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Hoe het begon
bibliotheek
N.V.H.R,
Het is de avond van de tweede oktober negentienhonderdéénenvijftig, nu een kwart
eeuw geleden. Jeanne Roos, Nederlands eerste omroepster, verschijnt op het scherm
van de weinige televisietoestellen die het land rijk is. Zij kondigt het eerste programma
aan dat volgens een ministeriële beschikking in de lucht kan komen. Dan volgen
er toespraken, van de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, mr. J. Cals, van de nieuwbakken voorzitter van de Nederlandse Televisie
Stichting, NTS, prof. dr. J. B. Kors O.P., vervolgens een film over de televisie in
Denemarken, een documentaire ,,Het lied van de klok" en het eerste televisiespel
„De Toverspiegel", met in de hoofdrollen Albert van Dalsum, Ank van der Moer,
Johan de Meester en Hetty Blok. Dan sluiting.
Dit was bij ons het startsein van de onstuimige ontwikkeling van het medium televisie.
„Grammofoon en radio brachten het geluid - uni
form - langs mechanische weg tot de massa: de
film deed hetzelfde met het beeld. Thans wordt
deze beeldoverbrenging door de televisie op zoveel
grotere schaal mogelijk gemaakt. Na de massaarbeid is het nu de massa-recreatie, die de mense
lijke persoonlijkheid belaagt en die eigen activiteit
en initiatief, die elke eigen inspanning op geestelijk
en cultureel gebied, dreigt te doen plaats maken
voor passiviteit en grauwe vervlakking. Het is
duidelijk, dat dit het einde zou betekenen van ónze
cultuur niet alleen, maar van élke cultuur.”
Met deze nogal zwaar tillende woorden gaf de toen
malige staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, mr. .1. M. L. Th. Cals bij de start
van de vaderlandse televisie het publiek enkele ge
dachten ter overweging mee. Er stonden in de
Nederlandse huiskamers een goede duizend toestel
len, nu - vijfentwintig jaar later - zijn er meer
televisietoestellen dan woningen: een dikke vier
miljoen. Binnen het betrekkelijk korte tijdsbestek
van een kwart eeuw groeide de televisie in snel
treinvaart uit tot een medium dat uit de tegen
woordige gemeenschap niet meer valt weg te denken.

doen gaan. Men aarzelde, bang om boze geesten op
te roepen. „Wat de atoombom is voor de mense
lijke samenleving is de televisie voor de mense
lijke geest,” was een kreet die insloeg.

Op 18 oktober 1948 had de regering een televisiecommissie ingesteld die een klein jaar later verslag
uitbracht. Op technisch gebied adviseerde men de
invoering van een 625-lijnen-systeem, het ter be
schikking hebben van tenminste zes (!) kanalen en
het gebruik van vijfentwintig beeldwisselingen per
seconde. Financieel dacht men aan een experimenteerperiode van twee jaar, waarbij de omroepvereni
gingen aanboden de kosten voor eigen rekening
te nemen. De Grote Vier van toen, AVRO, KRO,
NCRV en VARA stortten elk driehonderdduizend
gulden in de televisiepot, de VPRO huppelde er
achteraan met een dikke veertigduizend gulden,
terwijl Philips dertigduizend gulden bijdroeg in de
personeelskosten. Zo was er precies f 1.272.000
in kas toen men met de tweejarige experimenteerperiode begon. Aan het eind van de rit hield men
zelfs nog tweeëndertigduizend gulden over. Maar
toen was inmiddels het wetsontwerp tot heffing van
een kijkgeld in voorbereiding. Later werden kijk
Er waren tot oktober 1951 wel meer televisie-activi- en luistergeld gecombineerd tot de omroepbijdrage
teiten ontplooid. Reeds vóór 1940, het jaartal dat die nu met de inkomsten uit de STER-pot voor
een afsluiting van een epoque zou betekenen, had de financiering van radio en televisie zorgt.
Philips onderzoekwerk verricht en geëxperimen
teerd. Kort na de oorlog werd de realisering van Voor hun goede geld manifesteerden de omroepen
het nieuwe medium met kracht ter hand genomen. zich op de duizend schermen waar kijkend Neder
Philips kreeg een zo geheten „Fabrieksmachtiging ” land het aanvankelijk mee moest doen. Twee jaar
van de PTT en oefende vervolgens druk uit op later was het aantal toestellen gegroeid tot vijf
regering en parlement om de televisie van start te entwintighonderd. Toch bleek de start van de
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televisie in ons land moeizaam. In het „Verslag
van de verrichtingen van de Nederlandse Televisie
Stichting gedurende de experimentele televisieperiode" heette het tenslotte: ,,Wat de atoomkracht
is voor de menselijke samenleving kan de televisie
zijn voor onze cultuur.”

Nederland nam een afwachtende houding aan,
nadat de eerste officiële televisie-uitzending had
plaatsgevonden. Het publiek wist niet zo goed raad
met het nieuwe medium. De hoogtijdagen van de
radio duurden voort. Waren er zelfs niet onder de
prominenten in Hilversum lieden die zich gereser
veerd opstelden tegenover de kijkkast? Voorspellin
gen dat televisie wel altijd een aanvullend medium
zou blijken naast de radio werden ook in die eerste
dagen nog gehoord. De eerste twee televisiejaren
waren „een experiment op beperkte schaal”, zoals
de overheid het fijntjes uitdrukte. Het aantal uit
zendingen was er dan ook naar. In 1954 kon men
wekelijks slechts op twee avonden in totaal drie uur
televisie kijken. Het jaar daarop werd de zendtijd
uitgebreid tot tien uur, vervolgens naar twaalf uur.
Zelfs na de toewijzing voor 1957 bleven er nog twee
televisieloze dagen, de vrijdag- en de zondagavond,
een situatie die nog enkele jaren zou voortduren.
Vanzelfsprekend kwam er steeds meer werk aan de
Gooise winkel. Het personeelsbestand van de Neder
landse Televisie Stichting werd dan ook gestaag
uitgebreid, van drieëntachtig in 1954 tot een kleine
tweehonderd drie jaar later. Daarnaast formeerden
zich ook de televisiestaven van de verschillende
omroeporganisaties. Vanaf 1956 moest kijkgeld
worden betaald, dertig gulden per jaar, een fiks
bedrag als men dat vergelijkt met wat de totale om
roepbijdrage (radio en televisie) thans beloopt en
wat de kijker ervoor wordt geboden. Aan pro
grammakosten werd in 1954 nog geen twee miljoen
gulden uitgegeven, een fractie van het bedrag dat
een grote omroep nu alleen reeds aan haar program
ma’s uitgeeft. Twintig jaar geleden was de hele
televisiebegroting een dikke vijf miljoen gulden, aan
het eind van de jaren vijftig rond de tien miljoen
gulden. Thans loopt het bedrag in de vierhonderd
miljoen gulden.

Maar de moeite werd beloond. Na de aanvankelijke
aarzeling werd het publiek nieuwsgieriger. De kijkavondjes in het café gingen geleidelijk aan tot het
4

verleden behoren. Men kocht een eigen toestel.
Daarvoor zorgden manifestaties als staatsiebezoeken, zoals dat van de Franse president René
Coty, de Olympische Winterspelen in Cortina
d’Ampezzo, het sprookjeshuwelijk van Grace Kelly
met prins Rainier van Monaco, het koninklijk
bezoek aan de West in oktober-november 1956
en pittige voetbalwedstrijden tussen Nederland en
België. Was het aantal toestelbezitters in 1954 nog
slechts zevenduizend, het werd een jaar later vervijf
voudigd tot 35000, liep in 1956 op tot 57000 en
op 2 januari 1957 verscheen op het scherm de
mededeling van de PTT, dat de honderdduizendste
toestelbezitter was geregistreerd. Op 16 oktober 1957
was dit aantal verdubbeld.
Toen begon de grote opmars:
16 januari 1958 250.000 F. Hellemink, Leiderdorp
24 juli 1959 500.000 B. J. Oomen, Vught
25 november 1961 1.000.000 J. Milius, Deventer
11 augustus 1966 2.000.000 C. Bouterse, Schagen
15 augustus 1967 2.500.000 H. Nederveen, Rhoon
Volgens de laatste gegevens staan in ons land thans
4.720.000 televisietoestellen, terwijl het aantal
kleurenkijkers op weg is naar de vijftig procent.
Het aantal omroepbijdragen, dat wordt betaald be
draagt 3.646.000. Alleen luisterbijdrage betalen
263.000 personen. Zij stellen het - nog steeds zonder televisie.
Uit Het Gooi steeg ook die eerste jaren een voort
durende klaagzang op om faciliteiten. De knusse
studio „Irene” werd veel te klein. Op de laatste dag
van 1954 werd de Vitusstudio in gebruik genomen,
maar vier maanden later, op 6 april 1955 brandde
studio „Irene” af. Reeds de volgende avond kon
vanuit een geïmproviseerde studio in een gebouw
aan de overkant het televisiespel „Een man ge
naamd Judas” worden uitgezonden.

Intussen greep ook de commercie naar het medium.
Tijdens de E 55, die in Rotterdam werd ge
houden, had Nederland enkele maanden lang een
tweede programma, waaronder een op commerciële
grondslag. In het volgende decennium zouden nog
enkele pogingen worden gewaagd, zoals via de
OTEM - de Onafhankelijke Televisie Exploitatie
Maatschappij - en het REM-eiland, maar alle aan
vallen werden door het parlement afgeslagen. De
komst van de STER - in onze jaren weer aan
gevochten - betekende de enige concessie, die door
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het parlement werd aanvaard. Overigens was toen
reeds een kabinet (Marijnen) over de omroepkwestie
gestruikeld.

Men kan stellen, dat twee fenomenen zich sinds de
tweede wereldoorlog nadrukkelijk aan het algemene
levensbeeld hebben opgedrongen: het pocketboek
en de televisie. Anton van Duinkerken schreef er
over: „Televisie staat in huiskamers van flatbewo
ners, waar dit spectaculaire middelpunt het gebrek
aan leefruimte min of meer opheft door gezellige
concentratie. Dat op de kleinste huizen de grootste
televisiemasten staan, heeft mij nooit kunnen veront
waardigen. Het brengt mee dat Ibsen, Strindberg,
Pirandello, Shaw en Heijermans binnen heel korte
tijd een uitgebreid publiek kregen. Wellicht is het
nuttig hier nog even over na te denken, indien
we maar beginnen bij de vaststelling en aanvaarding
van het feit dat dagelijks miljoenen mensen naar
de televisie kijken zonder zich muizenissen in het
hoofd te halen of hetgeen zij zien door zielzorgers
en sociologen geschikt zou zijn bevonden.”
In de jaren vijftig werd het pionierswerk verricht
De programmastaven zochten naar een eigen koers,
de samenwerking in Eurovisieverband kwam tot
stand en er verscheen een televisiebesluit dat de
grondslag legde voor het bestel. De programma’s
kregen vastere vorm en de eerste gedenkwaardige
televisiegebeurtenissen van eigen bodem konden
worden genoteerd, zoals de „Koe van Mies” en
„Pension Hommeles”. Op 5 januari 1956 werd voor
de eerste maal het Journaal uitgezonden.

