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Voorwoord
Eén van Nederlands contemporain-historici van het eerste uur, G.W. Kernkamp
(1864-1943), sloeg de spijker op zijn kop met de vaststelling, dat iedeze gesc
hiedschrijving ‘het navelmerk [draagt] van den tijd, die haar baarde’.1 Moedertje Tijd
drukt haar stempel op alle beelden die van het verre en nabije verleden worden
gewrocht. Dit is altijd en onder alle omstandigheden het geval, maar geldt wel heel
bijzonder in tijden van crisis en onrust, van verandering en omwenteling. Tijdgenoten
proberen daar intellectueel en moreel greep op te houden of te krijgen. Ze trachten
het wezenlijke van de verschuivingen te definiëren en als goed of slecht, als vóóruitof achteruitgang te beoordelen. Soms hals-over-kop en even vaak zonder veel kennis
van zaken ontwerpt de spraakmakende gemeente dan beelden van het verleden die
bij haar beoordeling van zaken passen, nogal eens ter rechtvaardiging van de haars
inziens noodzakelijke veranderingen.
Zo'n crisistijdvak vormden de luidruchtige jaren zestig. Ook zonder te vervallen
tot modieuze en cynische distantie, doet men er goed aan ‘Het Grote Gelijk’ van de
revolutionairen en de met hen sympathiserende schrijvers en journalisten uit die jaren
met een flinke korrel zout te nemen. Dat geldt zeker ook voor het beeld dat in die
kringen van de ‘vóór-revolutionaire’ periode, in casu de jaren vijftig, werd
afgeschilderd. Want zo bewegelijk, spannend en spectaculair als de elkaar snel
opeenvolgende gebeurtenissen in de jaren zestig en zeventig werden gevoeld, zo
immobiel, saai en truttig heetten de tien, vijftien jaar die daaraan waren voorafgegaan.
Met kritisch bedoelde termen als ‘verzuiling’ en ‘consensus’ leek dat vervelende
tijdvak afdoende gekarakteriseerd.
Vlijtige contemporain-historici zijn echter de laatste jaren druk doende deze
overgeleverde legende grondig te herzien.2 Trouwens, na enkele decennia van
specialisatie op oorlog en bezettingstijd annex de voor- en nageschiedenis daarvan,
lijkt de aandacht nu duidelijk en definitief te verschuiven naar de naoorlogse
geschiedenis. De resolute tegenstelling tussen sobere jaren vijftig ener- en onstuimige

1
2

G.W. Kernkamp, Van menschen en tijden. I Studiën over geschiedschrijvers (Haarlem 1931)
V.
Ter illustratie worden hier genoemd: Tijdschrift voor Vrouwenstudies 13 (1992) (afl. 2
Omstreden consensus en onbetwiste strijd), Jaarboek Mediageschiedenis 7 (1995) onder de
titel De jaren vijftig en De Nieuwste Tijd afl. 5 (dec. 1995) onder de titel De jaren vijftig en
zestig.
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jaren zestig anderzijds verdwijnt en maakt bij sommige auteurs zelfs plaats voor wat
wel de ‘kraamkamerthese’ heet: de luidruchtige omwenteling, met name vanaf de
tweede helft van de jaren zestig, wordt ondenkbaar genoemdzonder al hetgeen er
eerder, onder een kalm ogende oppervlakte, aan ‘stille revolutie’. had plaatsgevonden.
Ter karakterisering van het beeld dat op die manier langzamerhand oprijst kan het
autobiografisch citaat van de kunsthistoricus Van Os dienstig zijn. Op de vraag om
in enkele regels het wezen van de jaren vijftig uit te leggen, antwoordde hij: ‘Heel
stiekem doen. Vrijen op zeer verborgen plaatsen. Dick Bos lezen onder de lessenaars
van schoolbanken. Jazz en moderne kunst mooi vinden, ook omdat dat verboden
was. Karel Appel bewonderen en daarmee jezelf bevrijden van kleinburgerlijkheid.
Nachten praten over absurditeit, vervreemding, saecularisatie, existentiële
grenservaringen, en of God alleen maar projectie was. Politiek was oninteressant en
ontspannen groepsgedrag was soms niet mogelijk, omdat er weer iemand zo nodig
zijn eigen individualiteit moest bewijzen. Ondanks, of dankzij die intense, existentiële
diskussies bleven de autoriteiten autoriteiten en werden maatschappelijke structuren
niet ter discussie gesteld’.3
Aan de uiterlijke vorm van staat en samenleving was in de jaren vijftig nog maar
weinig verandering merkbaar, zo suggereert dit citaat, maar op het niveau van cultuur
en mentaliteit raakten tradities en overgeleverde normen fundamenteel aan het
wankelen en werden gangbare zekerheden grondig aangetast. Precies dit laatste
inzicht was voor vertegenwoordigers van enkele contemporain-historische
verenigingen aanleiding eens wat systematischer af te tasten hoe dat cultureel-mentale
afscheid van de traditie, die ‘stille revolutie’ vorm had gekregen. De resultaten van
hun inspanningen, voor een deel eerder tijdens een congres aan de orde gesteld, zijn
in dit boek bijeengebracht.4 Een inleidende beschouwing werkt eerst het
historiografisch probleem wat verder uit en pleit vervolgens voor het bij voorkeur
bestuderen van het niveau van het dagelijks leven. Desondanks geven vier bijdragen
daarna aandacht aan literatuur, godsdienst, intellectuelen en wetenschap: hoge cultuur
in de gebruikelijke betekenis van het woord. Evenzoveel artikelen gaan vervolgens
in op het samenhangende complex van huwelijk, sexualiteit en de positie van de
vrouw. Vervolgens is er aandacht voor het ontstaan van een autonome jeugdcultuur;
daaraan kan in een bundel als deze uiteraard niet voorbij worden gegaan. Enkele
bijdragen over ontwikkelingen in de media, radio, journalistiek en televisie, ronden
het boek af. Dat een keuze voor andere invalshoeken, c.q. andere accenten mogelijk
zou zijn geweest, wordt niet ontkend. Toch zijn we van mening, dat de hier
gepresenteerde bijdragen licht werpen op een aantal kenmerkende veranderingen op
cultureel-mentaal niveau.
Rest ons nog woorden van dank te richten, ten eerste aan de auteurs voor de
toewijding waarmee ze hun wetenschappelijk werk hebben verricht en voor hun
prettige samenwerking met de redactie, en vervolgens aan mevrouw Mies Jacobs
voor
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Bijlage bij Groniek 22 (1989) (afl. 106 De jaren '50 in Nederland).
Het betreft de Vereniging Geschiedenis, Beeld en Geluid en de Vereniging voor de
Geschiedenis van de Twintigste Eeuw, die onder dezelfde titel als waaronder dit boek
verschijnt op 30 juni 1995 in Utrecht een congres organiseerden.
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haar accurate en loyale hulp bij de technische voorbereiding van het manuscript.
Bijzonder erkentelijk zijn we het Prins Bernhard Fonds en de Gravin van Bylandt
Stichting. Ieder naar vermogen hebben zij door hun financiële steun de uitgave van
het boek mogelijk gemaakt en daarmee aan een correcte, historische beeldvorming
over onze eigen tijd bijgedragen.
Redactie
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Wim Kan toont aan de bezoekers van de technologie-tentoonstelling E55 in Rotterdam (1955) dat
een televisietoestel beter niet door de kijkers zelf gerepareerd kan worden (still uit Polygoon-journaal).
Foto: AVAC-Fotoarchief.
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In Holland staat een huis
Weerzin en vertedering over ‘de jaren vijftig’
Hans Righart en Piet de Rooy
De jaren vijftig lijken definitief gekenschetst door Van Kooten en De Bie: dat was
de tijd waarin geluk heel gewoon was - en ‘ongelukjes’ ook, valt daar aan toe te
voegen. Daarmee is het begrip ‘de jaren vijftig’ niet zozeer een getalsmatige, maar
meer een kwalitatieve aanduiding. Of nog mooier, het is een lieu de mémoire,
enigszins los gekomen van kalender en klok. Zo verscheen in het Zaterdags Bijvoegsel
van NRC-Handelsblad van 24 december 1994 een handvol herinneringen aan ‘geuren
van gisteren, verloren voorwerpen en geluiden’, die vrijwel alle refereerden aan de
jaren vijftig. Volgens de redacteur Folkert Jensma was zelfs een collectief geheugen
aangeboord, waarin de kernbegrippen waren: vrijheid, geborgenheid, onschuld en
veiligheid. Volgens Jensma was de onontkoombare conclusie dat Nederland vroeger
overzichtelijk was, het leven simpel en de rollen verdeeld. De bijlage verscheen
onder de gevoelige titel ‘Verdwenen werelden’ en was daarmee het bijna perfecte
spiegelbeeld van postmoderne verwarring. Het grote verhaal van de jaren vijftig was
dan ook vooral dat alles zo overzichtelijk was omdat er zo prettig weinig veranderde.
Voortdurend worden de kleinigheden van het dagelijks leven nostalgisch in
herinnering gebracht, al is er tegelijkertijd ook altijd die kritische ondertoon die nog
het best onder woorden is gebracht door H.J.A. Hofland in Tegels lichten. Of ware
verhalen over de autoriteiten in het land van de voldongen feiten (1972), met
sleutelwoorden als verzuiling, regenten en bekokstoven. Maar in beide varianten, de
nostalgische en de kritische, ging het om een bijna stilstaande samenleving, waarin
de gevestigde structuren - een veelgebruikte term voor die periode - oppermachtig
waren. En zo lijken ‘de jaren vijftig’ vooral op een kort interbellum, een adempauze
of windstilte tussen ‘de oorlog’ en ‘de jaren zestig’. Is het een wonder dat deze periode
door haar ligging in de tijd het stempel van serene rust en stabiliteit opgedrukt heeft
gekregen? Het zijn jaren met een identiteit, die in feite berust op een omkering van
alles wat die twee andere tijdperken onderscheidt: de schrille klanken van het
oorlogsgeweld, schelle kleuren, felle polarisatie, revolutionaire dynamiek.
Voor historici lijkt het haast onmogelijk de kleine periode te zien waarin die twee
andere rumoerige tijdperken elkaar niet raken. De oorlog is voorbij, maar tegelijk
nog overal aanwezig: in het introverte wederopbouw-nationalisme, in de moeiza-
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me en traumatische dekolonisatie, in de schaarste en de zuinigheid, in de grote romans
van Vestdijk, Van het Reve, Hermans en Mulisch, in de poëzie van Campert en Vlek.
Tegelijkertijd laten de jaren zestig nog even op zich wachten, maar de broei is
onmiskenbaar voelbaar in de luidruchtige aanwezigheid van nozems met hun rock
‘n’ roll en bromfietsen, in het voorzichtige geëxperimenteer met televisie, in het
afbrokkelende harmoniedenken, in de veranderende consumptiepatronen, in de
groeiende mobiliteit, in de geruisloze geloofsafval. Typerend was de behandeling
van de periode op twee congressen van het Nederlands Historisch Genootschap. In
1980 organiseerde het NHG een congres over ‘Herrijzend Nederland, 1944-1950’,
vijf jaar later gevolgd door een congres over ‘Nederland 1955-1973, ontwikkelingen
en internationaal kader’. In het eerste geval vielen de jaren vijftig buiten de behandelde
periode, in het tweede werden ze vooral gebruikt als springplank voor een analyse
van de jaren zestig.1 Ook Kossmann uitte in De Lage Landen zijn twijfel over
periodisering - en daarmee karakterisering - van deze jaren. Moest 1950 gekozen
worden als eindpunt van ‘de naoorlogse periode’ of was het einde van de rooms-rode
coalitie in 1958 een belangrijker markeringsmoment? Want had de periode
1944/45-1958 niet ‘een zekere identiteit, iets eigens en merkwaardigs’? Hoe dat ook
zij, besluit hij deze overwegingen, pas in de jaren zestig zou vrijwel alles een andere
betekenis krijgen - daarmee de jaren vijftig wat in het ongerede achterlatend.2
Een aantal Amsterdamse politicologen onder aanvoering van S. Stuurman kozen
in de jaren tachtig voor een andere benadering. De stabiliteit in de jaren vijftig was
in hun opvatting niet een vanzelfsprekend gegeven, maar het resultaat van een
intensieve socialisering, consensus-building en zo nodig disciplinering. Voor deze
onderzoekers kwamen de veranderingen in de jaren zestig dan ook niet uit de lucht
vallen, maar waren reeds ruim tevoren speurbaar. Om ze op te merken was het echter
noodzakelijk om het begrip politiek niet vanzelfzwijgend gelijk te stellen aan Den
Plaag en het persoonlijk leven niet per definitie als a-politiek te zien. Een eerste
aanzet tot deze visie werd door Stuurman in 1984 gepubliceerd in zijn bekende artikel
‘Het zwarte gat van de jaren vijftig’, een meer uitgewerkte versie, ondersteund door
empirisch onderzoek van een aantal medewerkers en studenten verscheen in 1985
onder de aansprekende titel De zondige Rivièra van het Katholicisme.3 Deze bundel
was het resultaat van locaal onderzoek, verricht in 's-Hertogenbosch en gericht op
een nadere analyse van een aantal facetten van het persoonlijk leven in de jaren
vijftig. En daarmee werd vooral ‘het dagelijks leven’ een belangrijk onderzoeksobject.
Juist op dat niveau immers botsten en schuurden voortdurend verschillende politieke
concepties én verschillende opvattingen over wat eigenlijk tot het politieke domein
gerekend moest worden.

1
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P.W. Klein en G.N. van der Plaat ed., Herrijzend Nederland. Opstellen over Nederland in
de periode 1945-1950 ('s-Gravenhagc 1981). H.W. von der Dunk e.a., Wederopbouw, welvaart
en onrust. Nederland in de jaren vijftig en zestig (Houten 1986).
E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee Eeuwen Nederland en België II
(Amsterdam 1986) 209.
S. Stuurman, ‘Het zwarte gat van de jaren vijftig’, Kleio 25 (1984) (afl. 8) 6-13. Tjitske
Akkerman en Siep Stuurman ed., De zondige Rivièra van het katholicisme. Een lokale studie
over feminisme en ontzuiling (Amsterdam 1985).
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Deze studie heeft niet veel navolging gehad.4 Wel is er sinds die tijd meer
belangstelling voor het dagelijks leven in meer algemene zin, zoals de besteding van
de vrije tijd, consumptiepatronen en popmuziek, maar deze blijft beperkt en min of
meer loszwevend tegen de massieve achtergrond van een stabiele economische groei
en een zo mogelijk nog meer stabiele rooms-rode coalitie.5 Kennelijk is het traditionele
beeld over de jaren vijftig onaantastbaar, zodat de vraag rijst waar dat eigenlijk
vandaan komt.
Al snel wordt duidelijk dat dit beeld yooral in de jaren zestig geconstrueerd is.
Het meest expliciet is het te vinden in 1966. In dat jaar werd op 1 november te
Amsterdam door een aantal vijfentwintigjarigen de stichting Jeugdsentiment ‘De
jaren Vijftig’ opgericht. Dit was meteen zo'n succes dat de stichting al snel onder
alle aandacht bezweek. In 1968 werd een Groot gedenkboek van de jaren vijftig
gepubliceerd, waarin alles bijeengebracht was wat de oprichters herinnerde aan hun
jeugd.6 In zijn voorwoord deelde de voorzitter van de stichting, Wim Noordhoek,
zijn leven en en passant ook de geschiedenis overzichtelijk in:
De angst en zuinigheid van '50 hebben intussen onder invloed van de
veranderingen in de internationale situatie en de economische voorspoed
verbluffend snel plaats gemaakt voor de ontspanning en overvloed van
'60.
Hier ontstonden twee mythes tegelijkertijd, namelijk die van de ontspannen jaren
zestig en die van de benepen jaren vijftig. En hoe meer men zich thuisvoelde in de
nieuwe jaren zestig, hoe meer men behoefte had aan een afgesloten verleden, dat
zich niet veel later zelfs zou ontwikkelen tot een verkeerd verleden. Er werd kortom
een waterscheiding aangebracht, een keerpunt of omslag gecreëerd: zonder de ‘jaren
vijftig’ geen ‘jaren zestig’ en omgekeerd. Vandaar dat alle nuancerende of
revisionistische analyses nog lang stuk zullen lopen op de levensverhalen van de
generatie van zestig, op de kracht van, zoals Noordhoek het zou uitdrukken,
‘gevoelens en stemmingen, die eigenlijk onverbrekelijk behoren bij de feiten, zoals
de gebruikelijke geschiedschrijving ze verschaft’.7 En zolang het werk van
zanger-gitarist Eddy Christiani in de herinnering een prominenter en indringender
plaats inneemt dan bijvoorbeeld de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie - en omdat
4
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7

Zie echter o.a. I. Weijers, Terug naar het behouden huis. De Utrechtse School en de
Nederlandse roman 1945-1955 (Rotterdam 1991) en J.C.H. Blom, ‘Een harmonisch gezin
en individuele ontplooiing. Enkele beschouwingen over veranderende opvattingen over de
vrouw in Nederland sinds de jaren dertig’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de
Geschiedenis der Nederlanden 108 (1993) 28-50.
Zie bijvoorbeeld H. Vossen, M. Schwegman en P. Wester ed., Vertrouwde patronen, nieuwe
dromen. Nederland naar een modern industriële samenleving 1948-1973 (IJsselstein 1992).
M. Hagers ed., Nederland naar een modern industriële samenleving. Economische, sociale
en culturele verandering 1948-1973 ('s-Hertogenbosch 1992). Beide publicaties vloeiden
voort uit de onderwerpkeuze voor het centraal schriftelijk eindexamen in 1993 en 1994.
Wim Noordhoek ed., Groot gedenkboek van de jaren vijftig (Amsterdam 1968); eerste
resultaten van de stichting waren reeds gepubliceerd als Wim Noordhoek ed., Hola 1
(Amsterdam 1967) en F. Boer, H. Knegtmans en G. Luyters ed., Hola 2 Pudding & Gisteren
(Amsterdam 1967).
Noordhoek, Groot gedenkboek, 5.
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vijftig nog lang onaangetast blijven.
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De wat onzekere analyse van historici en de onschokbare overtuiging van de generatie
van de jaren zestig nodigen natuurlijk uit tot een krachtig geformuleerd alternatief:
de jaren vijftig waren helemaal niet braaf, saai en gezellig; ze bruisten daarentegen
van dynamiek en verandering, er werden wegen aangelegd, fabrieken, scholen en
flats gebouwd, er werd gerock ‘n’ rolled, men bedreef, door de NVSH royaal voorzien
van condooms, de liefde op ruime schaal vóór en buiten het het huwelijk, enzovoort.
In de Volkskrant van 24 december 1994 was in een bijlage over deze periode al
voorzichtig gewezen op een dergelijke nieuwe visie. Het openingsstuk van Paul Brill
en Martin Sommer liet mensen aan het woord die vooral de nadruk legden op de
geweldige veranderingen. De journalist Ben Kroon vatte een aantal culturele revoluties
beknopt samen met de opmerking:
Als je in die tijd naar het Stedelijk [Museum] ging, stapte je in een wereld
van veel lawaai.
Th. Quené, indertijd werkzaam bij de Rijksdienst voor het Nationale Plan, zei:
Voor mij waren de jaren vijftig buitengewoon spannend. Er deden zich
voortdurend nieuwe dingen voor.
Het zou niet moeilijk zijn tal van ontwikkelingen te noemen op economisch en
sociaal-cultureel terrein die een dergelijke visie op de jaren vijftig als een
buitengewoon dynamische periode kunnen ondersteunen. Toch rijst hier een probleem.
Zoals deze periode aanvankelijk als het ware uit het zicht verdween - opgedeeld
tussen nawerking van de oorlog enerzijds en de roerige jaren zestig anderzijds - zo
zou nu slechts het tegendeel van het bestaande beeld worden geschapen, anders, maar
even eenzijdig. Daarom is het misschien verstandiger om niet te twisten over de
vraag of de jaren vijftig saai of opwindend waren, maar voorlopig aan te nemen dat
beide karakteriseringen wel eens tegelijkertijd waar kunnen zijn. Als dat zo is, dan
zou dat in die jaren voor betrokkenen ook merkbaar moeten zijn geweest. En daarmee
wordt het onderzoek naar het dagelijks leven opnieuw van belang.
Wie wil weten hoe het dagelijks leven in de jaren vijftig in elkaar zat, wat er in
een doorsneegezin aan tafel besproken werd, kan beschikken over een gouden bron.8
Tussen l952 en 1958 zond de VARA een tweewekelijks radiofeuilleton uit onder de
titel ‘In Holland staat een huis’, meestal naar de hoofdrolspelers aangeduid als ‘De
Familie Doorsnee’. Het was de eerste etherfamilie in Nederland. Alhoewel het
programma in de nadagen van het medium radio werd uitgezonden, is het het
populairste programma uit de radiogeschiedenis genoemd; vrijwel iedereen luisterde
ernaar, ongeacht geloof of politieke overtuiging. Regisseur en producent Wim Ibo
heeft verhaald hoe ‘Doorsnee’ een ware manie werd: cartoonisten gebruikten de
familie voor hun spotprenten, fabrikanten probeerden voor veel geld de naam
Doorsnee te kopen voor hun produkten, dominees klaagden over hun gedwongen
stilzwijgen, wanneer zij tijdens de uitzending van een van de afleveringen op
huisbezoek waren, en het met de VARA ‘zuilverwante’ Vrije Volk sprak zelfs in

8

H. Righert, De eindeloze jaren zesing. Geschiedenis van een generatieconflict (Amsterdam
1994) 87 vv.
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een hoofdartikel zijn verontrusting uit over de gewoonte om vergaderingen op
maandagavond te onderbreken voor De Familie Doorsnee. Toen de uitzending van
31 januari 1955 moest vervallen in verband met een nationaal programma, ging er
een golf van verontwaardiging over Nederland heen.9
Het programma, geschreven door Parool-medewerkster Annie M.G. Schmidt en
met muziek van Cor Lemaire, volgde een eenvoudige maar ijzersterke formule: één
keer in de veertien dagen hangt verteller en regisseur Wim lbo de ‘onzichtbare’
radiomicrofoon onder de huiskamertafel van een alledaagse Nederlandse familie: de
familie Doorsnee. Vader Theo Doorsnee drijft ergens in Nederland een winkeltje in
kantoorartikelen; moeder Mina zorgt voor het huishouden, daarin bijgestaan door de
volkse Sjaantje die vader ook in de winkel een handje meehelpt. Vader en moeder
Doorsnee hebben drie kinderen; de oudste zoon Tom (21) is samen met zijn vrouw
Miep geëmigreerd naar Canada; dochter Liesbeth (19) en zoon Rob (17) wonen nog
onder het ouderlijk dak. Liesbeth is een dweperig idealistisch type; Rob droomt van
een carrière als uitvinder.
De familie dankte haar populariteit behalve aan het uitzonderlijk talent van haar
schepper Annie M.G. Schmidt ook aan het feit dat de Doorsnee's hun naam eer aan
deden. In hun huiselijke beslommeringen, hun humor, hun commentaren en
verzuchtingen herkenden honderdduizenden luisteraars zich. In de eerste paar
levensjaren van de radiofamilie zijn schaarste, zuinigheid en financiële zorgen een
regelmatig aan tafel besproken onderwerp. Zo kunnen op maandagavond 19 januari
1953 de luisteraars horen hoe vader Doorsnee zijn vrouw de les leest over haar
verkwistend inkoopbeleid. Aanleiding is moeders wens nieuwe gordijnen aan te
schaffen:
Moeder: Die gordijnen zien er uit! 't Is schandelijk. De overburen denken
allang dat wij een soort woonwagenbewoners zijn. Ik zie het aan hun
gezichten. Floor es, 't kan niet langer zo, ik ga morgen vitrage kopen.
Vader: Wel ja, vitrage kopen. Nieuw overtrek voor de canapé. (...) Dure
diepvries sperziebonen. Nieuwe regenjas voor Rob, Welja, ga zo maar
door! Over een maand zijn we failliet, weet je dat? Over een maand lopen
we te bedelen met z'n vieren. Bezeten huishouwen.
Moeder: Zeg lieve Theo, wat is er nou plotseling in je gevaren? Dure
diepvries sperziebonen, daar heb je toch zelf om gevraagd? Omdat je niet
altijd rooie kool wou. En moeten we hier dan voor schandaal zitten? Met
een afgebrande canapé en een hoop rafels voor de ramen? Wat is er met
je?
Vader: Ik zal je zeggen wat er is! Ik zit te rekenen in het kantoortje. Dag
en nacht zit ik te rekenen. Ik draai iedere cent om. Ik zwoeg en slaaf voor
wat luttele verdienste. En jullie? Jullie smijten het over de balk.
Moeder: Theo, ik praat niet meer met je. Tussen ons is het afgelopen.
Vooruit, ga weg.
9

