van Philips. Als waarnemer schoof mr. L. van
Ommen (van Volksontwikkeling van ok&w) aan; de Maatschappij voor Handel en
Nijverheid leverde zijn eigen secretaris ter ondersteuning van de werkzaamheden. Een
belangrijke inhoudelijke stap voorwaarts was de visie van deze commissie op techniek
‘als cultuur’ (in plaats van te denken in tegenstellingen) en in het verlengde daarvan
de keuze voor populairwetenschappelijke uitzendingen die zowel een technisch als
een cultureel karakter moesten dragen. Maar de hybride geformuleerde doelstellingen
verraden nog de verschillende belangen die bij het initiatief speelden:
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kennis omtrent nieuwe technische vindingen te verspreiden en de groei van het
bedrijfsleven te tonen, maar ook begrip wekken voor het werk van anderen en
aandacht besteden aan de gevolgen die de techniek heeft voor de mens in zijn
werk en in zijn dagelijks leven en tot de problematiek van de mens in zijn werk
doordringen.86

1 6
e<^aC^r a^vast enkele onderwerpen, zoals de betekenis van het getal in het
even, at was weliswaar een van zijn eigen fascinaties, maar bleek weinig geschikt
JP - CV*S*e vorrn te geven-8 Maar hij kwam ook met onderwerpen zoals nieuwe
?nt Ck’ ?£en en kansberekening in een loterij. Volgens hem was er veel mogelijk op
i.CrFe Ie Van e<^ucat^e over techniek, als het maar gebracht werd door mensen ‘die
lierde voor hun eigen werk hebben’.

Televisie als oproep
Het oorspronkelijke plan van een technische cineac ontwikkelde zich in de richting
van een brede televisieacademie, die vanaf 5 juli 1962 naar een idee van De Vries de
naam Teleac droeg. Niet de afkorting van ‘televisieacademie’, zoals hij vaak heeft
onderstreept, maar van de combinatie van ‘televisie’ en ‘cineac’, waarmee hij idealiter
een voortdurende vertoning van cultuureducatieve programma’s voor ogen had.88 En
om misverstanden over de doelstelling voor altijd te voorkomen, schreef hij er direct,
zoals hij dat later noemde, ‘een geloofsbelijdenis’ bij. ‘Teleac is ook geen Omroep,
teleac is een Oproep.’ Door de specifieke typografie met hoofdletters, onderstrepin
gen en spaties, die De Vries gebruikte, lijkt het inderdaad eerder een pamflet.89 Hij
riep op tot het afzweren van de fopspeen’, daarmee verwijzend naar de beoogde
programma s van Teleac, die in de overdracht ‘heel persoonlijk en onversierd’ allen
die dorsten naar kennis zouden moeten bedienen. Teleac zag hij als ‘de kortste
verbinding tussen een bron en de droogte’, en alleen televisie zou ‘het noodzakelijke
irrigatie-project-voor-vele-bodemsoorten-kunnen-effectueren. Gevraagd: drie —jaren —
plan. Dan Teleac.’90
Drie jaar zouden inderdaad nodig blijken te zijn om de eerste uitzending van Teleac
in 1965 te realiseren. Over de specifieke organisatievorm moest onderhandeld worden,
evenals over de installatie en bekostiging van de benodigde techniek. De werkcommissie van Teleac hield contact met de Onafhankelijke Televisie Exploitatie Maat
schappij (otem), die een zendmachtiging had ingediend voor commerciële televisie.
De otem had behoefte aan goede programma’s en zou daarom als mogelijke financier
willen optreden. Ook had Teleac banden met de nts, die vanwege de commerciële
dreiging de uitgestoken hand van Teleac wellicht zou willen aannemen. Teleac vreesde
door de nts op afstand te worden gehouden bij de onderhandelingen over de toe
komstige relatie tussen Teleac en de omroepstichting: de nts zou mogelijk met extra
zendtijd de programma’s van Teleac kunnen uitzenden, of Teleac zou zelf zendtijd
moeten krijgen en gebruik kunnen maken van de apparatuur van de nts.9’
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De werkcommissie wilde het liefst helemaal zelfstandig opereren met een studio bij
de universiteit (Delft lag voor de hand), en voor De Vries was het omzeilen van het
verzuilde omroepbestel daarbij een belangrijk argument: ‘Wij moeten nooit in dat
geultje komen, niet met de studio binnen de Hilversumse grens.’ De beleden
onafhankelijkheid gold ook de samenwerking met andere partners: geen otem dus of
andere gegadigden die zich warmliepen voor commerciële televisie of een tweede
onafhankelijk net. ‘Wij hebben nog de groene kleur van het avontuur, wij hebben
een volkomen neutraal blazoen.’?2
In die geest kreeg Teleac in de loop van 1963 steeds meer de contouren van een
televisieonderwijsinstelling met cursussen over verschillende onderwerpen voor ver
schillende doelgroepen. Zoals we hebben gezien, speelde De Vries een belangrijke rol
bij de inhoudelijke invulling daarvan. Hij werd daarin gesteund door de ervaringen
met Educational Television (etv) in de Verenigde Staten tussen 1952 en 1962, die
duidelijk maakten dat het principe van educatieve televisie voor verschillende doel
groepen binnen en buiten de school kon werken, onder voorwaarde van onafhanke
lijkheid (alle educatieve stations waren niet-commercieel) en met een investering van
de federale overheid.?3
Aan het eind van de zomer van 1963 maakte De Vries op uitnodiging van het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een studiereis naar het Communication Research Center aan Brandeis Universty in Waltham, Boston. Tijdens die reis
was hij in de gelegenheid met gelijkgezinden de mogelijkheden van televisie ‘for
educational, community development and informational purposes’ diepgaand te
bediscussiëren.?« Op 8 september vertrok hij, uitgezwaaid door zijn vrouw, zoals
verschillende kranten vermeldden, voor een reis die drie maanden zou duren en die
hem behalve naar Boston langs vele andere steden zou voeren. Daarbij werd hij
geconfronteerd met de grote tegenstellingen in de Amerikaanse samenleving. De
brieven die hij naar huis schreef totdat zijn vrouw hem op 15 september (hun
trouwdag) voor een kleine week kwam vergezellen in New York, getuigen daarvan.
Het programma bestond uit een reeks lezingen, workshops en bezoeken aan
verschillende radio- en televisiestations door heel Amerika en werd afgesloten met een
evaluatie en uitgebreide discussies over de toekomst van educatieve televisie en de
mogelijkheden om programma’s en personeel uit te wisselen. Vijfentwintig landen
waren elk vertegenwoordigd door een ‘expert’, die verondersteld werd bij terugkomst
in eigen land invloed uit te oefenen op de voortgang van nationale educatieve televisie.
De Vries zat er overigens niet alleen om die reden. In zijn hoedanigheid van waar
nemend directeur van het ikor maakte hij ook studie van de kerkelijke aspecten van
de Amerikaanse televisie.
De bedoeling was dat tijdens het seminar programmamateriaal uit de vertegenwoor
digde landen te zien was (De Vries liet onder meer Pension Hommeles overkomen, en
Singing is believing), maar daar bleek het communicatiecentrum in Boston niet op
ingespeeld te zijn, zoals hij zijn vrouw verontwaardigd liet weten. Hier op Brandeis
is het overigens een veel grotere amateurtroep dan waar dan ook, inclusief ussr.
Vanmiddag gaf de lamp in de filmprojector het op en we konden toen een uur
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wachten. ?* Veel meer was hij te spreken over een bezoek aan het Telstarstation in
Mame, waar de technicus in hem werd aangesproken. ‘We waren op het satelliet
station Andover waarover alle tv-verbindingen via Telstar worden geleid. Overweldi
gen , en voor mij een extra vreemde gewaarwording want dit is het werk dat ik in
I9M l,et Schieten voor studioproductie en m’n hart liep dus wel even uit de pas.’?6
aar ij werd in de nog sterk gesegregeerde Amerikaanse samenleving ruw wakker
gesc u uit zijn technische dromen toen hij een studio wilde bezoeken in New
r eans. De Vries meende dat het een radiostudio betrof. Maar deze werd als ‘coloured
AkT/?Tek°ndiSd’ dus toch telev<sie? Het bleek een neger radiostation te zijn...!!
a ah. Toen hij een dag later een taxi wilde nemen, kon de zwarte chauffeur
e/n
meenernen, rnaar hij stapte toch in met alle risico’s van dien, die hij, zo
sc ree ij zijn vrouw, graag nam. Maar het meest onder de indruk was hij van de
are on Washington op 29 augustus (uitgezonden op de drie netivorks). ‘Woensdag
°n Washington een grote sensatie die wij gezamenlijk beleefden. Ik
ge h*1
ie als het begin van mijn referaat. Er was één rede in (van Marten Luther
ng) ie assiek kan worden. Ik telegrafeerde daarover naar de ncrv al heb ik nog
steeds geen reactie op mijn vorige brieven gehad. Is hij uitgezonden?’?7
e reis was een intensieve kennismaking met de Amerikaanse samenleving, inclusief

de rassenscheiding, en de voorprong waar het televisie betrof: de variatie aan program
ma s, kleurenuitzendingen en een alsmaar uitbreidend educatief televisienetwerk. Dat
Q RS Lam
17166 naar Nederland, waar hij op 2 november door zijn vrouw op
c ip ol werd verwelkomd. Niet lang daarna zou de stichtingsakte van Teleac
passeren, op 10 december 1963. In feite trad daarmee een nieuwe fase in, namelijk de
aa wer elijke realisering van Teleac als zendgemachtigde met een programmapaket. Om dat proces te begeleiden, werd Leen Timp aangezocht. Die zou de contact
persoon zijn inzake de inrichting van de studio, de verwerving van apparatuur en dc
relatie met de nts.?8
Teleac krijgt inhoud
De samenstelling van het eerste bestuur bevestigde de keuze voor een inhoudelijke
onafhankelijke koers: het bedrijfsleven was met slechts één persoon vertegenwoordigd,
en wel de voorzitter van het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in
Nederland; de rest van het bestuur kwam uit het universitair onderwijs. Prof. dr. F.
Polak werd voorzitter. Met een voorlopig budget van ruim 200.000 gulden, waarvan
het ministerie van ok&w (uit de experimentenpot) en de Nederlandse Maatschappij
voor Nijverheid en Handel elk de helft investeerden, kwam de voorbereiding van de
programma s in volle gang. Hoezeer die onafhankelijkheid een halszaak was voor
Teleac, blijkt uit een nota van Timp aan het bestuur: ‘Voorwaarde voor een goed
functioneren is autonomie’, en die zag hij onder meer gewaarborgd in een eigen studio,
waarvoor nog steeds de toenmalige Technische Hogeschool in Delft als locatie de

voorkeur had.??
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Met Philips was overeenstemming bereikt over de levering en installatie van de
apparatuur, waarmee de technische voorwaarden vervuld konden worden. Erik de
Vries, regisseur Leen Timp en journalist Henk Schaafsma kregen een adviseurscontract voor het opstellen van een driejarenplan (elk 5000 gulden).100 Timp en De Vries
werden daarnaast aangetrokken als producers-regisseurs van de geplande uitzendin
gen: instructieve programma’s met een cursorisch karakter en schriftelijke begeleiding
en programma’s met wetenschappelijke informatie voor actief belangstellenden. Voor
De Vries leverde dat na een opstartperiode een jaarcontract op, ingaande 1 oktober
1964, met een honorarium van 16.000 gulden, waarmee hij beschikbaar bleef voor de
voorbereidingen van nieuwe programma’s die waren gepland voor het najaar van
1965.IO’ Hij werd meer in het algemeen belast met de tijdige doorvoering en uitvoering
van de programma’s. De organisatie was rond met de benoeming van de eerste directie:
H. van der Horst (algemeen directeur) en Schaafsma (programmadirecteur).
Over de formele structuur van Teleac als nieuwkomer in de televisiewereld werd in
1964 druk overlegd met de nts als vertegenwoordiger van de omroepen. Het ging
voornamelijk over de respectievelijke eigen verantwoordelijkheden. Dit was opnieuw
een illustratie van de geslotenheid van het omroepbestel en de zelfverklaarde autono
mie van de omroepen daarin, die in de betreffende periode nog versterkt werd door
de dreigende komst van commerciële televisie. Het ncc speelde daarbij opvallend
genoeg een bemiddelende rol. Al in 1962 was het ncc door Polak aangeschreven met
het verzoek zich in de oprichtingsvergaderingen van Teleac te laten vertegenwoordi
gen en later, in 1964, lid te worden van het comité van aanbeveling en van de raad
van advies.
Het ncc hield zich eerst afzijdig; het zag zichzelf als verbindende instelling tussen
omroepwereld en cultuur, en wilde niet voor een ‘deelgebied’ zitting nemen. In het
verlengde daarvan bepleitte het bij Teleac een werkverband met de nts. De voorzitter
van het ncc, J. de Koning, achtte samenwerking met de nts nodig vanwege productie
en regie. Bij schaarste moest men niet ‘apart gaan staan!’102 De Koning bemiddelde
tussen Teleac en nts, zodat beide instellingen intensief met elkaar in overleg traden.
Een eerste contract, dat namens Teleac door mr. P.J.W. de Brauw werd opgesteld,
werd op 1 juli 1964 voor een jaar aangegaan, en in oktober 1964 werd besloten tot de
instelling van een zogenaamde ‘Commissie van 6’ voor programmaoverleg, waarin
Teleac en nts elk drie mensen afvaardigden: voor Teleac Polak, Timp en Schaafsma
en voor de nts E. Schüttenhelm (voorzitter nts), P. de Vlaam en A. Kleywegt.103
In het najaar van 1964 werd ook overeengekomen dat de programmastaf werd
ondergebracht in Hilversum en door de nts aan Teleac ter beschikking zou worden
gesteld. Dat was op uitdrukkelijk verzoek van de nts, waarmee Teleac, Timp en De
Vries, die geen deel uitmaakte van de Commissie van 6 en buiten de onderhandelingen
was gebleven, een principiële concessie moesten doen. Het technische personeel kwam
ook in dienst van de nts, die een vertegenwoordiging kreeg in de programma-adviescommissie van Teleac. Daar stond tegenover dat de omroepstichting alles zou
financieren wat onder haar beheer viel. Maar ook voor wat de inhoud betreft,
probeerde de nts haar autonomie te laten gelden. De stichting had het Teleac
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onmogelijk gemaakt een cursus autotechniek te brengen, omdat de nrcv dat ook net
van plan zou zijn geweest. Dit was een opstelling waartegen Teleac zich volgens het
ministerie met alle kracht diende te verweren.,o4 Zelfs de door de nts geplande cursus
Engels werd in dit verband ‘ec
------- een bedenkelijk symptoom’ genoemd van de houding
van de nts om Teleac te dwarsbomen.IO5