Informatie en ontspanning werden de hoofdbestand
delen van het vaderlandse televisieprogramma. Tot
op de dag van vandaag wordt erover gediscussieerd
of de informatie ook op ontspannende wijze moet
worden gepresenteerd en of de ontspanning ook niet
informatie zou kunnen omvatten. Een inmiddels
klassiek voorbeeld daarvan is de,, Vuist” van Willem
Duys geworden die in zijn veelbekeken programma
de kijkers heel wat ontspanning biedt, maar tegelijk
ook van informatie voorziet. De tegenpool was in
het begin van de jaren zestig de rubriek ,,Zo is ’t
toevallig ook nog ’ns een keer” die voor sensatie
en deining zorgde, totdat de VARA het programma
van de buis zou vegen.

entwintig jaar veelvuldig het beeld gevuld. Een grote
variëteit aan artiesten en toppers in de sport heeft
hun prestaties geleverd. Er zijn namen tussen die
men nu nog kent, maar er zijn ook namen bij die
bijna of geheel zijn vergeten. Verrukkelijke televisie
momenten zijn er ook, zoals die welke werden vast
gelegd met een verborgen camera.

Begon de televisie in ons land op plechtige wijze
met rustieke beelden en veel toneel, na een goede
vijftien jaar keerde het tij. ,,Zo is ’t” zorgde voor
veel opwinding, maar toen voor het eerst een heuse
blote vrouw over het scherm huppelde, was de boot
van het publieke lawaai pas goed aan. Het VPROprogramma ,,Hoepla” deed driftig mee met de in
zwang geraakte mode om taboes te doorbreken.
Phil Bloom maakte historie op de beeldbuis. Sinds
dien zijn wij, kijkers, wel aan heel wat gewend
geraakt.
De televisie heeft ons een nieuwe kijk op de wereld
gegeven. Met het verstrijken van de jaren veranderde
onze samenleving, veranderde de maatschappij,
werden heilige huisjes in elkaar geramd en zijn
besloten gemeenschappen opengebroken. In hoe
verre de televisie daartoe heeft bijgedragen, zal
ongetwijfeld door sociologen, psychologen en theo
logen breedvoerig worden behandeld. Toen vijf
entwintig jaar geleden de televisie in ons land begon,
waren wij andere mensen dan nu, wat minder open
voor elkaar, meer behept met vooroordelen, met
ontzag voor instellingen en instituten die in deze
dagen tot de grond toe worden afgebroken. Van
farce tot stille kracht, het kwam tot ons via de
televisie.

Ook humor, sport en spel hebben in de voorbije vijf5

Enkele beelden uit de oertijd van de vaderlandse televisie. Freek
Kerkhof was de eerste televisieman van ons land. Hij experi
menteerde al in 1927, dus een halve eeuw geleden, met een
televisie-apparaat dat was gebaseerd op de Nipkowschijf.

Op 2 oktober 1951 - een kwart eeuw geleden - ging de televisie in
ons land van start. Namens de regering kwam de vice-ministerpresident mr. Frans Teulings een kijkje in de studio nemen U ziet
hem hier vol verwachting naar het toestel blikken, met v.l.n.r.
mr. A. W. Schade van Westrum van het ministerie dat toen de
omroepzaken behandelde, ir. Frits Philips, AVRO-voorzitter
G. de Clerq en mr. A. H. van der Veen van de NCRV.

■fei si
«. * n\

Tezamen met zijn vrouw verzorgde Kerkhof televisie-uitzendingen.
Hij trok met zijn vernuftige installatie het land door, demonstraties
gevend voor een gretig publiek. Kerkhof werkte jarenlang bij
Philips en leeft nu teruggetrokken in het Limburgse Nederweert.
Hij maakte historie.

Een halve eeuw later: Freek Kerkhof en zijn vrouw voor de camera
in het Amsterdamse Okura Hotel als eregasten bij TeleViziers
reünie ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de Neder
landse televisie. Cees van Drongelen interviewt hen.
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Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. Beducht
voor klantenverlies schaften tal van etablissementen een toestel
aan. De bioscoopbond was op zijn hoede en liet contractueel
met de NTS de verplichting vastleggen steeds te vermelden:
„Deze uitzending is uitsluitend bestemd voor ontvangst in de
huiselijke kring zonder winstoogmerk."

Televisie, het nieuwste wereldwonder. Amper duizend toestellen
stonden er die eerste avond in de Nederlandse huiskamers. Twee
jaar later was het aantal vijfentwintighonderd. Maar het publiek
was nieuwsgierig gemaakt. Men verdrong zich voor de etalages
van de handelaren.

Een beeld van de televisie-avond gebracht
door de NTS, de Nederlandse Televisie
Stichting. Albert van Dalsum excelleerde in
het televisiespel ,,De Toverspiegel" en had
als tegenspeler onder meer een kleinzoon
van de grote Louis Bouwmeester. Deze op
name mocht de fotograaf tijdens de
repetitie maken.

De televisiepremière
de AVRO op
5 oktober1951. Een Journaal bestond er nog
niet. De avond werd geopend met toe
spraken van directeur Willem Vogt (hier
met een antieke microfoon) en de toenmalige voorzitter G. de Clerq. Vogt, de
radiopionier zag de televisie aanvankelijk
niet zo zitten.

De eerste televisie-avond van de AVRO
bood een politiek overzicht door commen
tator Koemans, de film „Het bijstere land
van Veluwen", een sportprogramma met
Dick van Rijn, Fanny Blankers-Koen en Piet
Kraak, cabaret van het gezelschap Chiel de
Boer en een causerie door dr. A. F. J.
Portielje, hier met Netty Rosenfeld.

Li
De eerste televisie-avond van de VARA vond plaats op 9 oktober
1951. Voorzitter mr. Jaap Burger sprak de goegemeente toe,
Bert Brugman was er met zijn poppentheater en Nel Oosthout
declameerde Thomas More van George Bernhard Shaw; cultuur
voor het volk.

Drie dagen later was de NCRV aan de beurt: toespraak van
voorzitter Roosjen, gevolgd door een actualiteitenprogramma.
Van al die eerste uitzendingen bleef overigens niets bewaard.
Kees Deenink zingt hier met begeleiding van Phia Berghout
volksliedjes.

Nog een herinnering aan de eerste NCRV-avond: Roland Wagter
— tot dan toe alleen bekend van tournees door het land — gaf
een staaltje sneltekenen ten beste. Dominee Langstraat zorgde
voor de eerste dagsluiting.

De KRO kwam tenslotte op 16 oktober aan zijn eerste televisiebeurt toe. Alvorens voorzitter pater Kors de avond met een toe’ besloot,
‘
'
*, gaf de familie De Lerma een demonstratie
spraak
pottenbakken. Presentatie : Mies Bouwman.
L-
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Boven: Op 2 juni 1953 werd koningin Elizabeth
van Engeland gekroond. Een week lang waren
BBC-produkties te zien, de kroningsplechtigheid
werd de eerste Eurovisie-uitzending, vele duizen
den waren getuige van het sprookje. Eigenlijk was
dit de eerste officiële Eurovisie-uitzending.

Rechtsboven: De februariramp van 1953 schrikte
de wereld op. Een week lang zag men beelden
op het televisiescherm. Reeds op 14 februari werd
de eerste uitzending van „Beurzen Open, Dijken
Dicht" gepresenteerd; in het Rampenfonds kwam
honderd miljoen gulden.

Rechts: De showman uit de eerste jaren van de
televisie heette Ferry Como. Voor zijn shows
bleef het publiek thuis. Hier een beeld uit de
kerstshow die hij in 1953 voor de Amerikaanse
televisie liet opnemen en die ook wij zagen. Perry
Como heeft zich een kwart eeuw lang, tot nu toe,
onder de groten van het scherm kunnen hand
haven.

De omroepsters. Bep Schaeffer, Teddy Scholten en Jeanne Roos waren namen van het eerste uur.
Toen volgden (v.l.n.r.) Hannie Lips, Karin Kraaykamp, Tanja Koen, Vertie Dixon en Ageeth
Scherphuis. Vooral Tante Hannie wist zich te verheugen in een grote populariteit door het zwaaien
met de handjes aan het slot van het kinderprogramma. De omroepsters kondigden de gebeurte
nissen aan waarvan het eerste NTS-verslag zegt: „De televisie, goed gebruikt, kan miljoenen mensen
nauwer betrekken bij het wereldgebeuren, hen een blik gunnen in de schatkamers der cultuur,
hen vertrouwd maken met kunstuitingen, waarvan zij tot nu toe verre moesten blijven. De televisie
kan de mensen aanwezig doen zijn bij de kroning van een koningin, zij kan de mensen betrekken
bij religieuze plechtigheden en miljoenen aanwezig doen zijn bij toneelvoorstellingen, ballet en
opera..."
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Studio „Irene” betekende een mijlpaal in de televisiehistorie van ons land. Het was aanvankelijk een kerkje (foto links) dat werd
omgebouwd tot studio. De klokketoren werd ruimte voor de straalverbindingen naar de zendmast in Lopik. De studio had
een bruikbare vloeroppervlakte van honderd vierkante meter, wat aan de karige kant was. In het verslag over de eerste verrichtingen
van de NTS wordt er dan ook een groot klaaglied aan gewijd met als verontschuldiging: ,, veel critische uitlatingen zouden
wellicht wat milder zijn geweest indien de betrokkenen wat meer begrip zouden hebben gehad dat je met een wandelstok niet
kunt polsstokspringen.” In april 1955 ging studio „Irene” in vlammen op.
Rechts: De aanloop
tot
volwassen
tv
was moeilijk. Waren
er in het begin wei
nig kijkers, ook de
tv-makers moesten
nog leren. Maar men
trok er welgemoed
op uit, zoals hier op
8 juli '52, voor een
kinderprogramma in
Artis.

Geheel rechts: De
KRO hield al vroeg
van circus: dit bleek
later uit het pro
gramma
„Piste”.
Een opname van de
katholieke zuil op 19
jan. '53 in Carré
van circus Strassburger.
Linksonder: Tot de
artiesten van 't eer
ste uur, behoorde
ook de hier nog jon
ge Rijk de Gooyer,
die later samen met
Johnny Kraaykamp
triomfen zou vieren.
Hier Rijk met acteur
Johan Elsensohn in
een tv-spel over de
april-meistaking
in
de bezettingsjaren;
de boeren speelden
hierin een grote rol.