W. Ibo, En nu de moraal van dit lied. Overzicht van 75 jaar Nederlands cabaret samengesteld
door Wim Ibo (Amsterdam 1970) 510 vv. In het Theater Instituut (Amsterdam) bevinden
zich de complete scripts van de Familie Doorsnee in het archief (Map Annie M.G. Schmidt,
‘In Holland staat een huis’). De volgende citaten zijn aan deze scripts ontleend.
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Vader: Nou ja ... in elk geval ... Wor nou niet kribbig ... Ik wil geen slakken
op zout water zoeken ... Je weet wat ik bedoel ... Het kan echt niet meer
zo ... Ik heb gezien dat je bij kruidenier Tintel koopt. Daar kost de zachte
zeep 18 cent. En bij een zaak in de Hoefstraat heb ik zachte zeep gezien
voor 17 cent. Zie je? Zie je? Daar moet je het in zoeken, in die dingen.
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In 1954 begint dit schaarsteperspectief enigszins te veranderen. De Familie Doorsnee
moet nog altijd sappelen, maar de materiële horizon is langzaam bezig te verruimen.
Vader Doorsnee overweegt een tweedehands bestelautootje aan te schaffen en de
Familie overweegt zelfs te verhuizen naar een meer comfortabele woning. Op 14
maart 1955 komt voor het eerst het onderwerp televisie ter sprake. Zoon Rob is
uiteraard vóór, vader ziet er absoluuut niets in, maar moeders nieuwsgierigheid is
gewekt en Rob probeert dat onmiddellijk uit te buiten:
Rob: Oja, van film gesproken, dat wou ik je zeggen vader: we moeten
televisie hebben.
Moeder: Hè, waarom?
Rob: Nou, ik heb gisteren televisie gezien. Bij Dorries vader hebben ze
d'r een. En ik dacht opeens: dat moeten wij ook hebben, 's Avonds voor
in de huiskamer en overdag voor in de winkel. Reuze stunt, vader, dan
stromen de mensen binnen.
Vader: Televisie! Ja! Dat ontbreekt er nog net aan. Televisie, het meest
bezeten instrument dat ooit door barbaarse breinen is uitgedacht. Televisie.
Is het al niet erg genoeg, dat we radio hebben. En dat radioding hier staat
te pruttelen en te krijsen de godganse dag. Dat we 's avonds altijd ruzie
hebben over: de Showboat mot an, nee de Carroussel mot an. Nee, de
Showboat, nee, de Carroussel. En nou nog televisie ook. Welja, dat
ontbreekt er nog net aan.
Moeder: Dat heb ik nou nog nooit gezien, televisie. Gek hè? Dat heb ik
nooit gezien. Hoe is dat nou precies?
Vader: Ik zal het je precies vertellen, Mien. Ik heb het gezien op de
Jaarbeurs en ik weet nou hoe het is. Je hoort een lezing, precies als door
de radio en je ziet die vent die die lezing houdt. Begrijp je wel? Je ziet
hem. Tot nu toe was het dus altijd zo, dat je zei: wat heeft die vent een
nare stem. Maar dán zeg je: wat heeft die vent een nare stem en wat een
rotkop. Dat is het hele verschil. En dat is het hele nut van de televisie.
Rob: Nee Moeder, geloof er maar niks van. 't Staat nog in de
kinderschoenen, maar 't wordt een machtig medium. Je ziet voetbalmatches,
ballet, modeshows ...
Vader: Enig! Als je maar goed begrijpt: hier in dit huis komt geen
televisietoestel. Nooit. Zolang ik leef tenminste. Pas over mijn lijk komt
hier televisie.
Fascinerend is de confrontatie van de Familie Doorsnee met de Amerikaanse
consumptiecultuur, in het midden van de jaren vijftig weliswaar nog ver weg in
Nederland, maar op 6 december 1954 via de ether gepersonifieerd in de twee naar
Canada geëmigreerde Doorsnee-kinderen. Tom en Miep zijn met het eerste kleinkind
van de Doorsnee's even een paar weekjes ‘over’ en logeren bij hun ouders.
Schoondochter Miep neemt haar schoonmoeder eens onder handen en besluit Moeder
Doorsnee met wat make up en een nieuw bloesje in een Amerikaanse grandma te
veranderen. Vader Doorsnee raakt buiten zichzelf van boosheid, bij de aanblik van
Moeders nieuwe verschijning stamelt hij:
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Vader: Dat is ... wat is ... verf en een tingel-tangel blouse! En dat haar!
Verf op je gezicht. Doe het er af! Doe het er onmiddellijk af. D'r af zeg
ik. Schandelijk. En dat voor 'n grootmoeder, je bent ... je bent ... een
juffrouw van lichte zeden geworden ... Daar ...
Tegenover het conservatisme van Vader Doorsnee stelt Miep haar eigen, moderne
wereldbeeld:
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Miep: Nou je zal eens zien, wat ik hier nog allemaal veranderen wil. 't Is
hier allemaal even ouderwets en klein burgerlijk Hollands. Dat jullie zo
tegen Rob doen en 'm niet wat meer vrijheid van bewegen geven in de
zaak ... dat is ook verkeerd. En dat jullie je bezorgd maken als Liesbeth
om tien uur nog niet thuis is. Dat is ook bespottelijk. Bij ons blijven de
meisjes weg, al was het een hele nacht als ze zin hebben. En dat jullie niet
eens een ijskast hebben. En dat jullie niet eens een pressure-cooker hebben.
En dat jullie bad nog uit de tijd is van Marie Antoinette. Een rococobad
met een straaltje van niks. En die keuken van jullie, waar die arme Sjaan
in ploetert. En dat fornuis uit 1800. En die oven ... dat moet allemaal
veranderen.
En op haar schoonvaders vraag wie dat dan allemaal moet betalen, heeft Miep ook
een modern en praktisch antwoord:
Miep: Dat koop je op afbetaling. Jullie sparen hier je hele leven om een
ijskast te kopen en tegen de tijd dat je dood gaat kun je hem eindelijk
aanschaffen. Bij ons koop je 'm direct. En je betaalt 'm af.
Afbetaling, auto's, een pressure-cooker, nylon beha's, een ijskast en een televisie,
het klonk niet alleen vader en moeder Doorsnee vreemd en nieuw in de oren, maar
ook de honderdduizenden doorsnee-luisteraars die op die maandagavonden aan hun
radiotoestel of het bakkelieten radiodistributiekastje gekluisterd zaten. Rising
expectations binnen een schaarste-economie, iedere cent omdraaien, maar weten dat
er een andere, comfortabeler manier van leven moest zijn en dat zo'n leven in
emigratielanden als Amerika en Canada binnen de horizon van de gewone man lag.
De jaren vijftig zijn doortrokken van dit soort spanningslijnen, zoals die tussen de
seksuele gedragsvoorschriften en de daadwerkelijk geleefde praktijk, die tussen het
vooroorlogse Standsdenken en de snelle naoorlogse industrialisatie, tussen generaties
die hun formatieve ervaringen beleefden in zeer ver uiteenlopende maatschappelijke
contexten. Die spanning is vooral voelbaar onder het formele en institutionele niveau
van kabinetten, partijen, politieke elites en bestuurders. Vanaf de wederopbouw was
Nederland in snel tempo aan het veranderen. Men realiseerde zich dat niet alleen,
maar was er zich ook van bewust dat nog grotere transformaties in aantocht waren.
Dat was ook het beeld dat aan de bevolking werd voorgehouden in de bioscoop een niet te onderschatten medium: in die periode werden per jaar tussen de 65 en 70
miljoen kaartjes verkocht.10 Vooral het Polygoon-journaal was in dit opzicht van
belang.11 Wekelijks werden daarin de beelden gebracht van een zich razendsnel
moderniserend land, waarin de ene fabriek na de andere verrees, traditionele
ambachten in snel tempo industrialiseerden, de cultuurspreiding voortvarend werd
aangepakt - was er niet een samenleving op komst die van alle gemakken zou zijn
voorzien, gebaseerd op plastic en atoomenergie? Vooral de tentoonstelling E 55, die
in 1955 in Rotterdam werd gehouden en waar het Polygoon-journaal bij herha-

10
11

1899-1989 Negentig jaren statistiek in tijdreeksen. CBS ('s-Gravenhage 1989) tabel G 6-8.
Deze journaals zijn te raadplegen met behulp van het Audio-Visueel Archief van de Stichting
Film en Wetenschap te Amsterdam.
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ling ruime aandacht aan besteedde, was in dat opzicht symbolisch. Maar dit alles
was voortdurend gebed in rustgevende beelden: de opening van de Staten-Generaal,
de voetbalwedstrijd Holland-België en rustieke opnamen van oud-vaderlandse
winterpret. En daarmee leken alle veranderingen - hoe opzienbarend, veelbelovend
of bedreigend ook - min of meer natuurlijk te passen in dagene wat er al was,
verbonden te blijven met een traditie.
Wie naar de Familie Doorsnee luisterde, wie naar het Polygoon-journaal keek,
kreeg oud en nieuw tegelijkertijd aangeboden. Het was een voortdurende uitnodiging
om aan de modernisering deel te nemen, ook in het persoonlijk leven, al werd
voortdurend de band met het verleden aangehouden, inclusief de retoriek van
verzuiling en preutsheid. Het eigen karakter van de jaren vijftig schuilt dan ook vooral
in het handhaven van dat precaire evenwicht tussen traditie en vernieuwing, dat even
intensieve als beheerste debat, zowel in het openbaar als rond de eettafel, over de
mate van engagement met de modernisering. In dat licht is het meest opmerkelijke
van de jaren zestig niet zozeer dat de modernisering in allerlei opzichten in tempo
versnelde, maar dat op dat moment de betekenis van de traditie werd ontkend.
Daardoor werd het ook mogelijk vrijwel het gehele verleden samen te ballen in één
decennium, ‘de jaren vijftig’, en op die periode terug te zien als op de eigen jeugd,
met een kenmerkende mengeling van weerzin en vertedering.
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‘Niet het moment voor experimenten’
De twee gezichten van de jaren vijftig
Ton Anbeek
Omdat dit artikel gaat over de relatie tussen literatuur en geschiedenis, wil ik beginnen
met een citaat uit een roman. In Gesloten huis van Nicolaas Matsier, een boek dat
men een archeologische afgraving van de jaren vijftig zou kunnen noemen, bladert
de ik-figuur in een kookboek dat door de firma Honig is uitgegeven. Dan staat er:
‘Ik kan er maar niet genoeg van krijgen. Dit kookboekje, dat zo goed past bij de
kleine keukens van de jaren vijftig, bij de saaie soberheid, bij de onversierde utiliteit,
bij de nette armoe- ik zou het wel uit mijn hoofd willen leren, met plaatjes en al.’1
‘Saaie soberheid’: die woorden komen dicht bij de typering die Kossmann bedacht:
‘jaren van tucht en ascese.’2 Wat betreft die ascese, geen enkele studie weet zo de
lichaamloosheid van die periode op te roepen als juist het boek van Matsier. Het lijf
bestond niet, seks was iets van horen zeggen, kinderen werden onbevlekt ontvangen.
Bij Kossmann en Blom vindt men het bekende beeld van de jaren, vijftig, dat ook
oprijst uit de speciale aflevering die Groniek in 1989 aan die periode wijdde:
Nederland was een verzuilde consensusmaatschappij, in veel opzichten viel er
nauwelijks een breuk met de jaren dertig te bespeuren. Er werd hard gewerkt. Men
zeurde niet, want men was met weinig tevreden (wat bijna zou verleiden tot
moralistische beschouwingen over onze eigen verzadigde maar o zo ontevreden tijd).
Wel hadden er vlak voor en na de bevrijding ideeën over een heel nieuw, anders
vaderland bestaan. Maar, schrijft Blom, ‘onder de heersende omstandigheden (...)
was het juist niet het moment voor experimenten, politiek of sociaal.’3 De modale
Nederlander zag zich immers geconfronteerd met een aantal gigantische problemen.
Daar was, wereldwijd, de dreiging van een nieuwe wereldoorlog, waarbij deze keer
het gruwelijke nieuwe wapen, de atoombom, zou worden ingezet. Daar kwam voor
Nederland nog bij dat de rijke kolonie Indië in opstand kwam: ‘Indië

1
2

3

Nicolaas Matsier, Gesloten huis (Amsterdam 1994) 114.
Geciteerd en als titel gebruikt door J.C.H. Blom, ‘Jaren van tucht en ascese’, Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 96 (1981) 315. Blom heeft het
daar over de periode 1945-1950, maar Kossmann had zeker een langere periode op het oog,
vgl. E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980 II (Amsterdam enz. 1986) 277.
Blom, ‘Jaren van tucht en ascese’, 315.
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verloren, ramspoed geboren.’ En vele individuele levens werden beklemd door de
woningnood. Dat alles maakte het tot een sobere en, zo blijkt uit de uitslag van
NIPO-enquêtes die Blom citeert, voor velen ook een sombere tijd. In deze benauwde
situatie zocht men beschutting binnen de vertrouwde veiligheid van de eigen zuil.
En daarmee is verklaard waarom juist de verzuiling die zo kenmerkend was voor de
vooroorlogse samenleving, na 1945 snel in volle glorie terugkeert.
Geen tijd voor experimenten dus. En toch ligt daar een groot probleem. Want hoe
valt de uitbarsting van de (mythische) jaren zestig te verklaren als daar helemaal
niets aan vooraf ging? Er moet toch ook iets zichtbaar zijn van wat Blokker in het
Groneick-nummer noemt ‘het “craquelé” in de consensus’? De eerste die systematisch
op zoek ging naar zulke haarscheuren was Suurman in zijn artikel ‘Het zwarte gat
van de jaren vijftig.’4 Hij ziet onder het gebruikelijke beeld van tevreden harmonie
allerlei tekenen van sociale onrust en beweging, Geruisloos bijna wordt de verzuiling
uitgehold. Vooral ook legt hij de nadruk op de opkomst van een jeugd met een eigen
subcultuur, die niets wilde weten van de brave waarden die de ouders doorgaven.
Kortom, hij wijst op allerlei ontwikkelingen die de jaren zestig aankondigen. En
daarmee presenteerde hij een interessante visie die het beeld doet kantelen. In hoeverre
kan een literatuurhistoricus deze nieuwe kijk op de jaren vijftig nu bevestigen of
aanvullen?
Op de laatste bladzij van zijn artikel schrijft Stuurman: ‘Het politiek systeem is in
1963 formeel gezien nog net zo verzuild als in 1950 maar het ware enthousiasme is
verdwenen.’ Hoe zit het nu in de literatuur met de verzuiling, dus met dat distinctieve
kenmerk uit de jaren dertig dat de jaren vijftig zo vooroorlogs maakt? Al meteen
blijkt het literaire leven dan een afwijkend beeld op te leveren. Ook daar bestond in
de jaren dertig verzuiling. Er was een protestants-christelijk tijdschrift: Opwaartsche
Wegen. De katholieken hadden hun De Gemeenschap. De linkervleugel slaagde er
niet in een literair tijdschrift op te richten dat langer dan twee jaar bestond (Nu, van
1927 tot 1929; Links Richten van 1932 tot 1933). Daaruit blijkt al dat de parallellie
tussen zuilen en literaire tijdschriften niet volledig is.
Een tweede gegeven laat dat nog duidelijker uitkomen. De niet-confessionele
tijdschriften zijn namelijk opvallend oververtegenwoordigd. Daar is het oudere De
Stem, dat vaak als ‘humanistisch’ getypeerd wordt. Maar het humanisme is geen zuil,
pas na de oorlog wordt er een Humanistisch Verbond opgericht. Belangrijker waren
De Vrije Bladen, omdat daar nieuwe literaire ontwikkelingen zichtbaar werden. En
het voornaamste tijdschrift bleek natuurlijk Forum, het orgaan van Ter Braak en Du
Perron, dat tussen 1932 en 1935 verscheen. Forum had nooit meer dan 600 abonnees.
En toch is het geen vertekening achteraf die dit blad als het belangrijkste naar voren
schuift. In de confessionele bladen werd voortdurend op juist dit tijdschrift gereageerd
en ook de meest gelovige literatoren wisten wel dat het werkelijke talent zich in dat
‘paganistische’ orgaan verzameld had. Slauerhoff was ook in de ogen van tijdgenoten
al een groter schrijver dan de protestantse dichter De Mérode of de katholieke Kuyle.

4

S. Stuurman, ‘Het zwarte gat van de jaren vijftig’, Kleio 25 (1984) (afl. 8) 6-13.
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Opwaartsche Wegen bleef van marginale betekenis, de socialisten konden geen
literair blad in leven houden. Alleen De Gemeenschap bracht net als Forum kwaliteit,
maar dat kwam vooral omdat redacteur Van Duinkerken de deur voor ‘paganisten’
openzette (Bordewijk publiceerde bij voorbeeld in het blad, en zelfs iemand als Theun
de Vries). Kortom, het literaire leven is in de jaren dertig zwak verzuild; de
paganistische inbreng overheerste sterk.5
Die ontwikkeling zet zich na 1945 met kracht door. Het protestants-christelijke
Ontmoeting en het katholieke Roeping (later: Raam) spelen volstrekt geen rol meer.
Het werkelijke literaire leven is alleen nog aanwezig in puur paganistische bladen
als Criterium (tot 1948), Libertinage, en vooral: Podium. Met andere woorden, na
de oorlog kan het literaire leven met recht ontzuild worden genoemd. De doorbraak,
die in andere sectoren pas in de jaren zestig plaatsvindt, is in de literatuur na 1945
vrijwel voltooid. Met reden zou men de literaire sector dus een zekere autonomie
binnen de naoorlogse samenleving kunnen toekennen.
Dat blijkt ook uit andere gegevens. Blom noemde de vroege naoorlogse jaren ‘niet
een tijd voor experimenten.’ Het is nu juist in die periode dat in de poëzie het
experiment op gang komt dat later (in feite al heel vlug) gecanoniseerd wordt als de
doorbraak van de Vijftigers: een van de luidruchtigste revoluties in de geschiedenis
van de moderne Nederlandse literatuur. Het gaat om een inhaalmanoeuvre: de
avantgarde-bewegingen die rond de Eerste Wereldoorlog in allerlei landen de literatuur
vernieuwden, dringen eindelijk in Nederland door en leveren een geheel eigen
naoorlogse variant op.6
Zeker in het begin kende de Beweging van Vijftig een sterk politiek accent. Elburg
en Kouwenaar sympathiseerden met het communisme. Het eerste gepubliceerde
gedicht van de Keizer der Experimentelen, Lucebert, had als titel: ‘Minnebrief aan
onze gemartelde bruid Indonesia’ en was gedateerd 19 december 1948. Daarmee
nam hij dus stelling in het debat over de politionele acties, het optreden van de
Nederlandse strijdkrachten dat door het Polygoonjournaal werd afgedaan als het
mores-leren van een handjevol inlandse relschoppers.
Hoe de experimentelen zich afzetten tegen de gevestigde orde (wat later in de
jaren zestig ‘het establishment’ zou heten) blijkt ook uit Luceberts bekende gedicht
‘Verdediging van de Vijftigers’, dat overigens in 1949 verscheen. Het volstaat enkele
strofen te citeren, zoals:
de hollandse cultuur is hol van helen,
het leven in commissie niet alleen een zede, ook genade
de eigen zaken eigen zielen zijn bordelen,
zodat de vreugde met een vreemde vrouw in bed,
des anderen daags in kuise verzen omgezet,
niet ruisen als het zaad, maar kraken als kostschoolse gewaden.

Deze regels mogen niet woord voor woord duidelijk zijn, de strekking is helder:

5
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Een vollediger overzicht van de literaire verzuiling vindt men in het artikel van T. Anbeek
en J. Bank, ‘Verzuilde literatuur. Een verkenning’, Nederlandse Letterkunde 2 (1996) 125-137.
Zie voor het karakter van de Nederlandse experimentele poëzie: T. Anbeek, Geschiedenis
van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1995 (Amsterdam 1990) 200-220.
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Lucebert, verkleed als Keizer der Vijftigers, en zijn gevolg wordt de toegang ontzegd tot het Stedelijk
Museum, waar de dichter de Poëzieprijs van de stad Amsterdam in ontvangst kwam nemen (27 maart
1954). Foto: Ben van Meerendonk AHF/St.IISG.

het is een aanval op de hypocrisie van gevestigde dichters. Tegen cultuurmandarijnen
is ook deze strofe gericht:
gij letterdames en gij letterheren,
gij die in herenhuizen diep zit uit te pluizen daden,
ik zeg Daden van genot en van ontberen,
wanneer gij blake rimbaud of baudelaire leest;
hoort, door onze verzen jaagt hun heilige geest:
de blote kont der kunst te kussen onder uw sonnetten en balladen.

De blote kont der kunst te kussen: het is een aanstootgevend lichamelijk beeld. En
juist die lichamelijkheid is kenmerkend voor de beeldspaak van de experimentele
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dichters.7 Deze nadruk op het lichaam kan ook worden gezien als een protest tegen
de mentaliteit van ‘tucht en ascese’. De experimentele dichters beleefden eerder jaren
van ontucht en anarchie. Het protest wordt nog eens uitdagend verkondigd in de
laatste strofe:
alleen weet, vredig nederland, ik en mijn kameraden,
wij houden de muze als een paraplu in onze broeken
en zoeken ons dekadentenlot in het record: te braden,
volledig bruin te braden in de genaden van zwelgen en vervloeken.
tegen uw muur zwellen wij met het rapalje tot een blaas
een zware zak met lachen, krampen, gillen en geraas.
uw hemel wordt met onze zwerende ervaring overladen.