-pi o Pen*ngsuitzending op 10 februari 1965 werd officieel ingeleid door minister
•
“ïani?K&rW’, ie Pers°onlijk 1 eleac ertoe had opgeroepen ‘zeker in de beginne,
xj 1 1
K?|W te Z^n * maar z*ch juist te richten op bredere groepen van het
ederlandse volk. Hij stelde zich daarbij onder meer ‘doe-het-zelfuitzendingen ’ voor
1 ƒ.n ln&en sPec>aal gericht op de jeugd, ‘de jongere generatie, zowel de teenagers,
ijzon ere categorieën als de Nozems’. Die zouden geworven kunnen worden
met cursussen in het repareren van brommers en auto’s.106
FSte Cursussen betroffen didactiek en ehbo, gevolgd door vele andere op
k rl f
C terre’nen van huisvlijt tot cultuur, van techniek tot geschiedenis, van
oearijtskunde tot taalvaardigheid, en van statistiek tot kunstgeschiedenis. Ook waren
ursussen voor jongeren werkzaam in het bedrijfsleven en cursussen voor
ouwen een succesvolle programmering die tot op de dag van vandaag voort
duurt en het gelijk van de oprichters bewijst.
gelijk was echter niet vanzelfsprekend. In het wetsontwerp voor de Omroepwet
1

9 7 was in eerste instantie geen zendmachtiging voor Teleac voorzien, maar een
JC|le W^ar
teleac onderdeel werd van de nts zonder ruimte om autonoom
an e en. rotesten daartegen van allen die bij Teleac waren betrokken inclusief
If V1j^UFS c aa^sma, Timp, De Vries en Van Praag), hielpen Teleac aan een
stichting in het bestel.’°7 Bij het vijfentwintigjarig bestaan in
55. e e eac at z*j z*ch steeds bij haar oorspronkelijke opdracht had gehouden,
ij geen a gemene omroep zijn, maar een onderwijsinstituut dat gebruikmaakte
et open net, en daarmee nog altijd een bijdrage leverde aan volwasseneneducatie.
aar !J wer ten onderzoekers, onderwijskundigen en regisseurs samen met vooraan
staande deskundigen op velerlei gebied.108
rik de Vries nam na een lange verbintenis (eerst als adviseur, later als lid van de

.

programmacommissie) in 1985 afscheid, vlak voordat de door hem bepleite en
oor erei e cursus Chinees werd uitgezonden, Ni hao, die een groot succes werd.109
ij dat afscheid uitte hij zijn dankbaarheid dat hij Teleac had mogen helpen volwassen
°r en en memoreerde hij zijn keuze om juist achter de camera te zijn, met
bewondering en eerbied voor wie zich daarvoor blootgaven:
En ik heb er al doende nooit aan getwijfeld dat wat eruit kwam, du moment en daar ging het
her nrn
om het best mogelijke was. Nee, geen twijfel. [...] Maar nu
Teleac dan afscheid
van
neemt, nu het doek echt valt tussen mij en Teleac,
e eac waar ik vanaf de conceptie en de eerste schreeuw mee verbonden ben
geweest... Twijfel? Nee, hoor! Teleac zal, als geen ander, televisie de moeite van
1-het kijken -----------waard1 »blijven
maken.
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Het is niet zo gek dat Erik de Vries juist zijn hart had verpand aan Teleac. Dat bood
immers een podium voor een combinatie van de twee domeinen die zijn leven
beheersten, techniek en cultuur. Zo kon hij voor kijkers een perspectief openen op
een tot dan toe minder bekende wereld. Dat was zijn ideale vorm van televisie.
Daarvoor zag hij steeds meer mogelijkheden op de kleine schaal van de directe
leefomgeving van mensen in een specifieke regio of stad.
De regio ontsloten

Erik de Vries was een groot voorstander van regionale televisie binnen de grenzen van
de eigen provincie. Dat valt wellicht niet direct te rijmen met zijn visie op televisie
als communicatiemiddel tussen mensen en culturen. Bij elkaar naar binnen kijken,
‘ver-zien’ over vele grenzen heen en dus omgekeerd die andere wereld de huiskamer
binnen brengen, dat was volgens hem televisie bij uitstek. Hoe verder die culturen
van elkaar afstonden, des te meer reden was er volgens hem om te trachten die
‘bemiddelende’ rol van televisie in de praktijk inhoud en vorm te geven. Maar zoals
eerder aan de orde is gekomen, zag hij die rol ook weggelegd voor Europese televisie
en vond hij dat de Nederlandse televisie de grootst mogelijke diversiteit moest laten
zien die binnen de grenzen van het koninkrijk gevonden kon worden. Daar hoorde
wat hem betreft principieel ook de regio bij. Dat de omroepen daaraan maar minimaal
aandacht besteedden, was een belangrijke reden om voor een aparte regionale televisie
te strijden. We bespreken kort hoe De Vries dat deed en hoe hij zijn brede cultuur
educatieve visie op televisie verbond met het perspectief van de kleinschaligheid.
Erik de Vries en Hans Snoek woonden dan wel midden in Amsterdam, waar ze het
middelpunt vormden van het culturele uitgaansleven, maar uit een gemeenschappe
lijke overtuiging van de noodzaak van cultuurspreiding hadden ze beiden ook grote
belangstelling voor de regio. In 1959 namen ze deel aan een congres van het Nationaal
Overleg voor de Gewestelijke Cultuur in Amersfoort, dat gewijd was aan ‘de com
municatiemiddelen’. Daar gaf De Vries zijn visie. ‘Zes avonden in de week een half
uur, alleen bekeken in de regio zelf. Het zal een tonen van binnen naar buiten worden,
een buigen over de eigen navel en een zich bezinnen op een eigen cultuur.’110 In 1959
betrof het een publieke gedachtewisseling, die enkele jaren later in kleiner verband
werd voortgezet, eerst in Friesland, daarna in Noord-Holland.
De Vries had op 29 oktober 1960 een lezing gehouden bij de Fryske Kultuerried,
die grote belangstelling voor regionale televisie had. De provincie kende sinds 1946
Radio Fryslan, uitzendend via de zogenoemde Regionale Omroep Noord (ron), later
onderdeel van de Regionale Omroep Noord en Oost (rono), en verkende mede in
het licht van de discussie over het omroepbestel de mogelijkheden voor uitbreiding
naar het modernste medium. De Kultuerried nodigde De Vries en journalist en
publicist Henk Schaafsma in 1962 uit voor nader advies. Ook volgens Schaafsma kon
een regionale omroep een herkenbaar ankerpunt bieden in de context van nationale
en Europese politiek, en tevens actieve cultuurbeleving stimuleren.111 Beiden bepleit
ten onomwonden een autonome niet-centralistische regionale omroep.
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De landelijke omroep pretendeerde volgens De Vries weliswaar op het gehele volk
gericht te zijn, maar opereerde in wezen sektarisch. De nts vocht zelfs tegen regionale
programmering, zoals bleek uit het totaal ontbreken van regionaal nieuws op de
landelijke zender. Daarom moest de regio zelf handelen. ‘Het is nu tijd voor
aanvallen. Het was zaak om samenwerking te zoeken met cultuurmaatschappelijke
organisaties en niet met de omroepverenigingen, al zou de nts van de regering de
opdracht kunnen krijgen een studio te bouwen in de regio. Aangezien ‘de angst van
omroepverenigingen om ook maar een stukje verantwoordelijkheid uit handen te
geven de grootste moeilijkheid was, viel daarvan weinig steun te verwachten. De regio
moest de kans krijgen zijn groeiend zelfbewustzijn te tonen.112
Dat de Fryske Kultuerried voortvarend aan de slag ging, blijkt uit vervolgcorrespondentie over apparatuur en organisatie van een omroep in eigen beheer. Die kwam
er uiteindelijk pas in 1988, Omrop Fryslan, en dan nog altijd met alleen radio-uitzendingen. Het zou tot 1994 duren, dertig jaar nadat De Vries zich als stimulator daarvoor
had ingezet, dat de Friese zender met televisie kon beginnen, met één uur in de week.

Maar dat kon hij niet weten, zelfs niet vrezen.
Na Friesland deed hij Noord-Holiand aan, waar hij al sinds februari 1960 lid van
de provinciale Culturele Raad was. In 1964 stapte hij in de Commissie Regionale
Televisie. Hij bleef daarin tot 1977 actief betrokken bij de oprichting en ontwikkeling
van de regionale omroep.1,3 Dat hij de spil was moge onder meer blijken uit het feit
dat de commissie meestal bij hem thuis vergaderde. De Vries op zijn beurt schakelde
bekenden in voor advies over bijvoorbeeld techniek, zoals vroegere Philips-collega
Van Vlerken. De Raad kwam in het najaar van 1966 met een officieel rapport, waarin
de motivering ideëel en in relatie tot de programmering van de landelijke omroep
werd geformuleerd. Volgens de nts werd in het landelijk programma wel degelijk
aandacht geschonken aan het gewest als daar een goede aanleiding voor was, aangevuld
met het programma Van gewest tot gewest, dat de nts vanaf
ƒ 7 januari 1965 uitzond.
.
•
nts
de regio vooral in een
Maar de Culturele Raad Noord-Holland zag bij de
Erik
de
Vries
‘
Televisie
van, voor en door
lachspiegel en bepleitte in de woorden van L
~
het gewest’. Volgens hem was regionale televisie
een suite waarin a priori alleen geïnteresseerden uit de buurt samen komen. Het
moet een intern beraad zijn, een bij elkaar op tafel kijken, een familieberaad niet
gemaakt op de buitenwacht. Ik geloof meer dan ooit in dat familieberaad
naarmate de wereld groter, de verbindingen intenser worden. Hoe sneller die
verbindingen naar buiten toe, hoe belangrijker de regio. [...] Het moet een
tele-visie, geen verrekijken zijn, maar schouwen in de diepte naar binnen toe.
Dieptevisie.114

De Vries voelde de behoefte aan een lokale identiteit in een veranderend tijdsgewricht
goed aan en articuleerde feitelijk de ervaring van moderniteit waarin televisie een
belangrijke rol speelt: de gedachte van een wereld die door communicatietechnologie
groter aan het worden is en waarin de behoefte ontstaat aan een nieuwe (kleinere)
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gemeenschap die evenzeer door communicatietechnologie geconstrueerd wordt (toen
televisie, nu virtueel). Het was televisie zowel ‘over grenzen heen’, als naar binnen
gericht. Volgens De Vries zouden de provinciale culturele raden de ‘dieptevisie’ als
sturend principe voor een regionale omroep het best kunnen uitdragen en stimuleren.
Door de toenmalige organisatie van het omroepbestel was dat echter lastig uitvoer
baar. De Regionale Omroep Noord (ron) en later ook andere regionale omroepen,
zoals de Regionale Omroep Zuid (roz), waren onderdeel van de Nederlandse Radio
Unie (nru), die in 1969 met de nts in de nos opging. De Omroepwet van 1969 bood
op papier de mogelijkheid om ofwel onder de Nos-vlag te blijven varen, ofwel een
eigen voor de regio representatieve variant te stichten. Dat laatste wilden de regio’s
wel, maar het lukte maar mondjesmaat vanwege de terughoudendheid bij de NOS om
de autonomie uit handen te geven.
Dat proces startte in feite pas in 1983, toen de landelijke omroep zich realiseerde dat
de regio wel erg ver afstond van wat de omroep gewend was uit te zenden. De ver
zelfstandiging van de regionale omroepen werd in de jaren daarna gerealiseerd, zij het
langzaam. Dat regionale televisie daarmee niet direct dichterbij kwam, blijkt uit het
feit dat Omroep Brabant pas in 1997 met televisie begon en Noord-Holland, waarvoor
De Vries zich zo had ingezet, zelfs pas in 2000.115 Hij had zich intussen op een nog
kleiner gebied gericht, stadstelevisie, en wel in Amsterdam, waar sneller succes viel te
boeken.
Kleinste televisiegemeenschap