Rechtsonder: de tv
maakte het cabaret
populair. Wim Sonneveld werd een van
de populairste en bij
zijn dood een van de
meest betreurde ar
tiesten. 27 jan. '53
kwam
hij
bij
de
VARA voor 't eerst
op
de
tv
met:
,,Meisje met grote
voeten”.

met impresario Lou van Rees. Van der Zee is thans directeur
radio- en televisie van Nederlands oudste omroep.
Links: Een van de grote televisiesuccessen uit de jaren '50 was
..Pension Hommeles", een musical van Annie M. G. Schmidt,
geproduceerd door Wim lbo en met muziek van Cor Lemaire'
Met o.a. Kees Brusse, Herbert Joeks en Mieke Verstraete Regie
Erik de Vries.

Rechts: Het eerste NTSJournaal werd uitgezon
den op 5 januari 1956
onder leiding van Carel
Enkelaar. Bouke Poelstra
een van de nieuwslezers
van het eerste uur.

Onder:
Mies
Bouwman
heeft in de afgelopen vijf
entwintig jaar veel triom
fen gevierd met haar televisie-optreden.
Een
fa
meuze uitzending werd die
in april
1958 van
het
programma ,,Van de familie moet je het hebben". Mies is nimmer
afkerig geweest van opzienbarende stunten. Tijdens die bewuste
uitzending haalde zij een koe in de studio, die tot vermaak van
de aanwezigen en de kijkers de vloer verontreinigde.

Op 30 april 1952 reeds werd voor de eerste maal het
défilé op koninginnedag uitgezonden. Hier (1959)
dankt de koningin Siebe van der Zee, die de produktie voerde.
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Nog een oude getrouwe: Simon van Collem
tijdens de eerste uitzending van ..De oude
draaidoos" (in april 1958) met Beppie Nooij.
Hij zou in de loop der jaren veel be
roemdheden interviewen voor VPRO, AVRO
en TROS.

Tot de eerste actualiteitenprogramma's be- ..Varen is fijner dan je denkt” was e
hoorde ,,Attentie” van de NCRV, gepre- populair kinderprogramma van de ,
senteerd door Peter van Campen. Het was In november 1958 moest Ageeth S
de voorloper van ..Hier en Nu”. Actualitei huis uit het programma worden ge
tenrubrieken vormen nu ..het gezicht” van ven, omdat zij in verwachting was. D
de omroepen.
werd geschreven door Mies Bo

Boven: De weerkaart van toen. Jaren
lang zag men alleen de hand van de
presentator en op z'n best de mouw.

Links: Verdwenen — inmiddels al weer
geruime tijd - uit het cabaret en van
het scherm is Aart Brouwer. Hij bood
in die eerste jaren veel kijkplezier.

Rechts: Bert Garthoff zorgde voor een
menselijk programma met ..Anders dan
Anderen''. In april 1959 was Leger des
Heils'-majoor A. H. Bosshardt de aan
vankelijk niets vermoedende centrale
figuur. Het programma-idee kwam uit
de V.S. maar werd ook bij ons veelvuldig
toegepast.

U herinnert zich deze aankondigin
gen nog wel. Op zaterdag 18 juli
1959 was het halfmiljoenste toe
stel nog niet geregistreerd. Dat zou
kort daarna gebeuren. De geluk
kige, de familie Oomen. woonde
in Vught en werd door een com
plete televisieploeg verrast en
overladen met geschenken. Inmid
dels was ook de jacht op de zwart
kijkers geopend.

Rechts: Een mededeling van de
PTT. die het einde van de jaren '50
aankondigde. De kijkgelden stro
men binnen.

MEDEDELING VAN DE PTT.
HET AANTAL GEREGISTREERDE
TV-T0E8TELLEN BEDRAAGT
THAN8.
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Eurovisie Songfestivals
Nederland heeft veel succes behaald bij het traditionele Eurovisie Songfestival Corry
Brokken opende in 1957 al de rij winnaressen met ..Net als toen". Margot Eskens
reikte de prijs uit. Hier feliciteert zij dirigent Dolf van der Linden met in het midden een
jonge, gelukkige Corry.

Rechts: Op 13 maart 1959 was de beurt aan Teddy Scholten. Zij zegevierde in Cannes
met ,,Een beetje". Ook aan haar zijde stond Dolf van der Linden. Nederland glorieerde.
Siebe van der Zee hield een telefonisch interview op het scherm vanuit Hilversum.

Dolf van der Linden nu; bijna twintig jaar na de glorieuze dagen met Corry in Venetië.
Nieuwe talenten zijn ook bij het songfestival verschenen.
Hoewel het Eurovisie Songfestival veel is bekritiseerd, trok het in de loop der jaren
telkens weer tientallen miljoenen kijkers in vrijwel alle Europese landen We hebben
tien jaar moeten wachten, tot 1969, voordat we weer een winnares uit eigen land konden
begroeten: Lenny Kuhr die in Madrid tegelijk met drie anderen de eerste plaats bereikte.
Maar dat mocht de vreugde niet verminderen.
De vierde — en voorlopig — laatste overwinning was voor ..Teach in", dat in 1975 in
Stockholm met veel feestelijk gedruis de overwinning behaalde. Zangeres Getty straalde.
Een jaar later moest de tol voor de roem worden betaald. De groep viel uiteen.
De spanning van het succes was te groot geworden. Getty ging alleen verder.
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Televisie ging natuurlijk ook een grote rol spelen in de wereld
politiek. Het ogenblik dat dit feit markeerde, was het befaamde
televisiedebat in september 1960 tussen John Kennedy en Richard
Nixon in hun campagne om het presidentschap van de VS.
Kennedy won het debat en ook de verkiezingen.

Tot de bekendheden van het eerste uur behoorde ook Jan Willem Hofstra, die voor
de KRO het programma „Vademecum” presenteerde dat tientallen uitzendingen beleefde. Hier ontvangt hij de bekende kenner
van Griekse en Byzantijnse kunst, dr. W. P.
Theunissen uit Den Bosch, groot verzamelaar.
De jeugd werd niet ver
geten. Pipo bleek een onver
woestbare televisieclown, al
was er dan van het eerste
begin af deining over de
naam en de persoon. Maar
voor elke jonge kijker was
Cor Witsche de enige echte
en onvervalste Pipo, hier
met
Herbert
Joeks
als
Klukkluk.
Geheel rechts: En wie her
innert zich niet Ome Lou van
Burg? In Duitsland vierde hij
grote successen en in ons
land eveneens onder meer
met het programma ,,Een
kwartje per seconde". De
Duitse boulevardpers zou
zijn
succes
vermorzelen
door zich op zijn privé-leven
te storten. Maar Lou bleek
toch onverwoestbaar.

Omroepsters bleven in de publieke belangstelling. Toen in 1960
de Rotterdamse damesbeurs ..Femina" werd geopend, presenteer
den zij zich aan de bezoekers eens anders dan anderen. V.l.n.r.
Elisabeth Mooy, Verti Dixon, Karin Kraaykamp, Tanja Koen, Ansje
van Brandenberg en Hannie Lips in grootmoeders stijl.

Ongelooflijk populair werd Theo Eerdmans,
een van de eerste en beste quizmasters
op het vaderlandse scherm. Naast hem
glorieerde als zijn assistente Maud van
Praag nu Maud Gieske. Maud en Theo
zouden vele jaren lang programma's brengen, zoals de veelbekeken quiz ,,Je neemt
er wat van mee".

Was
maandagavond aanvankelijk de
vaste filmavond, op donderdagavond bleef
men thuis voor het televisiespel. Het grote
publiek maakte kennis met stukken die
voordien slechts bestemd bleken voor de
theaterbezoekers. Hier Cruys Voorbergh en
Mieke Verstraete in ,,The great Sebastians".

:gin december 1962 overleed prinses Wilhelmina, die vijftig jaar als koningin
■r Nederland had geregeerd. De televisie verzorgde een rechtstreekse
-ortage van de begrafenis op 8 december. Volgens de wens van de over=n vorstin werd de plechtigheid gehouden in het wit. Hier de lijkkoets.
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Koninginnedag 1960. De NTS, voorloper van de NOS,
verzorgde een nationaal cabaretprogramma, onder
de titel: ,,Artiestencafeest”, een variant op het
,,Artiestencafé” dat al enkele seizoenen te zien was
geweest met o.a. Simon Carmiggelt en Jacq.
Aalderink (foto boven). Carmiggelt deed ook mee aan
het koninginnedagprogramma, evenals (achterste rij
v.l.n.r.) Jeanne Roos, Jan Willem Hofstra, Enny
Mols-de Leeuwe, Willy Walden en (zittend) Benny
Vreden. Voorste rij: Wim lbo. Piet Muyselaar en
Pam Henning.
Het bleef niet alles pais en vree rond het scherm.
Begin 1961 begon het te rommelen. Er was bij het
technisch personeel ontevredenheid over arbeidsvoorwaarden en betaling. In maart van dat jaar werd
een nachtelijke protestvergadering in Hilversum gehouden met de vakbonden. Bij handopsteken werd
een motie aangenomen. Op 28 en 29 november 1961
zag het Nederlandse beeldscherm er aldus (foto
onder) uit. De kijkers moesten geduld oefenen

Het Songfestival in Knokke om de ,,goudeni zee
zwaluw” met de ploeg anno 1960: Rita Reys, Teddy
Scholten, Corry Brokken, Ton van Duinhoven en
Willy Alberti.

Links: De reeks docu
mentaires over „De Be
zetting”,
samengesteld
en gepresenteerd door
dr. Lou de Jong trok zeer
de aandacht. Hier een
produktiebespreking met
Ben Klokman en Milo
Anstadt. Het was de start
voor de Jongs officiële
geschiedschrijving.

Rechts: Jos van der Valk
presenteert: „Piste”. Ja
renlang werden tal van
grandioze attracties ge
bracht, zoals hier op
woensdagavond 7 de
cember 1960 de Stawicki
Brothers met hun lucht
rad.

'4
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Vierentwintig uur lang duurde de beroemdste uitzending die de Nederlandse televisie in de eerste vijfentwintig jaar heeft gehad:
„Open het dorp”, ten bate van een gemeenschap voor invaliden, dicht bij Arnhem. Presentatie: Mies Bouwman, op de foto be
wogen aan het slot van de manifestatie samen met dokter Klapwijk; regie Theo Ordeman; omroep: de AVRO. Bij duizenden,
tienduizenden ja bij miljoenen stroomden de guldens binnen. Het begon met lucifersdoosjes die op de postkantoren konden worden
ingeleverd, maar al spoedig stapten overal in het land mensen in bus, trein of auto en trokken naar Amsterdam om daar geld af te dragen
namens clubs en bedrijven of afkomstig van spontane inzamelingen. Bekende Nederlanders kwamen hun liefste bezittingen
aanbieden die later te gelde werden gemaakt. Nimmer waren en werden de gemoederen door de televisie zo los geslagen.
De afsluiting kwam met een massaal Wilhelmus met op het podium minister Marga Klompé en Arnhems burgemeester Chris Matser.