Hoe ironisch, dat ‘vredig nederland.’ Het optreden van de Vijftigers riep aanvankelijk
heftige weerstand op. Als Lucebert een prijs in het Stedelijk Museum als keizer
verkleed in ontvangst wil nemen, wordt zijn gevolg uit elkaar geslagen (een vroege
aankondiging van de Provo-rellen vijftien jaar later). In 1952 vraagt Bertus Aafjes
zich in Elsevier, toen hét blad van de reactie, af of met de Vijftigers niet de SS de
dichtkunst is binnengemarcheerd. Een ongelukkige uitspraak, vooral voor Aafjes die
daarna voorgoed naar de achtergrond verdween. Kortom: de Vijftigers vormden een
groep die binnen gezapig Nederland een radicaal andere positie innam. Enkele
Vijftigers waren ook betrokken bij de Cobra-beweging. Ook deze abstracte schilders
wekten met hun werk een heftige weerstand op. Het is vooral aan de toenmalige
directeur van het Stedelijk Museum, Sandberg, te danken dat hun werk uiteindelijk
erkenning vond.8
Kossmann wijdt in zijn De Lage Landen 1780-1980 een paar interessante pagina's
aan het optreden van de Vijftigers en merkt onder meer op dat zij het pessimisme
van hun voorbeelden (dada en het surrealisme) niet overnamen: ‘integendeel, zij
gebruikten hun exuberante uitdrukkingswijze vaak om de realiteit van alle mogelijke
intense en ongelimiteerde vreugden aan te tonen. Zodoende bevonden zij zich in
oppositie niet alleen met de desperate ondergangsfilosofieën uit de jaren 1910 en
1920 maar ook met het ascetisme en de discipline waardoor het naoorlogse Nederland
werd gekenmerkt.’9 En hij merkt dan ook terecht op: ‘De beweging van de
experimentelen was niet karakteristiek voor de jaren 1950.’
Eerder zou men een relatie kunnen leggen tussen het sobere en sombere Nederland
van die tijd en het proza dat door sommige jongere auteurs werd geschreven. De
sleuteltekst in dit verband is De avonden van de auteur die zich toen nog Simon van
het Reve noemde. Dit in 1947 verschenen boek schokte de kritiek. Niet, zoals later
proza, door onverbloemde beschrijvingen van seksuele handelingen, maar vooral
door wat er niet in stond. Het scheen namelijk de hoofdpersoon en zijn vrienden aan
elk ideaal of hoger beginsel te ontbreken. Net als bij de experimentele dich-
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ters nam het lichaam een belangrijke plaats in, maar dan wel op een andere manier.
De dichters wisten lichamelijke vreugdes te vieren; de prozaschrijvers reduceerden
de mens tot zijn onvolmaakte lichaam. Frits van Egters, de hoofdpersoon van De
avonden praat met zijn vrienden over zweetvoeten, bochels, tenenkaas en (vooral)
kaalheid. De roman leest als een encyclopedie van lichamelijke onvolkomenheden.
Reve's debuut zette de toon voor een aantal even schokkende romans: Eenzaam
avontuur (1948) van Anna Blaman werd als een ontluistering van de liefde opgevat.
En Hermans demystificeerde in De tranen der acacia's (1949) het verzet en gaf een
naargeestig beeld van Amsterdam in bezettingstijd.
Deze drie romans werden door de toenmalige kritiek op één hoop gegooid. De
meest gezaghebbende criticus, Hans Gomperts, sprak van de ‘Blaman-Hermans-Van
het Reve-lijn.’10 Veel recensenten legden een relatie tussen de somberheid van dit
proza en de ervaring van de oorlog. Zo typeerde Anton van Duinkerken in een kritiek
‘De levensleer van de hongerwinter’ als volgt: ‘Zij behelst, dat alle mensen zonder
uitzondering huichelaars zijn, alle zogenaamd edele aandriften niets dan voorwendsels
der lagere instincten, alle idealen uitsluitend vluchtoorden voor de levensangst, alle
liefde slechts gebrek aan intelligentie, alle religie een uiting van boerse domheid,
alle leven een slopend en deswege welkom bederf van het vlees.’
Deze karakteristiek, hoezeer ook als aantijging bedoeld, geeft zeker geen slecht
beeld van het nieuwe proza. Als testcase kan een van de wat minder bekende romans
van Hermans dienen, Ik heb altijd gelijk uit 1952. De hoofdpersoon is een soldaat
die terugkeert uit Indië/Indonesië na een politionele actie. Aan boord van het schip
dat de troepen naar huis moet brengen houdt hij een woeste tirade tegen de katholieken
die in de roman de aanleiding vormt tot een massale vechtpartij, en in de realiteit
Hermans voor de rechter bracht wegens belediging van een bevolkingsgroep. De
gedroste militair loopt vervolgens verloren rond in zijn vaderland, waar hij onder
meer halfslachtig meedoet aan de oprichting van een nieuwe partij. Een redevoering
die hij daarvoor wil houden leidt tot de conclusie dat Nederland ‘een gaskamer van
verveling’ is. De hele grauwheid van de jaren vijftig stijgt verstikkend op uit deze
roman, die overigens ook zijn komische momenten kent.
De hoofdpersoon komt na veel schade en schande tot het inzicht dat de Nederlander
maar in één ding geïnteresseerd is: geld. Stap voor stap verliest hij zijn laatste idealen.
In feite bereikt hij aan het eind van het boek het punt waar de hoofdpersoon van De
avonden begon: ‘Idealen zijn de kleuren van een blinde en de oorsuizingen van een
stokdove!’11 Niet ten onrechte zag de kritiek dus het verlies van idealen als een
kenmerk van het moderne proza.
Von der Dunk heeft in een artikel over ‘de gesmade naoorlogse jaren’ gewezen
op het belang van de jonge ‘ontluisterende’ prozaschrijvers: ‘De strijd tegen de
bedompte christelijke kinderkamer en de poging zich daaraan te ontworstelen loopt
door een groot deel van de Nederlandse romanliteratuur, zeker na de oorlog.’ Blaman,
Van het Reve en Hermans streden ‘tegen de restrictieve moraal’ en in hun
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werk kan men ‘de bulldozer zien die meehielp om het na 1945 opgetrokken bouwwerk
te slopen.’12
Concluderend kan dus gesteld worden dat zowel de prozaschrijvers als de
experimentele dichters een aparte positie innamen binnen de zogenaamde
consensusmaartschappij van de jaren vijftig. Ze breken het beeld van die consensus
onder meer doordat zij tegenover tucht en ascese exuberantie en individualisme
stelden. Een interessante vraag is dan: hoe groot was die dissidente groep?
Over de jeugd is natuurlijk in elk tijdvak geklaagd. Toch gaf het gedrag van die
jeugd te denken, ook als het niet ging om wilde dichters/schilders of sombere
prozaïsten. Dat blijkt bij voorbeeld uit een tekst die Wim Ibo in 1949 schreef voor
een cabaretprogramma op de radio:
Wij zijn de produkten van vijf lange jaren
De oorlog begon toen wij kinderen waren
Wij hoefden geen Buffalo Bills meer te lezen
Die zijn voor ons in natura verrezen
En onze ervaring van dit ‘wilde westen’
Was grondig in staat onze jeugd te verpesten
Wij zagen het leven als één parodie
Zo werkte de oorlogs-pedagogie
Hoe moeten wij weten wat goed en wat slecht is
Hoe moeten wij weten wat krom en wat recht is
Wat weten wij van beschaving en zeden
Die waren er niet in het oorlogsverleden
Wij kennen geen normen, geen remmen, geen plichten
Want men heeft verzuimd ons daarin voor te lichten
Wij gingen op school in de Hel van de Haat
U wilt ons bekeren?
U bent net te laat!
Wij zijn de boys van het Leidseplein
Wij leven van en voor de schijn
Al weten we beslist, dat niemand zich vergist
Dat wij de hoop van neerlands toekomst zijn.13

In hoeverre de laatste zin ironisch moet worden opgevat, valt moeilijk te achterhalen.
Zeker is dat deze cabarettekst laat zien dat ‘de levensleer van de hongerwinter’ niet
alleen de literatoren had besmet. Daar is in de eerste plaats de Leidsepleinjeugd, door
Remco Campert in een aantal mooie verhalen vereeuwigd. En verder wat toen ‘de
nozems’ heette, in zijn meest opvallende vorm: de Nieuwedijkers met hun vetkuiven.
Kortom, er is een jeugd die zijn eigen normen doorzet tegen de tucht en ascese van
de ouders in. En die jeugd vormt het breekijzer dat de gezapige consensusmaatschappij
gaat ontwrichten.
Vooral de zogenaamde zedeloosheid van die jongeren gaf aanstoot. Hoe restric-
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tief de toenmalige moraal was blijkt bij voorbeeld uit het boekje De nieuwe
volwassenen waarin de jonge socioloog Goudsblom de resultaten van een enquête
onder de jeugd weergaf. Een van de vragen die in alle ernst gesteld werden was of
‘ongehuwde paren’ (verloofden) samen op vakantie mochten (op zichzelf al een fraai
verhullende vraag). Daar ging men serieus op in.14 Als men bedenkt dat op dit moment
zelfs onze kroonprins zijn moeder niet'eens meer toestemming vraagt voor een
dergelijke uitspatting, ziet men hoe verwilderd onze zeden geworden zijn.
In het begin van dit artikel zijn de visies van Kossmann en Stuurman op de jaren
vijftig tegenover elkaar gezet: tucht en ascese versus onrust en uitholling onder de
oppervlakte. De literatuurhistoricus kan zijn eigen bijdrage leveren aan de discussie
over wat er in de jaren vijftig gaande was. Hij kan namelijk laten zien hoe
experimentele dichters en abstracte schilders hun exuberante uitbarstingen stelden
tegenover de Hollandse gezapigheid. Kousbroek herinnert zich een bezoek aan een
Cobra-tentoonstelling: ‘Wat mij ervan is bijgebleven is een explosie van kleur en
licht, van vrijgevochtenheid en onbekommerde spontaneïteit-een belevenis zonder
weerga in Nederland zoals ik het tot op dat moment had gekend.’15 Ook de jonge
prozaïsten zetten zich af. Zij ondergroeven met hun sombere boeken met name de
strenge moraal. Hun werk zal begin jaren zestig worden afgemaakt door Jan Cremer
en Wolkers.
Wat in het literaire leven zichtbaar wordt is een hevig generatieconflict. De ‘vaders’,
dat zijn: de oudere critici, reageren fel op het onbegrijpelijke werk van de jongeren.
In Nederland speelt dat generatieconflict zich eerder af dan in Engeland, waar de
angry young men pas eind jaren vijftig aan het woord komen.
Kenmerkend voor de jaren dertig was een jeugdcultuur die door de zuilen
gedomineerd werd: men zie documentaire boeken als Het rijke roomse leven e.d. Na
1945 zijn daar nog resten van zichtbaar, maar vooral springt in het oog dat de jeugd
zich afzet tegen de cultuur van de ouderen. Zij is niet langer ingetogen, spaarzaam
en kuis. Het is het begin van de jeugdcultuur die opbloeit in de jaren zestig en
volgende. De jeugd krijgt zijn eigen muziek, tijdschriften, kleren, omroepen. ‘Je bent
jong en je wilt wat,’ zal Veronica hen later toeroepen.
Die ontwikkeling vindt zijn oorsprong in de jaren vijftig. Een belangrijke rol
daarbij speelt de literatuur van jonge auteurs die voor jonge lezers geschreven leek,
want de oude garde begreep er weinig van. De bloemlezing Nieuwe griffels, schone
leien (1954) vormde voor veel van die jonge lezers de eerste, onvergetelijke
kennismaking met de moderne poëzie. Zo droeg de literatuur bij tot het gevoel van
‘anders zijn,’ met andere woorden: tot de eigen identiteit.
Om mijn bevindingen in één zin samen te vatten: in de literatuur zijn al heel vroeg
en in hoge mate de symptomen zichtbaar van ontzuiling en eigen jeugdcultuur die
door Stuurman werden aangeduid.
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‘Het kwaad moet met het zwaard
bestreden worden’
Het non-conformisme van J.B. Charles
Tity de Vries
Onder de intrigerende titel ‘Voor kinderen van ezeldrijvers’ publiceerde het weekblad
Vrij Nederland in zijn jubileumnummer van 28 augustus 1965 een fel pleidooi tegen
de verloving van prinses Beatrix en Claus von Amsberg:
‘Het lijkt haatdragend, het doet misschien wreed aan, iemand als het ware
aan zijn verleden vast te spijkeren en ik wil met nadruk zeggen, dat dat
mijn bedoeling niet is. De kwestie is alleen, dat het verleden zich ook niet
laat negeren. Wij leven in een tijd die tegelijkertijd verleden, tegenwoordig
en toekomend is’.1
Waarom, vroeg de auteur zich af, wordt een ver verwijderd verleden aangevoerd
voor de rechtmatigheid van de monarchie en dus van Beatrix als toekomstige koningin,
terwijl het nabije verleden vergeten moet worden, waar het gaat om de heer von
Amsberg?
De schrijver van dit stuk was oud-verzetsman J.B. Charles, pseudoniem van de
criminoloog Willem Nagel (1910-1983).2 Voor Charles was dit protest tegen ‘het’
voorgenomen huwelijk niet meer dan een logisch gevolg van zijn opstelling tegenover
het Duitse en Nederlandse oorlogsverleden, die hij in de jaren veertig en vijftig
herhaaldelijk had verkondigd. In zijn Volg het spoor terug (1953) en Van het kleine
koude front (1962) had hij zijn opvattingen daarover uitgebreid op schrift gesteld,
evenals in talloze artikelen in tijdschriften als Podium, Maatstaf, De Nieuwe Stem
en De Groene Amsterdammer. Door steeds op de oorlog terug te komen, kreeg hij
weleens het etiket van ‘drammerigheid’ opgeplakt, maar in de jaren zestig bleken
zijn visies op de naoorlogse samenleving vrijwel naadloos aan te sluiten bij de onvrede
van een jonge generatie. Het essayistische werk van Charles kan dan ook beschouwd
worden als één van de elementen die de consensus van de jaren vijftig een complex
karakter gaven. Zijn radicale non-conformisme en zijn kritische reflectie op de
restauratie van vooroorlogse verhoudingen en machtsposities in Nederland na 1945
waren achteraf bezien tevens voorbodes van de vernieuwingsgolf van de jaren zestig.
Hij was een radicaal in de oorspronkelijke betekenis
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van het woord: het kwaad moest bij de wortel aangepakt worden. En het kwaad, dat
was in zijn ogen Satan zelf.

Verzet als constante
Charles kreeg voor het eerst rujme naamsbekendheid in 1953 door de publicatie van
Volg het spoor terug, een controversieel en onthullend boek dat in het hartje van de
Koude Oorlog geschreven werd. Hij was aan dit boek begonnen in 1948, toen het
hem duidelijk werd dat het fascistische kwaad waartegen hij als verzetsman had
gevochten, opnieuw de kop op stak. De sterke behoefte van de Nederlandse
samenleving om het vooroorlogse gezag te herstellen had er toe geleid dat
‘landverraders’ niet of in onvoldoende mate waren gestraft en opnieuw belangrijke
functies bekleedden. Met dit beleid had de overheid volgens Charles duidelijk gemaakt
dat zij niet de ‘landverraders’ als fout beschouwde, maar het verzet.
Verzet plegen tegen alles dat tegen zijn geweten en moreel gevoel in ging, vormde
een essentieel onderdeel van Charles' persoonlijkheid. Hij groeide op in Groningen
in een gereformeerd gezin. Zijn vader was handelaar in koffie en thee, zijn moeder
leefde in de schaduw van haar echtgenoot. Charles keerde zich al vroeg van de kerk
af, omdat hij niet kon geloven in een hogere macht. Zijn gereformeerde achtergrond
leverde hem wel zijn rechtvaardigheidsgevoel op.3 Na zijn middelbare-school-tijd
ging hij rechten studeren in zijn geboortestad. In 1939 behaalde hij zijn titel van
meester in de rechten waarna hij aan een proefschrift begon over de golven van
verhoogde criminaliteit in de jaren dertig in het Oostbrabantse Oss. Nog vóór de
Duitse inval in Nederland was hij bij het verzet tegen het nationaal-socialisme
betrokken. Onder het mom van vergelijkend onderzoek tussen Oss en een aantal
Duitse steden met een hoog criminaliteitscijfer, reisde hij eind 1939 naar Duitsland
om troepenconcentraties aan de Nederlandse oostgrens te observeren en deze door
te geven aan de Britse inlichtingendienst. Op basis van zijn observaties voorspelde
hij dat de Duitsers met Pasen 1940 Nederland binnen zouden vallen.
Toen die inval, iets later dan hij had voorspeld, plaatsvond, werkte Charles bij het
Openbaar Ministerie in de provincie Groningen. Hij bleef daar werken, ook nadat in
het najaar van 1940 alle joden uit de rechterlijke macht ontzet werden, en hij duidelijk
liet merken het daar niet mee eens te zijn. Een nieuwe baan in Middelburg werd
afgeblazen omdat hij bij zijn werkgevers nu bekend stond als anti-Duits en
onbetrouwbaar.4 Uiteindelijk kwam hij terecht bij de Tuchtraad van het Ministerie
van landbouw en visserij in het rayon Groningen, Leeuwarden en Assen. Hij sloot
zich aan bij het gewapende verzet en bij de illegale krant Het Parool, verleende veel
steun aan ondergedoken joden en zette zich in voor het ontvreemden van
persoonsbewijzen. Tegen het einde van de oorlog was hij zijn leven niet langer zeker.
Hij moest vluchten en trok onder de naam Carlo (‘Charles’) Giuseppe Bandi-
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nelli door bezet en al bevrijd gebied. Zijn huis in Groningen werd gevorderd, zijn
proefschrift dat bijna af was, werd vernietigd. In 1944 verscheen in de Volièrereeks
van de illegale uitgeverij ‘In Agris Occupatis’ (waarvan hij mede-oprichter was) zijn
eerste dichtbundel.5
Charles' verzet tegen de Duitse overheersing kwam voort uit een gevoel voor
rechtvaardigheid, dat sterk ontwikkeld was door zijn gereformeerde achtergrond en
zijn rechtenstudie. De Duitsers hadden op een onrechtmatige wijze bezit genomen
van Nederland en moesten er dus ‘uitgetrapt’ worden.6 Zijn geweten en zijn opvatting
van burgerlijk fatsoen waren de leidraad voor zijn handelen. Compromissen kende
hij niet. Verzet plegen was voor hem de enig mogelijke opstelling in de bezettingstijd
en verzetsmensen waren in zijn ogen dan ook de enigen die echt ‘goed’ waren
geweest. Hij en vele verzetsmensen met hem, hadden verwacht dat politici en
bestuurders zich daar rekenschap van zouden geven en hun verantwoordelijkheid in
dezen zouden kennen door de opstelling van het verzet tijdens de oorlog als richtlijn
te nemen voor de naoorlogse samenleving. Zijn hoop was dat niet alleen
machtsverhoudingen, maar ook morele overwegingen leidraad zouden worden voor
politiek en bestuur.
De teleurstelling kon niet uitblijven. Toen vooroorlogse politieke verhoudingen
zich in snel tempo herstelden, toen de zuivering van ‘foute’ Nederlanders zijns inziens
onvoldoende doorgevoerd werd en toen bleek dat personen die tijdens de bezetting
gecollaboreerd hadden, opnieuw op invloedrijke posities terechtkwarnen, voelde
Charles zich gedwongen wederom in verzet te gaan. In het literaire tijdschrift Podium
waar hij enige jaren redacteur van was, begon hij de misstanden van de naoorlogse
samenleving aan te kaarten. Deze artikelen werden in 1953 gebundeld in Volg het
spoor terug:
‘De titel Volg het spoor terug betekende dat de oorlog van 1940-1945 een
glimp van de huid toonde van de demon die mee over ons leven heerst en
ik nam op mij, daar een mes in te planten. Niet om het beest dood te maken,
dat zou ik ook niet kunnen, maar om te laten zien wat er onder die huid
zit. Om aan te tonen dat wij niet werkelijk van de demonie bevrijd zijn.’7
In 1949 was Charles (onder zijn eigen naam Nagel) cum laude gepromoveerd op de
dissertatie De criminaliteit van Oss, waaraan hij in 1946 voor de tweede maal
begonnen was. Hij werkte in deze eerste naoorlogse jaren als raadsheer bij het
Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden. Met zijn proefschrift werd hij de grondlegger
van de Nederlandse criminologie.8 Zijn dissertatie werd beschouwd als een voorbeeld
van het belang van onderzoek naar de oorzaken van crimineel gedrag. Later zou zijn
belangstelling verschuiven naar de relatie tussen dader en slachtoffer en naar de
politieke criminaliteit. In 1949 begon hij aan een universitaire loopbaan in
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Leiden, waar hij in 1956 benoemd werd als bijzonder hoogleraar in de penologie en
criminele sociologie. Tot 1976 zou hij aan de RUL verbonden blijven.