Het Parool van 14 december 1988 meldt bij de opheffing van stad Radio Amsterdam
dat Erik de Vries vanaf 1976 in tal van stuurgroepen, besturen en programma-adviescommissies stad Radio met raad en daad terzijde heeft gestaan. Hij wordt als de
oprichter gememoreerd. Voor zover we kunnen nagaan, stond hij inderdaad aan de
wieg ervan. Dat was al in 1966, toen de eerste gemeentelijke nota inzake lokale omroep
werd uitgebracht, het startsein voor jarenlange onderhandelingen over de invulling
van lokale radio en televisie, vooralsnog Mokum Tai Vai geheten. Dat was de ludieke
aanduiding voor een serieuze wens: een omroep met programma’s over uitsluitend
Amsterdamse onderwerpen, de hele dag op de radio, een halfuur per dag op televisie.116
Daar kwam op 24 september 1969 de Stichting Amsterdamse Radio en Televisie uit
voort, vanaf 1970 stad (Stichting Amsterdamse Draadloze Omroep) genoemd.
De Vries’ grote betrokkenheid bij lokale televisie illustreert het idee van het
‘familieberaad’, waarvoor televisie in steeds kleinere kring een podium bood. Met de
opheffing van stad in 1988 verdween de lokale omroep niet uit Amsterdam. Het werk
werd voortgezet door salto (Stichting Amsterdamse Lokale Televisie Omroep) en
vanaf 1992 door at$. De Vries had goed gezien dat televisie mensen in een kleine
‘gemeenschap’ een instrument biedt om elkaar en die gemeenschap beter te leren
kennen. Bovendien presenteert ze een podium om het beste, het nieuwe, het ver
trouwde aan elkaar te tonen.
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Het was misschien wel het belangrijkste inzicht dat De Vries in de eerste helft van de
jaren zestig verwierf: de televisie was op weg wereldwijd volledig in het maatschappe
lijk leven en de cultuur geïntegreerd te raken. Televisie was overal, en de wereld was
kleiner geworden, waardoor de aandacht, althans wat De Vries betreft, noodzakelij
kerwijs meer en meer uitging naar het dichtstbijzijnde. Daarin ook kon hij de
cultuureducatieve opdracht die hij televisie meegaf het sterkst realiseren: met cursus
sen in de huiskamer, en met het verbeelden van de geschiedenis en cultuur van ge
meenschappen, overzee en in regio en stad. Televisie was echter meer dan een spiegel:

De hoogste televisieprijs zou gegeven moeten worden aan programma’s die
afrekenen met de vooroordelen waaraan wij allen lijden, tv mag nooit de grootste
gemene deler zijn, wel het kleinste gemene veelvoud, waarvan ieder onderdeel
(van het publiek) recht op aanspraak en inspraak heeft.”7
Hij had aan den lijve ervaren welke bindende kracht van televisie kon uitgaan toen
hij tijdens zijn studiereis in de Verenigde Staten in 1963 met anderen werd gegrepen
door de uitzending van deMarch on Washington. ‘En niet alleen [wij] in Boston, maar
de gehele Verenigde Staten met inbegrip van de Zuidelijke staten en ook af en toe,
via Telstar, miljoenen in Europa en nog maar net niet in Afrika. En het was de televisie
die dit alles teweeg bracht.’”8
Geïmponeerd bleef hij door het medium dat in zijn visie zoveel vermocht op het
niveau van spreiding van cultuur en dus uiteindelijk tot een intenser deelnemen aan
die cultuur zou kunnen leiden. Tegelijkertijd realiseerde hij zich dat juist dat een
constant gevecht bleef. Zoals hij in een discussie in Het Parool van 27 januari 1964
realistisch constateerde: ‘Het is de opdracht van de intellectueel, dat de rv aan hem
verslaafd raakt. Die kans heeft hij op ontstellende wijze gemist.’ Kortom, het werd
tijd dat de culturele en intellectuele voorhoede een vruchtbaar uitdrukkingsmiddel
in het massamedium ging zien, een kanaal voor educatie over en beleving van de
cultuur.
Daarmee is nog niet alles gezegd. Had Erik de Vries bereikt wat hij wilde en waartoe
hij het medium in staat achtte? Welke krachten heeft hij bij het realiseren van zijn
‘missies’ goed ingeschat, welke verkeerd getaxeerd? Hoe kunnen we de rol die Erik
de Vries in de ontwikkeling van televisie heeft gespeeld ten slotte duiden?
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Voor mij was televisie: dieser Kuss der
ganzen Welt. Iedereen moest door de
televisie aangeraakt en gezoend worden.1

Voor Erik de Vries was televisie een levensvervulling, waaraan hij op speelse wijze
inhoud gaf. In een rede in 1985 ter gelegenheid van het feit dat hij vijftig jaar eerder
met televisie was begonnen en dertig jaar werkzaam was voor ikor/ikon, betuigde
hij het medium zijn erkentelijkheid daarvoor. ‘En wat televisie [...] ook aan mij gehad
mag hebben - ik heb echt alles aan televisie te danken.’2 In zijn dankwoord betrok
hij echtgenote Hans Snoek, refereerde hij aan de Japanse kampen en aan Philips — de
constanten in zijn leven. Hij en Hans Snoek vormden in Amsterdam een netwerk van
mensen, initiatieven en instellingen; het werd bijeengehouden door hun beider gevoel
van verantwoordelijkheid om althans in cultureel opzicht bij te dragen aan de
verbetering van de wereld. Daarin betrokken ze zoveel mogelijk geestverwanten. Hun
aandacht richtte zich op het reiken naar dat wat wellicht onbereikbaar leek, maar
volgens hen nooit was.
Hun geloof in de mensheid was gestoeld op het vooruitgangsdenken dat typerend
was voor de modernisering. Dat had ook het ouderlijk milieu van De Vries geken
merkt. Hij kreeg televisie door de tijd als het ware in de schoot geworpen. De Vries
vereenzelvigde zich er verregaand mee en heeft de potentie van ‘dit wonder der
techniek’ in de praktijk kunnen onderzoeken. Hij ontwikkelde zich van een jongens
achtige ontdekker tot ‘televisionair’, maar vooral ook wist hij de praktische mogelijk
heden van televisie te realiseren. Hij was bereid daartoe op elk moment het avontuur
aan te gaan, in Nederland en ook in het buitenland. Strategisch opereren deed hij
zelden; hij kón het niet eens, vermoedelijk omdat hij in hart en nieren een avonturier
bleef. Eén met een opdracht weliswaar, waarmee hij regelmatig op politieke en
culturele grenzen stuitte en als gevolg daarvan botste met de mensen die meenden die
grenzen te moeten bewaken.
Overtuigd van zichzelf ging hij zijn eigen weg, een einzelganger — al was hij nooit
alleen — die op cruciale momenten door wist te drukken en de ontwikkeling van
televisie vooruithielp. Dat lukte hem meestal door te laten zien wat daadwerkelijk
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mogelijk was, zoals in 1938 op de Jaarbeurs, niet de Philips-karavaan, tijdens pet en
de twee eerste experimentele jaren van de Nederlandse televisie, in Latijns-Amerika
en met Teleac. Toch is er geen reden om, terugkijkend vanaf het einde van zijn leven,
te stellen dat hij zijn eigen loopbaan geconstrueerd heeft. Daarvoor zijn de toevallig
heden te opvallend, de verrassingen te talrijk.
De Vries’ carrière zou zonder twijfel heel anders zijn verlopen als hij niet direct na
zijn middelbare school in 1930 bij het vermaarde Natuurkundig Laboratorium (het
‘Natte Lab’) van Philips in Eindhoven aan de slag had kunnen gaan. Philips werd een
startpunt, een leerschool, een terugkerende partner bij tal van initiatieven die De Vries
ontplooide of waarbij hij betrokken raakte: van commerciële televisie tot 1 eleac. Maar
het bedrijf fungeerde ook als een sociaal en professioneel vangnet in tijden dat het
minder ging, direct na de oorlog en na zijn ‘ontslag’ bij de nts in 1953, en bij zijn
niet-gerealiseerde ambities om in het buitenland aan de slag te gaan. Philips bood
Erik de Vries voor de introductie van televisie in Nederland de juiste omgeving op
het juiste moment. Voor Philips stond het commercieel en industrieel belang voorop:
winst maken en zich de beste plaats verwerven in de markt van de productie van
televisieapparaten na jarenlange experimenten op het NatLab. De Vries was er op het
juiste moment om mee te kunnen helpen dit doel te realiseren, maar omgekeerd liet
hij zijn ambities niet door het tijdschema van Philips beteugelen.5 Hij was als technicus
aangesteld, maar volgde vooral zijn intuïtie en gebruikte zijn brede algemene ontwik
keling en culturele kennis om de techniek een culturele betekenis te geven. Het
allereerste televisiebeeld dat hij in 1935 op het NatLab maakte, was voor hem de van
zelfsprekende opmaat daartoe.
Wat De Vries ook in zijn leven voor televisie gedaan en gemaakt heeft, van het
opbouwen van televisie voor de vn tot in de regio, van het regisseren van amusement
en koorzang, van informatieve en educatieve programma’s tot het ontwikkelen van
programmaschema’s, in feite is alles terug te voeren op zijn al vroeg ontwikkelde visie
op het nieuwe medium. Op grond van haar technische kenmerken was televisie voor
De Vries primair ‘tele-visie’, letterlijk ‘ver-zien’, over grenzen heen. Hij trad daarmee
in de voetsporen van de utopische denkers die zich in de negentiende eeuw op basis
van technische uitvindingen voorstelden om voorbij de horizon te zien.4 In het
verlengde van het ‘ver-zien’ beschouwde De Vries televisie bij uitstek als het medium
van de transnationaliteit, waarbij culturele uitwisseling over de grenzen van zuilen,
landen en werelddelen heen het instrument was. Dat paste hij allereerst op zichzelf
toe. Hij was in meerdere opzichten een reiziger.
In zijn ouderlijk milieu was het buitenland iets om te ontdekken. Het is niet voor
niets dat hij al in 1930 in zijn sollicitatiebrief aan Philips het werken in het buitenland
als wenselijk perspectief schetste. Hij bezocht verschillende malen de bbc. Hij
exporteerde zijn visie op televisie naar de Balkanlanden met een televisiekaravaan
onder Philips’ vlag en ontdekte daar zijn aangeboren rol als intermediair tussen de
industrie en de potentiële kijkers. Voor hem stond de communicatie voorop, en overal
waar dat mogelijk was, demonstreerde hij televisie als een bijzondere extensie daarvan,
Hij was vaak onderweg en als het geen vakantie betrof, was de televisie de aanleiding.
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Zijn kijk op televisie als het medium van het ‘ver-zien’ over culturele grenzen kreeg
concreet gestalte bij het opbouwen van televisie in binnen- en buitenland. Daarin
vond hij zijn sterkste kracht: het opzetten van een infrastructuur voor televisie-uitzendingen en het overzetten van zijn visie in een programmeringsmodel. Maar het is
ook juist daar dat hij de meeste weerstand ontmoette en tegenslagen moest incasseren:
in Costa Rica, in Suriname en op de Antillen, en in Nederland. Steeds betrof het een
krachtenspel waarin de spelers andere belangen hadden dan het televisiebelang, dat
voor De Vries voorop bleef staan. Dat hij dat belang overal en altijd is blijven
verdedigen, tekent zijn volharding. Maar hij bleek lang niet altijd bij machte om
daarmee de zaken naar zijn hand te zetten. Dat weerhield hem er niet van om vooruit
te blijven kijken. Hij zou een ‘visionair’ kunnen worden genoemd, omdat hij
vooruitdacht en verschillende ontwikkelingen van televisie voorzag die vele jaren later
pas werkelijkheid werden: de opkomst van regionale televisie, maar ook hdtv en ‘een
scherm aan de wand, een platte buis, met dieptebeelden’.5 De voor hem typerende
combinatie van idealisme, enthousiasme, kinderlijkheid - De Vries raakte met tele
visie nooit uitgespeeld — en ongeduld was tegelijkertijd zijn sterkte en zwakte.
Als er iets is dat de loopbaangeschiedenis van De Vries illustreert, dan is het de
inherente paradox van televisie als ‘tele-visie’: dat televisie een beweging op gang
bracht die juist tegen de technische mogelijkheden in naar binnen gericht was. Zijn
ervaringen laten zien hoe zijn idee van televisie als transnationaal medium werd
tegengewerkt en gestopt door krachten die zich lieten leiden door culturele en
religieuze tradities of door politieke ambities. Die waren ingegeven door de angst dat
met de potentie van televisie om letterlijk ver te zien het gevoel voor de eigen groep
of voor de nationale gemeenschap verloren zou gaan. Daarom werd in vele landen
vóór alles geprobeerd televisie exclusief binnen de nationale grenzen te definiëren. De
strijd om televisie ging daarom vooral over de vorm waarin televisie dat nationale
belang het best zou dienen.
De Vries heeft dat aan den lijve ondervonden — niet alleen in Costa Rica, waar de
verschillende ideeën over televisie voortkwamen uit een interne politieke strijd, maar
ook in Nederland. Zijn poging om televisie te internationaliseren zette de maatschap
pelijk gedreven ambities van de zuilen om onderscheid van culturele identiteiten te
behouden in de Nederlandse samenleving onder druk. Na pet en de eerste officiële
experimentele jaren vond in Nederland een hernationalisering van televisie plaats, en
wel in de vorm van verzuiling. De omroepen probeerden de televisie terug te dringen
binnen de verzuilde kaders, terwijl De Vries per definitie en vol overtuiging grenzen
wilde overschrijden. Zijn onbeteugelde liefde voor het nieuwe medium leidde tot een
botsing met de terugtrekkende beweging in Hilversum.
Er zit echter nog een andere dimensie aan de genoemde paradox. De daarmee
verbonden spanning is terug te voeren op een specifiek kenmerk van het medium
televisie dat de Britse cultuurcriticus Raymond Williams als ‘mobile privatization
omschreef.6 Hij verwees hiermee naar televisie als een technologie die tegelijkertijd
een mobiele én in het huis geconcentreerde manier van leven mogelijk maakt. Door
een beeld van de buitenwereld in de privésfeer van het huis te brengen, werd het
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publieke met het private verbonden. De huiskamer werd de belangrijkste consumptieplaats waar kijkers via televisie toegang kregen tot plaatsen die zich buiten de
nationale geografische grenzen bevonden. In principe is dit een modernistische
gedachte, die ook precies datgene uitdrukt wat De Vries probeerde te realiseren. Hij
werd gedreven door een technologisch Utopia, dat wat hem betreft hand in hand ging
met een ideaalprogramma. Om dat concreet te maken, bedacht hij aan de hand van
het bestaande Eurovisie een alternatief: ‘Uno-visie’, een transatlantische televisieverbinding tussen de Verenigde Staten en Europa. Dat moest ‘dieser Kuss der ganzen
Welt’ zijn, de uitdrukking van de wensdroom van één wereld, waarin alle mensen
elkaar kunnen zien.
Het is niet voor niets dat De Vries voor zijn idee juist deze zinsnede gebruikte. Hij
komt uit een gedicht van Friedrich Schiller (An die Freude, 1785). Het gedicht
thematiseert de idee van een wereldwijde broederschap, die later door Beethoven tot
hymne werd verwerkt in zijn negende symfonie, het 'Alle Menschen werden Brüder’.
In 1972 koos de Raad van Europa het thema van de ‘Ode aan de vreugde’ van
Beethoven als zijn eigen volkslied, waarin de idealen van vrijheid, vrede en solidariteit
die Europa nastreeft tot uitdrukking worden gebracht. Het werd in 1985 het officiële
volkslied van de Unie (al staat het inmiddels als zodanig ter discussie).
De mogelijkheid om de wereld in de huiskamer te brengen leidde, omgekeerd aan
de utopische zienswijze op het medium, juist tot de wens de potentiële invloed van
het medium te beteugelen tot binnen de kaders van het private, de huiskamer. Dat
versterkte het proces van de nationalisering van televisie. In 1963 riep De Vries op tot
een nationaal (in Nederland als alternatief voor het verzuilde bestel), een Europees en
een internationaal programmabeleid. Tot op heden is niets hiervan gerealiseerd. Maar
De Vries bleef daarvan dromen. ‘Waar ik nu nog op hoop is een veel grotere uit
wisseling’, zei hij in 1991. Daarbij had hij onder meer voor ogen om een en hetzelfde
toneelstuk in alle landen op televisie te brengen in een in dat land gemaakte bewerking
en daarna te laten rouleren. Ook dacht hij aan een sterkere inzet van Eurovisie als
middel om landen iets over zichzelf te laten vertellen aan andere. Verder meende hij
dat iedereen via de televisie bij een complete UNO-vergadering aanwezig moest kunnen
zijn/7
Bij alles wat niet gelukt was (maar nog te dromen viel), koesterde hij zijn successen,
waarvan Teleac het blijvendst en hem het dierbaarst was. Met Teleac had hij zijn
geloofsbrieven afgegeven voor het nut van televisie, althans zoals hij dat zag.8 Maar
dat betekende niet dat televisie in de eerste plaats educatief zou moeten zijn. Televisie
is geen school, stelde hij. De verleiding moest van het medium zelf komen, en dat
kon volgens De Vries alleen als de beste krachten zich beijverden voor de beste inhoud
en de beste vorm. De kijkers konden dan zelf kiezen wat zij wilden opzuigen, al vond
hij dat daarbij enige sturing noodzakelijk was. ‘Er is nog altijd meer ruimte in de ether
dan in de hersenen van de mensen.’9
Opvallend is dat hij zijn hele leven dezelfde opvattingen over televisie is blijven
uitdragen en probeerde vorm te geven. Maar dat wil niet zeggen dat opportunisme
hem vreemd was. Als het nodig was om in het belang van televisie het bestel te
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verdedigen, deed hij dat. Op andere momenten sprak hij zich juist uit voor een
algemeen omroepbestel, met name na zijn ‘ontslag’ in 1953 en in de periode waarin
Nederland worstelde met de kwestie van commerciële televisie. Daarvan was De Vries
toen een oprecht voorstander. Hij presenteerde zich als een links georiënteerde
kunstenaar, maar stond het zichzelf toe voor de commercie te werken en reclame te
maken. Die houding had alles te maken met het zoeken naar werk, omdat het hem
na zijn eerste negen werkjaren bij Philips niet meer gelukt was een vast dienstverband
te krijgen.
De vraag is overigens of hij dat ook had geambieerd. De observatie van de
functionaris van Philips in 1939 dat De Vries zich onmogelijk aan een bepaald systeem
kon aanpassen, omdat hij zich dan direct in zijn vrijheid beknot voelde, was treffend.
Maar tegelijkertijd constateren we dat het altijd op zoek moeten zijn naar werk hem
regelmatig tot wanhoop dreef, zoals in de jaren vijftig, de cruciale jaren in zijn leven.
Hij had zich toen voor langere tijd aan één opdracht willen binden, maar vond nergens
een positie voor onbepaalde tijd met het exclusieve ‘television ticket’ dat hij zocht.
Noodgedwongen bestond zijn loopbaan daarom uit het zorgvuldig uitbouwen van
contacten, het bezig zijn met veel zaken tegelijkertijd, het nemen van initiatieven en
het benaderen van mensen. Daarbij toonde hij zich een doorzetter, drammerig, maar
altijd geëngageerd en nieuwsgierig.
Al dan niet geholpen door het toeval raakte hij gedurende lange tijd wel verbonden
aan verschillende instellingen die zich buiten het dominante veld bevonden van de
verzuilde publieke omroepen. Toen hij daar werd uitgestoten, raakte hij als vanzelf
op de zijpaden van de productiepraktijk, waar hij in staat bleek opnieuw een hoofdrol
op te eisen. Want bij alle tegenslag en onvervulde wensen (zoals een langdurige
professionele werkkring in het buitenland) was het hem wel gelukt om exclusief met
televisie bezig te zijn, en dat in een periode dat het medium zich ontwikkelde van
technisch wonder tot de belangrijkste culturele consumptiepraktijk. Daarmee weer
spiegelt zijn loopbaan een van de belangrijkste metaforen waarmee televisie is beschre
ven, de ‘flow’ — een stroom van inhouden, altijd in beweging en met de voortdurende
spanning tussen de verschillende programmaonderdelen: cultuur, nieuws, amuse
ment en educatie.10
Dat brengt ons ten slotte bij het meest in het oog springende in de loopbaan van
Erik de Vries: de gedrevenheid door maar één ding, de extreme concentratie op dat
ene medium en het perfectionisme dat hij aan die bezetenheid koppelde. Het is
misschien ook juist hierin dat hij zich als einzelganger manifesteerde en gedurende
zijn leven een gebrek aan erkenning van zijn inspanningen ervoer, ondanks de
verschillende prijzen die hij mocht ontvangen. Zo kreeg hij in 1997 ten slotte de
allereerste Carrière Award van de Nederlandse Academy Awards, waarbij in de
uitzending van sbsó volgens de presentator ‘een televisiepionier in het zonnetje werd
gezet’. Hij werd gehuldigd door Freek de Jonge, die in zijn column in Het Parool
diezelfde avond schreef dat de naam van de winnaar 95 procent van de kijkers niets
zou zeggen: ‘Wij kijken om te vergeten.’11 De Vries zelf was dankbaar dat hij 62 jaar
de Nederlandse televisie had ‘mogen meemaken en mee-maken’.12
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Na zijn werkend leven benutte hij de tijd en zijn expertise voor de ontwikkeling
van onorthodoxe initiatieven, lokale en regionale. In de jaren dertig, toen televisie de
wereld nog niet veroverd had, had de wens om naar het buitenland te gaan voorop
gestaan. In de jaren vijftig had hij aan die wens een specifieke invulling gegeven in
Costa Rica en elders, en had hij concrete ideeën ontwikkeld voor uitwisseling binnen
Europa en transnationaal. In de jaren tachtig, toen televisie een alom aanwezig mon
diaal medium was geworden, ging zijn aandacht steeds meer uit naar het dichtstbij
zijnde, de regio, de stad.
Dat er door televisie een betere mens zou ontstaan, bleef hij dromen, maar hij
geloofde het niet meer:
Van dat ideaal is maar weinig terechtgekomen. Dat kun je de teleurstelling in
mijn leven noemen. Ik vrees dat meer dan de helft van de mensen elke avond van
zes tot halfelfvoor de buis zit. Ze verdoen tijd. Hun eigen, o zo kostbare levenstijd.
Dat is toch zonde? Ik wil beslist niet de talentvolle wezenlijke programmamakers
te na spreken. Maar in plaats van stimulerend en inspirerend is de televisie, dat
ooit zo kansrijke kind van mij, vooral een medium geworden dat apathie in de
hand werkt. Is het niet een streek van het lot om mij daarvan vader te laten zijn?
Heropvoeders gezocht!1^