Links: De technische vooruitgang bracht de continenten en de kijkers dichter
bij elkaar toen satellietuitzendingen mogelijk werden. Hier de voorplaat van
TeleVizier na de eerste Telstar-uitzending op 23 juli 1963. Het eerste nummer
was verschenen op 8 oktober 1960.

Midden: Show van de Wama's in het begin van de jaren zestig. Het duo zou
later uiteenvallen maar was erg populair.
Rechts: Nog een duo Jacq Kok en Theo Rekkers dat naam maakte als De Spel
brekers en eenmaal de finale van het Eurovisiesongfestival haalde.
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Jarenlang op het
scherm,
uit
het
land
vertrokken,
weer terug, nu op
het toneel, maar
nog steeds in aller
herinnering: Joop
Doderer als Swiebertje.

De dagsluiting,
voordien
alleen via de radio, werd ook
voor de televisie geïntrodu
ceerd.
Bekende
en
ver
trouwde gezichten spraken
de
kijkers
bemoedigend,
maar ook waarschuwend
toe. Boven: dominee Okke
Jager, rechts: de markante
pater
Leopold
Verhagen,
onder: rector Dolf Coppes,
die het ambt zou verlaten en
nu PPR-voorman speelt, hier
in gesprek met Kees Schilperoort.
Geheel
onder:
monseigneur Bekkers ont
plooide zich tot een natio
nale figuur. Zijn dood bracht
ontreddering.

Dagsluiters

Vier jaar lang was vanaf 1960 het jeugdprogramma ,,Rooster"
AX/r>/-v___ l_______ -_______________ _____________ ______
_______ i___ ___ _____ ___________
op het AVRO-scherm.
De produktie was in ihanden
van Gerrit
den Braber hier met v.l.n.r. regisseuse Man Wamelink, presenta
trice Lonneke Hoogland en presentator Wilco Meyer, die thans
in het dagelijks bestuur van Nederlands grootste omroep zetelt.

I

Onvergetelijk in de
vaderlandse
omroephistorie is de
creatie van Tom
Manders als Dorus. „Een avond
in Saint Germain
des Prés" was al in
de jaren vijftig op
het scherm. Samen
met „meneer Cor
Steyn" zorgde Dorus voor
unieke
kijkavonden. Bei
den stierven naar
menselijke bereke
ning veel te vroeg.
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Geheel links: De Western
maakte ook via de tele
visie opgang. Hier „Bonanza" met David Canary. Dan Blocker, Lorne
Greene en Michael Landon. De eerste opnamen
in Amerika dateren van
1959,
slechts
„Gunsmoke" is ouder. Jaren
lang zouden miljoenen
vol spanning kijken naar
de avonturen van de
Cartwrights op de Pondorosa-ranch.
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Links: Nog een Western:
de „Virginian" met Lee
J. Cobb in de hoofdrol en
met v.l.n.r. James Drury,
Jeanette
Nolan,
John
Mclntire en Doug McClure in de produktie van
Universal Television.
Duurden de meeste tele
visieseries vijftig minu
ten, de avonturen van de
„Virginian" namen ne
gentig minuten in beslag.

Geheel links: Dolle pret
met „The Beverly Hillbillies", een comedy van
het zuiverste gehalte. De
eerste opnamen zijn van
1962 en werden in tal van
landen in de hele wereld
uitgezonden. Irene Ryan
als
Granny
Clampett,
Buddy Ebsen als Jed
Clampett
en
Donnan
Douglas en Max Bear jr.
als hun kinderen, respec
tievelijk kleinkinderen.
Links: Met „The Untouchables"
deed
de
harde politieserie haar
intrede in de televisie
geschiedenis. Hier Ro
bert Stack als een fede
rale agent in de jaren
twintig in actie tegen de
Maffia. Er rees protest
tegen de serie, omdat de
meeste
Maffia-leden
naar Italiaanse namen
luisterden. Maar er was
volop spanning.

Geheel links: Ze begon
met een vluchtig optre
den in 1951, maar zou een
kwart
eeuw
lang
in
Amerika een nationaal
bezit
vormen:
Lucille
Ball, een van de groot
ste comédiennes die de
televisie heeft gekend.
Natuurlijk verscheen „I
Love Lucy" ook bij ons
op het scherm.
Links: „The Defenders",
vader (E. G. Marshall) en
zoon Kenneth (Robert
Reed) wilden als advoca
ten de kijkers vooral laten
nadenken over de morele
kanten van de zaken
waarin zij optraden. Vier
seizoenen waren zij op
het scherm. De serie
werd vele malen be
kroond, vooral vanwege
de scripts.
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Boven: Mens en dier zorgden voor
prachtige en vaak ontroerende
ogenblikken op het scherm. Ieder
een herinnert zich de avonturen
van Lassie. Mr. Edd, het sprekende
paard, zorgde voor komische mo
menten, maar de grote kinder
vriend was toch wel de pientere
dolfijn Flipper, hier met Tommy
Worden.

Links: De televisiedokter mag niet
ontbreken in dit historisch over
zicht. Richard Chamberlain als dr.
Kildare van Blair General Hospital
speelde in de schaduw van de
oudere dokter Gillespie. Vincent
Edwards (rechts) was als dr. Ben
Casey de neurochirurg van County
General Hospital.

Een van de veelzijdigste figuren bij de omroep is de afgelopen vijftien jaar Willem'O Duys gebleken die niet lang na zijn verschijnen
op de televisie de O uit zijn naam schrapte. Behalve als een uitmuntende radiopresentator ontwikkelde Willem Duys zich tot een van
de grote vaderlandse televisiefiguren. In „Voor de Vuist weg” werd een kaleidoscopisch beeld geboden van onze eigen samenleving.
Links: Willem met de oude wielrenner Piet Moeskops, midden: tijdens een van zijn avonturen en rechts: Willem nu, met bril voor
de kleine lettertjes.
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De televisierechtbank was een van de schlagers op het scherm rond
de jaren zestig. In navolging van een Duits programma werd de
kijkers een beeld gegeven van de gebeurtenissen rond en in de
rechtszaal. Hier v.l.n.r. mr. Suzanne Hoogendijk, mr. M. J. Roelse,
prof. mr. A D. Belinfante, president en mr. Erica van Dijk.

/j
haringworm. Hier toont ■hij
papieren
een
levensgrote
|—r.------Brigitte Bardot. Boven. Ary
nu, geplaagd door VPRO-zorgen, waar hij programmaleider is.
Rechts: Televisietoneel
tele
visiespel; ook na tien jaar televisie
was het nog tasten en zoeken. Hier
een scène uit „Fanfarella” van de
Hilvarenbeekse onderwijzer Jan
Naaykens. Het was aanvankelijk
een openluchtspel, maar werd in
1961 gebracht als tv-spel met
Lucas
Wensing,
Philippe
la
Chapelle, Magda Janssens en Lex
Goudsmit.
Geheel rechts: „De eerstgebo
rene” behoorde ook tot de eerste
toneelprodukties via de televisie.
Het stuk was op telerecording op
genomen, een inmiddels antieke
techniek. In de hoofdrollen v.l.n.r.
(staande) Robert de Vries, Johan
Schmitz,
(voorgrond)
Simone
Rooskens, Manfred de Graaf en
Loudi Nijhoff in de scène „De dood
van Ramses”.

Mr. G. B. J. Hiltermann bracht de politiek op het scherm, hier
in juni 1960 tijdens een jongerendiscussie met vertegenwoordigers
van KVP, CHU en AR, tezamen binnenkort het CDA.

de eerste televisierellen zorgde de toenmalige
KRO-voorzitter mr. H. W. van Doorn die nu als minister de media
onder
In maart 1963 verbood
- ------ de strakke duim .probeert te krijgen.
—
hij zijn eigen mensen een interview met de voormalige Franse
minister van buitenlandse zaken Georges Bidault uit te zenden,
die in opstand was tegen de Algerijnse politiek van president de
Gaulle.

Een van de vroege serieprodukties, die veel succes oogstten, was
„Sammy”, hier met John Soer in de hoofdrol. Het is overigens
een betreurenswaardig feit dat uit de beginjaren van de Neder
landse televisie zo goed als geen produkties meer zijn overge
bleven, omdat de registratietechnieken veel te wensen overlieten.

Godert van Colmjon
(midden)
was
het
kind-artiest dat zo'n
vijftien jaar geleden
grote successen
oogstte. Hier tijdens
een
werkbespreking
voor „Het huis van
mijn
ouders”
met
v.l.n.r.
Fleury
ten
Camp, Willy van Hemert,
Joyce
Verstraete en Bas ten
Batenburg.
Rechts:
met Manfred de Graaf.

Adrie van Oorschot is ook een van
vak. Hier tijdens zijn programma
Tommy Verstoep. Het programma
en werd geheel in de stijl van de
wisseling 1960

Rechts: Max Tailleur
was eveneens een vroe
ge verschijning op onze
beeldbuis. Tijdens een
tournee door Australië
werd Max door de kran
ten aangekondigd als de
Nederlandse Danny
Kaye.
Tijdens
diens
voorstelling zat Max in
de
zaal
en
Danny
grapte:
„Hedenavond
ziet u op het toneel
Danny en in de zaal
’ Max Kay. „Zeg nou eens
iets leuks,” daagde hij
uit, waarop Max vanuit
de
zaal
repliceerde:
„Als ik hier zou begin
nen, kun jij wel in de
WW.”
-2

Rechts onder: Televi
sieseries verschenen er
in soorten en kwalitei
ten. Het avontuur bleef
boeien, vooral ook jon
gere
kijkers
richtten
hun aandacht op het
scherm. Een van de
succesvolste series was
„Ivanhoe”, met Roger
Moore in de hoofdrol.
De serie was in Amerika
door Screen Gems al in
opgenomen
1958
kleur.
Links: Muzikale feno
menen waren en zijn
Eddy Christiani en Tom
Erich
(rechts).
Eddy
bracht met zijn gitaar
miljoenen aan zijn voe
ten en Toms pianospel
heeft ontelbaar velen
genoegen geboden.
Juist in dit vijfentwin
tigste televisiejaar
heeft Tom Erich we
gens pensionering af
scheid genomen.
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de oude rotten uit het televisiemet Liang (Gerard Heystee) en
„Hocus Pocus” trok veel bekijks
televisie gebracht rond de jaar

w

Lachen, gieren, brullen. Wij, kijkers, konden het ook dank zij de
televisie. Hier een van de lachsuccessen die overigens het theater
al ruimschoots had veroverd „De tante van Charlie” met v.l.n.r.
Wim de Meyer, Wieke Mulier, Jan Blaaser, Rien van Nunen,
Sylvia Schipper, Annie v d. Vorstenbosch en Henk van Efferen.
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De klassieken van het toneel werden ook de kijkers niet onthouden.
Hier een scène uit „Cyrano de Bergerac”, met in de hoofdrol de
onovertroffen Guus Hermus met Ann Hasekamp als tegenspeel
ster. Joop van de Ende produceerde vorig jaar een nieuwe
„Cyrano” die door de KRO als jubileumspel werd uitgezonden.