Onverzoenlijk anti-conservatisme
‘Ik ben verzoenlijk. Alleen niet ten opzichte van de krachten van de vijand
en zijn actuele vertegenwoordigers. Die vijand is het in nazi-fascisme
geactiveerde conservatisme. Die vertegenwoordigers zijn bv. Leopoldisten,
anti-semieten, principiële belastingontduikers, herbewapenaars van
Duitsland. En nakankerende collaborateurs’,
schreef Charles in 1954 in een verantwoording achteraf van Volg het spoor terug.9
Deze onverzoenlijkheid ten opzichte van ‘de vijand’ is de rode draad die door de
hele bundel heenloopt. Zolang hij nog bestond, kon de vijand niet vergeyen worden,
omdat hij altijd weer.proberen zou een nieuwe greep naar de macht te doen. De
naoorlogse geschiedenis had dit geleerd. De vijand, in de vorm van nazi-Duitsland
en zijn Nederlandse collaborateurs, was er niet alleen de oorzaak van geweest dat
de Nederlandse bevolking geleden had, maar vooral dat aan het zelfrespect van de
Nederlanders een zware slag was toegebracht:
‘Het is de vernedering dat hij ons angst aangejaagd heeft, ons tot bange
leugenaars maakte en ons tenslotte op onze beurt tot doodslaan dreef.’10
Het was volgens Charles deze vernedering die als verklaring diende voor het gebrek
aan belangstelling voor de bezettingsperiode. Men schaamde zich ervoor en wilde
deze vernederende periode het liefst zo snel mogelijk vergeten. En daarmee herkregen
de conservatieve krachten in de Nederlandse samenleving de kans om de maatschappij
naar hun hand te zetten.
‘Het was duidelijk dat de onzuiveren deze oorlog gewonnen hadden. Zij
hadden hun status quo behouden ten koste van de verzetslieden.’11

Het geweten versus de oude Adam
Hoe ze dat deden, beschreef Charles in korte, soms beschouwende, soms anecdotische
stukjes, met een sterk persoonlijke inslag, en met een onverhuld gevoel van
teleurstelling. Hij schreef over landverraders en hun naoorlogse rehabilitatie, over
gevaarlijk nationalisme zoals van de zionisten en de Friezen, over ‘foute’ Duitsers
die later weer hoge functies kregen en over gebeurtenissen die hij als verzetsman
had meegemaakt.
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‘[...] hoogst persoonlijke intellektuele en etiese bloedvaten en kringspieren
en ressentimenten, het zogenaamde geweten.’12
De oorlog was een manifestatie van dit kwaad en Charles. wilde met zijn boek
aantonen dat 5 mei 1945 niet een werkelijke bevrijding van dit kwaad had betekend.
Volgens hem was het kwade in ieder mens aanwezig (‘Ik ben geen humanist, want
ik geloof niet in de Mens’13), maar dat betekende niet dat de mens reddeloos verloren
was. Ieder mens kon altijd een keuze maken tussen toegeven aan deze,demon of er
tegen strijden. De verantwoordelijkheid voor deze keuze legde hij consequent bij de
mens zelf. Het was een individuele verantwoordelijkheid waar ieder mens aan
gebonden was. En dus was er geen excuus voor diegenen die in de oorlog
gecollaboreerd hadden, was er geen excuus ook om na de oorlog zachtzinnig met
deze landverraders om te springen. Zijn afkeer van foute Duitsers is ook op deze
opvatting van verantwoordelijkheid terug te voeren. ‘Het ging hem niet om de Duitsers
als categorie, maar om degenen die de keuze tussen goed en kwaad op een verkeerde
manier hadden gedaan’, was het latere oordeel van Kees Schuyt.14 De verzinnebeelding
van het kwaad was voor Charles de Oude Adam, een figuur die door al zijn geschriften
heenwandelde. De journalist Martin van Amerongen maakte in 1976 een karakteristiek
van deze Adam van Charles:
‘In 1953 las de Oude Adam De Linie, was voorstander van de doodstraf
voor gewone delinquenten, maar tevens voorstander van vrijlating van
oorlogsmisdadigers, hij vond dat Leopold nooit had mogen abdiceren en
kon niet verbijten dat wij onze militaire acties in Indonesië hadden gestaakt.
Lunshof was zijn historicus, Werumeus Buning was zijn dichter, Pyke
Koch was zijn schilder, maar Picasso achtte hij daarentegen een dolle
hond. Hij was voor “eenheid” en tegen “schotjesgeest”, hij las De
Telegraaf, hij maakte grapjes over de lafheid van de (bij zijn buren)
ondergedoken joden, hij had een prinsessenkalender in de wachtkamer
hangen en hij droomde van een preventieve oorlog tegen Rusland.’15
Vertaald naar de termen van de jaren zestig, was de Oude Adam een typische exponent
van het ‘klootjesvolk’.

Reacties op Volg het spoor terug
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Volg het spoor terug werd een klassieker in de Nederlandse literatuur. De ontvangst
was wisselend en dit stimuleerde de verkoop.16 Na vier maanden verscheen een tweede
druk en inmiddels is het boek aan een twaalfde druk bezig. Voor deze
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bundel kreeg Charles in 1953 de extra prijs van de Jan Campertstichting, en een jaar
later de prozaprijs van de gemeente Amsterdam.
De conservatieve pers sabelde Volg het spoor terug op een vernietigende wijze
neer. De Linie noemde het ‘een deerniswekkend boek van een zoeker’17, de Haagse
Post vond Charles ‘een eenzaam prediker zonder geloof’, met een gebrek aan humor
en een starre eenzijdigheid18, en Elsevier kopte zijn recensie met ‘Een straatjongen
scheldt’.19 Ook Het Parool, in de oorlog begonnen als linkse illegale krant, maar in
de jaren vijftig heel wat minder progressief, vond Charles niet overtuigend en veel
te absoluut in zijn denken. Charles was niet in staat verder te kijken dan de oorlog.20
Daarentegen was de liberale en progressieve pers heel wat positiever, zij het dat
ook hier vraagtekens gezet werden bij Charles' radicalisme. Simon Vestdijk in het
Algemeen Handelsblad was lovend over de overtuigingskracht van Charles, noemde
het boek de ‘vorm geworden stem van een geweten’, maar vond de schrijver ook een
doordrijver die af en toe ontaardde in simplisme.21 De Groene Amsterdammer was
zo enthousiast over dit ‘totale verzet tegen de totalitaire vijand’, dat ze Volg het spoor
terug tot ‘boek van de maand’ bombardeerde.22 En recensent L.J. Zimmermann van
Socialisme en Democratie rekende het tot de belangrijkste boeken, zo niet hèt
belangrijkste, dat sedert 1945 verschenen was. Tegelijkertijd vond Zimmermann
echter dat de ‘honnêteté’ van Charles weinig houvast bood voor het dagelijks
handelen, ‘[...] daar het leven in een gemeenschap slechts dankzij het compromis
mogelijk en draaglijk is.’23
Eenzelfde streven naar gematigheid vinden we in de kritiek van de historicus Pieter
Geyl in Vrij Nederland, die echter wel de meest genuanceerde was. Geyl toonde
grote bewondering voor de persoon Charles en diens overtuiging, maar had zijn
bedenkingen over diens vooroordelen en eenzijdigheid. Geyl verweet Charles dat
hij niet goed kon zetten dat de betekenis van het verzet vooral moreel was geweest,
en dat het verzet zonder de macht van militairen en politici weinig zin zou hebben
gehad. Charles leefde volgens hem volledig in de wereld van ‘Ik verdom het’, in de
geest van het puurste en meest onvoorwaardelijke individualisme en dat was nu
eenmaal niet de geest waar de maatschappelijke orde op gevestigd was. Niettemin
was Volg het spoor terug voor Geyl ‘[...] het klassieke document in onze taal van de
ontgoocheling van de verzetsstrijder.’24
Als reactie op deze recensie en op een veel negatievere radio-kritiek van Garmt
Stuiveling (‘Volg het spoor terug is een brutaal geschrift’) sprong Annie
Romein-Verschoor in De Nieuwe Stem voor Charles in de bres. Volgens haar gingen
beide critici voorbij aan de feiten waar het boek stijf van stond en richtten ze zich in
hun kritiek meer op de ‘onverbloemde en briljante’ wijze waarop Charles die feiten
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naar voren gebracht had, dan op het ten hemel schreiende van die feiten zelf. Beide
heren hadden ook niet begrepen vanuit welke ervaring Charles tot zijn opvattingen
gekomen was en dat Charles door zijn ervaring in en na de oorlog geleerd had dat
de burgermoed van het verzet oneindig meer waard was dan de zwaard-en
stengunmoed van de grootmachten.25
Het is vreemd, dat geen van de recensenten inging op één aspect van het boek dat
veertig jaar later wel heel erg in het oog springt, het a-historische karakter er van.
Charles leverde uitsluitend commentaar op eigentijdse gebeurtenissen en
ontwikkelingen, hij legde daarin meestal een link naar het (oorlogs)verleden, maar
plaatste deze ontwikkelingen niet in een bredere historische context, hij gaf er geen
historische verklaring voor. Op 10 mei 1940 begon voor Charles het jaar nul. Zijn
context was uitsluitend van morele en juridische aard, waardoor zijn benadering vrij
beperkt van karakter was.
Charles kan gerekend worden tot het progressieve deel van de Nederlandse
intellectuelen in de jaren vijftig, maar nam in deze kring een nogal geïsoleerde positie
in. Daar zijn drie verklaringen voor. In de eerste plaat zijn bovengenoemde
beperktheid in benadering. Charles mengde zich bijvoorbeeld niet in het grote debat
over het verval en de dreigende ondergang van de Westerse beschaving waar andere
intellectuelen zoals Willem Banning, H.M. van Randwijk, Fred. L. Polak en Jan
Romein zich wel intensief mee bezighielden. Zij analyseerden dit verval breedvoerig
en droegen mogelijke oplossingen in de vorm van ‘geestelijke vernieuwing’ en
streven naar ‘gemeenschap’ aan. Eigentijdse problemen werden in het kader van
deze cultuurcrisis geplaatst.26 Het vertoog over de cultuurcrisis was in zwaarbeladen,
algemene termen gesteld, terwijl Charles zijn teleurstelling over niet uitgekomen
verwachtingen aan de hand van concrete gevallen uit de doeken deed. Vanuit een
sterk ontwikkeld moreel besef klaagde Charles de Nederlanse samenleving aan en
op een bijna juridische wijze onderbouwde hij deze aanklacht met voorbeelden van
‘misdaden tegen het burgerlijk fatsoen en het geweten’.
In de tweede plaats had Charles meer affiniteit met de kring yan oud-verzetslieden,
één van de groepen die volgens Von der Dunk door de oorlog extra diep waren
getekend en bij wie de breuk niet met een pleister van conformisme kon worden
bedekt.27 Deze mensen waren vaak teleurgesteld en verbitterd omdat zij ‘[...] niet de
rol hadden mogen spelen, waarop zij recht meenden te hebben en [die] zich gepasseerd
zagen door anderen, die niet hun leven hadden geriskeerd.’28 Toch moeten we hier
een kanttekening bij plaatsen. Charles was natuurlijk ook diep getekend door de
oorlog en zou dat ook altijd blijven, maar zijn opstelling na de oorlog kwam niet
voort uit gefrustreerde ambitie om in de naoorlogse samenleving een invloedrijke
positie in te nemen. Politieke ambities had hij niet en vrij snel na

25
26
27

28

A. Romein-Verschoor, ‘Reacties op het boek van Charles’, De Nieuwe Stem 9 (1954) 221-229,
aldaar 224-225.
Zie voor dit debat over de cultuurcrisis: T. de Vries, Complexe consensus. Amerikaanse en
Nederlandse intellectuelen in debat over politiek en cultuur 1945 - 1960 (Hilversum 1996).
H.W. von der Dunk, ‘Tussen welvaart en onrust. Nederland van 1955 tot 1973’ in: Idem e.a.,
Wederopbouw, welvaart en onrust. Nederland in de jaren vijftig en zestig (Houten 1986)
9-35, aldaar 20-21.
Von der Dunk,‘Tussen welvaart en onrust’, 21.

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

34
de bevrijding heeft hij de draad van zijn vooroorlogse leven weer opgepakt, maakte
hij zijn dissertatie af en begon aan een academische loopbaan. Het was hem er vooral
om te doen dat de morele maatstaven die de basis van de daden van het verzet geweest
waren, ook in de naoorlogse politiek en samenleving richtlijnen zouden zijn. Op het
moment dat hij zich realiseerde dat dat niet gebeurde, ging hij opnieuw in verzet.
Daarbij maakte hij zich niet zozeer druk over het herstel van vooroorlogse instellingen
en structuren, maar wel over de personen die in deze herstelde structuren functies
bekleedden, terwijl ze daar volgens hem niet het recht toe hadden.29
De reacties in Socialisme en Democratie, Vrij Nederland en De Groene
Amsterdammer op Volg het spoor terug geven een derde verklaring voor Charles'
geïsoleerde positie. De recensies zijn een glasheldere afspiegeling van de
verhoudingen en opvattingen in het progressieve Nederlandse intellectuele klimaat
aan het begin van de jaren vijftig. De meerderheid van de intellectuelen uit deze
progressieve hoek waren realistische sociaal-democraten, dat wil zeggen, voorstanders
van een niet-uto-pistisch, pragmatisch socialisme dat niet langer geleid werd door
dogma's of hooggegrepen idealen. Centrale figuren van deze intellectuele kring waren
Willem Banning, Jacques de Kadt en Joop den Uyl. Sociaal-democraten moesten
zich in hun opvattingen over politiek en beleid aanpassen aan de werkelijkheid van
het moment, vond men. In de woorden van de latere minister van Financiën H.J.
Hofstra:
‘[...] wie reële invloed wil oefenen, wie als onvolmaakt mens wil werken
aan een onvolmaakte wereld, ontkomt niet aan de eisen van deze
onvolmaakte wereld en ontkomt met name niet aan het voor idealisten zo
moeilijk te aanvaarden compromis, dat nu eenmaal kenmerk van deze
wereld is.’30
In de marge van de sociaal-democratische beweging bevond zich een kleine groep
die weigerde zich aan te passen aan de politieke omstandigheden. Deze intellectuelen
wilden zich laten leiden door een meer idealistisch socialisme, waarin niet de materiële
welvaart van de mens centraal stond, maar het geestelijk welzijn. Het waren
non-conformisten, zoals ds. J.J. Buskes, H.M. van Randwijk, C.J. Dippel, en Kr.
Strijd. Ook J.B. Charles kan tot deze groep gerekend worden. Zij weigerden
compromissen te sluiten ten gunste van politieke doelen en stelden trouw aan hun
morele overtuigingen boven het behoud van de politieke positie van de Partij van de
Arbeid. Zij hadden in opvattingen veel affiniteit met onafhankelijk linkse,
niet-communistische intellectuelen zoals het echtpaar Jan en Annie Romein, Nico
Donkersloot en W.F. Wertheim die zich verzameld hadden rond de bladen De Nieuwe
Stem en De Groene Amsterdammer. Allen hadden een teleurstelling over de
naoorlogse Nederlandse samenleving gemeen.
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‘Deze na-oorlogse wereld bevalt me niet, bevalt me minder dan de
vooroorlogse, minder, en ik schrik van mijn eigen woorden, minder dan
de oorlogsjaren. Omdat de droom en het protest, deze twee gezellen van
de levende geest, als verschoppelingen onder ons ronddolen en geen
herberg meer vinden. [...] Omdat de menigte niet meer schreeuwt en niet
meer demonstreert, menen zij hen op hun hand te hebben, maar ze vergeten
dat er iets bezig is te gebeuren dat nog duizendmaal erger is dan relletjes
en een revolutie, nl. dat de mensen zo gehoorzaam en volgzaam en dood
en gedesinteresseerd zijn dat ze met Billy Graham, Abe Lenstra en Rita
Hayworth in hun midden de atoombom gelaten afwachten,’31
schreef H.M. van Randwijk in 1955. Van Randwijk, Charles en de hunnen waren
echter roependen in de woestijn. Hun maatschappijkritiek en hun verzet tegen het
heersende conformisme werden geïnterpreteerd als onvermogen om zich na de
bezettingstijd aan te passen aan het ‘normale’ leven of als pogingen tot
communistische indoctrinatie. De tijdgeest die beheerst werd door pragmatisme en
anti-communisme verhinderde dat de opvattingen van deze minderheidsgroep aanzet
werden tot een brede intellectuele discussie over het conformistische klimaat van de
Nederlandse samenleving in de jaren vijftig.

De Derde Weg
De non-conformistische minderheidsgroep van Van Randwijk en Charles cum suis
zorgde er wel voor dat het debat in ‘links’ intellectueel Nederland in de jaren veertig
en vijftig niet volledig beheerst werd door harmonie en consensus. Gemakkelijk had
deze groep het niet. Tekenend voor de manier waarop er binnen de PvdA over hun
opvattingen gedacht werd, was de reactie van de partijleiding op de oprichting van
de vredesbeweging ‘De Derde Weg’. Eenenvijftig pacifistische en socialistische
intellectuelen, waaronder ook Nagel/Charles, hadden zich in december 1951 verenigd
in deze beweging en verklaarden in een manifest dat zij zowel het Atlantisch Pact
als de Kominform afwezen. Zij zagen
‘[...] de “Derde Weg” als de weg, die uit het doodlopende slop van deze
tweeledige afhankelijkheid náár de vrede leidt.’32
Ongerustheid over de eenzijdige voorlichting in pers, film en radio, over de
toenemende Russenhaat onder de Nederlandse bevolking en over het kritiekloos
aanvaarden van de verslechterende internationale verhoudingen was de aanleiding
geweest tot het manifest. CPN-leden mochten zich niet bij de beweging aansluiten.
Een keuze voor Moskou was kiezen voor een onaanvaardbare methode om een van
oorsprong groot en goed ideaal te verwezenlijken.33 Charles koos uit morele
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sche wereldvrede zou leiden, maar omdat ‘De Derde Weg’ de keuze tussen twee
kwaden, Amerika en de Sovjet-Unie ophief.34 Het was voor hem een daad van verzet
tegen de Westerse defensie die zich hoe langer hoe meer compromitteerde tot reactie.
‘De Derde Weg’ werd vooral ondersteund uit de kring rond De Nieuwe Stem. Van
sociaal-democratische zijde stond men overwegend kritisch tegenover de beweging.
PvdA-voorzitter Koos Vorrink ging zelfs zo ver dat hij partijleden als Buskes,
Donkersloot, Nagel/Charles en De Wolff bij zich riep en bedreigde met royement
als zij hun handtekening onder het manifest niet terugtrokken. Nagel zegde bij deze
gelegenheid zijn lidmaatschap van de partij op. Enerzijds omdat hij zich door Vorrink
‘onbeschoft bejegend’ voelde, anderzijds omdat buitenlandspecialist Alfred Mozer
tijdens deze bijeenkomst aankondigde dat de PvdA er voorstander van was dat Spanje
lid van de NAVO werd.35 Al langere tijd was Nagel ontevreden geweest over het het
PvdA-beleid, maar de bereidheid om samen te werken met een fascistische dictator
was de druppel die de emmer deed overlopen. Nagels uittreden was niet meer dan
een logisch gevolg van zijn radicale anti-fascisme, dat hij belangrijker achtte dan het
socialisme.

De obsessie met Duitsland
De strijd tegen het fascisme zette hij na de publicatie van Volg het spoor terug
onverdroten voort. Aanvankelijk publiceerde hij regelmatig in het literaire maandblad
Maatstaf dat geredigeerd werd door ex-mede-verzetsstrijder Bert Bakker, vanaf 1955
schreef hij ook in De Nieuwe Stem. Van dit laatste tijdschrift was hij ook enige tijd
literair redacteur. In de essays voor deze tijdschriften bleef zijn belangrijkste criterium
voor de beoordeling van zowel individuele personen als hele naties hun opstelling
tijdens de oorlog. Voor zijn werk moest hij regelmatig in Duitsland zijn zodat hij de
kans had om zowel Westduitsers als Oostduitsers goed te observeren en de politiek
van hun regeringen te toetsen aan zijn morele criteria. Duitsland en Duitsers hadden
voor hem alles te maken met
‘[...] chicanes en dwinglandij, met de absolute brutaliteit, met het absolute
gelijkhebben, het widerspruchslos festgestellt werden, met jankerig
zelfbeklag bij uitnemend in het oog gehouden materieel eigenbelang, met
tyrannie en dood’,36
noteerde hij bij een bezoek aan dit land in 1950. En acht jaar later adviseerde hij zijn
lezers: ‘Voor een gezonde historische walgkuur moet men München gaan zien.’37
West- of Oost-Duitsland maakte weinig verschil, ook een hotel in Oost-Duitsland
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rook ‘[...] Duits, dat is een beetje naar voedsel en een beetje zurig.’38 Alleen in één
opzicht was er geen verschil tussen Oost- en Westduitsers: beiden waren ijverig en
werklustig, ‘die Arbeit soll doch klappen, nicht?’39 Hoewel hij door tegenstanders
wel voor fellow-traveller werd uitgescholden (maar dat werden alle aanhangers van
de Derde-Weg-beweging) moest Charles niets hebben van het systeem van de DDR.
Hij realiseerde zich heel goed dat Oost-Duitsland een dictatuur was en omdat hij
tegen iedere dictatuur was, was hij ook tegen die van het proletariaat. In zijn
reisverslagen uitte hij veelvuldig kritiek op de DDR. Uiterst sarcastisch kon hij zijn
over het democratisch gehalte en de vrijheid in Oost-Duitsland, mild ironiserend was
hij over het dagelijks bestaan: ‘[...] de kranen spuiten prachtig zeer heet en zeer koud
water, dat kón niet beter.’ Hij noteerde dat er files huisvrouwen voor de
groentenwinkels stonden, dat Oostberlijnse restaurants in lelijke burgerlijke stijl
ingericht waren, dat de rechtspraak onrechtvaardig was en dat overal portretten van
staatspresident Pieck hingen. Maar, haastte hij zich hier aan toe te voegen, wat de
nazi's hebben uitgehaald, is allemaal nog veel erger.40 En als hij door Oost-Berlijn
liep, voelde hij zich tevreden bij de aanblik van ruïnes, vervallen huizen en armoede.
Deze Duitsers hadden tenminste moeten boeten voor hun zonden.
Uiteraard toonde hij zich fel tégen de herbewapening van West-Duitsland en de
aansluiting van de BRD bij de NAVO. Zijns inziens zou dat aan talloze nazi's de
kans bieden opnieuw een greep naar de macht te doen. De latere benoeming tot
opperbevelhebber van de NAVO van generaal Speidel, die zijn sporen in het Derde
Rijk had verdiend, was het bewijs van Charles' vooruitziende blik.
Eerst in 1959 zien we een vprschuiving in Charles' houding ten opzichte van
Duitsland en de Duitsers optreden. In een rede ter gelegenheid van de prijs Stichting
Kunstenaarsverzet 1942-1945 die hij in dat jaar ontving, pleitte hij voor een normale
gedifferentieerde, houdingten opzichte van Duitsers.41 Alleen de fascisten onder hen,
zowel in Oost- als in West-Duitsland, moesten verketterd blijven. Charles
onderbouwde in deze rede voor het eerst zijn bezwaren tegen het Duitse volk zonder
direct te vervallen.in het Duitse oorlogsverleden. Volgens hem was het probleem
van de Duitser, en in mindere mate ook van de Nederlander, dat hij zo weinig
vertrouwen had in zijn eigen persoon. Individuele invloed op en verantwoording
voor het practisch functioneren van de samenleving was nu eenmaal in Duitsland
een minder op prijs gestelde zaak. Democratie had daarom weinig kunnen uitrichten
in West-Duitsland. Als vanzelfsprekend stelden Duitsers zich en masse op achter
partij, regering of internationaal blok en lieten zich leven door massificatie en
gemeenschapsdwang, terwijl de individuele persoon, ‘de macht van de kleinste
eenheden’ niet telde. En juist de individuele mens, diens keuzes en beslissingen,
telde voor Charles zwaar. De mens moest ‘worden als kiezelstenen: hard en
manoevreerbaar’, en dus non-conformistisch, ook al wekte dat de haat van de
conformistische meerderheid op.42
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Hoewel Charles' oordeel over Duitsland aan het einde van het decennium wat milder
geworden was, verdween zijn afkeer van het Duitse oorlogsverleden nooit, zeker
niet wanneer eigentijdse gebeurtenissen de herinnering aan de periode ‘40-’45 deden
oplaaien. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1962-1963 toen er voorbereidingen werden
getroffen om Westduitse soldaten in het Brabantse Budel te legeren. Aan het slot
van een stille tocht tegen dit voornemen op 26 januari 1963, legden Charles en de
schrijfster Marga Minco een krans op het eregraf van Budel, waar door de Duitsers
vermoorde verzetsmensen begraven waren. Ook zijn artikel in Vrij Nederland twee
jaar later, gericht tegen de verloving van Beatrix en Claus, toonde zijn
onverzoenlijkheid tegenover álle verantwoordelijken voor de nationaal-socialistische
wandaden, ongeacht of zij generaal waren geweest, of slechts voor hun nummer
opgekomen waren.