e selectie van fragmenten uit televisieprogramma’s die door Erik de Vries zijn
geregisseerd en die ter gelegenheid van dit boek op een dvd bijeengebracht zijn, laat
zien hoe hij dacht de kansen van het medium te benutten. Een speels reiken naar het
et y100.^1^6, het stimuleren van het ‘ver-zien’ in plaats van ‘ver-tonen’. Hij
aafbij altijd denken aan de mensen voor het scherm, voor wie het ‘ver-zien’
on e ende horizonnen zichtbaar moest maken. Dat vooral was de televisie van Erik
de Vries.
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Zonder de hulp van de volgende instellingen en personen had dit boek niet geschreven
kunnen worden.
In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar de VandenEnde Foundation voor de
financiële steun waardoor ik mij gedurende een zekere periode volledig aan et
schrijven van dit boek heb kunnen wijden. Het Onderzoeksinstituut voor Gesc ie
denis en Cultuur van de Universiteit Utrecht bood ondersteuning, zowel in inancië e
als ook in administratieve zin.
Andreas Fickers gaf op een eerste versie van het manuscript waardevol commentaar.
Verder dank ik Joost Dankers, Sherman de Jesus, Henk Kuperus en Herman Langeveld, die op delen van het manuscript met bruikbare opmerkingen en aanvullingen
kwamen.

Bij het zoeken in verschillende archieven heb ik hulp gehad van enkele onderzoeksas
sistenten, die met hun doortastendheid veel waardevol materiaal naar boven wisten
te halen. Zij deelden mijn enthousiasme voor het werken aan de loopbaan van Erik
de Vries. Dank aan Willemien Hasselaar, Harold Pflug, Joyce Postma en Jorien
Scholtens.
Ik ben het Nationaal Archief in Den Haag bijzonder erkentelijk, met name Hanno
de Vries. Allereerst voor de bereidheid om zich over het archief van Erik de Vries te
ontfermen en dat op korte termijn te conserveren en beschikbaar te stellen. Bovendien
heeft hij mij gastvrijheid geboden waardoor ik, zolang het materiaal nog niet in depot
was, in de kantoren van het archief kon werken. Ook dank ik Gijs Boink die een grote
steun was bij de selectie en digitalisering van de foto s uit het persoonlijk archief van

Erik de Vries.
* .* met geduld al mijn vragen
Het Philips Company Archive in Eindhoven probeerde
vele
stukken,
waaronder
bijzonder archiefmatete beantwoorden en voorzag mij van
riaaL Mijn dank betreft met name■ Loes Bouman en Ben van Gansewinkel, en
Marianka Louwers, die behulpzaam was bij de selectie van foto’s.
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Aan de ontwikkeling en productie van de dvd die een onlosmakelijk deel uitmaakt
van dit boek hebben velen bijgedragen. Het Thuiskopiefonds dank ik voor de subsidie
voor de beeldresearch en voor de productie van de dvd. Tijdsbeeld Media, met name
Heleen Scheurwater en Camiel Swildens, ben ik erkentelijk voor de bereidheid om
de productie van de dvd op zich te nemen.

Daarnaast heb ik op voorspraak van Eerde Hovinga alle medewerking gekregen van
het Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum bij het zoeken naar
foto s voor het boek en televisiefragmenten voor de dvd en bij het digitaliseren van
dit beeldmateriaal en het clearen van de rechten. Met name dank ik Hans van den
Berg, Seth Flink en Patrick Ouwens.
Er zijn enkele mensen die ik in het bijzonder dankbaar ben. In de eerste plaats Lievnath
Faber, die de beeldresearch voor het boek en de dvd heeft gedaan. Door haar door
zettingsvermogen en accuraatheid en haar enthousiasme voor de materie is het beeld

in dit boek en op de dvd onze gezamenlijke productie geworden.
Met Henk Kuperus bracht ik mijn allereerste bezoek aan Erik de Vries. Ik dank hem
voor de steun en hulp die hij mij ten behoeve van dit boek vanaf dat moment heeft
geboden. Annakristie de Vries dank ik voor haar vertrouwen en — als altijd - Richard
voor zijn luisterend oor en creatieve suggesties.