.Fll

We schrijven 1962. In Duitsland werd het
seriespel ,,De sjaal” uitgezonden, een produktie die ook op de Nederlandse schermen
te zien zou zijn. Francis Durbridge was de
schrijver van dit griezelspel waarvoor het
Grand Gala werd onderbroken om plaats te
maken voor de ontknoping.

Het AVRO-programma
„Nieuwe Oogst” dat tal van
jaren werd uitgezonden, zou
de televisie veel talent op
leveren. André van Duin is er
intussen
het
schoolvoor
beeld van geworden. Maar
er zijn nog tal van andere
artiesten, die dank zij dit
programma hun eerste kans
kregen, zoals hier in 1964
Boudewijn de Groot. In de
jury ziet u bekende gezich
ten.

ra

De belevenissen van twee voddenrapers
„Steptoe and Son” trokken in Engeland veel
belangstelling. In Nederland werd het
„Stiefbeen en zoon” en het waren Rien van
Nunen en Piet Romer die de figuren ge
stalte gaven. Zij wonnen er de eerste gouden
TeleVizierring mee.

Een van de Nederlandse entertainers die ook
internationaal carrière zou maken, was Rudi
Carrell. In 1964 won hij de Zilveren Roos
op het televisiefestival te Montreux met zijn
Robinson Crusoe-show. Hier Rudi met zijn
aapje ,,Vrijdag”. De Duitse kijkers zouden
later beslag gaan leggen op „Der Rudi”.

,,Het Bestel’’ was al vanaf de eerste televisiedagen onderwerp van gesprek en kritiek. Met een tweede net in aantocht toonde
de commercie zich geïnteresseerd om in navolging van Engeland dit uit de reclamegelden te financieren Het werd een politiek
geharrewar dat begon met de (verworpen) nota van de staatssecretarissen Scholten en Veldkamp Een van de organisaties die
zich aandiende was de TVN, onder leiding van mr. G. van Walsum (voor de microfoon) met rechts de later omstreden
Ben Korsten en ir. H. Witte. Rechts: het REMeiland.
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De wereld leefde mee met de ver
moorde pres. Kennedy. Lee Oswald, verdacht van de moord,
werd op zijn beurt door barclubeigenaar Jack Ruby vermoord.
Honderden miljoenen kijkers ke
ken met ontzetting toe.

In oktober van dat jaar stortte in het
Duitse Lengede een mijngang in en
werden tal van mijnwerkers van de
buitenwereld
afgesloten. Van
de
redding werd een directe televisie
reportage verzorgd die werd be
kroond.

Het Haags studentencabaret van Rinus Ferdinandusse kritiseerde de binnenen
buitenlandse politieke toestanden. De vlijm
scherpe toon van de vaak knappe teksten
vormde de voorbereiding op het tot dusver
wellicht meest omstreden programma ,,Zo
is 't toevallig ook nog 'ns een keer”.

Nog een hoogtepunt uit de actualiteiten van 1963. Toen
werd de voorlopig laatste elfstedentocht verreden. De
winnaar van deze monsterlijke tocht was Reinier Paping.
Van de ruim tienduizend gestarte rijders haalden amper
honderd de finish. Sport is een van de grote trekpleisters
van de televisie geworden.

,,Zo is ’t” werd de Nederlandse versie van
het Britse „That Was the Week that Was”.
De VARA haalde zich er veel antipathie mee
op het rode lijf. Het programma hekelde
gevestigde situaties en reputaties. Na
,,Beeldreligie” waarin de verafgoding van
de tv werd gehekeld, brak de hel los.

Een nationale reactie bleek losgeslagen.
Kijkend Nederland liet zich van zijn minst
sympathieke zijde zien. De medewerkers
van het programma, onder wie Mies Bouw
man (hier met Peter Lohr) werden op on
heuse en kwetsende wijze bejegend. Ook
dat bracht de televisie.
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David Jansen als de ..Fugitive , de vluch
tende dokter, die ondanks zijn goede be
doelingen nergens rust kon vinden en werd
opgejaagd door mensen die hem van een
misdaad verdachten. Hij hield de kijkers in
hun huizen.

Er zijn mensen die de hele intrige kunnen
navertellen, hoe ingewikkeld die dan ook
moge wezen. „Peyton Place" maakte televisiehistorie door het leven binnen een
kleine gemeenschap met al zijn problemen
en complicaties te verbeelden.

Barend de Beer was de eerste van de vele
kindervrienden die via de televisie de huis
kamer zouden binnenstappen. Het Franse
programma „Nounours” werd aanvankelijk
twee keer per week, maar al spoedig dage
lijks uitgezonden. Het was het begin van de
vaste vijf minuten elke avond voor het kind.
Onder: Met de ,,candid camera", de ver
borgen camera die rustige burgers onver
moed gadesloeg, deed een noviteit haar
intrede in de televisie. Teddy Schotten pre
senteerde het programma „Mr. Kiekeboe"
dat ruim tien jaar geleden werd uitgezon
den. De AVRO verschalkte later met
,,Poets" heel wat mensen, leder ,,slacht
offer" moest akkoord gaan.

en
wereldkam
pioene - grossier
de in gouden me
dailles. Hier Sjoukje in de perskamer
van Schiphol na
haar
Olympische
triomf. De jour
naal verslaggever
was aanwezig.
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Ook het spel, zoals de quiz, zou de kijkers gaan vermaken. Een klassieker is zo zoetjesaan het AVRO-spelletje „Wie van de drie”?
Linksboven, het eerste panel met dokter Hans Tetzner, Eva Smit, Guus Oster en Eva Margadant, dat naar het juiste antwoord
zocht, onder leiding van Nand Baert (op de achtergrond). Thans presenteert Herman Emmink (rechts) ..Wie van de Drie"?, met
als panelleden Albert Mol, Martine Bijl, een wat grijzere Guus Oster en hier als speciale gaste Tony Huurdeman.

Een van de krakers op de planken was „Potasch en Perlemoer", gebracht door Johan Boskamp en
Johan Kaart die er honderden voorstellingen van gaven. Ook op de televisie waren ze te zien. Johan
Kaart is begin dit jaar overleden. De foto werd genomen tijdens de laatste voorstelling, nu vijf
jaar geleden. Ook Jan Blaaser speelde een rol.
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Doktersseries waren zeer in trek. Nu is er
enige stilstand in gekomen, al duikt de
dokter steeds weer op in televisiespelen en
-series. De NCRV zorgde voor een Neder
landse produktie met ,, Dagboek van een
dokter" waarin Bram van der Vlught
(rechts) de rol van dokter Finley speelde
naast zijn oudere collega (Rob Geraerds).

Robert de Vries was een van
de groten van het toneel. Hij
speelde ook in films. Onder
meer de hoofdrol in ,,De
Overval" en was in het
eerste decennium van de va
derlandse televisie
veel
vuldig op het scherm te
zien. Alweer ruim tien jaar
geleden stierf hij plotseling.
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Tienersterren veroverden veler harten, zoals het Eindhovense zangeresje Trea Dobbs,
hier samen met een jeugdige Rob de Nijs. De populariteit van de tienersterren was
enorm, maar het succes zou ook schaduwkanten hebben. Trea Dobbs is een van hen
die dat moest ondervinden. Zij is in vergetelheid geraakt. Maar op 16 maart 1967,
dus een kleine tien jaar geleden, stond zij nog op het toppunt van haar roem. Zij
trad toen (foto rechts) in het huwelijk met haar vaste pianobegeleider Harry van
Hooff. Het huwelijk zou stranden.

Bij kijkers en tele
visie waren van
meet af aan detective-series in trek.
George Simenon,
met zijn commis
saris Maigret, is
wellicht het meest
verfilmd.
Bij ons
was het Kees Bros
se die de figuur van
Maigret
op
het
scherm
gestalte
gaf, hier met Mary
Dresselhuys. Toen
Brusse ermee op
hield
werd
Jan
Teulings
(rechts,
met Sjoukje Hooymayer)
zijn
be
kwame opvolger

I

*
*

Ook het buitenland bracht Maigret op de televisie. Heinz Rühmann (rechts) speelde in Duitsland de rol. De foto toont een scène
uit ,,Diefstal van een Van Gogh" Midden: de Franse commissaris Maigret was Jean Richard. Links: Engeland bleef niet achter met
Rupert Davies.

De ,,Master of suspense'' Alfred Hitchcock heeft niet alleen de bioscoop
bezoekers laten griezelen. Hij strekte zijn hand ook uit naar de televisie
en bracht een groot aantal thrillers op het scherm die door hun vaak
verrassende plot de kijkers in zijn ban deden geraken. Hitchcock liet
ook graag zichzelf even zien, bijvoorbeeld in de aankondiging van een
aflevering. De karikatuur van zijn gelaat werd al even bekend als zijn
produkties zelf.

Wereldroem vergaarden de Beatles. Maar het bleef niet
alleen bij artistieke successen. De leden van het Engelse
kwartet waren in no time multimiljonnair, dank zij vorste
lijke optredens en een gigantische verkoop van grammo
foonplaten. Er waren tijden dat zij niet van de microfoon
waren weg te slaan. Hun televisieshows werden monu
menten in de muziek. Hier ziet u hen tijdens zo’n show.
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Nederland terug in de Tour door TeleVizier. We schreven 1963 en de
successen van tien jaar tevoren (Woutje W. bijvoorbeeld) waren ver
bleekt. Kees Pellenaars bracht de TeleVizierploeg op de been die de
wielersport een nieuwe impuls zou geven. Renners als Ceesje Haast,
Gerben Karstens (nu een oude rot, maar met een prachtige zege dit
jaar op de Champs Elysées), Henk Nijdam, Cees van Espen zorgden voor
ritzeges en klassementsuccessen. Vier jaar lang bleef de ploeg in het
middelpunt van de belangstelling. Toen hing Pel de fiets aan de wilgen.
Maar de wielersport stond weer volop in de schijnwerpers.