Joegoslavië en Hongarije
Voor Charles was het nationaal-socialisme een ernstiger vorm van totalitarisme dan
het communisme en ook hierin onderscheidde hij zich van de meeste van zijn
tijdgenoten. Zowel door de ‘pragmatische’ als de ‘idealistische’ socialistische
intellectuelen werd het communisme beschouwd als een even groot kwaad als het
nationaal-socialisme. In de strijd tegen het communisme werd ook voortdurend
gerefereerd aan het nationaal-socialistische ‘voorbeeld’ en werden Hitler en Stalin
op één lijn gesteld. Charles verafschuwde het communisme, maar een dergelijke
dictatuur was voor hem tot op zekere hoogte nog acceptabel. Het socialisme was
immers van oorsprong een vorm van verzet geweest tegen ‘de kapitalistische,
imperialistische, kolonialistische wereld’ en niet, zoals in het geval van het fascisme,
een greep naar de macht van conservatieve krachten.43 Deze begrijpelijke, maar
niettemin naïeve opstelling versterkt de indruk dat voor Charles ethische motieven
en idealen altijd het zwaarst wogen. Degene die opkwam voor ‘het geloof in gelijke
menselijke waardigheid van alle individuen’ kreeg van hem meer krediet dan degenen
die ‘het belang van de ene mens boven dat van de andere’ stelde.
Zijn reactie op de onderdrukking van de Hongaarse opstand in 1956 en zijn houding
tegenover Tito onderbouwen dit. Tito was voor Charles een oorlogsheid, die zich
met zijn partisanenleger niet alleen had verzet tegen de Duitsers maar ook nog strijd
had moeten leveren tegen de door de geallieerden gesteunde Tsjetniks onder leiding
van generaal Mikailowitsj. Tito's overwinning op de Duitsers was in zijn ogen
tegelijkertijd een overwinning op de reactie in de persoon van de conservatieve
Mikailowitsj geweest. Een tweede reden voor zijn bewondering voor Tito lag in de
Joegoslavische houding ten opzichte van de Sovjet-Unie in 1948. Tito was niet door
de knieën gegaan voor militaire dreiging en had zich niet in paniek laten corrumperen
door Amerika in de armen te vliegen. Volgens Charles kon Nederland, dat twintig
maal minder bedreigd werd en economisch veel minder kwetsbaar was,
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daar wat van leren: ‘De Nederlander [...] wordt bloedrood van schaamte over zijn
regering, over zijn pers, over zijn volk.’44 Die regering had Nederland verbonden met
Duitse executeurs, beulsknechten, sergeanten en kolonels die de oorlog hadden
overleefd en die nu de ruggegraat van het nieuwe Duitse leger vormden.45 Die regering
had toegestaan dat oud-Hitler-generaal Speidel opperbevelhebber van de NAVO was
geworden en had als haar eigen minister van Defensie generaal Staf gekozen, die in
de oorlog actief meegewerkt had om Nederlandse arbeidskrachten naar Oost-Europa
te sturen.46
Charles' reactie op het neerslaan van de Hongaarse opstand was zeer uniek. Charles
stelde dat het natuurlijk heel afschuwelijk voor Hongarije was om satellietstaat van
de Sovjet-Unie te zijn, maar, vroeg hij zich af, wat was Hongarije vóór het in deze
rampzalige toestand geraakte? Ook een satellietstaat, maar dan van Hitler-Duitsland.
In het kielzog van de Duitse legers waren Hongaarse soldaten brandend en moordend
de Sovjet-Unie binnengetrokken en dus vond hij:
‘[...] dat niemand er bezwaar tegen kan maken, dat die toestand (van
satellietstaat, TdV) lang genoeg moest aanhouden om Rusland het gevoel
te geven dat de aanval voorgoed teruggeslagen, schadevergoeding betaald
en enige veiligheid verzekerd was.’47
Ook vóór de aansluiting bij het Derde Rijk was Hongarije een dictatuur, evenals de
meeste andere satellietstaten van de Sovjet-Unie. En dus was het volgens Charles
een simplisme om het voor te stellen alsof de arme Hongaren na de Tweede
Wereldoorlog op noodlottige wijze onder het absolutisme geraakt waren: ‘Men
vergeet gauw. Men doet het graag.’ De lezer van dit artikel ‘Eastern Approaches’
kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat Charles eigenlijk bedoelde: eigen schuld,
dikke bult; de satellietstaten krijgen wat hun toekomt.

Weervarkens
Charles' afkeer van fascisten en communisten was groot, maar zijn haat tegen
excommunisten van het kaliber ‘renegaten’ was zo mogelijk nog groter. Meer dan
eens werden deze renegaten doelwit van zijn kritiek. Dergelijke ex-communisten
waren in Charles' ogen hypocrieten die meedraaiden met de wind van de tijd en die
geen eigen overtuiging of moreel besef hadden:
‘De sociale zekerheden zijn binnen, wij hoeven niet meer links te zijn. De
linkse goodwill van na de oorlog is verdwenen, wij hoeven niet meer rood
te doen. Wij hebben met het communisme gekoketteerd of zijn zelfs lid
van de C.P.N. geweest, maar nu zijn we nihilist. Van links zijn wij link
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geworden. Het is de tijd van de renegaten, van oud-theologen en
oud-commumsanten.’48
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Weervarkens, noemde hij hen in 1957, in een artikel naar aanleiding van de heftige
Nederlandse reactie op de onderdrukking van de Hongaarse opstand in november
1956. In Charles' ogen was het gebeuren in Hongarije voor ex-communisten,
ex-anarchisten en ex-communisanten vooral een uitgelezen kans geweest om in het
openbaar ‘de partij te kiezen van het meerderheidsgelijk’.49 Volgens hem waren er
twee soorten oud-communisten. Degenen die hun idealisme bewaard hadden, maar
de partij verlaten hadden omdat zij het geloof in de communistische methodes hadden
verloren. En degenen die tégen datgene waren, waar zij eens vóór waren, en die als
ex-communisten de rest van de wereld wilden dwingen om op precies dezelfde wijze
tegen het communisme te zijn zoals zij. De ex-communist was wat methode en
principe betreft niet veranderd:
‘Hij is bereid gebleven om de Duivel te charteren als bondgenoot tegen
Beëlzebub.’50
Met andere woorden: de ex-communist ging over lijken om zijn doel te bereiken.
Exponent van dit renegatendom was Jacques de Kadt, politiek commentator,
Tweede Kamerlid en tot het einde van de jaren vijftig buitenlandspecialist van de
Partij van de Arbeid. Volgens Charles ontbrak het De Kadt aan gevoel en moreel
besef en was hij in dit opzicht niet veranderd sinds de jaren twintig toen hij nog
communist was.
De Kadt was inderdaad in de jaren veertig en vijftig een uiterst onverzoenlijke en
bij vlagen irritante anti-communist die er niet voor terugschrok om uit naam van dit
anti-communisme herhaaldelijk te pleiten voor forse uitbreiding van de Nederlandse
defensie en voor beroepsverboden van (vermeende) communisten en fellowtravellers.
Met zijn fervente steun aan Amerika verpersoonlijkte De Kadt in de ogen van Charles
het reactionaire conservatisme dat even gevaarlijk was als de totalitaire dreiging uit
het oosten. Charles schreef het nergens expliciet, maar het lijkt alsof hij De Kadt
beschouwde als het prototype van de opportunist die zelf geen innerlijke overtuiging
had maar zijn opstelling liet afhangen van de politieke situatie van het moment. Hij
rekende De Kadt tot de ‘weervarkens’, een kruising tussen weerhanen en weerwolven.
Weervarkens waren intolerante en tyrannieke verklikkers, die wisten uit welke hoek
de wind waaide, en die zich daaraan aanpasten.51
Charles oordeelde hier wel heel streng en eenzijdig over De Kadt en ging in zijn
oordeel volledig voorbij aan die episoden in De Kadts leven en loopbaan waarin deze
wel degelijk getoond had een onafhankelijk oordeel te hebben. De Kadt had de
communistische partij verlaten uit afkeer van de rechtlijnigheid en a-democratische
partijstructuur, hij had in de oorlog niet gecollaboreerd maar was slachtoffer geweest
van het Japanse fascisme en als een van de weinigen had hij tijdens het
Nederlands-Indonesische conflict gepleit voor een spoedige onafhankelijkheid van
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Nederlands-Indië. En in zijn belangrijkste boek Het fascisme en de nieuwe vrijheid
uit 1939 had hij zich een fervent tegenstander van het totalitaire fascisme getoond.
In zijn oordeel over De Kadt liet Charles zien dat hij weinig oog had voor de
individuele context van de figuren waarover hij oordeelde. Zijn fixatie op conformisme
kon daarom gemakkelijk leiden tot kortzichtigheid. Toch is ook deze kortzichtigheid
te verklaren. Zijn diepgewortelde geloof in de noodzaak tot het plegen van verzet
als enige strijdmiddel tegen het kwaad liet nu eenmaal weinig ruimte voor nuancering.

Onvoorwaardelijk verzet
In 1962 werden de artikelen die sinds 1953 verschenen waren in De Nieuwe Stem,
Maatstaf en Vrij Nederland gebundeld in Van het kleine koude front. Het boek werd
uitgegeven door De Bezige Bij, waarvan Charles vanaf 1959 voorzitter was. Deze
bundel is wat strakker gestructureerd dan Volg het spoor terug en bestaat uit vier
delen. In het eerste deel staan Charles' artikelen over de twee Duitslanden en de
Duitsers van toen en nu en het tweede deel gaat over naoorlogs niet-gerechtvaardigd
eerherstel (van autofabrikant Van Doorne, secretaris-generaal Hirschfeld, de
componist Badings en de letterkundige G. Stuiveling). In het derde deel behandelt
hij de ‘oorlog-van-nu’ (‘De koude oorlog van vandaag en de hete oorlog van twintig
jaar geleden zijn tweelingen’52) en het laatste deel bevat artikelen over de ‘onheilige
alliantie van eigenbaat, vroomheidswaan en geweld’. Wat in vrijwel al deze artikelen
opvalt, is hoe hij vasthoudt aan de criteria waarmee hij misstanden te lijf gaat.
Relativering was Charles vreemd, en daarmee ook schijnheiligheid. Voor hem bestond
er geen kwaad in gradaties. Het ene kwaad op de wereld maakte het kwaad elders
niet minder erg:
‘Iemand die beweert dat wij nu maar niet meer over de verleden hete oorlog
van Franco, Hitler en Mussolini moeten praten omdat er een koude oorlog
te doorstaan is, is een domoor of een bedrieger en meestal beide.’53
En dus mocht het Duitse oorlogsverleden niet verdoezeld worden door de dreiging
uit de Sovjet-Unie:
‘Van onze tijd wordt opzettelijk of uit onmacht een warboel gemaakt. [...]
Als wij boven op de geschiedenis staan - wanneer ik dit krankzinnige beeld
even mag gebruiken - hebben wij er geen idee van dat die berg in sediment
na sediment afwisselend door westerstormen en oostervloeden opgelegd,
in laag na laag opgebracht is. [...] Het enige dat de mens kan doen om daar
niet in begraven te raken, is deze gelaagde struktuur in het oog houden.
Men kan alleen menselijk leven als men distantie neemt tot wat door de
stroom van links en wat door die van rechts wordt aangevoerd, weigert
zich er door te laten overdekken en alles op zichzelf naar één maatstaf te
beoordelen. Ik weiger dat wat ik beleef, te ervaren als een moerassige
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De moerassige janboel van de jaren vijftig, met zijn problematiek van nieuwe
wereldverhoudingen en internationale spanningen, van wederopbouw, van het in
stand houden van de rooms-rode coalitie en van dekolonisatieperikelen, mocht volgens
Charles geen excuus vormen voor vertroebeling van de beoordelingscriteria van goed
en kwaad. Eén van de figuren die hij verantwoordelijk hield voor deze janboel was
Joseph Luns, door Charles meestal ‘de hese hufter’ genoemd:
‘Het ongelofelijke wat minister Luns op zijn geweten heeft: Enorm
economisch verlies aan geld en relaties, aan goodwill in Zuidoost-Azie,
om niet te spreken van de doden, en van het feit dat ons land het Albanië
van de NAVO geworden is. Dat danken we aan meneer Luns en de roomse
politiek in Nederland. Dat de PvdA om op sociaal-economisch gebied te
kunnen samenwerken met de roomsen, die offers gebracht heeft, is niet te
vergeven. ’55
Verschuivingen in dergelijke maatstaven waren ontoelaatbaar, omdat het fascisme
daarmee, meer dan bij handhaving van zuivere criteria, in stand gehouden zou worden.
Charles was niet zo naief te geloven dat het kwaad uitgeroeid zou kunnen worden
(‘ik heb geen heilsverwachtingen’), maar hij leefde wel in de overtuiging dat er
onvoorwaardelijk verzet tegen gepleegd moest worden, omdat anders het kwaad nog
erger zou worden. Erkenning van de rechtvaardigheid van dit verzet was de logische
consequentie van deze opstelling. Daarom was het in zijn ogen ook onmogelijk dat
Nederland een vriendschapsverdrag met Duitsland zou sluiten, omdat dat een
ontkenning van de rechtvaardigheid van het Nederlandse verzet in de oorlog zou
betekenen.56

Een voorbeeld van zuiver en compromisloos denken
Van het kleine koude front, was, evenals Volg het spoor terug, een succes. In zeven
maanden werden 12.000 exemplaren van het boek verkocht. Bijna vijfentwintig jaar
na de eerste publicatie van Van het kleine koude front beschreef de publicist Henk
Bakker welke indruk dat boek indertijd op hem en zijn generatie gemaakt had:
‘[...] Ik herinner me hoe ik in 1962 Van het kleine koude front heb
verslonden - voor de prijs van zes gulden vijftig. Ik was bij lange na niet
de enige. Hier trof mijn (studenten)generatie aan wat ze in die jaren had
gemist. Het was ook een kennismaking met oorlog en bezetting op een
heel andere manier dan we gewend waren.’57
Bakker en zijn medestudenten zullen in 1962 ongeveer twintig jaar oud geweest zijn.
Zijn uitspraak geeft ons de mogelijkheid het begrip ‘jongeren’ in de context
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van de ‘beweging van zestig’ nader te specificeren. Terecht merkt Doeko Bosscher
op dat ‘de naoorlogse generatie’ (geboren tussen 1946 en 1949) te jong moet zijn
geweest om de discussies over de Tweede Wereldoorlog die vanaf het begin van de
jaren zestig losbarstten, goed te volgen.58 Anders was dit blijkbaar met de jongeren
die in de oorlog geboren waren en die in 1962 Van het kleine koude front ademloos
verslonden.
Charles' boek bood hun een voorbeeld van zuiver denken en leven. Jongeren in
de leeftijd rond de twintig hebben een sterke behoefte aan een scherpe definiëring
van goed en kwaad, zowel in hun persoonlijk als in hun maatschappelijk bestaan.
Charles reikte hun die definitie op een presenteerblaadje aan, en gaf hun tegelijkertijd
argumenten om zich af te zetten tegen de generatie van hun ouders. Charles' onvrede
over de manier waarop de Nederlandse samenleving zich na de oorlog ontwikkeld
had, viel goed in te passen in hun eigen onvrede over de Nederlandse samenleving
aan het begin van de jaren zestig. Het ‘fascisme’ dat zij in hun eigentijdse samenleving
meenden te onderscheiden, konden zij met behulp van Charles' werk terugvoeren op
de fouten die door de Nederlandse bevolking in en na de oorlog begaan waren. De
ontsporing in de oorlog was nooit rechtgezet, het kwaad was niet uitgeroeid door het
opportunisme en de compromisbereidheid van de naoorlogse overheid en politiek.
Het was juist ook deze overheersende pragmatische instelling, samen met een
grote toekomstgerichtheid en de gespannen internationale situatie in de jaren vijftig
die verhinderden dat de thema's die Charles aanroerde in zijn werk, onderwerp van
grote debatten werden. Hoewel hij veel gelezen werd, bleef Charles een marginale
figuur, omdat hij niet goed paste in het politieke en culturele klimaat van de
naoorlogse jaren veertig en vijftig. Hij was niet de enige. Ook de twee groepen, waar
hij qua ideeën de meeste verwantschap mee had, kritische socialistische intellectuelen
en ex-verzetsmensen, bevonden zich in een marginale positie. Wel vormden zij, wat
bombastisch uitgedrukt, het ‘geweten’ van de Nederlandse samenleving en politiek
en zorgden ze ervoor dat de discussies over eigentijdse ontwikkelingen levendig
waren. Charles nam binnen deze groepen een bijzondere positie in omdat hij
voortdurend terugkwam op het fundamentele kwaad dat het fascisme voor hem
vertegenwoordigde. Zijn radicalisme en rechtlijnigheid en zijn weigering om
compromissen te sluiten werden hem toen niet in dank afgenomen. Voor Charles
was ‘de vijand van gisteren’ nog steeds de vijand van vandaag omdat in zijn ogen
die vijand niet afdoende verslagen was.
Natuurlijk kan men Charles' opstelling als naïef en niet realistisch beschouwen,
zoals Von der Dunk lijkt te doen.59 Maar het is de vraag of Charles daarmee geen
onrecht wordt gedaan. Charles gaf in zijn werk blijk van een fundamentele overtuiging
die zijns inziens grondslag had moeten zijn van alle politieke besluitvorming in de
naoorlogse periode. Iedere samenleving, zeker een samenleving die een lange periode
van onderdrukking en chaos heeft doorgemaakt, heeft mensen nodig
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die zich bezinnen op haar grondbeginselen. J.B. Charles deed dat na de oorlog door
een duidelijke scheiding tussen goed en kwaad aan te brengen. De oorlog had hem
daarvoor de criteria verschaft, maar diezelfde oorlog en een nieuwe, koude oorlog
zorgden ervoor dat Charles met zijn aanklachten in een geïsoleerde positie terecht
kwam. Zijn radicalisme en de non-conformistische manier waarop hij zijn opvattingen
uitdroeg, zorgden er wel voor dat hij achteraf gezien een waardevolle bijdrage heeft
geleverd aan het debat over politiek en samenleving in de jaren vijftig. Vanuit het
perspectief van de jaren zestig vormt zijn werk dan ook één van de vernieuwende
tendenties die naast restauratie het politieke en maatschappelijke klimaat van de jaren
vijftig kenmerkten.
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De slag om Dennendal
Een terugblik op de jaren vijftig
vanuit de jaren zeventig
Ido Weijers
Kunnen we voor de jaren vijftig van een stille revolutie spreken? Kunnen we in die
‘stille’ jaren vijftig al voorbodes zien van de luidruchtige fase vanaf midden jaren
zestig tot halverwege de jaren zeventig?1 Op zoek naar een antwoord op deze vraag
kies ik een invalshoek vanuit die laatste fase, vanuit een ‘revolutionaire’ episode uit
de eerste helft van de jaren zeventig: de affaire Dennendal. Dennendal stond in
meerdere opzichten model voor wat er in die ‘jaren van de omwenteling’ voor velen
op het spel stond. Ik wil deze kwestie bekijken vanuit de vraag in hoeverre het gevecht
dat zich daar tussen 1971 en 1974 voordeed op het terrein van de geestelijke
gezondheidszorg wellicht al in de jaren vijftig werd voorbereid.
Aan de hand van een analyse van deze kwestie wil ik een punt verduidelijken dat
ik mis in de meeste terugblikken op de ontwikkeling van de Nederlandse cultuur na
de oorlog. Zowel in de reflectie op de eerste twee decennia na de bevrijding als in
de beschouwingen over de daarop volgende rumoerige periode mis ik over het
algemeen een element dat ik als karakteristiek beschouw voor de eerste periode en
dat in mijn ogen tevens een beslissend aspect is van de relatie tussen beide periodes.
Het gaat mij hier om een kenmerkend Nederlands perspectief, een tolerant
pedagogisch perspectief op maatschappelijke vraagstukken. En het is in mijn ogen
juist dit perspectief dat ons land in belangrijke mate ‘rijp maakt’ voor de jaren zestig.
‘Rijp maken’ bedoel ik hier niet in de zin waarin Jamison en Eyerman menen dat
partisan intellectuals als Hannah Arendt, Herbert Marcuse en Erich Fromm in de
jaren vijftig in de Verenigde Staten het culturele zaad voor de jaren zestig zouden
hebben gezaaid.2 Jamison en Eyerman stellen dat de bewegingen van de jaren zestig
voortbouwen op het gedachtengoed dat door deze eenlingen in het vorige decennium
was aangedragen in The Human Condition (1958), Eros and Civilization (1955) en
The Sane Society (1955). In de Nederlandse context gaat het echter allerminst om
het werk van kritische eenlingen in de marge van de maatschappij. Het gaat juist om
een collectieve gedachtenontwikkeling die al in de jaren veertig op

1
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De meest overtuigende studie waarin althans op lokaal niveau aannemelijk wordt gemaakt
dat in ons land in de jaren vijftig de kiemen van de bewegingen van de jaren zestig liggen is
de bundel over Den Bosch onder redactie van Tjitske Akkerman en Siep Stuurman, De
zondige Rivièra van bet katholicisme. Een lokale studie over feminisme en ontzuiling
1950-1975 (Amsterdam 1985).
A. Tamison en R. Everman. Seeds of the Sixties (Berkeley 1994).
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gang komt en die in de jaren vijftig in brede kring wordt aanvaard en verder en
markanter uitgewerkt. Dat tolerant pedagogisch perspectif kan in eerste instantie
worden beschouwd als de culturele erfenis van de Doorbraak. Op het niveau van de
politiek is het succes van de Doorbraak zoals bekend gering. Op het niveau van de
cultuur, dat wil zeggen op maatschappelijke terreinen als opvoeding, geestelijke
gezondheidszorg, maatschappelijk werk en strafrecht, is haar invloed echter groot.
Na de oorlog ontwikkelt zich in ons land een brede intellectuele elite, die richting
en inhoud gaat geven aan wat kan worden aangeduid als een nieuwe politiek van het
persoonlijke. Overtuigd van de noodzaak van vernieuwing en modernisering van het
maatschappelijk leven richt zij zich op de hulp die de Nederlandse bevolking daarbij
in haar ogen nodig heeft voor de modernisering van haar persoonlijk leven.
Modernisering vereist in de opinie van deze elite zorgvuldige begeleiding.
Gemeenschapszin en persoonlijke verantwoordelijkheid zijn daarbij haar
sleuteltermen. Ik zal deze kenmerkende, tolerant pedagogische denktrant hier iets
verder uitwerken voor de sfeer van het strafrecht.