Sonja de Leeuw
Hoogland, maart 2008
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Noten inleiding

6 Veel daarvan is bijeengebracht in Wijfjes
(red.), Omroep in Nederland (1994). Zie bij
voorbeeld ook de reeks Techniek in Neder
land in de twintigste eeuw, waarin deel V is
gewijd aan Transport en Communicatie,
Zutphen: Walburg Pers (2002).
7 Voor het onderzoek naar televisiegebruik
was het werk van David Morley invloed
rijk. Onder meer: The 'Nationwide' Audience (1980) en Family Television, Cultural Po
wer and Domestic Leisure (1986). Ang com
bineerde onderzoek naar populaire genres
en kijkerservaringen in Watching Dallas
(1985). In Nederland is beperkt publiekson
derzoek gedaan; historisch publieksonder
zoek is nog zeldzamer. Een voorbeeld is:
Van Zoonen, Wieten en Van den Berg,
‘Het was niet bepaald een wereldwonder’
(1995). Zie voor aandacht voor populaire
genres: Wijfjes (red.), Omroep in Nederland
(I994)8 Zie voor een internationaal overzicht van
deze ontwikkeling: Fickers, ‘Nationale Traditionen und internationale Trends in der
Fernsehgeschichtsschreibug’ (2005). Voor
beelden zijn Hickethier en HofF, Geschichte
des deutschen Femsehens (1998), en Hilmes,
Only Connect (2002).
9 Schroevers, Televisie (1958), 228.
10 Bijvoorbeeld toen hij in 1979 voor het
eerst de Chinese televisie bezocht. Volgens
overlevering van reisgenote Liesbeth
Brandt Corstius stelde De Vries zich daar

1 Door Erik de Vries genoteerd in zijn
agenda van 1957. na, archief E.K. de Vries,
na, Beheer BenG 1, 2, 3.
2 De term ‘ego-histoire’ vinden we bij
Nora (red.), Essais d'ego-histoire (1987). Het
betreft persoonlijke getuigenissen, zoals die
van de Duitse televisiepionier Walter Bruch.
Over de Britse uitvinder John Logic Baird
zijn talrijke biografieën verschenen; ook
over de Amerikaan Philo Farnsworth, de
Russische Amerikaan Vladimir Zworykin
en bijvoorbeeld de Fransman René Barthélémy verschenen biografieën. Zie voor een
international overzicht: Fickers, ‘Nationale
Traditionen und internationale Trends in
der Fernsehgeschichtsschreibug’ (2005).
3 Abramson, Zworykin, Pioneer of Televi
sion (1995); Burns, John Logie Baird: Televi
sion Pioneer (2000); Godfrey, Philo T.
Farnsworth: The Father of Television (2001).
4 Een schets is te vinden in Schroevers, Te
levisie (1958), 226-231. Zie voorts de biogra
fieënsectie van het online-archief van het
Nederlandse Instituut voor Beeld en Ge
luid: www.beeldengeluid.nl/template_subnav.jsp?navname=biografieen_v&category=collectie_infor matie&artid=2O7i3.
3 Een beknopt overzicht van de televisiegeschiedschrijving is te vinden in: Wijfjes,
‘Verleden en toekomst van de Nederlandse
omroepgeschiedenis’ (1994).
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voor als ‘de vader van de Nederlandse tele
visie’. Mondelinge toelichting aan de au
teur, 24 januari 2007. Wim lbo gebruikte
de metafoor van de vader en zoon onder
meer in TV. Onafhankelijk weekblad voor
kijkers en luisteraars, 14 mei 1960. In een
interview in de Volkskrant van 9 augustus
1997 noemde De Vries zich nog altijd de
vader van de televisie in Nederland.
11 Bignell bespreekt de mogelijkheden en
problemen van een geschiedschrijving van
individuen naar aanleiding van zijn onder
zoek naar Lew Grade, die in de geschiede
nis van het Britse itv een centrale plaats in
neemt: Bignell, ‘And the rest is history’
(2005).

12 Deze relatie wordt aangeduid met de
term ‘Dispositiv’. De idee van ‘Dispositiv’
is ontwikkeld door Jean-Louis Baudry en
door de Duitse televisiehistoricus Knut
Hickethier verder uitgewerkt als een theore
tisch concept voor televisiegeschiedschrijving. Zie Baudry, Le dispositif1975); Hic
kethier, ‘Überlegungen zur Konstruktion
einer Fernsehtheorie’ (1992) en Fickers,
'Politique de la grandeur’ versus 'Made in
Germany' (2007). Voor film is dit uitge
werkt door F. Kessler, ‘La cinématographie
comme dispositif (du) spectaculaire’
(2003), 21-34.
13 Zie De Leeuw, Hoe komen wij in beeld?
(2005).

14 Bijker, Hughes en Pinch (red.), The
Social Construction of Technological Systems
(1987).
15 De centrale gedachte daarvoor is ont
leend aan de zogenoemde ‘actor-networktheory’; zie Latour, Reassembling the Social
(2005).

16 Michel Hilmes bespreekt de onderwer
pen die een cultuurgeschiedenis van de om
roep (‘broadcasting’) betreffen in: Only
Connect (2002), 4.
17 Tot nu toe werd één mongrafie gereali
seerd, waarvan de oorspronkelijke gedachte
was die te centreren rond het duo Pim de
la Parra en Wim Verstappen; door gebrek

aan medewerking van een van de rwee liet
de auteur het perspectief van de markante
figuur vallen en koos hij voor een focus op
de jaren zestig en zeventig. Zie Schoots,
Van Fanfare tot Spetters (2004). Schoots be
reidt op dit moment een biografie voor van
filmmaker Bert Haanstra.
18 Voor informatie over de geraadpleegde
kranten heb ik gebruikgemaakt van Wijf
jes, Journalistiek in Nederland 1850-2000
(2004).

Noten hoofdstuk i

1 Spreuk op de deur van de werkkamer
van De Vries op het NatLab bij Philips,

1934.
2 Wim lbo gebruikte de kwalificatie ‘oerbezetenheid’ in 7V. Onafhankelijk weekblad

voor kijkers en luisteraars, 14 mei 1960.
3 Maria Ham werd geboren in Broek op
Langendijk in 1881. Haar vader was hoofd

onderwijzer.
4 Erik de Vries in een gesprek met de auteur, 5 april 2002.
5 Gemeentearchief Amsterdam, Persverza
meling (Personalia 424 Vries K-O). In het
personeelsdossier een karakterisering van
Klaas de Vries in deze zin. E.K. de Vries
over zijn vader als ‘Multatuliaan’ in een ge
sprek met Pieter Webeling, in de Volks
krant, 9 augustus 1997. Klaas de Vries was
van 1914 tot 1920 voorzitter van de Vereeniging ‘Het Multatuli Museum’. Informatie
van Dik van der Meulen.
6 Van der Meulen, Multatuli (2002), on
der meer 117-121, 486-490, 572, 770-771.
7 Hij werkte als onderwijzer te Apeldoorn,
1880-1882, te Groningen 1882-1890, als
hoofdonderwijzer en leraar te Enschede
van 1890 tot 1903 en in Amsterdam van
1903-1907. Zie Hofland, Leden van de Raad
(1988).
8 Dat blijkt onder meer uit een een lezing
van Klaas de Vries gehouden op 23 maart
1916 t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de
vereniging. Opgenomen in Gedenkboek 50
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jaar Volksonderwijs (1866-1916).l na, archief
Volksonderwijs, 673 en 674.
9 Annakristie de Vries in een gesprek met
de auteur, 20 oktober 2006. Annakristie is
een halfzus van Erik de Vries, namelijk de
dochter van Klaas de Vries en diens derde
vrouw Meina Stratingh.
10 De verzuilde politiek had een emancipa
tiestrijd gevoerd tegen de liberalen elite die
in de negentiende eeuw domineerde; met
de invoering van het algemeen kiesrecht in
1919 verdween die machtspositie ten gunste
van de verzuilde politieke partijen.
11 Het was zijn derde huwelijk, want Klaas
de Vries trouwde in 1891 met Janke Hof
kamp, met wie hij een dochter kreeg,
Meta, ook een halfzus van Erik. Na het
overlijden van zijn vrouw trouwde Klaas de
Vries met Maria Ham, de moeder van
Erik. Personalia Klaas de Vries in Gemeen
tearchief Amsterdam (Personalia 424 Vries
K-O). Uit de correspondentie die bewaard
is gebleven, blijkt de warme relatie die Erik
de Vries met beide ouders onderhield. De
aanhef is altijd ‘lieve jongen’ en steevast
wordt afgesloten met ‘veel liefs en een zoen
van je moeder’ en ‘je liefste vader’. Het be
treft een enkele kaart en brief geschreven
op reis naar zoon Erik in Eindhoven, apriljuni 1932, en een brief van vader Klaas de
Vries aan zijn zoon direct na het overlijden
van moeder De Vries (op 14 juni 1932,
waarschijnlijk aan tbc). In die brief wordt
Erik de Vries geciteerd in zijn reactie op de
dood van zijn moeder: ‘ik wil het niet’.
Correspondentie in na, archief E.K. de
Vries, 35.1.
12 Brief van vader aan Erik de Vries, 9 juni
1933. na, archief E.K. de Vries, 35.1.
13 Motto in De Telegraaf 20 december
1936. Een typering van Klaas de Vries door
dr. M.W. Marsman, de voorzitter van het
huldigingcomité van K. de Vries n.a.v. zijn
vijfenzeventigste verjaardag en aftreden als
secretaris-penningmeester bij Volksonder
wijs, in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van 20 december 1936. De huldiging vond

plaats op 19 december 1936 in het Americain Hotel in Amsterdam, begeleid door
het Hoofdbestuur van Volksonderwijs. Op
18 december was hij 75 jaar geworden.
14 Dat vertelt Erik de Vries in de uitzen
ding van Markant (nos, 20 januari 1985).
15 Dat blijkt uit een brief van De Vries’ ou
ders aan hun zoon, 4 april 1932, waarin va
der meldt dat hij de gedichten van Erik
meestuurt, na, archief E.K. de Vries, 35.1.
16 Erik de Vries in een gesprek met de au
teur, 10 november 2001.
17 Spigel, Make Room for TV (1992), 27.
18 Sollicitatiebrief, pca 6 A t/m Z.
19 Informatie over Klaas de Vries in: Hof
land, Leden van de Raad (1988), p. 299-300.
20 Klaas de Vries aan Philips-directie, 20 ok
tober 1930; A.F. Went van Philips aan
Klaas de Vries, 24 oktober 1930 met als on
derwerp sollicitatie zoon, pca 6 A t/m Z.
21 Zie aanstellingsbrief 30 oktober 1930 van
ir. Z. Th. Fetter gericht aan Erik de Vries.
na, archief E.K. de Vries, 34.9.
22 De Vries, 80 Years ofResearch at the Phi
lips Natuurkundig Laboratorium (19141994) (2002), 6, en 15. In Amerika begon
General Electric al in 1900 met een lab, dat
in 1919 een Britse vertegenwoordiging
kreeg. Het Bell-lab werd in 1925 opgericht
als onderdeel van Western Electrics en
at&t, die beide al onderzoeksafdelingen
hadden. In Europa was Siemens de eerste
in 1905, gevolgd door Telefunken in 1914
(beide in Duitsland).
23 De Vries, 80 Years ofResearch at the Phi
lips Natuurkundig Laboratorium (19141994) (2002), 24. Metze, Ze zullen weten
wie ze voor zich hebben (2004), 198, en 213.
24 Wijfjes, ‘Het radiotijdperk, 1919-1960’
(1994), 58.
25 Wijfjes, ‘Het radiotijdperk, 1919-1960’

(i994)26 Erik de Vries in een gesprek met de au
teur, 10 november 2001.
27 Metze, Ze zullen weten wie ze voor zich
hebben (2004), 270. In hoofdstuk 10 en 11
worden de gevolgen van de mondiale beurs-
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krach voor Philips beschreven, alsmede het
herstel: 235-271.
28 De Vries, 80 Years ofResearch at the Phi
lips Natuurkundig Laboratorium (19141994) (2002), 43-44.
29 Metze, Ze zullen weten wie ze voor zich
hebben (2004), 331-332.
30 Blanken, Geschiedenis van Philips Electro
nics NV (1997), deel iv, 5-23; Metze, Ze zul
len weten wie ze voor zich hebben (2004),
246-248.
31 Blanken, Geschiedenis van Philips Electro
nics NV (1992), deel 111, 285-286.
32 Daarnaast was er een Groep Radio A (ap
paraten) en een Groep Radio B (lampen).
Indeling NatLab van 1 juni van 1931, pca
726.
33 Erik de Vries in Philips Koerier, 7 okto
ber 1976.
34 Memoires & Interviews, pca 181.2, 12.
Erik de Vries in een interview in Aether,
juli 1993.
35 pca nl werkboeken, E.K. de Vries,
Schrift 1 (mei 1931 en mei/december 1934).
36 Reisrapport van ir. P.J.H. A. Nordlohne
van een reis naar Amsterdam op 5 augustus
1931. pca nl 586 Zenders Reisrapporten, 1.
37 Verslag De Vries over de ultrakortegolfzender voor Loth, Parijs, 13-31 maart 1934.
pca nl 586 Zenders en Reisrapporten, 2.
38 Erik de Vries, ‘Herinneringen aan voor
oorlogse experimenten in het NatLab’, in:
Philips Koerier, 7 oktober 1976.
39 pca nl werkboeken, E.K. de Vries,
Schrift 1 (mei 1931 en mei/december 1934).
pca.
40 De Vries in een interview in Aether, juli
1993.
41 pca nl werkboeken, E.K. de Vries,
Schrift 2 (6 maart tot september 1934) en
Schrift 3 (1936 tot september 1937).
42 Blanken, Geschiedenis van Philips Electro
nics NV (1992), deel m, 359.
43 Ibidem, 360.
44 Zie voor een uitvoerige beschrijving van
de geschiedenis van de phohi: Witte, De
Indische radio-omroep (1998).