Een vaderlands idool van de tieners was Jos Brink (in witte
jas) die de maandelijkse instuif voor tieners van AVRO's
„Combo" presenteerde

Spanning die men vaak ademloos be
leefde, brachten de avonturenseries die
we in de loop der jaren te zien kregen.
Peter Lorre (foto linksboven) als mr.
Motto zorgde voor heel wat griezelige
avonturen. Hij was een begaafd acteur
die zijn sporen reeds in het filmvak had
verdiend. Tot de pur-sang-spionageseries behoorde „I Spy" die onder de
titel ,, Dubbelspion" bij ons op het
scherm kwam. In dienst van de goede
zaak beleefde het duo overal ter wereld
opwindende
avonturen.
Alexander
Scott en Kelly Robinson, (Robert Culp
en Bill Cosbey) moesten ook aantonen
dat blank en zwart eensgezind waren
in de strijd tegen het kwaad. ,,Get
Smart" (u ziet hier Maxwell Smart met
zijn grote vriend) zocht het avontuur in
het wat komischer vlak (foto geheel
links). De „FBI" (foto links) bleek een
serie die het jarenlang zou „doen".
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Links boven: Het einde van een tijdperk in de vaderlandse politiek: de
„Nacht van Schmelzer", nu precies tien jaar geleden. In de vroege morgen
van de veertiende oktober 1966 konden de kijkers zien hoe het kabinetCals ten val werd gebracht. De tweede samenwerking tussen rooms en
rood sinds de bezetting was ten einde.

Boven: Een historisch ogenblik in de wereldpolitiek: op 30 januari 1965
werd het stoffelijk overschot van Winston Spencer Churchill, de befaamde
oorlogsleider van Engeland, ten grave gedragen. Hij was de laatste van
de grote mannen uit de tweede wereldbrand. Met hem werd een epoque
in de geschiedenis afgesloten. Het einde van de negentiende eeuw, en
het begin van de eenentwintigste eeuw overlapten elkaar.
Links: Phil Bloom, daar zit ze dan, zoals ze een tiental jaren geleden op
het vaderlandse televisiescherm was te zien. Puriteins Nederland wond
zich danig op, er werd flink aan de deur van het ministerie dat onze cultuur
onder zijn hoede heeft geklopt en men sprak er opgewonden over. De
een heette het schande, maar anderen konden blote Phil met een guitig
knipoogje wel accepteren. Zo hield de VPRO, het buitenbeentje onder
de omroepen de gemoederen bezig.

Onder: Het huwelijk van kroonprinses Beatrix, begin 1966, zorgde even
eens voor opwinding. Roerig Amsterdam liet het feest niet ongestoord
voorbijgaan. Maar de rechtstreekse beelden van de trouwplechtigheid en
de rijtoer van het paleis op de Dam naar de Westerkerk bleken niet
precies weer te geven wat er in de lastige stad eigenlijk aan de hand
was. Aan de vooravond van de koninklijke bruiloft werd ter ere van het
,
jonge paar een feestje gegeven in de Haagse Ridderzaal. Cabaretier Paul
\ i van Vliet trad er op en bood prins Claus - toen nog de heer von Amsberg
M - een winterjas aan, omdat hij altijd zonder liep. Foto rechts: Camera.1 man Piet ter Laag en regisseur Fred Oster bij de Westerkerk bezig.
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viewer
van
het
scherm.
Links: Herman Wigbold die
zich via de buis heel wat
antipathie op de nek haalde
en rechts: Forumvoorzitteranno1967. Karei Jonckheere.

Ook sterren van wereldformaat kwamen
naar ons land en verschenen op de buis.
Hier Sammy Davis in 1964 samen met
Karei Prior. We hebben dertien jaar
moeten wachten voordat Sammy Davis
weer terugkwam naar Nederland. Dit
maal echter alleen voor een zaaloptreden, de tv was taboe.

Geheel links: Aart Gisolf zo'n vijftien jaar geleden doende als basklarinettist. Hij werd
arts en zijn uitmonstering onderging een danige verandering (foto midden) samen met
Viola van Emmenes, een van de vertegenwoordigsters van de nieuwe generatie omroepsters. Aart Gisolf maakte vooral furore als televisiedokter, waarbij hij de problemen
open en vrij behandelde. Hij drukte de voetsporen van de arts A. C. van Swol die
vele jaren medische praatjes hield voor de AVRO (foto rechts).
Precies negen jaar ge
leden kregen we kleu
rentelevisie.
Op 21
september 1967 haal
de
de
toenmalige
minister van Econo
mische Zaken, mr. L.
de Block, in de RAI
een handel over waar
door tal van kleu
rige ballons de lucht
in gingen. De kleurenintroductie was een
feit. Vooral door de
opwindende voetbal
wedstrijden om de
Europacup werd het
kleurenkijken snel po
pulair. De helft van de
kijkers heeft nu zo'n
toestel.

Links boven: Uit Bel
gië verscheen het ta
lenwonder Jan Theys
die een aantal grote
amusementsprodukties verzorgde. Hij is
al zo'n tien jaar gast
op onze schermen.
Hier Jan Theys samen
met Rien van Nunen in
een programma. Rien
is intussen overleden.
Na zijn grote succes
als Stiefbeen en zijn
rol als burgemeester
bij Swiebertje werd
hij door de omroepen
en kijkers vergeten.
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Rechts boven: Willy
Alberti introduceerde
dochter Willeke. Zij
werd een grote televisiester.
Een
Midden
links:
plaatje uit sept. '59.
Nina en Frederik (ba
ron van Pallandt) die
zingend en spelend
door de wereld trok
ken.
Hier
geïnter
viewd door AVRO's
Ger Lugtenburg. Het
huwelijkssprookje is
al weer uit. Nina ging
haar eigen — grillige weg.

Geheel rechts: Na
tuurfilms vinden gre
tig aftrek bij de tvkijkers. Het echtpaar
Armand en Michaela
Denis ontsloten met
hun zeldzame opna
men in de natuurre
servaten Afrika voor
de tv-fans. Mede door
hen kwam de bescher
ming van de wilde die
ren in veler belang
stelling.
Links onder: Een duo
dat men slechts heel
sporadisch
op
het
scherm zag: Rudi Carrell met Piet Bambergen. Rudi zou het al
leen helemaal gaan
maken, met name in
Duitsland
en
Piet
kreeg na de dood van
zijn eerste partner in
René van Voren een
voortreffelijke aange
ver. Deze scène speel
de zich af bij de Ne
derlands-Duitse
grens.

Rechtsonder: Een ge
heel ander duo was
Rita Corita, kokette
rend met haar riante
omvang, en Bueno de
Mesquita die ook naar
Duitsland verdween.
Hier zitten Rita en
Bueno samen aan een
gezellige maaltijd.
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Buitenlandse filmseries zorgden
nogal eens voor een rage. Batman
en Robin (Adam West en Burt
Ward) werden heel snel populair.
En de jeugd imiteerde de krachts
inspanning van Batman in zijn
spelletjes. De handel profiteerde:
de kostuums werden grif verkocht.

1

Links: De „Thunderbirds" moch
ten zich ook verheugen in de be
langstelling van de jeugd, al keken
ook de ouderen graag naar de
3 Science fiction-achtige avonturen.
Het was een produktie van Engelse
komaf.
„Thunderbirds"-vliegtui
gen en -autootjes vlogen de winkels uit.

f

Van een heel ander karakter was het programma „Star
Trek", opgenomen door Paramount Television. De jeugd
volgde ademloos de avonturen en voorzag zich uiteraard
ook goed van Star Trek-attributen. Op de foto: William
Shatner, Leonard Nimoy en Deforest Kelley.

Raymond Burr werd
vocaat Perry Mason,
Talman) steeds weer
zegevieren. Nadat hij
op het scherm als de

eerst bekend als de slimme en goedbespraakte ad
die zijn tegenspeler de officier van justitie (yVilliam
de baas was. Perry liet het recht elke maand weer
een punt achter deze rol had gezet, kwam hij terug
aan een rolstoel gekluisterde speurder Ironside.

hl!
Links: Amerikaanse series vinden niet alleen in het eigen land aftrek, maar worden
uitgebracht over de hele wereld. In Duitsland worden de programma's nage
synchroniseerd (Jawohl, Sir), maar wij redden het wel met de ondertiteling.
Hier Jack Lord en Patricia Smith in een aflevering van „Hawaii Five-0".

Rechts: „The Man from UNCLE" ligt nog in de herinnering van veel kijkers. Het
was een wat woester programma met veel schietpartijen. Links: David McCallum
die nu nog furore maakt als de „Onzichtbare Man". Uiteraard kan deze op
somming van buitenlandse series niet volledig zijn. We hebben er zo veel gezien.
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Een erg populaire speurder werd op onze beeld
buis Mannix (Mike Connors) die ook vrouwen
als wapen tegen de gangsters inzette. Zijn
assistente, secretaresse en hulp in de nood Peggy
(Gail Fisher), bewees hem onschatbare diensten.

Patrick
McGoohan
zagen we eveneens
in twee verschillende
filmseries
op
het
scherm
verschijnen.
Eerst met de span
nende avonturen van
..Dangerman" en ver
volgens in de wat
meer gedramatiseer
de reeks ,,The Prisoner".
De
eerste
serie was van Britse,
de
volgende
van
Amerikaanse makelij.

!
Wie kent niet de koene speurder Patrick MacNee die eerst met
Diana Rigg als zijn trouwe medestandster opwindende avonturen
beleefde. De Engelse titel ..The Avengers" werd voor ons ver
taald in ..De Wrekers". Het werd van zwart-wit zelfs kleur en
ook al wisselde MacNee van partner het bleef een sexy koppel.

Hier het team van ..Mission Impossible", in Duitsland uitgebracht
onder de titel: ..Kobra, übernehmen Sie". Dan Brigs (Steven
Hill links boven) was de leider van de groep. Barbara Baines
(midden), van beroep fotomodel, bleek even zo aantrekkelijk als
intelligent tijdens de talrijke episodes.

Rechts: Een
echte Engelse se
rie was de BBCproduktie ,,ZCars", met in een
van de
hoofd
rollen Jack Weir,
gespeeld door Joseph Brady. Brit
se
politiemannen
bleken
bij
ons nogal eens
aan te slaan.

Links: Een goede produktie bleek ..The Long
Hot Summer", waarvan u hier een afbeelding
ziet uit de episode, getiteld: ,,A Stranger to
the House", met Zalman King als John Wesley,
Lana Wood als Eula Johnson, Wayne Rogers
als Curley Beeman en Paul Geary als Jody
Varner. Er gebeurde heel wat ongerechtig
heid in die lange, hete zomer.
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A
En hier is dan de Vliegende Non, vertolkt door
Sally Field.

Onverslijtbare figuren: „The Flintstones", met
achter de afbeeldingen hun stemmen. Fred en
Barney beleefden in de steentijd heel wat. Eerst
in zwart-wit en later ook in kleurenbeelden. Een
erg originele creatie.
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Uit het beeld en wellicht
ook uit de harten van de
kijkers zijn de „Monkees",
een
muzikaal
kwartet van Amerikaanse
jongens. David, Micky,
Peter en Mike moesten
het van hun televisie-optreden hebben. De kijker
tjes waren goed gek met
de
„Monkees".
Maar
zoals ze verschenen, ble
ken ze na enkele jaren ook
plots te zijn verdwenen.
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Tien jaar lang bestond
het Farce Majeure-gezelschap
dat
tot
grote
hoogte steeg. Sarcasme
en bijtende humor lagen
vaak in hun teksten ver
scholen, maartoch kwam
hun optreden mild over,
Stuk voor stuk werden
telkens
weer
knappe
typetjes „neergezet".
Hun aanhang was niet
alleen groot op alle plaat
sen waar zij in het land
verschenen, maar ook tij
dens hun uitzendingen.
Hun verdwijnen is een
verlies voor de kijker.