Tolerantie in verbondenheid
In de sfeer van justitiële bemoeienissen met crimineel gedrag betekent deze
pedagogische denktrant dat het accent al gauw komt te liggen op pogingen tot begrip
van dat gedrag. Het uitgangspunt is dat er goed naar de delinquent geluisterd moet
worden. De criminele daad moet, zoals de criminoloog Ger Kempe het in 1950
formuleert als een ‘in se zinvolle uiting’ worden geaccepteerd om vanuit die
fundamenteel aanvaardende houding tot werkelijk contact met de delinquent te
kunnen komen.3 Die aanvaardende houding past in het streven straf en maatregel in
te zetten om maatschappelijke herintegratie van de delinquent te bereiken. De daarover
in de jaren na de oorlog in ons land bestaande consensus resulteert begin jaren vijftig
in de uitdrukkelijke vermelding van de doelstelling van maatschappelijke integratie
in de nieuwe Beginselenwet Gevangeniswezen.
In de ons omringende landen wordt na de oorlog de gedachte van de Défense
Sociale populair, waarbij een sterke nadruk wordt gelegd op resocialisatie van de
delinquent in het kader van effectieve misdaadbestrijding.4 In ons land kwam
daarentegen veel minder het accent te liggen op de noties van maatschappelijke
effectiviteit en beveiliging. Strafrechtpleging werd niet zozeer als techniek van
misdaadbestrijding beschouwd, maar als een principiële confrontatie tussen de
samenleving en haar delinquenten. Noties als schuld, verantwoordelijkheid en
vergelding, die voor de Défense Sociale irrelevant waren, werden hier juist centraal
gesteld en opnieuw ingevuld. Ging het bij de Défense Sociale primair om
‘beveiligingsijver’, in ons land wordt het naoorlogs enthousiasme voor herintegratie
van de maatschappelijk ontspoorde in toenemende mate gedragen door
‘verzorgingsijver’. De zogenoemde ‘Utrechtse School’ rond Willem Pompe, Ger
Kempe en Pie-

3
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G. Kempe, Schuldig zijn (Utrecht 1950).
A.J. Machiels, ‘Défense Sociale’, Tijdschrift voor Criminologie (1979) 67-82.

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

47
ter Baan maakt zich tot belangrijkste pleitbezorger van deze aanpak.5 Als het strafrecht
zich primair richt op de notie van gevaar en maatschappelijke beveiliging dan betekent
dat dat er onaanvaardbaar onderscheid wordt gemaak tussen burgers, stelt Pompe.
In plaats van wantrouwen dient juist vertrouwen de basis te vormen waarop ons
strafrecht hoort te functioneren. Straffen en maatregelen dienen zo te worden ingericht
dat daarmee de veroordeelde in staat wordt gesteld het vertrouwen van de
gemeenschap dat hij met zijn misdaad heeft gekwetst terug te winnen. Van zijn kant
moet de delinquent de gemeenschap kunnen tonen dat hij het weer goed wil maken.
Hij moet (steeds weer) in de gelegenheid worden gesteld om te laten zien dat hij dat
vertrouwen ook waard is.6
Het accent op het vertrouwen dat men de delinquent volgens deze gedachtedient
te geven berust dus op de veronderstelling dat deze zich van zijn kant emotioneel
maar vooral ook moreel gebonden acht aan de gemeenschap. De ‘verzorgingsijver’
die het Nederlandse strafrecht in het derde kwart van deze eeuw typeert, veronderstelt
deze samenhang tussen persoonlijke verantwoordelijkheid in een zich gebonden
weten aan de gemeenschap. De tolerantie waar Pompe en anderen voor pleiten heeft
niets te maken met vrijblijvendheid. Tolerantie gaat in dit perspectief onverbrekelijk
samen met (een beroep op) gemeenschapsbesef. Datzelfde geldt voor ‘zijn’ en
‘behoren’: enerzijds veronderstelt men een dergelijke gemeenschapszin bij elk
individu, ook degene die zich daar met zijn misse daad tijdelijk aan onttrekt; anderzijds
stelt men zich ten doel om straf en maatregelen in te zetten om een dergelijke
gemeenschapszin te helpen herstellen. Deze tolerante, invoelende houding impliceert
in die zin een culturele kritiek op individualisme, althans op een moderniteit die het
individu opvat en benadert als een op zichzelf existerende eenheid. Men wil het
(afwijkende en criminele) handelen van het individu juist steeds proberen te begrijpen
als uitdrukking van de (beschadigde) sociaalpsychische existentie van de persoon.
Men realiseert zich voortdurend, zoals Baan, de inspirator van de Nederlandse
tbs-praktijk na de oorlog stelt, ‘hoe achter een façade van brutaliteit, sluwheid,
onbetrouwbaarheid, hardheid, gevoelloosheid, schijnheiligheid, etc. veelal, zo niet
altijd, een uitermate angstige, kwetsbare, gevoelige tot overgevoelige, meestentijds
hoge morele idealen koesterende, gebutste, platgedrukte, fijngeknepen, ernstig
mishandelde persoonlijkheid schuilgaat.’7
Onder invloed van deze benadering staat het Nederlandse strafrecht tot ver in de
jaren zeventig in het teken van een typerende ‘accomodatie’-aanpak, waarbij niet
het efficiënt opsluiten voorop staat, maar juist het waar mogelijk vermijden van
opsluiting en daarmee van sociale uitsluiting.8 In tegenstelling tot de omringende
landen vertoont de verhouding van het aantal gevangenen tot het totale aantal inwoners
hier sinds 1950 dan ook een opvallende daling, die haar laagste punt bereikt
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Zie mijn boek Terug naar het behouden huis. Romanschrijvers en wetenschappers in de
jaren vijftig (Amsterdam 1991).
W.P.J. Pompe, Vijf opstellen van Willem Pompe (Zwolle 1974).
P.A.H. Baan, ‘Forensische psychiatrie’, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 14 (1959)
218. Zie ook mijn artikel: ‘De misdadiger. Over strafrecht, psychologie en behandeling’ in:
J. Jansz en P. van Drunen ed., Met zachte hand: opkomst en verbreiding van het psychologisch
perspectief (Utrecht 1996).
E. Blankenburg en F. Bruinsma, Dutch Legal Culture (Deventer 1994) 52.
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in 1975. Vanaf dat jaar treedt een langzame stijging op met eind jaren tachtig een
duidelijke versnelling (en inmiddels bevindt ons land zich in de voorste linies wat
betreft capaciteit en gebruik van gevangeniscellen). In elk comparatief onderzoek
naar Europese strafrechtsystemen wordt erop gewezen dat Nederland sinds begin
jaren vijftig een nadrukkelijk pedagogische oriëntatie te zien geeft en daarop
aan-sluitend in vergelijking met andere landen een opvallend tolerant klimaat kent
(en dat rond 1975 sprake is van een omgekeerde beweging).9
Dat element blijft onderbelicht in de Nederlandse studies van de eerste decennia
na de oorlog. En in de recente studies van de jaren zestig komt het evenmin voldoende
naar voren, als het überhaupt al wordt opgemerkt. Zo poneert Hans Righart in De
eindeloze jaren zestig de these van een dubbele generatiecrisis als conceptueel kader
voor de woelige jaren zestig. Die these biedt weinig ruimte voor de gedachte dat daar
dwars doorheen sprake zou kunnen zijn van een misschien wel minstens zo typerende
continuïteit, van een typisch Nederlandse tolerante houding, ook tijdens de
hoogtijdagen van het activisme van nozems en provo's. Righart meent, zonder dat
overigens echt uit te werken, dat de oudere, vooroorlogse generatie door de snelle
materiële veranderingen, de modernisering en de ontzuiling als geheel in crisis raakt.
Hij stelt dat het eigene van de Nederlandse jaren zestig daarin zou bestaan ‘dat zij
plaatsvonden in een land dat zich tot die tijd had kunnen onderscheiden door zijn
verzuilde maatschappelijke structuur en een krachtig conservatisme in de
sociaal-culturele sfeer.’10
In zijn boek wordt dan ook nauwelijks aandacht besteed aan het kenmerkende
tolerante klimaat, waarin de opstand van de jeugd in ons land relatief soepel werd
opgevangen. Toch was het precies het hierboven aangeduide tolerant
pedagogisch-juridische klimaat vanwaaruit de genuanceerde benaderingen van provo
door vooraanstaande juristen als Langemeijer en Enschedé kunnen worden verklaard.11
Het was eveneens dit klimaat dat het mogelijk maakte dat een mafkees als Robert
Jasper Grootveld als ‘antirookmagiër’ halverwege de jaren zestig elke zaterdagavond
rustig zijn gang kon gaan met een ritueel rond het Amsterdamse Lieverdje dat steevast
eindigde in een ‘brandoffer’. En datzelfde klimaat maakte het mogelijk dat vijf jaar
later enkele meters verderop begripvol met de bezetters van het Maagdenhuis werd
onderhandeld.
Waar Righart slechts oog heeft voor generatieconflicten en crises, zou ik eerder
de aandacht willen vestigen op de wijze waarop in de jaren zestig vaak verrassend
snel begrip werd opgebracht voor wilde ideeën en vurig enthousiasme. Waar in De
eindeloze jaren zestig het beeld wordt beheerst door de gedachte van een
onoverbrugbare kloof tussen de vooroorlogse generatie en de jongeren, dringt zich
bij enige vergelijking juist de constatering op dat jong en oud in ons land opvallend
gemakkelijk met elkaar bleven communiceren. Dat is precies de invalshoek die James
9
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Zie D. Dowries, Contrasts in tolerance (Oxford 1988); V. Ruggiero, M. Ryan en J. Sim ed.,
Western European penal systems (London 1995); C. Harding e.a. ed., Criminal justice in
Europe (Oxford 1995).
H. Righart, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict (Amsterdam
1995) 31.
Ibidem, 229-235. Vergelijk de brochure De kroning en de woning die Peter Hoefnagels
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30 april 1980 tijdens de inhuldiging van de nieuwe koningin.
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Kennedy kiest in Nieuw Babylon in aanbouw. Kennedy stelt dat het juist in ons land
wel mee viel met die kloof: ‘Artistieke vrijheid, openheid, economische zekerheid,
autonomie van de jeugd, vrije seksuele ethiek, individuele zelfontplooiing,
wantrouwen tegen externe regels en beperkingen, zorgen over de kwaliteit van het
leven - al deze punten die door de tegencultuur werden benadrukt, waren variaties
op waarden die al weerklank hadden gevonden binnen de dominante cultuur. De
veronderstelde bodemloze ideologische kloof bleek, in elk geval in Nederland, vaak
niet meer dan een greppel. De meeste verschillen tussen de middenklasse en de
tegencultuur, tussen jong en oud, waren geen verschillen in soort, maar in mate - hoe
ver, hoe snel, hoe diep, hoe breed.’12
Nederland dankt zijn tolerante en progressieve klimaat volgens Kennedy aan een
heterogen groep behoedzame gezagsdragers die zich zoveel zorgen maakte over het
in de hand houden van ontwikkelingen, dat zij gedrag mogelijk maakte dat in andere
landen niet zou worden geduld. De culturele revolutie van de jaren zestig is volgens
hem niet alleen mogelijk gemaakt door gematigde en ouderwetse elites, maar door
hen ‘gestuurd en zelfs aangemoedigd’.13 Het punt waarin Nederland verschilde van
andere landen betreft de afkeer bij de Nederlandse autoriteiten van conflicten en
geweld. Er zou onder de Nederlandse elites een consensus heersen dat het beter is
de onvermijdelijke stroom moderne ontwikkelingen te kanaliseren dan die te stuiten.
Kennedy beschouwt de naoorlogse elites dan ook eigenlijk als de zaaiers van de grote
veranderingen van de jaren zestig.
Ik ben het eens met de gedachte dat in ons land in de jaren zestig in veel opzichten
werd geoogst wat in de voorafgaande jaren was gezaaid, maar ik ben het niet eens
met de gedachte dat dat overwegend aanpassingsgedrag was. Zoals bij Righart in
mijn ogen het generatiebegrip te massief wordt ingezet, terwijl overal in zijn verhaal
feitelijke maar niet als zodanig geconceptualiseerde relativeringen optreden, wordt
bij Kennedy naar mijn smaak het elitebegrip te massief gebruikt. De dubbelzinnigheid
van de naoorlogse cultuur in Nederland wordt daarmee onvoldoende onderkend.
Nederland kende niet alleen ouderwetse en achteraf gezien aanpassingsbereide
regenten, maar ook zelfstandig en modern denkende en gezaghebbende intellectuelen.
De cruciale rol van deze intellectuelen in de veranderingen die ons land in de
naoorlogse decennia onderging wordt over het algemeen nog onvoldoende
onderkend.14 In Terug naar het behouden huis heb ik in dit verband de stelling
verdedigd dat de ‘Doorbraak-elite’ op een aantal belangrijke terreinen in de
Nederlandse cultuur na de oorlog een hoofdrol is gaan spelen. Het is met name déze
elite van moderne grandseigneurs als Buytendijk, Rümke, Pompe en Langeveld die
het kenmerkende pedagogische perspectief van de jaren vijftig tot de jaren zeventig
articuleert. Deze intellectuelen ontwikkelen zich daarmee tot onze nationale
‘volksopvoeders’ die door tallozen, ook in de wereld van politiek en bestuur, als
geestelijk leidsman worden gewaardeerd.15 En het zijn in de eerste plaats hún
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J.C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (Amsterdam 1995)
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Ibidem, 20.
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leerlingen die dit perspectief uitwerken op diverse terreinen van het persoonlijke,
van Fortmann tot Baan en van Hoefnagels tot Trimbos.
Vanuit deze stellingname wil ik nu de kwestie Dennendal onder de loep nemen.
Ik wil laten zien hoe in dit typische hoogtepunt en vervolgens dieptepunt van de
Nederlandse flower-power, in deze apotheose van de tegencultuur, iets zichtbaar
wordt van het tolerante pedagogisch perspectief zoals dat in de voorafgaande jaren
is ontwikkeld. In hoeverre zijn de bloemen van deze beweging (ongewenst) resultaat
van wat ouderen zaaiden?

Zachtzinnigheid16
Dennendal was en is een inrichting voor zwakzinnigen, mensen die tegenwoordig
overigens over het algemeen worden aangeduid als verstandelijk gehandicapt.
Dennendal is inmiddels verzelfstandigd maar in de jaren zestig en zeventig vormde
het een (nieuw) onderdeel van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. Hier raakte
het personeel onder aanvoering van de directeur, psycholoog Carel Muller, in het
begin van de jaren zeventig in een steeds verder escalerend conflict met het bestuur
van de overkoepelende stichting. Muller creëerde op Dennendal een typerende
kaboutercultuur van uiterst losse omgangsvormen, zeer lang haar, relaxed maar
bevlogen werken en af en toe blowen. Dennendal stond voor een ideaal, voor
anti-burgerhjkheid en voor anti-hiërarchie. Geheel volgens het patroon van de
‘heroïsche’ confrontaties van die tijd verlangden Muller en de zijnen directe
zeggenschap over het reilen en zeilen van de inrichting. En zij verlangden dat hun
ideeën over de verdere opzet van de inrichting, de zogenoemde ‘verdunning’,
gerealiseerd zouden worden. Verdunning betekende strikt genomen dat mensen van
buiten de inrichting samen met bewoners in eigen huizen op het terrein van de
inrichting naast elkaar zouden wonen. Maar het Dennendalse ideaal van verdunning
was tegelijkertijd veel ruimer.
Als we de verdunningsgedachte in het juiste perspectief willen zien, dat wil zeggen
in het perspectief dat indertijd zowel binnen de geestelijke gezondheidszorg als ver
daarbuiten zoveel enthousiasme en gloedvolle solidariteit opriep, dan moeten we ten
minste twee dimensies onderscheiden. Ten eerste de ‘therapeutische’ kant, de dimensie
die direct te maken had met de plaatsbepaling van Dennendal binnen de Nederlandse
zwakzinnigenzorg en binnen de geestelijke gezondheidszorg van dat moment in het
algemeen. Ten tweede de kant van wat ik maar zal aanduiden met de term ‘wonen’,
de dimensie die te maken had met opvattingen over het verblijf in een inrichting,
opvattingen over de betekenis van de ruimte waarin mensen met (maar ook zonder)
handicap verblijven en over leefbaarheid. Deze hadden uiteraard stuk voor stuk
aangrijpingspunten in de opvattingen over de behandeling en verzorging van
zwakzinnigen en andere hulpbehoevenden. Maar te16

De volgende twee paragrafen zijn bewerkingen van artikelen die Evelien Tonkens en ik
samen hebben geschreven voor het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid (‘De actualiteit
van Dennendal’ 49 (1994) 1111-1118) en voor Comenius (‘Een sterk plekbesef. Dennendal
revisited’ 16 (1996) (afl. 1)). De inhoud van deze paragrafen steunt tevens op een uitgebreid
gesprek dat wij met Carel Muller hebben gevoerd op 1 juni 1995.
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Dennendal-directeur Carel Muller tijdens een tv-uitzending van de IKON, begin jaren zeventig. Foto:
AVAC-Fotoarchief.

gelijkertijd gingen ze veel verder en haakten ze aan bij een bredere culturele onvrede
en articuleerden ze tegenbeelden met een veel verstrekkender culturele impact.
Wat de plaatsbepaling van Dennendal binnen de zwakzinnigenzorg betreft was
het besliste uitgangspunt van Muller en zijn staf het principe, dat zwakzinnigen
weliswaar onze hulp nodig hebben, maar dat hun anders zijn overigens eerder een
positief dan een negatief gegeven is. De zwakzinnige is zichzelf, hij verbergt zijn
gevoelens niet maar uit zich direct.17 In die zin vormt hij niet alleen een object van
zorg maar is hij ook een voorbeeld. Zwakzinnigen dienden volgens deze opvatting
dan ook zoveel mogelijk als zelfstandige individuen te worden benaderd, als mensen
die weliswaar hulp en begeleiding behoeven maar die tegelijkertijd eigen
mogelijkheden hebben. Die persoonlijke mogelijkheden en belangstelling moesten
positief worden gewaardeerd en gestimuleerd. Daartoe werd een serie initiatieven
genomen. Het gebruik van medicijnen, dat als afhankelijk makend en de
persoonlijkheid onderdrukkend werd opgevat, werd verminderd. De zuiver technische
verpleging, die de bewoners tot nummers, tot gebruikers van een bed degradeerde,
werd zoveel mogelijk teruggedraaid ten gunste van een persoonlijke benadering. De
bewoners kregen meer vrijheid om zich te bewegen waar ze wilden en de
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Vergelijk A.J. Heerma van Voss, ‘De voorbeeldige zwakzinnige. Over de alternatieve
zwakzinnigenzorg van Carel Muller, Otto Haspers en Kay Okma’ in: De haas en de jager.
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groepsleiding richtte zich waar mogelijk naar hun wensen wat betreft individuele en
groepsactiviteiten. Ze kregen niet alleen meer vrijheid maar ook meer
verantwoordelijkheid, voor hun eigen kamer, voor sommige activiteiten binnen de
wooneenheid of daarbuiten, in de tuin of de werkplaats. Het uitgangspunt was dat
de verzorging zoveel mogelijk het karakter kreeg van gewoon wonen, in een soort
‘gezinsverband’ met vrijheid en (mede)verantwoordelijkheid waar dat maar mogelijk
was.18
Dennendal stond voor eennieuwe benadering van de zwakzinnige, waarin diens
beperkingen en hulpbehoevendheid werden erkend, maar waarin evenzeer werd
gehecht aan diens sterke punt: zijn authenticiteit. De betekenis van de (gebrekkige)
zuiver verstandelijke vermogens werd sterk gerelativeerd. De zwakzinnige was in
de eerste plaats afhankelijk van waardering en bevestiging. Daarom diende de
begeleiding en de hele dagelijkse omgeving vóór alles te zorgen voor voldoende
waardering van het gedrag en de eigen initiatieven van de bewoners. Zo beschouwd
bestond de therapeutische aanpak van Dennendal in feite uit ‘non-therapie’: men
weerde de speciale therapeuten, de specialisten met hun testen, speciale programma's
en medicijnen. Alle aparte professionals moesten wijken voor de algemene
humaniserings- en ontplooiingsaanpak, of wat men zelf omschreef als
‘zachtzinnigheid’.
‘De activiteiten hadden nadrukkelijk geen therapeutisch karakter’, schreef één van
de Dennendal-medewerkers in een terugblik, ‘en ze werden uitgevoerd door de
groepsleiding in plaats van door therapeuten. Het doel van bijvoorbeeld
muziekbeoefening van pupillen kon beperkt blijven tot gewone gezelligheid en
recreatie’.19 Het ging er niet om dat de bewoners van Dennendal bepaalde prestaties
zouden leveren, specifieke vaardigheden zouden verwerven of voor alles ‘rustig’
werden gehouden. De zwakzinnige moest worden geholpen ‘zichzelf’ te zijn, dat
was de kern van de therapie van Dennendal. Dat doel betrof in feite niet alleen de
zwakzinnigen, maar ook hun verzorgers, de zachtzinnigen. ‘Jezelf worden, ofwel
zelf-actualisering, al je mogelijkheden gebruiken: dat is de opgave die ieder mens
zich dient te stellen’.20
Op dit punt paste Dennendal geheel binnen de tegenbeweging binnen de geestelijke
gezondheidszorg van dat moment. ‘Ooit een normaal mens ontmoet?’ was de vraag
die tegelijkertijd als kritische leuze vele manifestaties van deze sector begeleidde.21
Laat mensen met afwijkend gedrag in de eerste plaats zichzelf zijn, waardeer hun
eigenaardigheden en probeer er niet koste wat kost ‘normale’ mensen van te maken,
dat was wat tallozen rond 1970 in beweging bracht voor een andere cultuur, een
andere benadering van ‘gestoord’, vreemd en afwijkend gedrag. En die andere
benadering vereiste op zijn beurt een andere houding van de verzorgers en een andere,
minder op normaliteit gerichte omgeving van ‘gestoorde’ mensen, en uiteindelijk
een andere, ontspannen cultuur, waarin niet langer prestaties, ‘burger18
19
20
21

‘De groepen leken op gezellige en anti-autoritaire gezinnen’, schreef staflid Barto Smit in
W. Meyering e.a., Nieuw Dennendal. Een goede buurt gesloopt (Baarn 1975) 42.
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Zie bijvoorbeeld R. Esselink e.a., Psychiatrische tegenbeweging in Nederland (Amstrerdam
1983)
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lijke’ normen en efficiency de toon zouden aangeven, maar authenticiteit,
zachtzinnigheid en een ‘relaxte atmosfeer’. ‘Wie is van hout?’, vroeg Foudraine en
die vraag, die primair betrekking had op de medische behandeling van schizofrenie
waarbij en passant de hele psychiatrische aanpak van probleemgedrag ter discussie
werd gesteld, kreeg in de beweging een nog veel omvattender culturele lading. Wie
is van hout gold als kritiek op onze moderne medische en technologische cultuur.22
Verdunning betekende dan ook veel meer dan een bepaalde vorm van integratie.
Over het algemeen werd (en wordt) met integratie gedoeld op ‘normalisatie’, dat wil
zeggen op een zo groot mogelijke invoeging van zwakzinnigen in de ‘gewone’
maatschappij.23 Dat was echter niet de inzet van de verdunningsnotie. De
Dennendallers waren van mening dat de maatschappij ongeschikt was om de vereiste
‘zachtzinnigheid’ jegens de zwakzinnige op te brengen. Ze veronderstelden dat de
zwakzinnigen, als ze aangewezen zouden zijn op de gewone maatschappelijke relaties
zoals de ‘buiten-integratie’ veronderstelde, zouden worden weggedrukt en aan hun
lot overgelaten. Verdunning stond in die zin voor ‘binnen-integratie’. Dat betekende
echter niet alleen en ook niet zozeer dat anderen ‘erbij kwamen’. Waar het in feite
om draaide was dat via de verdunning de groep zachtzinnigen die de zwakzinnigen
omgaf werd uitgebreid. Het ging er niet om dat er ‘gewone’ mensen tussen hen
kwamen wonen; eerder dat er bepaalde ‘ongewone’ mensen bij kwamen, bij wie de
zwakzinnigen zich op hun gemak en gewaardeerd zouden kunnen voelen en
omgekeerd. Zo werd het door één van de stafleden in een terugblik omschreven: ‘Je
werd juist door de pupillen geaccepteerd zoals je was: langharig, homofiel, een beetje
mensenschuw of werkschuw, nerveus, krom of kalend. Niet op de dingen die de
samenleving van je vond, of op de dingen die je van jezelf zwak vond, werd je
aangesproken, je kreeg je oorspronkelijkheid terug voor de oorspronkelijkheid die
je gaf’.24 Verdunning betekende gemakkelijk bij elkaar binnen kunnen lopen, een
heel bijzonder buurmanschap. Het was een noemer voor een zachtzinnige cultuur,
een kritiek op de maatschappelijke omgangsvormen buiten de inrichting en een
visioen van een sociaal alternatief.
Hiermee komen we meteen bij de andere dimensie van de verdunningsgedachte,
betreffende de inrichting van de woonomgeving. Verdunning impliceerde uitgesproken
opvattingen over een optimale omgeving voor de zwakzinnige. Muller en de zijnen
waren ervan overtuigd dat het gebruikelijke verblijf in groepen van zestig tot tachtig
personen in enorme zalen en in uniforme kleding (net als hun verplegers) niet een
stimulerende maar puur negatieve, ziekmakende benadering van de zwakzinnigen
vormde. Door die aanpak werden de bewoners in hun ogen gereduceerd tot nummers,
zonder eigen plek, zonder iets van henzelf, zonder iets dat hun aanwezigheid en hun
identiteit bevestigde. De uniforme kleding werd afgeschaft.
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J. Foudraine, Wie is van hout... Een gang door de psychiatrie (Bilthoven 1971).
Van Gennep maakt een onderscheid tussen fysieke, functionele en sociale integratie. Pas in
het laatste geval, waarbij gehandicapten regelmatig contact hebben met niet-gehandicapten,
zou van integratie in de volle betekenis gesproken kunnen worden. Zie A. van Gennep,
‘Visies op verstandelijke handicap en op de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap’ in: G.H. van Gemert en R.B. Minderaa ed., Zorg voor verstandelijk gehandicapten
(Assen 1993) 3-21.
Citaat uit Heerma van Voss, De voorbeeldige zwakzinniger, 63.