45 Metze, Ze zullen weten wie ze voor zich
hebben (2004), 211-212.
4ÓEduard Franz Conradin Startz, geboren
op 20 februari 1899 üc Aken, overleden te
Zeist 17 maart 1976.
47 Startz zei van zichzelf dat hij een half do
zijn talen kende en nog een dozijn half. Ge
citeerd in ‘Twenty five years of “Happy Sta
tion”. Eddy Startz, a man with many
friends’, in: Announcer (Monthly Review of
the Philips Industries), december 1953. pca
811.2 en 814.2. Zie ook pca 6 A t/m Z,
Startz.
48 Trouw, 13 oktober 1953. Zie ook A.WJ.
de Jonge, ‘Startz, Eduard Franz Conradin
(1899-1976)’, in: Biografisch Woordenboek
van Nederland, www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwnz/
startz [05-09-2003].
49 Startz en De Vries verdeelden de taken
als volgt: Startz deed Noord- en Zuid-Amerika (avonduitzendingen); samen deden ze
Europa (dag- en avonduitzendingen), waar
bij De Vries Oost-Europa voor zijn reke
ning nam. De Vries deed ook het Nabije
Oosten, Australië en Nieuw-Zeeland met
een oproep in een Austronesisch dialect.
50 Door De Vries bij wijze van grap en mis
schien daarom slordig genoteerd in pca nl
werkboeken, E.K. de Vries, Schrift 1 (mei
1931 en mei/december 1934). pca.
51 Erik de Vries, ‘Herinneringen aan voor
oorlogse experimenten in het NatLab’, in:
Philips Koerier, 7 oktober 1976.
52 In de oorlog werd de PHOHi-PCj-zender
vernield. Startz was ondergedoken geweest
en kwam na een serie proefuitzendingen in
oktober 1945 weer regelmatig in de ether
met werelduitzendingen van Radio Herrij
zend Nederland, via de gerepareerde pcjzender. In 1947 werd zijn Happy Stationprogramma opgenomen in de nieuw opge
richte stichting Radio Nederland We
reldomroep, waarvoor de de pcj-zender
dienstdeed (tot aan 1957). Vanaf 1951 tot
aan zijn pensioen eind 1969 waren zijn uit
zendingen alleen nog op zondag te horen.
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63 Op grond van een eerste overeenkomst
met Telefunken in 1925 namelijk. Zie Blan
ken, Geschiedenis van Philips Electronics NV
(1992), deel ui, 400-407.
64 Daarover ontstond tussen Philips en Te
lefunken overigens een controverse, die bui
ten het bereik van dit boek ligt.
65 Gedetailleerde technische beschrijving
bij De Wit, ‘Televisie en het initiatief van
Philips’ (2002), 236-238, en in: ‘Televisie’,
getypt stuk gericht aan Philips-medewerkers, ondertekend door De Vries, novem
ber 1938. na, archief E.K. de Vries, 28.5.
66‘Televisie’, getypt stuk gericht aan Philips-medewerkers, ondertekend door De
Vries, november 1938. na, archief E.K. de
Vries, 28.5.
67 Over de exacte lijnenstandaard die in ver
schillende landen in verschillende perioden
werd gehanteerd, zijn de bronnen niet een
duidig. We volgens hier Fickers, 'Politique
de la grandeur' versus 'Made in Germany ’
(2007), 69. Zie voor de Amerikaanse situa
tie ook Abramson, ‘The Invention of Television’ (1995), 29-30. Zie voor de Duitse
ontwikkeling onder meer Uricchio, ‘Fernsehen als Geschichte’ (1991), 245.
68 Erik de Vries in een gesprek met de au
teur, 10 november 2001.
69 Ibidem.
7° pca 811.3 en 814.3 Demonstraties Europa
(1935-1944). Philips was aanwezig op de
Olympia Show in Londen op 4 september
1936 en op de Funkmesse in Berlijn op 9
september 1936. In België demonstreerde
men op 7 september 1936.
71 Philips had een licentie voor het nabou
wen van de iconoscoop van rca; dat het be
drijf zelf de camera verbeterde, is niet bewe
zen. Zie pca Productdocumentatie 811.63,
pca nl 572 (Televisie Rapporten) en pca
811.3 en 814.3 (NatLab).
72 Wieren, ‘Vuistslagen op de peluws’
(i993)> 185-187.
73 Van den Ende, Ravesteijn en De Wit,
‘Waarom geen Nipkowschijf in elke huiska
mer?’ (1993), 151-152.

Happy Station werd daarna door anderen
gepresenteerd tot aan de opheffing van het
programma in 1995. Zie A.W.J. de Jonge,
‘Startz, Eduard Franz Conradin (1899I97^)’, in: Biografisch Woordenboek van Ne
derland, www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwnz/startz [05-092003].

53 Blanken, Geschiedenis van Philips Electronies NV (1992), deel m, 332.
54 Technische details van de werking van
de schijf ontleend aan De Wit, ‘Televisie
en het initiatief van Philips’ (2002), 232.
55 Voor de Angelsaksische ontwikkeling zie
onder meer Ritchie, Please Stand By (1994),
17-25. Voor de geschiedenis van de vroege
Duitse televisie raadplege men onder meer
Fickers ‘Politique de la grandeur' versus
'Made in Germany' (2007) en Uricchio,
Die Anfange des Deutschen Fernsehens (1991).
56 ‘Televisie’, getypt stuk gericht aan Philips-medewerkers, ondertekend door De
Vries, november 1938. na, archief E.K. de
Vries, 28.5.
57 De Wit, ‘Televisie en het initiatief van
Philips’ (2002), 236.
58 Metze, Ze zullen weten wie ze voor zich
hebben (2004), 331.
59 Blanken, Geschiedenis van Philips Electro
nics NV (1992), deel 111, 333-334. Zie voor
Holst’ rol ook De Vries, 80 Years ofRe
search at the Philips Natuurkundig Laborato
rium (1914-1994) (2002), 55-56.
60‘Terugblik op de activiteiten van Freek
Kerkhof, in: Aether, nr. 77, oktober 2005,

5-761 P is de code voor Nederlandse zendama
teurs, A de code voor de frequentie in Ne
derland, gevolgd door een nul (aanduiding
van de lengte van het lidmaatchap van de
veron) en enkele zelf gekozen letters. De
code wordt toegekend door de Vereniging
voor Experimenteel Radio Onderzoek in
Nederland, de veron. Informatie van H.
Kuperus, 23 augustus 2007.
62 Blanken, Geschiedenis van Philips Electro
nics tW(i992), deel m, 243-244.
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74 Frans Otten aan de minister van Binnen
landse Zaken, 6 mei 1936. pca 811.3 en
814.3.
75 Vertrouwelijk memorandum van Ster
kenburg aan ir. VerfF, 21 oktober 1936 be
treffende eerste prioriteit televisie. Van
Dobbenburg aan de commerciële afdeling
inzake concurrentie, pca 811.3 en 814.3 De
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teur, 10 november 2001 en 18 januari 2002.
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37 Erik de Vries in een gesprek met de au
teur, 10 november 2001.
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gedragen heeft.
40 Een deel van het origineel is te vinden in
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58 Rudi Kousbroek noemt zo’n aanspraak
het ‘Indisch kampsyndroom’: een aan
spraak op slachtofferschap zonder na te
gaan hoe het werkelijk was. Kousbroek,
Het Oostindisch kampsyndroom (1992), 445.
De Vries was het eens met Kousbroeks
standpunt dat de Duitse en Japanse kam
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steld: De Vries in een interview met Max
Pam, Haagse Post, 31 juli 1982.
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droom (1992), 358-363.
6oNieuwenhuys, Een beetje oorlog (1979).
De herinneringen zijn volgens Kousbroek
zonder exaltatie of pathos geschreven, maar
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61 Reinjan Mulder in NRC Handelsblad, 29
augustus 1980.
62 Rob Nieuwenhuys in een brief aan De
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Vries, 4.1.
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A.H. Hoornik in een brief aan E.K. de
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64 Tussen 1986 en 1996 werden de reizen
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en met 2004 vonden ze plaats op uitnodi
ging van het Japanse ministerie van Buiten
landse Zaken in het kader van het Peace
and Friendship Exchange Programme. De
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al in 1982 in Japan en maakte een verzoeningsreis in 1991.
65 De eknj werd opgericht in 1985 door exkrijgsgevangene Dolf Winkler, die zelf als

217

dwangarbeider aan de Birma-Siamspoorweg in Thailand had gewerkt en in Japan
in de kolenmijnen, onder meer in Mizumaki. De Vries werd in 1991 lid van het Comi
té van Aanbeveling van de eknj. De Stich
ting is opgeheven per 1 juli 2005. Brief van
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73 E.K. de Vries aan het Bureau voor Oor
logsschade te Batavia en aan de pv van nibi
te Bandoeng, 1 september 1948. na, archief
E.K. de Vries, 34.8.
74 pv van het nibi, het Hoofd Roerende
Goederen, W.C. van Oosterhout te Ban
doeng, aan E.K. de Vries, 15 september
1948. Die meldt dat navraag is gedaan in de
Fabritiuslaan en dat de Leica stellig door Ja
panners is meegenomen, na, archief E.K.
de Vries, 34.8.
75 Beschikking Ministerie van Buitenlandse
Zaken, 4 april 1956. na, archief E.K. de
Vries, 34.8. Uit een brief van ‘Dini en Johan’ (die de financiële administratie doen
bij De Vries’ afwezigheid) aan De Vries in
Costa Rica, 25 mei 1956, blijkt dat hij heeft
ontvangen 800 gulden uitkering rehabilita
tie Indische oorlogsslachtoffers, na, archief
E.K. de Vries, 14.4.
76 Ir. Nordlohne van nsf te Hilversum aan
E.K. de Vries, 16 april 1947. na, archief
E.K. de Vries, 34.9.
77 De Vilder, NSF (1948). E.K. de Vries en
A. de Vries hadden samen de leiding van
het fotografische deel. Veel foto’s zijn ook
door E.K. de Vries zelf gemaakt.
78 Wijfjes, ‘Het radiotijdperk, 1919-1960’
(1994), 44.
79 Blanken, Geschiedenis van Philips Electro
nics NV (1992), deel in, 270-277.
80 Ibidem.
81 Wijfjes, ‘De ballade van de bolhoed’
(1989). Zie ook Bank, ‘Een halve eeuw omroephistorie in hoofdlijnen’ (1973).
82 Schaafsma, Televisie (1959), 37, en 214;
zie voor de relatie tussen nsf, Philips en
omroepverenigingen ook Schaafsma, Ge
schiedenis van de omroep (1970), 2-26.
85 De Vries, 80 Years ofResearch at Philips

Natuurkundig Laboratorium (2002), 102103.

84 Ibidem, 108-109.
85 Blanken, Geschiedenis van Philips Electronies NV (2002), deel v, 129.
86 De Wit, ‘Televisie en het initiatief van
Philips’ (2002), 240. De investering werd
mede gemotiveerd door de vrees voor een
inzakkende radioproductie, zoals die in
Amerika al gaande was.
87 Volgens Metze heerste er al in de jaren
dertig in het laboratorium het ‘not invented here-syndroom’, dat vindingen van
vreemden bij voorbaat minder waardeert
dan die van eigen mensen. Metze, Ze zullen

weten wie ze voor zich hebben (2004), 331.
Philips probeerde producten die door ande
ren waren ontwikkeld met eigen technolo
gie te verbeteren met het oog op een sterke
positie op de markt.
88 Duitsland was iets later met 625 beeldijnen, namelijk in 1952. Frankrijken Enge
land gingen daartoe pas in 1967 over. Ame
rika bleef vasthouden aan een standaard
van 525 beeldlijnen. Fickers, ‘National Barriers for an Image(e)ined European Community’ (2006), 19.
89 Blanken, Geschiedenis van Philips Electronies NV (2002), deel v, 36.
90 Voor de strijd om een uniforme Europe
se televisiestandaard, zie Fickers, 'Politique
de la grandeur’ versus 'Made in Germany'
(2007). De European Broadcasting Union
kondigde in 1965 harmonisatie (625 beeld
lijnen) af voor heel Europa; alleen Frank
rijk hield vast aan de standaard van 819
beeldlijnen.
91 Op citaat bij De Wit, ‘Televisie en het
initiatief van Philips’ (2002), 241. Verwij
zing naar pca 811.3 en 814.3, Televisie alge
meen, volgnummer 2. Tot de leiding werd
opgeroepen middels een veel geciteerd tele
gram van ingenieur Bouman van Philips
Amerika aan Eindhoven: ‘Mobilise Eindho
ven please stop No time to lose television
IS MARCHING ON HERE AND FROM HERE

over the whole world

218

stop The only

NOTEN HOOFDSTUK 2

question is: who

marches on with tele-

Voor de geschiedenis van de opvoering zie
www.dbnl.org. De nieuwjaarswens van de
Amsterdamse Thomasvaer en Pieternel
werd tot 1957 elk jaar door een andere au
teur geschreven; de laatste was in 1968. De
traditie van de boerennieuwjaarswens van
de twee personages is voortgezet op tal van
plaatsen in het land, los van de opvoering
van de klucht.
100 Herinnering van adjunct-directeur John
van der Meulen van Toonder’s Studio in
Adformatie, 14 april 1988. De extra zoeker
was bovenop de camera gemonteerd.
101 De Vrij in AVROs Televizier, nr. 22, 27
mei 1972. Herinnering t.g.v. De Vries’ zes
tigste verjaardag.
102 Het bezoek aan het BBC-televisiecentrum in Alexandra Palace in Londen duur
de van 19 tot 26 juli 1948. Verslag met con
clusies (z.d., z.n.) in na, archief E.K. de
Vries, 27.1.
103 De Vrij in AVRO’s Televizier, nr. 22, 27
mei 1972. Herinnering t.g.v. De Vries’ zes
tigste verjaardag.
104‘Philips’ Experimentele Televisie: Stu
dio ervaringen Deel I; een publicatie van
de nv Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eind
hoven, Holland’, pca. Het werd vertaald in
het Engels, Duits, Frans en Spaans.
105 Norman Collins, controller tv bbc
(hoofd van bbc-tv), aan E.K. de Vries,
1 februari 1950. na, archief E.K. de Vries,

VISION, PHILIPS OR THE OTHERS? Stop THE
OTHERS ARE ALREADY MARCHING! PHILIPS

eindhoven, take the leadi’

Geciteerd bij
De Wit, ‘Televisie en het initiatief van Phi
lips’ (2002), 241, en deels geciteerd bij Akkermans, Televisie (2003), 25.
92 Opdracht in het dossier over Personeels
zaken E.K. de Vries, 23 mei 1957, waarin de
werkzaamheden voor het tweede Philipsdienstverband worden omschreven. Ook
de NSF-activiteiten worden daarin ge
noemd. pca 6 A t/m Z. Arbeidsovereen
komst met salarisbedrag in na, archief E.K.
de Vries, 34.9. Volgens de bewaard geble
ven salarisstrookjes liep zijn salaris snel op
tot bijna het dubbele in 1951, en wel 9500
gulden (inclusief gratificatie): salarisstrook
jes in na, archief E.K. de Vries, 34.9.
93 De projectieapparaten zouden een ver
keerde investering blijken te zijn; de ont
wikkeling van televisie ging aan de projectietelevisie (Protelgram) voorbij. Blanken,
Geschiedenis van Philips Electronics NV
(2002), deel v, 47.
94 Fabricage Planning Comité, Proef Uit
zendingen voor Televisie (‘streng vertrou
welijk’), 27 november 1947. pca 811.3 +
814.3.
95 na, archief E.K. de Vries, 36.3.
96 De film was gebaseerd op de gelijknami
ge roman van Charles Dickens. De film
kwam uit in 1946, de roman dateert uit
1860-1861.
97 Programmabeschrijving van 8 juni 1948.
na, archief E.K. de Vries, 21.
98 Programmabeschrijving in na, archief
E.K. de Vries, 21.4.
"De hele tekst in pca 811.3+814.3 ‘Experi
mentele tv-uitzendingen’ (draaiboeken
‘tekst’). Thomasvaer en Pieternel vormen
een echtpaar uit de klucht De bruiloft van
Kloris en Roosje, die traditiegetrouw werd
opgevoerd na Vondels Gysbreght van Aemstel, voor het eerst in 1707. Na 1717 werd
dit een traditioneel naspel bij de uitvoerin
gen in de Amsterdamse Stadsschouwburg.