Dat de televisie het niet zonder cabaret
zou kunnen stellen, heeft dit historisch
overzicht van vijfentwintig jaren voldoende
geleerd. Vanaf het begin waren ze erbij de
cabaretiers, zoals Seth Gaaikema, die voor
de AVRO op oudejaarsavond 1969 aanhief:
„Wat een spreker is die man".

Wie herinnert zich niet Paul van Vliet als
majoor Kees? Hij had en heeft klinkend
succes in de theaters, maar ook het miljoenenkoppige publiek dat het wil stellen met
de televisie, kreeg hem te zien. Paul is een
waardige opvolger van het trio SonneveldKan-Hermans.

<
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Daar is ie dan: Wim Kan, veertig jaar in het
cabaret met Corry aan zijn zijde. Zijn oudejaarsconférences voor de radio werden
legendarisch. Vele jaren lang bleef hij
weigeren die voor de televisie te houden,
Eindelijk, op de laatste dag van 1973 was
het zover.
Geheel links: De be
roemdste kus van de
afgelopen 25 jaar. Na
dat de toenmalige mi
nister van CRM, mej.
dr.
M.
Klompé
de
staatsprijs voor letter
kunde — de P.C. Hooftprijs - aan G. C. (van
het) Reve had uitge
reikt dankte deze de
excellente vrouw met
een charmante kus.
Links: Een paar apart:
Johnny Kraaykamp en
Rijk de Gooyer. Samen
in theater en op de tv
een succes. Probeerden
eigen wegen te gaan
maar
kwamen
toch
steeds weer tot elkaar.

De een noemt het on
gein, de ander sport, de
NCRV houdt het op
spel: het Spel zonder
grenzen dat tot ver
maak van tientallen mil
joenen in tal van Euro
pese landen seizoenen
lang op de buis wordt
gebracht. De krankzin
nigste opdrachten wer
den voor de deelnemers
bedacht. Barend
Barendse zorgde voor het
steeds weer enthou
siaste commentaar.
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Aan dramatische produkties heeft het in die vijfentwintig televisiejaren niet ontbroken. Die van eigen
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bodem
waren vaak
van -uitzonderlijke
kwaliteit.
HoewelI ,,De
glazen
stad”, ■ uitgezonden
door de
NCRV, alweer bijna acht jaar achter ons ligt, is de herinnering aan deze produktie in ons geheugen
gegrift. Links een opname met Johan te Slaa, Pleuni Touw, John Leddy en Mary Smitshuysen.
Ook de dagen van Rosa en Thijs uit de AVRO-produktie ,,Een mens van goede wil” behoren tot
de hoogtepunten uit de vaderlandse televisiehistorie. De televisieregisseurs grepen naar sterk
beeldende werken uit onze eigen literatuur en via het scherm maakten miljoenen kennis met het
oeuvre van onze grote schrijvers. Links onder: een fragment uit ,,Bartje”, met ,,De kleine waarheid”
een topprestatie van Willy van Hemert die op uiterst knappe wijze gebruikmaakte van „gewone"
acteurs. Ook deze serie werd gebracht door de NCRV die samen met de AVRO tal van successen
op haar naam schreef.
Het was tenslotte ook
Nederlands
oudste omroep die ,,De
stille kracht” op het scherm bracht. Couperus' roman, spelend in het Indië van voor de eerste
wereldoorlog. Rechts een scène uit de derde aflevering die op tweede paasdag 1974 werd uit
gezonden met Pleuni Touw als Leonie en Willem Nijholt als Theo.
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Geen landgenoot zal het bestaan van „Top Pop" zijn
ontgaan
Jarenlang op het scherm,
nu
met de
nationale hitparade. De eerste presentator was Ad Visser
en het programma werd doorspekt met dansjes en be
wegingen van Penny de Jager.

Voor de eerste jeugdse
rie van eigen bodem
zorgde Max Appelboom
die daarmee de hege
monie van onze zuider
buren doorbrak.
Het
werd
via
de
NOS
„Floris", met Rutger
Hauer in de hoofdrol.
De serie was nog in
zwart-wit. Nadien is bij
ons nimmer een derge
lijke produktie gereali
seerd.

Nu een prestatie van Max Appelboom: de kleuterserie ,,TiTa-Tovernaar",
met Ton Lensink in de hoofdrol. Na buitenlandse produkties en na de
,,Fabeltjeskrant" bewezen de Nederlandse televisieproducers met een in
drukwekkende reeks programma's ook op het scherm te kunnen verschijnen.

’
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AVRO'S"WIE-KENT"KWIS
Een uitgebreide collectie schermgezichten waarachter
heel wat historie schuilgaat: Hier: Peter Knegjens,
befaamd radioreporter, door de AVRO naar voren
gehaald als quizmaster. Zijn optreden duurde kort, maar
zijn uitspraken werden gevleugeld: Aju, paraplu.

Een geheel ander verschijnsel dat via het scherm in onze huiskamers kwam:
de Fred Haché-show, waarmee de VPRO gevestigde tradities wilde door
breken. Fred (Harrie Touw) werd verguisd en bejubeld, terwijl Barend Servet
de anti-komiek werd.
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Natuurlijk bleef ook het
buitenland televisiepro
gramma's leveren. Een
van de grootste top
pers
uit
de
voorbije
jaren was „Peyton
Place", een lange tele
visiereeks waarvan velen
niet wilden weten dat zij
er iedere keer weer gretig naar keken. Gecom- ,
pliceerde verwikkelingen
en een razend enthou- I
siast publiek zorgden er
voor dat de AVRO de
serie lang handhaafde.
Rechts:
,,AII
in
the
Family" dat in de Ver
enigde Staten opklom tot
het meest bekeken programma met de duurst betaalde acteur (Carroll O'Connor) als Archie Bunker
kwam dank zij de VPRO bij ons op de buis tot groot vermaak en genoegen.

Oosterse krachten werden - in andere vorm en
andere stijl — thuisbezorgd door David Carradine
als ,,Kung Fu". Zijn optreden leidde tot een rage
onder de jeugd: Kung Fu-vechten.

/

Engelse kijkers te hebben verbluft met zijn magische talent,
kwam hij ook naar Nederland. Zijn vaak ongelooflijke prestaties
hebben de kijkers verbaasd en tot op de dag van vandaag is
men van die verbazing nog niet bekomen.

Hoogtepunt in de geschiedenis van de mensheid: Columbus voer naar
Amerika, maar in onze dagen gaat de mens naar de maan. Een
weergaloze prestatie. Het feit dat de kijkers de eerste stap op de
maan tegelijkertijd in kleur op hun scherm konden volgen, was een
even verbijsterend voorbeeld van weergaloze technische prestaties.
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Elles Berger, het gezicht van de VARA.
Prima omroepster, voortreffelijk radiomedewerkster die al jarenlang een ver
trouwde verschijning is op het scherm.
Om een of andere reden kreeg zij nimmer
de kans zich via de televisie verder te
ontplooien.

De vorstin onder de omroepsters was en Beeldbuisvrouw met kwaliteiten Sonja
blijft Alice Oppenheim, een stijlvolle ver Barend. Deed heel wat televisiewerk, va
schijning die jarenlang de programma's van riërend van een eigen programma tot op
de AVRO aankondigde. Zij presenteerde ook treden in het panel van „Wie van de
een platenprogramma en — samen met Drie". Komt goed over, zoals dat in het
Willem Duys - het inmiddels overleden televisiejargon heet en verhuist nu naar de
,,Grand Gala". Had meer kansen verdiend. VARA.

Ook mannelijk talent bleek en blijkt ruim
voorhanden voor de televisie. Jan Brusse
behoort tot de oude rotten in het vak die
afkomstig zijn van de radio. Wie Brusse
zegt, zegt Parijs. Soms is ook het omge
keerde het geval. Steeds goed voor een
verrassende bijdrage.

Frits Thors werd na een carrière bij de
Wereldomroep presentator van het televisiejournaal. Zeven jaar lang konden de
kijkers aan zijn hand het nieuws volgen,
Toen zette hij er een streep onder, al doet
hij nog radiowerk. Begon in de dagen van
Willem Vogt.

Onvergetelijk
schrijver Godfried
“
Bomans. Onvergetelijk is ook zijn verschij
nen op de televisie. Als intelligent lid van
het panel onder Karei Jonckheere. maar ook
als uitreiker van Edisons en vriend en com
pagnon van Willem Duys.

Rechts: Sportpresentators bezit de tv in
grote verscheidenheid. Dit is Jan Cottaar,
radioreporter uit de gouden jaren van de
Tour de France en later veelvuldig op de
buis als presentator en commentator van
sportprogramma's.

Geheel rechts: Gerrit den Braber, de man
die alles weet van muziek en van gram
mofoonplaten.
Begon
bij
een
jeugd
programma en werd onder meer bekend als
vrijpostig veilingmeester voor het goede
doel. Hij maakte de omgekeerde carrière
en ging van de televisie naar de radio.
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Jarenlang een vertrouwde en trouwe figuur op het scherm:
Kick Stockhuyzen, de rustige, bekwame en charmante quiz
master. In de loop der jaren presenteerde hij heel wat pro
gramma's. „Herkent u deze tijd?" bracht de kijkers begrip voor
geschiedenis bij. Deed ook muziek.

De NCRV heeft een goede neus voor amusementsprogramma'smet-stijl. Een van de presentators die deze omroep goede diensten
bewijst, is Eddy Becker, zoals dat heet ..bekend van radio en
televisie". Hier een karakteristieke opname van deze talentvolle
televisieman die zichzelf bleef.

Boven: Eerst bekend als pianist, toen als de man van Rita Reys
en daarna als een goede tweede bij Willem Duys: Pim Jacobs.
Bij de TROS kreeg hij zijn eigen programma - vol muziek - en
de kijkers keken er graag naar. Een voortreffelijke verschijning.
Midden: Voor ettelijke sublieme optredens, zowel in het theater
als op het scherm, zorgde Ton van Duinhoven die zich opwerkte
tot grote hoogte. Zijn creaties zijn talrijk, maar die als suppoost
zal elke kijker zich herinneren. Ook zijn bijdrage aan de STER
werd een begrip. Een groot en veelzijdig artiest.
Rechtsboven: De man die het hart stal van de mensen: Vader
Abraham. Zanger van het levenslied, door velen verguisd als maker
van de smartlap. Ontdekker van heel wat talent en thans ook
internationaal erkend. Hij begon met zeven zonen, waar hij
eindigt is nog niet in zicht.