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

54
Cliënten en hulpverleners moesten juist hun eigen kleren aanhouden, ze moesten
hun leven en verblijf binnen de muren van de instelling zoveel mogelijk naar eigen
inzicht en smaak inrichten. De grote paviljoens werden gesplitst in kleinere eenheden,
de witte ziekenhuismuren werden vrolijk geschilderd, de ruimtes minder uniform en
gezelliger ingericht met persoonlijke dingen, tekeningen en foto's. De cliënten werden
ondergebracht in kleine groepen met een gezinskarakter, met een eigen huiskamer,
een keukentje en een was- en toiletruimte. Iedereen kreeg zoveel mogelijk een eigen
slaapkamer die werd gevuld en versierd met eigen dingen.
In de verdunnmgsgedachte werd die aanpak geprojecteerd op de hele opzet van
de inrichting, van eigen kamertjes en kleine gezinsachtige verblijven tot de
toegankelijkheid van het terrein en de organisatie van de voorzieningen. In plaats
van grote zalen en complexen werden kleine wooneenheden gepropageerd en in
plaats van centrale voorzieningen werden lokaal en per wooneenheid gespreide
voorzieningen bepleit. Zwakzinnigen moesten binnen de inrichting zoveel mogelijk
als normale mensen kunnen leven en zo min mogelijk gehospitaliseerd worden.
Daarvoor achtte men het van belang dat de staf voor iedereen gemakkelijk bereikbaar
tussen wooneenheden werd gehuisvest, en dat in de wooneenheden zelf eten gemaakt
kon worden en dat men niet afhankelijk werd gemaakt van een grote centrale keuken
ergens op het terrein. Dennendal moest van een functionele bewaarplaats veranderen
in een ‘goede buurt’, zoals dat in het vocabulaire van de verdunning werd genoemd,
een buurt waar men zich op zijn plek wist en waar men, zoals hierboven al gezegd,
makkelijk bij elkaar binnen kon lopen.25 De Dennendallers gruwden van de gedachte
van modern ingerichte en puur efficiënte kantoren voor de staf en voor de
verschillende activiteiten, en van grote, comfortabele kantines en eetzalen. Ze vreesden
drempels en anonimiteit voor de zwakzinnigen en zagen die bij uitstek opdoemen
bij pogingen vanuit het stichtingsbestuur om de inrichting efficiënt te moderniseren.
Deze vrees vormde de achtergrond voor de spanningen binnen de stichting. De
directe aanleiding tot de reeks slepende conflicten tussen Muller c.s. en het
stichtingsbestuur was de kwestie van de noodzakelijke nieuwbouw. Het bestuur
schakelde de grote aannemer Bonifex in, die met een ambitieus plan kwam. Centraal
op het terrein zou een enorme betonnen kolos verrijzen, waarin de activiteitendienst,
de Z-opleidmg en de administratie zouden worden gehuisvest. De Dennendallers
zagen dit als het binnenhalen van de harde buitenwereld en als een fundamentele
aanval op hun ideeën. Van hun kant voerden zij al sinds 1969 geestdriftige
besprekingen met de Amsterdamse architect Van Klingeren. Deze architect was
bekend geworden met zijn ontwerp van het gemeenschapshuis De Meerpaal in
Dronten. Van Klingeren richtte zich op toegankelijkheid en communicatie. In zijn
visie moesten gebouwen niet helemaal af en daarmee gesloten zijn, maar in zekere
zin ‘imperfect’. Ze moesten niet primair in technisch opzicht functioneel zijn, maar
juist in sociaal opzicht door aanleiding te geven tot ontmoeting en tot informeel
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Zie het nieuwsschrift van de werkgroep bouwen-wonen van (Nieuw) Dennendal, Een goede
buurt. Filosofie van de verdunning op Dennendal (Den Dolder 1974). Vergelijk over dit
aspect van de verdunningsgedachte I. Mans, ‘De verdunningswijk van de Hafakker: een
nieuwe geschiedenis’, Maandblad Geestelijke volksgezondheid 43 (1988) 515-527.
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gedrag. De gebruikers van zijn gebouwen moesten zich er thuis en op hun gemak
voelen. Dergelijke ideeën sloten nauw aan bij wat onder de Dennendallers leefde.
Vanaf najaar 1969 werd in een commissie van de verschillende afdelingen van de
Willem Arntsz Hoeve geprobeerd deze ideeën te concretiseren.
Van Klingeren had een krachtige bijdrage in de discussies. De term ‘verdunning’
is waarschijnlijk door hem gelanceerd.26 Hij was een principieel voorstander van
de-concentratie van de stedelijke gebieden, waarbij de integratie van mensen met
afwijkend gedrag moeiteloos zou verlopen. Maar aangezien een dergelijk project
niet op de weg lag van de Willem Arntsz Hoeve stelde hij voor om ‘de stad naar de
inrichting’ te brengen. Muller en zijn staf hebben deze gedachte niet meer losgelaten.
In de discussie over de nieuwbouw werd door de vertegenwoordigers van de andere
afdelingen, geriatrie en psychiatrie, voortdurend gehamerd op het onderscheid tussen
ziek en gezond. Muller van zijn kant benadrukte daarentegen dat tussen beide
categorieën slechts een dunne streep liep. Verdunning zou de relatie tussen beide
categorieën juist bewegelijk kunnen houden, ten gunste van de zwakzinnige. Dat
was zijn uitgangspunt. Behandelen we de zwakzinnige als zieke dan gaat die zich
daarnaar gedragen, hij gaat apathisch en typisch asyleringsgedrag vertonen en lijkt
tot weinig in staat. Behandelen we hem als iemand met beperkingen en mogelijkheden
dan blijkt hij ook tot veel meer in staat. ‘Verdund’ wonen zou in die optiek een
‘beschermde prikkel’ in de goede richting kunnen zijn.
We kunnen de twee kwesties die met de verdunning aan de orde waren als volgt
samenvatten: ‘ziek en bewaren’ versus ‘anders en helpen zich te ontplooien’; en
‘efficiënt huisvesten’ (van zieken) of ‘prettig wonen’ (van kwetsbare mensen). Vanuit
deze twee invalshoeken wil ik nu terugkijken op de voorafgaande jaren. Ik zal laten
zien hoe het alternatief van Dennendal zich enerzijds afzet tegen ontwikkelingen die
op beide punten in de jaren vijftig op gang zijn gekomen, anderzijds juist teruggrijpt
op gedachten die in diezelfde periode zijn ontwikkeld.

Niet ziek maar anders
De benadering van zwakzinnigheid als ziekte dateert van het einde van de vorige
eeuw. Traditioneel maakte de zwakzinnigenzorg deel uit van de caritas. Zwakzinnigen
konden zich moeilijk zelfstandig redden. Ze hoorden dus tot de hulpbehoevenden
die zo lang mogelijk thuis of door familie werden opgevangen en als dat niet meer
ging kwamen ze meestal terecht in armentehuizen of in kloosters. De zorg voor
zwakzinnigen werd niet als een zelfstandige tak van hulpverlening beschouwd, maar
als een vanzelfsprekend facet van de caritas. Degenen die werden opgenomen in
inrichtingen voor krankzinnigen werden daar beschouwd als onverbeterlijke gevallen.
Pas tegen het einde van de negentiende eeuw ontstond een duidelijker medische
bemoeienis met de opvang van de zwakzinnige. Onder aandrang van de Inspectie
voor het Staatstoezicht op het krankzinnigenwezen ont-
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J.J. Dankers en A.A.M. van der Linden, Om het geluk van de zwakzinnige. De geschiedenis
van Dennendal 1969-1994 (Den Dolder 1994) 31.
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stonden toen stap voor stap aparte inrichtingen. Ook werd de druk op de charitatieve
instellingen om zich toe te leggen op speciale zorg uitsluitend voor deze groep
hulpbehoevenden steeds groter.27
De opkomst van de aparte kliniek voor zwakzinnigen, de ‘aangewezen inrichting’,
en van de aparte, ‘aangewezen afdeling’ binnen de psychiatrische inrichtingen aan
het begin van deze eeuw ging gepaard met de opkomst van een klinisch model.
Afhankelijk, gebrekkig verstandelijk functioneren werd beschouwd als iets in het
individu, dat kon worden gediagnosticeerd door klinisch getrainde professionals.28
De populariteit van dit model berustte allereerst op een biologische benadering,
waarbij zwakzinnigheid als een organische beschadiging of afwijking werd gezien:
zwakzinnigheid was een ziekte of stoornis; de arts was de aangewezen deskundige;
en de kliniek de aangewezen plaats voor de behandeling of verpleging van de lijders
aan deze ziekte. De opkomst van de eugenetica gaf een extra negatieve noemer aan
deze benadering. Zwakzinnigheid werd een symptoom van erfelijke degeneratie. Die
visie droeg er toe bij dat de noodzaak van isolering in de eerste decennia van deze
eeuw niet alleen medisch werd gemotiveerd maar ook met het oog op het ‘gevaar’
van het vrij in de maatschappij vertoeven van deze ‘zieken’.29
Echt dominant werden de medisch-klinische benadering en het streven naar
asylering dat daar logisch uit voortvloeide in ons land echter pas na de oorlog. De
klinische aanpak, die zich inmiddels had gezuiverd van het eugenetisch motief van
bescherming tegen maatschappelijk gevaar, kreeg in de jaren vijftig en zestig de
wind mee. Zeker na 1960 schoten de speciale inrichtingen als paddestoelen uit de
grond en nam het aantal bedden spectaculair toe. In ons land kwam ‘de grote
opsluiting’ van de zwakzinnigen pas echt op gang na 1945.30 Daar waren twee
doorslaggevende oorzaken voor: de nieuwe materiële mogelijkheden en het sterk
toegenomen vertrouwen in de medische benadering. Wat het eerste betreft: rond
1960 vond er een kentering plaats in het overheidsbeleid op het terrein van de
gezondheidszorg en de liberalisering die daarop volgde maakte het veel eenvoudiger
om inrichtingen te bouwen.31 Vervolgens maakten de invoering van de Algemene
Bijstandswet in 1965 en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten drie jaar
27
28
29
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Zie A. Klijn, Tussen caritas en psychiatrie. Lotgevallen van zwakzinnigen in Limburg
1879-1952 (Hilversum 1995) en T. Jak, Huizen van barmhartigheid (Amersfoort 1993).
A. van Gennep, Visies op verstandelijke handicap, 8.
Klijn wijst op een aantal zeer negatieve en duidelijk eugenetisch geïnspireerde ideeën ten
aanzien van zwakzinnigen aan het begin van deze eeuw in ons land; zie Tussen caritas en
psychiatrie, 10-12. Naar verhouding viel het echter met de feitelijke invloed van het
eugenetisch denken in ons land erg mee. Zie J. Noordman, Om de kwaliteit van het nageslacht.
Eugenetica in Nederland 1900-1950 (Nijmegen 1989) 260. Zo was in de Verenigde Staten
werkelijk sprake van een morele paniek over de ‘gevaarlijke debiel’. Vergelijk J.W. Trent,
Inventing the feeble mind. A history of mental retardation in the United States (Berkeley
1994) hoofdstuk 5 en S.A. Gelb, ‘The beast in man: degenerationism and mental retardation,
1900-1920’, Mental Retardation 33 (1995) 1-9.
Zie P.A.T. Dickmann, Maria Roepaan 1951-1986 (Ottersum 19S6); A.F. Manning,
Groesbeekse Tehuizen 1929-1989 (Zeist 1989); B. Bouwens en J. Hoek, Enkel den mensch
... Assisië, negentig jaren zorgen voor zorg (Biezenmortel 1994) en F.G. Kluit, Herlevend
verleden. Het verhaal van honderd jaar zorg van verstandelijk gehandicapte mensen op 's
Heerenloo-Lozenoord 1891-1991 (Ermelo 1991).
P. Juffermans, Staat en gezondbeidszorg in Nederland (Nijmegen 1982).
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later het verblijf in een inrichting voor veel grotere groepen mogelijk vanwege de
vergoedingen die toen binnen ieders bereik kwamen.32
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B. van Zijderveld, ‘De zorg voor verstandelijk gehandicapten in historisch perspectief’ in:
G.H. van Gemert en R.B. Minderaa ed., Zorg voor verstandelijk gehandicapten (Assen 1993)
31-47.
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Deze maatregelen zijn zeker van belang om de voorspoedige groei van de inrichting
te verklaren, maar in feite zette die groei al in voordat de meeste van de zojuist
genoemde maatregelen waren genomen. Dat heeft alles te maken met de tweede
factor, het toegenomen prestige van de medische kennis op het terrein van de
zwakzinnigenzorg. En hier zitten we midden in de jaren vijftig. De medisch-klini-sche
benadering is in die periode volstrekt dominant geworden en dat heeft in de eerste
plaats te maken met het toegenomen vertrouwen in medische kennis. Met name op
preventief gebied waren inmiddels geweldige vorderingen gemaakt en algemeen
werden nieuwe veelbelovende stappen op medisch gebied verwacht. De aanpak van
het Down syndroom (‘mongolisme’) en van het succesvol toepassen van diëten en
vitaminenkuren hadden het gezag van de geneesheer enorm doen stijgen en het geloof
in behandeling en verpleging geweldig gestimuleerd. Een moderne aanpak van
zwakzinnigheid was de medische aanpak, dat was de gedachte na de oorlog en die
gedachte zette de vraag naar en de groei van de zwakzinnigeninrichting na de oorlog
in gang. Modern betekende hier dat je je kind nu met een gerust hart naar een
inrichting kon sturen, omdat het daar niet zomaar eenvoudig werd ‘bewaard’, wat
traditioneel slechts een oplossing in de sfeer van armoede en uiterste noodzaak was.
Het geloof in de professionele, medische aanpak binnen de muren van de kliniek
betekende juist dat nu ook de beter gesitueerden hun kind met goed fatsoen naar een
inrichting konden sturen, omdat het daar een goede behandeling dan wel optimale
verpleging en verzorging zou krijgen, beter dan vele ouders hun gehandicapt kind
zouden kunnen bieden.33
In die moderne klinische aanpak stonden diagnose en prognose centraal. Bij een
‘slechte prognose’ werd de patiënt alleen verzorgd of verpleegd; bij minder ‘slechte’
prognose volgde behandeling. Medicatie en hygiëne stonden in deze aanpak voorop
en ook verder gold de witte jassen-cultuur van het ziekenhuis, met de psychiater aan
de top van de kenmspiramide, dan de psycholoog en de orthopedagoog als zijn
‘assistenten’ en onderaan in de hiërarchie tenslotte de verpleegkundige, de
fysiotherapeut, de logopedist, de activiteiten-begeleider en de onderwijzer.34 Het
geloof in deze aanpak leidde in de jaren vijftig tot een aanzienlijke uitbreiding van
de beddencapaciteit, door versnelde bouw van nieuwe inrichtingen en modernisering
van bestaande inrichtingen, waarbij de nadruk lag op hygiëne en efficiency.35
Het merkwaardige van de naoorlogse ontwikkeling van deze sector is nu dat
datzelfde model en deze hele medische aanpak binnen twee decennia alweer in krisis
verkeerde, dat de onaantastbaar lijkende autoriteit van de medicus-psychiater op dit
gebied van vele kanten ter discussie werd gesteld en dat geestdrifig werd ge-
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Een beroemd voorbeeld werd het verhaal dat de schrijfster Pearl S. Buck in 1950 publiceerde
over haar verstandelijk gehandicapte dochter: The child who never grew. Vergelijk J.W.
Trent, Inventing the feeble mind, hoofdstuk 7.
Zie voor een treffende sfeerbeschrijving A. van Gennep, ‘Ontwikkelingen in de zorg voor
mensen met een geestelijke handicap’, Nederlands Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg 15
(1989) 56-64.
Vóór de Tweede Wereldoorlog waren er nog geen 2.000 bedden, aan het eind van de jaren
zestig ruim 17.000. Zie G.J. Zwanikken, ‘Geschiedenis van de zwakzinnigenzorg binnen de
psychiatrie’, Nederlands Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg 19 (1993) 34-44.
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zocht naar alternatieven voor de grote inrichting. De ondergang van het
medisch-klinische model is dan ook het eerste belangrijke punt in de relatie tussen
de jaren vijftig en de jaren zeventig. Hoe moeten we de snelle ondergang van het
klinische model verklaren? Ik denk dat het hier gaat om een combinatie van factoren,
waarvan de eerste mij de belangrijkste lijkt. Dat is de omslag in het medische denken
zelf.
Rond 1970 wordt de relevantie van het klinisch model voor de zwakzinnigenzorg
door de medici zelf betwijfeld. Men kreeg aandacht voor de invloed van de omgeving
op ziekte en stoornissen. De opkomst van de sociale geneeskunde viel precies in
deze periode. Sommige medici kwamen tot de conclusie dat de massale inrichting
de bewoners hospitaliseerde en zelfs ziek maakte.36 Maar doorslaggevend lijkt het
feit dat steeds meer medici zich gingen realiseren dat hun kennis eigenlijk van geringe
betekenis was voor de feitelijke zorg op dit terrein. De medicus werd geacht diagnoses
te stellen, maar de psychologen hadden zich met hun uitgebreide testapparatuur
intussen het leeuwendeel van dit gebied toegeëigend. Hij werd geacht een oordeel
te geven in geval van psychiatrische problematiek, maar dat bleek maar bij een
minderheid aan de orde. Voor specifieke behandelingen, bezigheden en
vormingsactiviteiten raakten de psychologen en orthopedagogen langzamerhand
beter toegerust en voor de bewaking van de hygiëne waren de verpleegkundigen en
inmiddels zelfs vele groepsleiders in de loop van de jaren vijftig en zestig voldoende
geschoold. Diagnostisch hield de psychiater weliswaar nog lange tijd de touwtjes in
handen, maar therapeutisch was de medicus-psychiater op het gebied van de
zwakzinnigenzorg in feite marginaal geworden. Op het terrein van prenatale zorg en
van de behandeling van pasgeborenen bleef de medicus de aangewezen autoriteit,
maar op het terrein van verzorging en behandeling bleek hij eigenlijk weinig te bieden
te hebben.
Op dat punt kwamen zijn ‘assistenten’ in beeld, de orthopedagoog en de
psycholoog. Beiden beschikten inmiddels over een ruime traditie van bemoeienissen
met de zwakzinnigenzorg. De opvoedkundigen hadden jarenlang ervaring opgedaan
met het speciale onderwijs. Daar had van meet af aan een heel andere benadering
gedomineerd. Individuele aandacht, zoeken naar persoonlijke ontwikkelingsen
stimuleringsmogelijkheden en leren in plaats van behandelen hadden daar altijd de
toon gezet. De psychologen waren sinds de introductie van de Binet Simon-test aan
het begin van de eeuw vertrouwd met het gebruik van een scala van
intelligen-tie-testen. Net als voor de pedagogen was voor hen de hamvraag niet of
ze met een zieke dan wel met een gezonde te maken hadden. De psychologen hielden
zich bezig met de meting van verstandelijke vermogens. Ze ontwikkelden de notie
van‘verstandelijke leeftijd’, die niet noodzakelijk correspondeerde met de biologische
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Zo merkt de geneesheer-directeur van Maria Roepaan in een interview in 1974 op: ‘Natuurlijk,
de kinderen werden op het gebied van eten, drinken, zindelijkheid, huisvesting en aankleding
op een zodanige wijze behandeld, dat je dat zonder meer verantwoord kon noemen. Maar
daar bleef het dan wel bij. Men ging met de kinderen om op een manier waar een normaal
kind zwakzinnig van geworden zou zijn’. Geciteerd in P.A.T. Dickmann, Maria Roepaan
1951-1986, 35. Vergelijk voor een nog veel kritischer terugblik op de Amerikaanse situatie
in de jaren vijftig en zestig: W. Wolfensberger, ‘Reflections on a lifetime in human services
and mental retardation’. Mental Retardation 29 (1991) (afl. 1) 1-15.
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leeftijd. Daarmee gingen ze uit van een glijdende schaal, van zeer laag naar zeer
hoog, waarbij de overgang van normaal naar abnormaal diffuser werd en een
benadering in termen van ziek en gezond in feite irrelevant.
Voor beide groepen nieuwe deskundigen gold bovendien dat ook hier, althans
onder een deel van hen, steeds meer oog ontstond voor de betekenis van de leefwereld.
Meer of minder vertrouwd met de beginselen van de fenomenologische blik
realiseerden zij zich de negatieve gevolgen van het verblijf ‘op zaal’, een nummer
zonder eigen plek, zonder enig houvast voor het verwerven van een persoonlijke
identiteit. Een individualiserende aanpak bleek een gunstig effect te hebben. Deze
deskundigen brachten dus van tijd tot tijd alternatieve accenten naar voren binnen
het medisch regime. Van groot belang voor de legitimering van dergelijke gedachten
was dat tegelijkertijd uit nieuw onderzoek overeenkomstige bevindingen naar voren
kwamen. Zo toonde Zigler in 1963 in een klassiek geworden experiment aan, dat er
niet zozeer sprake was van verschillen tussen verstandelijk gehandicapten en
nietgehandicapten, maar tussen degenen die wel en die niet in een instituut woonden.37
Terwijl in de jaren veertig en vijftig het klinisch model onaantastbaar leek en het
geloof in de inrichting als ziekenhuis voor geestelijk gehandicapten alleen maar
sterker werd, ontstond in de loop van het daaropvolgende decennium een intellectueel
vacuüm. De intellectuele autoriteit van de psychiater op dit terrein werd door
sommigen van deze beroepsgroep ook zelf ter discussie gesteld. In dat geleidelijk
onstane intellectuele vacuüm kwamen hier en daar nieuwe deskundigen naar voren,
de voormalige assistenten, gedragswetenschappers. Maar hun aanpak was nog
allerminst duidelijk en wat ze precies moesten doen en hoever hun intellectuele gezag
zou gaan gelden, was evenmin duidelijk. In het geval dat zij de nieuwe
leidinggevenden werden, moesten zij hun intellectuele gezag en legitimiteit nog
helemaal bevechten. Als de psychiaters hier en daar al begonnen te twijfelen aan hun
autoriteit op dit gebied en als ze al meer op de achtergrond traden, dan was dat zeker
niet op alle gebieden.
Dennendal moet in die context worden gezien. Terwijl de institutionele groei van
deze sector niet meer te stuiten was ontstond tegelijkertijd twijfel aan het intellectuele
gezag van degenen die verondersteld werden hier bij uitstek en vanzelfsprekend
deskundig te zijn en op basis van hun deskundigheid leiding te geven. Die twijfel
deed dus tegelijkertijd een hiërarchisch vacuüm ontstaan. En dat hiërarchisch vacuüm
creëerde op zijn beurt een concentratie van alternatieve energie, waarbij niet alleen
alternatieve deskundigheid en autoriteit werd geclaimd maar in sommige gevallen
elke vorm van specifieke kennis, deskundigheid en autoriteit werd verworpen. Alleen
‘echte ervaringskennis’ telde en wie hadden in dat opzicht meer recht van spreken
dan de laagsten in de hiërarchie, de groepsleiding en de anderen die dagelijks met
de zwakzinnigen omgingen? Alle verantwoordelijkheid aan de basis, dat was het
meest radicale antwoord op de intellectuele krisis op dit gebied en op het hiërarchisch
vacuüm dat daar het gevolg van was. Dat was wat er in Dennendal gebeurde.
De staf van de Willem Arntsz Hoeve was zich wel degelijk bewust dat een nieuwe
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grondslag van de zwakzinnigenzorg binnen haar hekken wenselijk was. Welbewust
werd door de geneesheer-directeur, de psychiater Poslavsky, in 1969 dan ook een
psycholoog aangesteld als nieuwe directeur, Carel Muller, sinds enige jaren verbonden
aan de instelling. Muller had bemoedigende resultaten geboekt door zijn op de persoon
en diens individuele ontwikkelingsmogelijkheden toegespitste benadering. Hij werd
benoemd tot ‘psychologisch directeur’, naast de ‘verpleegkundig directeur’ W. André,
een verpleegkundige van de oude stempel, die feitelijk helemaal niet was belast met
de verpleegkundige aangelegenheden, aangezien die in de aanpak van Muller
voortvarend werden geëlimineerd, maar met organisatorische en materiële zaken.
Muller was binnen de Willem Arntsz Hoeve de eerste directeur met een
gedragswetenschappelijke in plaats van een medische achtergrond. Hij voerde sinds
zijn aanstelling en met volledige instemming van Poslavsky een meer op ontplooiing
gericht beleid in plaats van zich te richten op het eenvoudig verplegen en verzorgen
van de geestelijk gehandicapten. Muller werd in feite in staat gesteld het
ziekenhuis-model af te breken binnen een instelling die verder nog geheel in het
teken stond van moderne, grootschalige ziekenverpleging. De grote afdelingen
psychiatrie en geriatrie waren nog lang niet toe aan relativering van het
medisch-klinische denken; binnen de Willem Arntsz Hoeve vervulde Dennendal dus
een voorhoede-functie.
Door velen werden de aanpak van Carel Muller en de conflicten waar hij en zijn
medewerkers in de loop der tijd in terecht kwamen ervaren als variaties op een
algemeen probleem in de psychiatrie: het autoritaire bolwerk van de
medisch-psy-chiatrische macht. De botsing van kindertherapeut Sjef Teuns met het
bestuur van het Medisch-Opvoedkundig Bureau in Leiden, het conflict in de
Pompekliniek waarbij de alternatieve aanpak van directeur Maas ter discussie stond,
de oprichting van Release en van het Patiëntenfront, het uitbrengen van de
Gekkenkrant: Dennendal werd geclaimd als onderdeel van deze bestorming van het
professioneel-bestuurlijke bolwerk binnen de geestelijke gezondheidszorg.38
Dennendal paste inderdaad in grote lijnen binnen deze beweging. Dennendal kon
echter in de eerste plaats uitgroeien tot een model voor de tegenbeweging op het hele
terrein van de geestelijke gezondheidszorg vanwege de unieke situatie die zich op
dat moment voordeed op het terrein van de zwakzinnigenzorg. Tegen de achtergrond
van het professionele en hiërarchische vacuüm op het punt van de zorg kregen
alternatieven hier meer kansen dan elders, waar de psychiaters weliswaar werden
gekritiseerd, maar niet terzijde konden worden geschoven. Juist in de
zwakzinnigenzorg kon de hegemonie van het medisch-klinische model, die hier nog
maar enkele decennia eerder met name ten koste van de nauwelijks medisch
georiënteerde charitatieve opvang was bereikt, worden doorbroken. Juist op dit terrein
werd de ‘vooruitgang’ van de jaren vijftig teniet gedaan door een tegenbeweging,
die zelfs erkenning vond binnen de medische wereld zelf. Dennendal opereerde in
die context.
Qua stijl werd Dennendal al snel een bolwerk van hippies en kabouterleven.
Langharige, stikkies rokende, maatschappij-kritische jongens en meisjes vervingen
binnen enkele jaren de oudere verpleegkundigen. Van de ene kant sinds 1971 ‘ont-
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dekt’ en aangevallen door de Telegraaf, van de andere kant sinds die tijd als reactie
daarop ook door links Nederland ontdekt en verdedigd door bladen als De Nieuwe
Linie, Vrij Nederland en de Haagse Post, radicaliseerde Dennendal in de
daar-opvolgende jaren.39 Steeds radicaler en rigider gingen de Dennendallers hechten
aan de ‘macht van de basis’.40 Zo werd Dennendal naast een proeftuin van vernieuwing
op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg ook een bolwerk van de
anti-autoritaire beweging. Die radicalisering leidde tot haar ondergang in de zomer
van 1974, toen de inrichting werd ontruimd en de vernieuwers werden ontslagen en
afgevoerd. Toch genoot Mullers aanpak tot het eind toe in brede kring krediet. Moeten
we dat krediet en het geduld waarmee zijn experimenten en eisen tegemoet werden
getreden nu verklaren uit de meegaande houding van de oudere generatie? Was de
drijfveer achter de langdurig tolerante (althans overwegend tolerante) houding van
bestuurders, interim-bestuurders en uiteindelijk politici primair het vermijden van
conflicten? Was conflict-vermijding hier überhaupt doorslaggevend?
Ik denk het niet. Zeker, er was sprake van begrip en geduld van de kant van het
kabinet Den Uyl en er was sprake van opvallend veel begrip en tolerantie van de
kant van de commissie Langemeijer (genoemd naar haar voorzitter, mr. G.E.
Langemeijer, oud-procureur-generaal van de Hoge Raad, naar wie al eerder werd
verwezen vanwege zijn milde oordeel over provo). Vooral de inzet van de Nijmeegse
hoogleraar Brenninkmeijer, die tenslotte als laatste beheerder de zaak nog heeft
proberen te redden, was treffend.41 Maar er was meer. Er leefde bij velen ook van
meet af aan het gevoel dat de psycholoog Muller ondanks of misschien zelfs wel
dankzij zijn onconventionele, losse aanpak de spijker op de kop sloeg. Muller
appelleerde met zijn aanpak namelijk tenminste aan twee typisch Nederlandse
zorgtradities. Ten eerste aan de oudere traditie van de charitatieve zorg; ten tweede
aan de moderne traditie van pedagogische zorg betreffende afwijkend en
probleemgedrag. Wat de eerste betreft ‘herstelden’ de hippies van Dennendal ironisch
genoeg in zekere zin de oudere, non-medische benadering van zwakzinnigen zoals
die, overigens onder heel andere, vaak uiterst armoedige omstandigheden, gebruikelijk
was in de charitatieve traditie. Geen concentratie op intellectuele gebreken, geen
nadruk op medicatie, geen testen, maar opname in een gemeenschap op grond van
een zekere mate van hulpbehoevendheid. Al paste de stijl van Dennendal op geen
enkele manier in die lijn en al stond deze stijl vele oudere verzorgers en ouders tegen,
de fundamentele gedachte, de notie van de zachtzinnigheid als basis van de zorg
articuleerde wat vele betrokkenen als waardevol ervoeren. Hun kinderen waren niet
ziek, maar vereisten veel en speciale aandacht.
Wat de aansluiting bij de moderne pedagogische traditie betreft gaat het om een
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verassende overeenkomst op het punt van de verhouding tot de modernisering van
de Nederlandse samenleving. Een harde confrontatie met Muller en de zijnen werd
niet alleen zo lang mogelijk uit de weg gegaan vanuit de logica van het tolerante
pedagogische perspectief van de intellectuele elite. Ook de vernieuwingen die Muller
zelf voorstond pasten op hun beurt weer in dit perspectief. Muller ‘brak’ met de
ouderen wat betreft uiterlijk optreden, wat betreft hedonistische stijl en radicalisme,
maar hij continueerde tegelijkertijd een fundamentele, romantische habitus, dat wil
zeggen een ambivalente houding tegenover de modernisering van Nederland.42