106 Verslag bezoek E.K. de Vries aan de bbc
van 6 februari tot 1 maart 1950. In na, ar
chief E.K. de Vries, 22.5.
107 De Wit, ‘Televisie en het initiatief van
Philips’ (2002), 242.
108 Opgetekend in Het Parool, 24 april 1951.
’°9 Proefuitzendingen voor televisie — Invoe
ring televisie (‘streng vertrouwelijk’), 27 no
vember 1947. pca 811.3 + 814.3.
110 ‘Televisie’, getypt stuk gericht aan Philips-medewerkers, ondertekend door De
Vries, gedateerd november 1938. na, ar
chief E.K. de Vries, 28.5.
111 ‘Waarderingscijfers PET-programma’s

219

NOTEN HOOFDSTUK 3

van 28/9 tot en met 30/12 1948’. na, archief
E.K. de Vries, 23.3.
112 ‘Experimentele Tv-uitzendingen (draai
boeken ‘tekst’) 18 maart 1948 t/m 10 juli
1951’. pca 811.3 + 814.3.
1,3 Memo van Bouman, Hartong, Leeu
win, Rinia en Wolterson aan Itten, Frits
Philips, Loupart en anderen (‘strikt vertrou
welijk’), 4 juli 1949. pca 811.3 en 814.3 Proefuitzendingen voor televisie — Invoering te
levisie.
114 Het allereerste televisiejournaal (journal
télévise) bij rtf (Radiodiffusion Télévision
Fran^aise) in Frankrijk op 29 juni 1949
toonde ook een ballonvaart. Zie D’ Aiguillon: Un demi-siècle de joumal télévisé
(2001). Het fragment is te vinden op
www.ina.fr.
115 Haagse Ballonclub aan E.K. de Vries, 8
juni 1955. En verslag in het Haags Dagblad,
18 juli 1955. Het hele ritueel wordt weerge
geven, waarbij De Vries zand in zijn haar
gestrooid kreeg en wijn in zijn nek gego
ten. na, archief E.K. de Vries, 34.5.
Noten hoofdstuk 3

1 In de agenda van Erik de Vries geno
teerd bij 29 oktober 1953. na, Beheer BenG
2

I

Agenda E.K. de Vries, 1949; bij 26 janua
ri staat ‘12.30-13.30 Demonstratiedans
Snoek’; bij 29 januari staat ‘1500 PC55 bo
ven Snoek’, na, Beheer BenG 1, 2, 3.
3 Bevestigd in een gesprek van de auteur
met Friso Endt, 24 februari 2007.
4 Zie voor biografische informatie over
Hans Snoek: Hans Snoek: De dans ofhet
kind (documentaire, nps, 7 oktober 2001);
de vele krantenartikelen bij haar overlijden
op 27 september 2001 in onder meer NRC,
‘i.7 september 2001; Het Parool 27 septem
ber 2001; het Algemeen Dagblad 28 septem
ber 2001. En Voeten, Scapino (1985).
5 Onder meer Het Nieuws van de Dag, 15
september 1951 , en De Telegraaf, 17 september 1951.

6 Commentaar De Vries bij brief Beishui-

zen, 15 juni 1951 aan E. de Vries en ande
ren. na, archief E.K. de Vries, 27.1.
7 Ir. J.A.J. Bouman van Philips aan C.C.
Gruetzner van ptt, 31 mei 1950. Besprekingsrapport, 6 juni 1950: Strikt Vertrouwe
lijk van ir. P.H. Wolterson aan Comm.
Afd. Televisie, pca 811.3 + 814.3 Invoering
Televisie Nederland.
8 Resumé Centraal Ontwikkel Bureau 878,
21 juni 1950 door J.A.J. Bouman. pca 811.3
+ 814.3 Invoering Televisie Nederland.
9 Zie de correspondentie in pca 811.3 +
814.3 Invoering Televisie Nederland.
10 Blanken, Geschiedenis van Philips Electro
nics NV(1995), deel V, 40.
11 Ir. Tromp van Philips aan prof. dr. J.R.
van den Brink, minister van Economische
Zaken, 10 februari 1951, vertrouwelijk. pca
811.3 + 814.3 Invoering Televisie Nederland.
12 pca 811.3 en 814.3 Proefuitzendingen
voor televisie — Invoering televisie.
13 Wolterson van Philips aan Federatie van
Omroepverenigingen in een brief, 9 no
vember 1949. pca 811.3 en 814 3 Proefuitzen
dingen voor televisie — Invoering televisie.
14 Berends, ‘Een staatscommissie en een
luchtbel’ (1990), 136-137.
15 Verzoek per brief van ministerie van
Verkeer en Waterstaat aan voorzitter Televisiecommissie, prof. dr. ir. W.Th. Bahler,
3 november 1948. na, archief E.K. de Vries,
10.2. nb De eerste Televisiecommissie
werd in 1936 ingesteld en bracht in 1938
een rapport uit waarin gepleit werd voor
een experiment met televisie. Door het uit
breken van de Tweede Wereldoorlog
kwam het daar niet van. Berends, ‘Een
staatscommissie en een luchtbel’ (1990),
13716 Advies werd uitgebracht in april 1949.
Doorslag in na, archief E.K. de Vries, 10.2.
17 Zie voor de politieke loopbaan van beide
bewindslieden www.parlement.com. Voor
Van der Leeuw: H. de Liagre Böhl,
‘Leeuw, Gerardus van der (1890-1950)’, in
Biografisch Woordenboek van Nederland,

220

NOTEN HOOFDSTUK 3

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/
BWN/lemmata/bwn5/leeuw.
,8 Voor de oorlog al was die tegenstelling
van invloed op de strijd om het omroepbe
stel. Van den Heuvel, Nationaal ofverzuild
Ü976).
19 Bank, ‘Televisie verenigt en verdeelt Ne
derland’ (1994), 82-83. Volgens Berends,
‘Een staatscommissie en een luchtbel’
(1990), uitte Drees zijn verzet voor het
eerst openlijk in de ministerraad van 28 no
vember 1949.
20 Volgens Berends gebeurde dat op 6 sep
tember 1951. Berends, ‘Een staatscommissie
en een luchtbel’ (1990), 142-143.
21 De kleinere vpro doneerde 42.000 gul
den en Philips leverde een bijdrage in de
personeelskosten van 32.000 gulden. De to
tale begroting bedroeg ruim 1,2 miljoen
gulden. De bedragen en de hele begroting
zijn te vinden in Op en achter het televisie
scherm (1953).
22 ‘De houding van de Omroepverenigin
gen t.o.v. Televisie’, door J.W. Rengelink,
secretaris van de nts (voorjaar 1951). na, ar
chief E.K. de Vries, 33.1.
23 Beishuizen aan Erik de Vries en anderen
die betrokken waren bij pet, 15 juni 1951.
Beishuizen verwoordde de plannen die bij
Philips intern door Hartong van Industriegroepen Apparaten waren uitgedacht, na,
archief E.K. de Vries, 27.1.
24 Functieomschrijving in pca 811.3 en 814.3
Proefuitzendingen voor televisie — Invoe
ring televisie.
25 Philips-overzicht, 23 mei 1957, waarin de
werkzaamheden van De Vries worden ver
meld tot dan toe. Vanaf 1 september 1951
tot 1 augustus 1954 valt De Vries onder het
NatLab, afdeling C.A. Apparaten, pca 6 A
t/m Z.
26 Notulen (voorlopige) tcc, 23 augustus
1951. na, archief E.K. de Vries, 3.4.
27 Organogram nts, 1951-1953- na, archief
E.K. de Vries, 3.3.
28 Notulen tcc, 21 september 1951. na, ar
chief E.K. de Vries, 3.4.

221

29 Mulder en Koedijk, Lees die krant!
(1996), 219.
30 Het betreft de verfilming van de gelijk
namige roman van Charles Dickens uit
1860-1861 door David Lean, uitgebracht in
1946.
31 Schaafsma, Televisie (1959), 44. Dat;aantal liep op tot 2800 in januari 1954 aan, het
einde van de experimentele periode.
32 Erik de Vries terugkijkend in Het Parool,
14 september 1991.
33 Schroevers bespreekt de reikwijdte van
de zenders in Nederland in: Televisie (1958)
94-9534 De Leeuw, ‘Van toverspiegel tot droomfabriek’ (1994), 207.
35 Technical arrangements for sound and
television broadcasts of the coronation of
Her Majesty Queen Elizabeth 11 (bbc Engi
neering Press Statement no. 180). Met bijla
gen, 22 mei 1953. En: Voorlopige opzet van
de NTS-uitzending van 2 juni 1953. na, ar
chief E.K. de Vries, 36.25.
36 Schroevers, Televisie (1958), 102. Fickers,
‘Politique de Li grandeur' versus 'Made in
Germany' (2007), 94-95- Eurovisie werd of
ficieel met de uitzending van het Narcissus
festival van Montreux op 6 juni 1954:
www.ebu.ch.
37 Spigel, Make Room for TV (1992), 75-86.
Hilmes, Only Conneet (2002).
38 Hogenkamp, De documentairefilm 1945196$ (2003), 78-79. De samenwerking met
Multifilm was het gevolg van een overeen
komst tussen de Nederlandse Bioscoop
Bond (nbb) en de nts van 1 oktober 1952
over de vertoning van film op televisie.
Daarin werd onder meer vastgelegd dat per
zenduur maximaal 20 minuten film mocht
worden uitgezonden, waarvan maximaal 7
minuten voor journaals en actualiteiten.
De nts was verplicht deze te laten vervaar
digen door leden van de nbb. Zie ook Akkermans, Televisie (2003): hoofdstuk 8,
‘Werken “op film”’.
39 Akkermans, Televisie (2003), 37.

40 Ibidem, 38.

NOTEN HOOFDSTUK 3

41 Mies Bouwman in een gesprek met de
auteur, 15 februari 2007.
42 Elementen uit alle notulen van de tcc
uit de experimentele periode, na, archief
E.K. de Vries, 3.4.
43 Mies Bouwman in een gesprek met de
auteur, 15 februari 2007.
44 Zoals tijdilens de bespreking van de cursus door de nts werd genoteerd, 24 novem
ber 1952. na, archief E.K. de Vries, 3.4.
45 Cursusprogramma in na, archief E.K. de
Vries, 3.4.
46 Lijst van activiteiten van cursisten en op
merkingen van De Vries in na, archief
E.K. de Vries, 27.4.
47 Aether-stethoscoop, 17 juli 1953. na, archief
E.K. de Vries, Plakboek Nederlandse televi
sie 1952-1958.
48 Mies Bouwman in een gesprek met de
auteur, 15 februari 2007.
49 (Op en achter het televisiescherm (1953), 1718.

50 Collins aan E.K. de Vries, 12 februari
1952. na, archief E.K. de Vries, 23.9.
51 E.K. de Vries aan Collins, 2 maart 1952.
na, archief E.K. de Vries, 23.9.
52 Ibidem. De dichtregel is ontleend aan
een gedicht uit de zeventiende eeuw van
‘minor poet’ Richard Lovelace, getiteld ‘To
Lucasta, going to the warres’. De krijgsman
vraagt daarin zijn geliefde om niet te willen
geloven dat hij haar minder liefheeft dan
voorheen door ten oorlog te trekken. De
laatste regels luidden: ‘I could not love thee
(Deare) so much, Lov’d I not Honour more.’
53 Zie ook De Wit, ‘Televisie en het initia
tief van Philips’ (2002), 244.
54 Berends, ‘Een staatscommissie en een
luchtbel’ (1990), bespreekt deze cultuurpoli
tiek als grondslag voor de oprichting van
een brede Televisieraad, 139-144.
55 Schuyt en Taverne, /pyo (2000), 411.
56 Ibidem, 411-412.
57 De Rooy, Republiek van rivaliteiten
(2002), 198-199.
58 De Keizer, De gijzelaars van Sint Mi
chielsgestel (1979). I37-I5I-

222

59 Bank, Opkomst en ondergang van de Ne
derlandse Volksbeweging (NVB) (1978), 54-55.
Zie voor een uitgebreide bespreking van
het gedachtegoed van de nvb en de voorbe
reiding ervan in het kamp in Sint-Michielsgestel, De Keizer, De gijzelaars van Sint Mi
chielsgestel (1979). In het boek valt ook te le
zen dat geïnterneerden voor elkaar lezingen
hielden, op dezelfde manier als waarop
Erik de Vries over de ‘kamp-universiteit’ in
de Japanse interneringskampen in zijn dag
boek schreef. De internering onder Japanse
bezetting was overigens nauwelijks te verge
lijken met die in Sint-Michielsgestel.
60 De Rooy, Republiek van rivaliteiten
(2002), 206-207. Bank, Opkomst en onder
gang van de Nederlandse Volksbeweging
(NVB) (1978), 67.