Rechts: Ander uiterste: een gijzeling. Ook aan deze trieste ge
beurtenissen moest de televisie — vooral in de laatste jaren —
aandacht besteden. De afschuwelijke gebeurtenissen in München,
die alweer een goede Olympiade zijn geleden, liggen de kijkers
nog vers in het geheugen. De dappere captain Pim Sierks is
evenmin vergeten. Hier een herinnering aan een afschuwelijke
Zuidmolukse wanhoopsdaad.
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Klaasjan Hindriks, de actieve internationale
actualiteitenjager voor de NOS Dank zij het
ploegende werk van TeleViziers Amerikaanse
correspondent Ben van Meerendonk kon hij
.«Watergate' -uitzendingen
uitzendingen maken.
zijn ,,Watergate

Een man die veel presteert:
Gerard van de Berg: goed voor
een ontspannend programma,
maar ook vol kwaliteiten voor
een informatieve uitzending.
Heeft durf en is veelzijdig. De
kijkers wachten op hem.

Merkwaardig fenomeen onder
de journalisten en onder de
televisiepresentators: Henk van
der Meyden. De Privé-man van
,,De Telegraaf” die het aan
durfde een eigen rubriek te
starten voor de televisie. Met
succes.

Marcel van Dam, of zoals men hem tegenwoordig
moet aanduiden: ,,de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening drs. M. van Dam”,
Startte zijn carrière als - geslaagd - Ombudsman van
de VARA, en liet een leegte achter op het scherm.

Onder: Vijf jaar geleden schreef
een onbekend meisje TeleViziers
hoofdredacteur
een
briefje.
Haar naam:
Sylvia
Kristel. Zij gaf zich op voor de
strijd om de titel van Miss
TeleVizier. Zij werd het, won
ook de competitie die alle grote
Europese omroepbladen uit
schreven, werd miss TV Europe
en tenslotte een wereldver
maarde filmster.
Honderden
miljoenen hebben intussen de
vrouw van TeleVizier bewon
derd.

Elfmaal de Gouden
TeleVizier Ring

Werken voor de televisie behoort tot de meest enerverende en emotioneelste activiteiten die
men zich kan voorstellen. In de voorbije kwart eeuw zijn honderden, duizenden, ja tienduizenden
mannen en vrouwen, soms op jeugdige leeftijd, vaak ook kwam het talent later tot ontplooiing
op het scherm in onze huiskamers verschenen. Het grootste deel van hen verdween weer, ging
ander werk doen bijvoorbeeld als producer of regisseur, bekwaamde zich als schrijver of
samensteller van programma's of geraakte in de vergetelheid. Televisie-maken is een hard vak. Soms
wordt men verheven tot een supermens, tot nationale figuur, maar hoe vaak ook zijn reputaties
niet vermorzeld en mensen gekwetst die eerlijk voor hun overtuiging uitkwamen. Vanaf het
eerste begin beijverden de dagbladen zich om de televisieprestaties te critiseren. En dikwijls gaat
het dan van dik hout zaagt men planken. Van de echte waardering en van de kijkdichtheid het aantal kijkers dat een bepaald programma heeft behaald — krijgen de televisiemakers
een indruk door het doorlopende onderzoek dat wordt gehouden op basis van steekproeven:
het kijk- en luisteronderzoek onder auspiciën van de NOS. Vanaf 1964 kunnen ook de kijkers zich
uitspreken. Sindsdien reikt TeleVizier jaarlijks de Gouden TeleVizierring uit aan de persoon of
groep die de meeste stemmen in de jaarlijkse enquête op zich verenigt. Elf maal werden Gouden
TeleVizierringen uitgereikt. In dit boek, gewijd aan vijfentwintig vaderlandse televisiejaren, brengen
we al die bekroningen nog eens in herinnering. TeleVizier publiceert sinds kort de televisietoppers van de voorgaande week door een verantwoord eigen onderzoek. Op basis daarvan en
samen met de jaarlijkse enquête onder de lezers zullen de komende Gouden TeleVizierringen worden
toegekend.
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De eerste winnaars van een Gouden Televizierrmg waren Rien van Nunen
en Piet Romer die grote populariteit verwierven als „Stiefbeen en Zoon".
Willv Walden en Piet Muyselaar reikten in 1964 de ringen uit.

Met een score van ruim vijfenveertig procent van alle inzendingen won
Toon Hermans in 1965 de Ring vanwege de televisie-uitzending van zijn
„One Man Show". Pierre Janssen geeft het kleinood aan een stralende Toon.
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Dimitri

Frenkel Frank, Rinus Ferdinandusse, Jan Blokker en Leen Timp haalde in 1966
de begeerde kijkerstrofee binnen na een nek-aan-nek-race met Willem Duys.

Na het overslaan van een matig televisiejaar kreeg Leen Jongewaard in 1968
de Gouden TeleVizierring uit handen van ,,Zuster Clivia" Hetty Blok voor
zijn rol als opa in ,,Ja zuster, nee zuster" van Annie M.G. Schmidt.
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De kinderprogramma's uitgezonden 's avonds voor het naar-bed-gaan bereikte
een toppunt met „De Fabeltjeskrant" waar groot en klein naar keken. Gouden
ringen voor producer Thijs Chanowski en schrijver Leen Valkenier.

Z7 Weer een Gouden Ring voor Piet Romer en weer een voor Leen Jongewaard,
Vf nu als leden van het team dat in 1970 zo succesvol ,/t Schaep met de 5
poten" van Eli Asser op het scherm bracht. Score: bijna dertig procent.
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Inmiddels had Willeke Alberti
zich ontwikkeld van zangeres
tot een actrice van formaat.
Onvergetelijk is haar rol in
„De kleine waarheid", het
boek dat door Willy van
Hemert voortreffelijk voor de
tv werd bewerkt.

8
Vanaf het eerste televisiejaar
op
onze
schermen:
Mies
Bouwman, de unieke vak
vrouw van de televisie. In
1972 kon ,,ontdekker" Ger
Lugtenburg haar de Gouden
TeleVizierring uitreiken voor
haar programma „Een van de
Acht".
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Een jaar later kon Mies op haar beurt de Ring uitreiken, dit
maal aan Berend Boudewijn voor zijn presentatie van de BBkwis. Nog nooit was de uitspraak van de lezers zo over
weldigend geweest: een score van ruim zestig procent.
| ZA De tiende Gouden Ring, ditmaal versierd met een briljant,
I Vr omdat TeleVizier de lezers vroeg wie de grootste televisie
persoonlijkheid van de voorbije tien jaar was. Het antwoord
luidde: Willem Duys, de veelzijdige.

11
En toen stal een
man de harten
van
de
kijkers
door zijn gewel
dige humor: André
van
Duin.
Met zijn partner
Frans van Dusschoten werd hij
in 1975 bekroond
met het Goud van
TeleVizier
voor
„Dag, dag. Heer
lijke lach".

I

Televiziers
Reünie:
25 jaar TV.

Nog
Nog eenmaal waren al die
bekenden bijeen Dat
Was
tijdens de reünie, van 'TeleVizier ter gelegenheid1 van
het zilveren televisiejubileum op 10 september 1975
in het Amsterdamse Okura
Hotel Het was een verruk
kelijk feest met een tikkeltje
weemoed. Om alles wat
voorbij is.
Geheel links. Mannen van
het
eerste
uur:
zittend
v.l.n.r. Indra Kamadjojo, te
kenaar Eppo Doeve, Jos van
der Valk, staande Piet Beishuizen, reeds tijdens de ex
perimentele periode actief
als producer, en Jan Willem
Hofstra.
Links: Het was een kermis
met een goed glas en een
stevige hap De authentieke
orgeldraaier ontbrak niet,
hier tot vermaak van Enny
de Leeuwe.

Boven: Journaallezers van vroeger: v.l.n.r. Roel Rensen, thans chef „Van Gewest tot Gewest", Frits
Thors, Eddy Lautenschlager en Bouke Poelstra, ge
broederlijk onder de vlag van TeleVizier.
Links: De vrouwen van toen en van nu: voorgrond
v.l.n.r. Els Buitendijk, Rieke van Epen, Teddy Scholten, Jeanne Roos, Mies Bouwman, Ageeth Scherp
huis, staande Ria Bremer, Yvonne Loeber, Ansje van
Brandenberg, Viola van Emmenes, Lonneke Hoog
land, Karin Kraaykamp en Lous Haasdijk. Omroepen
was meestal hun eerste televisiewerk.
Inzet: Nog eens: Rieke, Teddy, Jeanne, Mies en
Ageeth. Cees van Drongelen is de interviewer, die
de volgende avond samen met Ria Bremer het AVROprogramma presenteerde dat aan TeleViziers reünie
was gewijd.

Onder: Nog meer bekenden Ilse Wessel met Lous
Haasdijk. In hun midden Herbert Joeks in tal van
gedaanten jarenlang op het scherm, o.a. als Klukkluk.
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Onder: v.l.n.r. Fred van der Vlugt, Kick Stokhuyzen, Fred Oster, Sonja Barend,
Herman Emmink, Simon van Collem van de films, Eddy Becker en Gerard van
de Berg.

Grootheden van het cabaret: v.l.n.r. Jaap van de Merwe, Wim lbo, Eric
Herfst, Chiel de Boer, Jasperine de Jong, Lex Goudsmit en Eli Asser.

Berend Boudewijn discussieert met Wim Schippers.
In het midden Ellen Jens.
Geheel links: Een beet
je politiek en ook om
roeppolitiek
kwamen
aan de orde tijdens het
onderonsje
tussen
AVRO-voorzitter Keyzer
met
TeleViziers
hoofdredacteur
Rein
7 van Rooij. In het midden
dr. F. A. Hoogendijk,
rechts Annemieke van
Rooij.

■

Groot en klein: Fred Benavente met Willy Alberti.

Ook op het feest: Paul Merrony met zijn vrouw, die natuur
lijk een Hollandse haring van Joop van het Damrak moest
proeven. Enkele weken tevoren waren zij in het huwelijk
getreden, enkele weken later zouden zij in de televisieserie
,,De gebroeders Hammond” trouwen’. De nieuwste TeleVizier was net van de pers. Paul en zijn ware en televisieechtgenote bleven tot de laatste klanken van de vermaarde
fanfare „De Kikvorschen”, die een carnavaleske finale van
de reünie bliezen, verklonken waren

Links: En wat zou Siebe
van der Zee uitleggen
aan oud TROS-directeur mr. Joop Landré:
de kijkcijfers?

.j
Klaasjan Hindriks bekijkt met een Panoramiek ge
zicht de uitleg die Joop van Tijn aan de wereld
politiek geeft.
Een peinzende Bueno de Mesquita (links). Uf
Blokker, beter bekend als Barend Servet wijst het
slachtoffer van de sneltekenaar aan: Huub Martron,

'
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