61 Schermerhorn was vicevoorzitter van de
vpro van 1927 tot 1941.
62 Woltjer, Recent verleden (1992), 158-162.
63 Thompson, The Media andModemity
(2001). Thompson bespreekt de ontwikke
ling van de moderne samenleving en de rol
van de media, met name 44-80. Zie ook
Briggs en Burke, Sociale geschiedenis van de
media (2003).
64 Schuyt en Taverne, /pyo (2000), 53-56.
Zij geven de gebruikte definitie van ‘moder
nisering’, 53.
65 De Leeuw, Hoe komen wij in beeld?
(2003), 966 Zie Williams, Television (1974), 26-37;
Gripsrud, ‘Television, Broadcasting, Flow’
(1998); Anderson en Curtin, ‘Writing Cultural History’ (2002).
67 De Leeuw, Hoe komen wij in beeld?
(2003), 9-10.

68 Zie onder anderen Fickers, ‘Radio und
Fernsehen als nationale Sozialisierungsinstanzen?’ (2005). Hij werkte die gedachte
uit voor Duitsland en Frankrijk in de jaren
vijftig.
69 Verheul en Dankers, Tot standgekomen
met steun van... (1990), 70.
70 Verheul en Dankers bespreken de ont
wikkeling van het Nationaal Instituut en

NOTEN HOOFDSTUK 3

dat van het Prins Bernhard Fonds uitputtend
in: Tot stand gekomen met steun van... (1990).
71 Schuyt en Taverne, 1950 (2000), 407-418;
zij bespreken de ideologische uitgangspun
ten van deze instellingen en de verschui
ving in accenten die zich in de loop van de
jaren vijfftig voltrok.
72 Ibidem, 417.
73 Polak, ‘De crisis der cultuur’ (1951), 31.
Het ncc hield in 1951 drie congressen kort
achter elkaar, alle met als thema ‘Crisis der
cultuur’. Polak verwees door zijn woordge
bruik expliciet naar Huizinga’s essay In de
schaduwen van morgen uit 1935 waarin de
auteur de relatie tussen cultuur en natuur
beschouwt tegen de achtergrond van de
technologische ontwikkelingen. Huizinga
noemde zichzelf daarin een optimist, geen
cultuurpessimist, bij zijn oproep het moge
lijk verval van de beschaving te keren in
het licht van de modernisering. Het essay is
in 1935 uitgegeven door Tjeenk Willink,
Haarlem en kende vele drukken.
74Schuyt en Taverne, 1990 (2000), 116-117.
75 Zie ‘Cultuur en defensie’, motie van het
ncc aan de minister-president, 6 septem
ber 1951. na, archief ncc, 15.
76 Met name de voorzitter dr. J. de Koning,
tevens vicevoorzitter van de vpro, en mevr.
E. de Block-Regout, tevens bestuurslid van
het Nationaal Vrouwencomité.
77 Polak, ‘Tele-visie en vrije-tijd’ (1951), 327.
Algemeen Handelsblad, 23 april 1952.
79 Zie De Koning, ‘Modern cultuurpa
troon en nationale omroep’ (1963), en
Blom, ‘Het geloof van de radio op vrijdag
avond’ (1986), 113-115.
80 Berends, ‘Een staatscommissie en een
luchtbel’ (1990), 143 en noot 28, 154. De
brief van Polak was gericht aan de minister
(Th. Rutten) en staatssecretaris van ok&w
(J. Cals) en volgens Berends gedateerd: 28
juni 1951.
81 Uit Polaks rede tijdens het congres, geci
teerd bij Bank, ‘Televisie verenigt en ver
deelt Nederland’ (1994). 87- Zie ook Polak,
‘Tele-visie en vrije-tijd’ (1951), 326.

82 Rede van Beishuizen in Zijderveld, ‘Vrij
zinnig eigenzinnig’ (1986), 169.
83 Berends, ‘Een staatscommissie en een
luchtbel’ (1990), 143-144.
84 Samenstelling van de culturele commis
sie bij Berends, ‘Een staatscommissie en
een luchtbel’ (1990), noot 32, 154.
85 Zie Berends, ‘Een staatscommissie en
een luchtbel’ (1990), 147.
86 Die negatieve effecten bleken overigens
mee te vallen, zoals duidelijk werd uit so
ciologisch onderzoek dat in de loop van de
jaren vijftig zowel in Amerika als ook in
Nederland werd uitgevoerd. Zie
Schaafsma, Televisie (1959), 66-77; Lammers, ‘De bijdrage van het sociaal onder
zoek’ (1961), Trimbos, ‘Televisie, gezin,
jeugd’ (1961).
87 Toespraak opgenomen in Op en achter
het televisiescherm (1953).
88 Zie Berends, ‘Een staatscommissie en
een luchtbel’ (1990), 148-150.
89 Op en achter het televisiescherm (1953), 2728. Ook Polak gebruikte de metafoor van de
atoomkracht. Hij achtte de televisie de denk
baar grootste macht ter wereld, ‘groter dan
de grootste atoomkern-energie-voorraad’. Po
lak, ‘Tele-visie en vrije-tijd’ (1951), 3I990 Erik de Vries op een briefkaart aan Han
Hoekstra van Het Parool, 19 april 1953. na,
archief E.K. de Vries, 21.3.
91 Bardoel, “‘Om Hilversum valt geen hek
te plaatsen’” (1994), 340-34192 De Leeuw, Televisiedrama: podium voor
identiteit (1995), 364-365.
93 De Haagsche Courant, 15 oktober 1953.
94 Smulders, “‘Het glazen huis der open
baarheid’” (i997)> 25°95 De Nieuwe Rotterdamse Courant, 17 okto
ber 1953.
Algemeen Handelblad, 17 oktober 1953.
97 Het Parool, 15 oktober 1953.
98 Friso Endt in een gesprek met de auteur,
24 januari 2007.
99 Het Parool, 15 oktober 1953.
100 Dr. E. Spelberg aan E.K. de Vries, 1 ok
tober 1953. na, archief E.K. de Vries, 21.3.

223

NOTEN HOOFDSTUK 3

101 Citaat M. Bouwman (over het vocabu
laire) en L. Timp in een gesprek met de au
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12 Zie K.J. Dijkstra, Verborgen verhoudin
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journalistiek ten tijde van de verzuiling, 266267. Als pdf op: www.ub.rug.nl/eldoc/dnpp/i998/oo8.pdf.
13 Von Balluseck aan BlickenstafF, 30 juni
1954. na, archief E.K. de Vries, 22.3.
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over met De Vries van gedachten wil wisse
len. na, archief E.K. de Vries, 22.3.
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na, archief E.K. de Vries, 28.6.
42 De Vries aan Trelles, 21 mei 1954. na, ar
chief E.K. de Vries, 28.6.
43 Van Luyt aan De Vries, 9 januari 1956.
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dam waarin hij melding maakt van een be
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Nederland en het aanbod beschrijft, na, ar
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gemene sollicitatie die De Vries eerder
stuurde. Het originele formulier, onderte
kend door De Vries met als datum 17 no
vember 1955 met begeleidende brief aan A.
Shahbaz, is bewaard. De Vries stuurde ken
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de sollicitatie ‘on file’ wordt gehouden, na,
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H Final report ofthe study coursefor produ
cers and directors ofeducational and cultural
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54 Ibidem, 27-28.
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is opgenomen in: Unesco Regular programme-aid to member States. Information on ex
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in juli 1954. In Final report ofthe study course for producers and directors ofeducational
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de Vries, 12.3.
65 Reyes aan Unesco New York, 17 maart
1956. na, archief E.K. de Vries, 12.3.
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ftill_text_search/AllCRCDocs/90-8.htm.
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73 De Vries aan Hartong, 30 april 1956. na,
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aan Navaux. Correspondentie De Vries en
Navaux in na, archief E.K. de Vries, 3.2.
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Fragmenten van programma’s van Erik de Vries
Programma i:
Titelkaart 1.1
Pension Hommeles, ‘De Franse slag’ (30-11-1957, vara, waargenomen door vpro)
Regie: Erik de Vries
Scenario: Annie M.G. Schmidt
Componist: Cor Lemaire

Titelkaart 1.2
Pension Hommeles, ‘Bruidsuikers’ (03-11-1958,
Regie: Erik de Vries
Scenario: Annie M.G. Schmidt
Componist: Cor Lemaire

vara)

Titelkaart 1.3
Pension Hommeles, ‘Anders van binnen’ (01-12-1958, vara)
Regie: Erik de Vries
Scenario: Annie M.G. Schmidt
Componist: Cor Lemaire
Titelkaart 1.4
Pension Hommeles, ‘Gewoon als iedereen’ (02-02-1959,
Regie: Erik de Vries
Scenario: Annie M.G. Schmidt
Componist: Cor Lemaire
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vara)
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Programma 2:
Trefpunt Suriname (21-02-1961, vara)
Programma over de Surinaamse bevolkingsgroepen tegen de achtergrond van de geschiedenis.
Presentatie prof.dr. R.A.J. van Lier
Regie: Erik de Vries

Programma 5:
Singing is believing {Zingend Geloven) (01-12-1962, vpro)
Gospelmuziek vanuit de Geertekerk in Utrecht. Met optredens van 1Marion Williams and the
Stars of Faith, Princess Stewart en professor Alex Bradford en zijn B rad ford Singers.
Regie: Erik de Vries

Programma 4:
Opspraak (29-12-1964, ikor)
Discussieprogramma over wrijfpunten in de verhouding tussen samenleving en kerk geleid
door Han Lammers, waarin ditmaal aandacht voor het functioneren van de bijbel in de
kerken en daarbuiten.
Met: dr. J.M. de Jong, rector van het Theologisch Seminarium der Nederlands Hervormde
Kerk, dr. H.M. Kuitert, gereformeerd studentenpredikant te Amsterdam en letterkundige
Fedde Schurer
Regie: Erik de Vries

Programma

Dichterbij, ‘In den beginne — tussen vogels en vissen’ (11-01-1966,
Wekelijks religieus programma
Presentatie: drs. K. Bouhuys
Regie: Erik de Vries

ikor)

Programma 6:
Titelkaart 6.1
Liedjes aan de kerk (31-12-1967, ikor)
Programma van liedjes met kritiek op de kerk en op de mensen binnen de kerk gepresenteerd
door Dore Smit.
‘Lieve Kerk’ van Ernst van Altena, gezongen door And ré van den Heuvel, muziek van
Henk van Dijk.
Idee en concept: Erik de Vries
Regie: Ansje Herblot
Titelkaart 6.2
Liedjes aan de kerk (19-12-1968, ikor)
‘Kom van de bergen’ van Lennaert Nijgh, gezongen door Jenny Arean, muziek van
Harry Bannink.
Idee en concept: Erik de Vries
Regie: Ansje Herblot
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Programma 7:

Kruisverhoor (11-05-1969, ikor)
Serie discussieprogramma’s waarin kritische vragen worden gesteld over het christelijke geloof.
Met: Jan Hamel, student sociologie; Boudewijn Koole, student theologie; Koos Koster,
student theologie, en Ds. Rein-Jan van der Veen
Regie: Erik de Vries

Erik de Vries aan het woord

Programma 1: Het begin van de televisie 1930-1948
Uit: Televisie: van Nipkov tot kleuren (07-04-1966, avro)
Programma 2: Televisie wordt werkelijkheid
Uit: Een dure grap, afl.i ‘De televisie en het geld’ (03-10-1976, nos)

Programma 3: Erik de Vries leest 'Thomasvaer en Pieternel’
Uit: Markant — H.B.G. Casimir (26-01-1984, nos)
Programma 4: Aficheid Studio Irene
Titelkaart 4.1
Uit: Andere Tijden, ‘Het begin van de televisie’ (23-09-2003,

nps/vpro)

Titelkaart 4.2
Uit: Aficheidstudio Irene (04-04-1987, nos)
Titelkaart 4.3
Uit: Het NOS-journaal, ‘Afscheid studio Irene’ (09-02-1989, nos)
Programma 3: Erik de Vries over zijn loopbaan
Uit: Markant — Erik de Vries (20-01-1985, nos)
Programma 6: Uitreiking Nipkovschijfaan Erik de Vries
Uit: Het NTS-journaal, ‘Uitreiking Nipkovschijf aan Erik de Vries’ (02-05-1966, nts)
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Erik de Vries (1912-2004) wordt beschouwd als de grondlegger van
de Nederlandse televisie. Hij maakte zijn eerste televisiebeeld in 1935
op het Natuurkundig Laboratorium-het beroemde NatLab-van
Philips in Eindhoven. Daarna zou hij in vrijwel elk facet van de Neder
landse televisie zijn sporen achterlaten. Als technicus, cameraman,
regisseur, maar vooral als promotor van de mogelijkheden van het
medium televisie, dat hem een leven lang boeide.
Ook bij de inrichting van de culturele ruimte die met televisie werd
gecreëerd, speelde De Vries een belangrijke rol: hij stond aan het
hoofd van de televisie-experimenten bij Philips en de publieke om
roep, maakte de eerste commerciële televisie in Nederland, initieerde
onder meerTeleac, en adviseerde bij de opbouw van televisie in ver
schillende landen. Hij regisseerde spraakmakende programma’s
zoals Pension Hommeles, geschreven door Annie M.G. Schmidt en
Mies en scène, waarin Mies Bouwman als gastvrouw optrad.
De Vries zag een grote toekomst voor het medium, groter dan zijn
tijdgenoten zich konden voorstellen of voor gewenst hielden. Dat
botste vaak. Daarbij was zijn kijk op mensen aangescherpt door zijn
internering in het Jappenkamp. De Vries was gehuwd met Hans
Snoek, de oprichtster van het Scapinoballet.
Sonja de Leeuw brengt met deze loopbaangeschiedenis een crucia
le periode van de Nederlandse televisie in beeld; een periode waarin
verzuild conservatisme wedijverde met de opvatting van Erik de Vries
dat de ontwikkeling van televisie als modern en innovatief medium
onvermijdelijk was.

Sonja de Leeuw is hoogleraar Nederlandse televisiecultuur in inter
nationale context bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de
Universiteit Utrecht.
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