Verandering tot behoud
Dit brengt mij op een punt waaraan zowel in de bestudering van de jaren veertigvijftig
als in de reflectie op de jaren zestig nog weinig aandacht is besteed. Dat is de kritische
distantie of althans ambivalente houding ten opzichte van het karakter van de
vernieuwing en de modernisering die ons land na de oorlog onderging. De
cultuur-kritische erfenis van de Doorbraak, van het personalisme, van Banning,
Kohnstamm, Langeveld, Van der Leeuw, Pompe en talloze anderen heeft niet alleen
betrekking op de verzuiling en de daarmee gepaard gaande culturele verstarring. De
kritiek op de hokjesgeest impliceert een verlangen naar een nieuwe commune mesure,
naar een nieuw authentiek, verinnerlijkt gemeenschapsleven. Men verafschuwt de
dominantie van de commercie en de hang naar materiëel gewin; men wil een eerlijker
verdeling van middelen en kansen maar geen gelijkheid omdat mensen nu eenmaal
van ongelijke kwaliteit zijn; men streeft naar optimale ontplooiing van ieders
persoonlijke mogelijkheden maar stelt alles in het werk om verzakelijking en
individualisering tegen te gaan; men vreest massificatie en men heeft een afkeer van
snel en van bovenaf doorgezette technologische vernieuwingen en vreest dat daarmee
humane, persoonlijke verhoudingen verloren gaan. Het door mij als tolerant
pedagogisch aangeduide perspectief articuleert deze, zo men wil als
‘postmaterialistisch’ aan te duiden cultuurkritiek.43
42
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Kort en eenvoudig gesteld: de zorg om de massamens die de seigneurale elite
bezighield werd de afkeer van het klootjesvolk bij de post-seigneurale jongeren.
Kennedy wijst inderdaad op deze erfenis, als vormend element in de meegaande
opstelling van de ouderen ten opzichte van de radicale jongeren. Maar mijn punt is
hier vooral dat deze erfenis zelf een cruciale bijdrage levert aan de verbinding tussen
de jaren veertig-vijftig en de jaren zestig, aan de relatief soepele relatie tussen de
oudere, vóór of in de oorlog volwassen geworden generatie, en de jongeren die na
de oorlog opgroeiden. In dit verband zou het bijvoorbeeld interessant zijn om de
achtergronden van provo's als Roel van Duyn, Luud Schimmelpennink, Irene van
de Weetering, Koosje Koster, Duco van Weerlee, Bernhard de Vries, Peter Bronk-

geval staan niet post-materialistische tegenover materialistische waarden, aangezien zowel
deze jongeren als deze ouderen zich afzetten tegen een in hun ogen dreigende dominantie
van een materialistisch waardenpatroon. In dit verband wijs ik nog op de
Doorbraak-vertegenwoordiger Joop den Uyl als interessante verbindingsfiguur tussen beide
generaties.
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horst, Hans Tuynman en al die anderen te vergelijken. Ik acht het aannemelijk dat
zeer veel van deze jonge, ludieke en provocerende middenklasse-intellectuelen van
begin jaren zestig wel in stijl maar juist niet of nauwelijks in wereldbeschouwelijk
opzicht gebroken hebben met hun ouderlijk milieu. Het zou mij weinig verbazen als
velen onder hen net als Roel van Duyn uit een milieu kwamen met intellectuele
ambities, waar de hierboven aangeduide ‘post-’ of antimaterialistische cultuurkritiek
nadrukkelijk aanwezig was en waar in elk geval duidelijke affiniteit bestond met het
door mij als tolerant-in-verbondenheid aangeduide pedagogisch perspectief.
Dat was zeker het geval met de hoofdrolspeler in het ludieke drama Dennendal.
Carel Muller, geboren in 1937, was afkomstig uit een typisch Doorbraakmilieu. Zijn
vader kwam uit een arbeidersgezin, werkte zich op via de ambtenarij, kwam na de
oorlog als ‘doorgebroken’ christen bij Kerk en Wereld in Driebergen en was tenslotte
zo'n tien jaar lang PvdA-burgemeester van Lekkerkerk. Zijn moeder vult dat beeld
aan, dochter van een Rotterdamse dominee van de Gereformeerde Bond, met een
sterke interesse in religieuze en mystieke zaken en een volgens haar zoon uitgesproken
hang naar vrijheid.44 Vanuit deze achtergrond ging Muller in 1957 vanzelfsprekend
psychologie studeren in Utrecht, bij Buytendijk, Van Lennep, Langeveld, Rümke en
Linschoten, kortom bij de Utrechtse fenomenologen, de intellectuele voorhoede van
de Doorbraak.45 De kernideeën van deze kring vielen bij hem in goede aarde. Hij
heeft ze als het ware opgezogen, met name de gedachten betreffende de persoonlijke
beleving van de ruimte, de aandacht voor de existentiële betekenis van de ruimte
waar men dagelijks verblijft, de dingen waar men tussen woont en werkt, of waar
men gedwongen tussen verblijft. De gedachte dat ons respect voor de persoon die
aan onze zorg is toevertrouwd vraagt om rekening te houden met de betekenis van
de dingen voor die persoon, dat is een erfenis van de Utrechtse fenomenologie. Voor
deze kring vormde de persoonlijke ervaring van de ruimte een fundamenteel aspect
van zijn visie op de ‘gesitueerdheid’ van de mens. De gesitueerdheid, ook de
ruimtelijke gesitueerdheid van de mens was één van de noemers van zijn ingebed
zijn in de gemeenschap.
Op een zeer elementair, praktisch niveau treft men dit gedachtengoed meteen
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aan in de aanpak van Muller die besefte dat het verblijf op zaal de bewoners tot
initiatiefloze nummers degradeerde. Vanuit die achtergrond begon hij een serie
initiatieven te ontwikkelen om de bewoners in staat te stellen hun verblijf op
Dennendal zo persoonlijk mogelijk in te vullen. De inrichting van Dennendal had
voor hem een duidelijk existentiële lading. Dennendal vormde voor hem een echte
leefgemeenschap. Maar de verwantschap tussen de aanpak van Muller en het
gedachtengoed van de Utrechtse School is nog fundamenteler. En die komt aan het
licht als we nogmaals naar het ideaal van de verdunning kijken. Dat ideaal impliceerde
namelijk niet alleen een sterk geloof in veranderbaarheid, van de werkers en van
geestverwanten die allemaal in staat zouden zijn de zakelijke, materialistische en
prestatiegerichte houding die de wereld buiten de inrichting kenmerkte van zich af
te schudden en in te ruilen voor zachtzinnigheid. Verdunning betekende ook een
minstens zo sterk verlangen naar behoud.
Ook in dat opzicht was Dennendal exemplarisch voor de beweging op het terrein
van de geestelijke gezondheidszorg. In de hausse van experimenten, ludieke acties,
bezettingen, zwartboeken en plannen voor democratisering en verbetering van de
zorg lag het accent in deze sector overwegend op ‘verandering ... tot behoud’. De
tegenbeweging op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, zelfs de radicale
variant van de zogenaamde ‘antipsychiatrie’, was niet-modernistisch; in elk geval
waren haar alternatieven zonder uitzondering anti-technologisch. Zij geloofde niet
in grootschaligheid, zij hechtte niet aan systeembeheersing, zij verzette zich tegen
de wens de wereld van de geestelijke gezondheidszorg in te richten volgens plan en
berekening. Die op behoud gerichte visie heeft Dennendal van begin tot eind
getypeerd. Dennendal was in de eerste plaats gericht op verbetering van wat men
aantrof, zonder die verbeteringen primair te beoordelen in termen van
maatschappelijke functionaliteit en efficiency. Men zocht geen meesterschap over
de dingen; men had een scherp oog voor wat de dingen betekenden voor de
betrokkenen. In dat fundamenteel levensbeschouwelijk opzicht betoonde Carel Muller
zich een typische leerling van de Utrechtse School.
Dit aspect van de vormgeving en inrichting van Dennendal speelde ook een grote
rol in de maatschappelijke respons voor de aanpak van Muller en de zijnen. Velen
in de stad Utrecht, waar bouwgigant Bredero inmiddels toestemming kreeg om de
oude stationswijk met zijn statige panden te slopen om daar zijn betonkolos over het
spoor op te trekken waarvan de tentakels tot ver in de oude stad zouden reiken,
voelden alleen al vanuit die invalshoek sympathie en geestverwantschap met de
kleinschaligheidsfilosofie van Dennendal en met de aldaar gekoesterde waardering
voor de existentiële betekenis van de plek. Vanwege het verzet van Dennendal tegen
de grootschalige nieuwbouwplannen van het bestuur werd de inrichting door vele
geestverwanten daarbuiten beschouwd als aanknopingspunt voor de beweging tegen
de kille functionalisering van wonen en werken. Tégen Hoog Catharijne, (dus) vóór
Dennendal, mede uit die beleving ontstonden actieve Utrechtse steungroepen. Wat
vele medestanders verbond was het gevoel dat Dennendal, die bijzondere plek, in
elk geval behouden moest blijven en de kans moest krijgen werkelijk die alternatieve
‘goede buurt’ te creëren, waar velen naar verlangden.
Mullers Dennendal was onmiskenbaar een stijlbreuk. In de losse omgangsvor-
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men van de Dennendallers, in hun hedonisme en radicalisme manifesteerde zich een
scherpe breuk met het puritanisme van degenen die hen gevormd hadden. Die breuk
in stijl werd echter door de oudere intellectuelen verregaand getolereerd - en daar
speelde Muller als enfant terrible van de Doorbraak intuïtief op in - vanuit het
pedagogisch perspectief waar ze deze bevlogen jongeren zelf in hadden opgevoed.
Tegelijkertijd herkenden vele oudere intellectuelen in de Dennendalse aanpak van
hun kant ook een radicale eigentijdse expressie van hun eigen cultuurkritiek, zoals
ze die al in de jaren veertig en vijftig naar voren hadden gebracht. Net als voor Van
Duyns provotarische beweging vormden voor Mullers Dennendal de technologische
en culturele moderniseringsprocessen van de voorgaande decennia een belangrijk
negatief referentiepunt. In de omwentelingsdrift van Dennendal klonk steeds iets
door van dat ambivalente, romantische vernieuwingsstreven dat vele intellectuelen
in de eerste decennia na de bevrijding bezighield: principiëel vernieuwingsgezind
maar ook bezorgd voor een al te snel en te ver doorgevoerde maatschappelijke
rationalisering, open voor experimenten, maar ook verrassend anti-modernistisch.
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Erger dan de Reformatie?
Katholieken in de jaren vijftig
Paul Luykx
‘Het gaat niet langer zo. Misschien zal deze generatie het nog voor een
groot deel slikken, maar de volgende doet dat zeker niet meer. En ze hebben
gelijk. Als er geen radicale opruiming wordt gehouden onder afgeleefde
gebruiken, zinloze gewoonten en verstikkende formalismen, als de leek
niet ten volle wordt erkend en gerespecteerd in wat hem toekomt, dan staat
er iets te gebeuren waarbij de Reformatie kinderspel zal lijken.’
(Anoniem kerkelijk hoogwaardigheidsbekleder, december 19531)

1. Ter inleiding
Er is reden genoeg, om de vraag naar de verhouding van de roerige jaren zestig en
de kalme jaren vijftig ook, zelfs juist voor de katholieke wereld op te werpen. Immers,
van het Nederlands katholicisme van vooral de tweede helft van de jaren zestig
bestaat het beeld van een onstuitbare veranderingswil en een tomeloze
vernieuwingsdrift, die vrij plotseling het aanzien van kerk en zuil van top tot teen
zouden hebben gewijzigd. Hoogtepunten waren het verschijnen van een revolutionaire
Nieuwe Katechismus en een bijna democratisch ingericht Pastoraal Concilie. Intussen
verstoorden protestants aandoende toestanden de traditionele eenheid. Vleugelvorming
ter linker- en ter rechterzijde verdeelde de katholieken, en conflicten met Rome waren
haast aan de orde van de dag, onder meer over de geboortenregeling. Bij de
verkiezingen van 1967 leed de katholieke partij een fatale nederlaag. Overal in het
drukke organisatieleven begon men te twijfelen aan de zin van de ‘k’. Zelden heeft
een katholieke gemeenschap zo langdurig en intensief in de schijnwerpers van de
nationale en internationale aandacht gestaan als de Nederlandse tijdens dit decennium.
Nog geprofileerder werd dat beeld als gevolg van de reactie, die vanaf het begin van
de jaren zeventig intrad. De rust keerde terug, al had het er alle schijn van, dat het
deze keer de rust van het kerkhof was.
Na de mislukking van de doorbraak en de restauratie van de vooroorlogse
verhoudingen leek het katholicisme van de jaren vijftig daarentegen in zijn uiterlijke

1

Geciteerd in E. Brongersma en O. Noordenbos, Rooms gevaar of katholiek recht?
(Amsterdam 1954) 127-128.
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gedaante succesvol en onaantastbaar. De organisatorische verzuiling bereikte een
hoogtepunt; in demografisch opzicht daagde de kans op een meerderheidspositie; in
de politiek was het Colijnjuk afgeschud en deelde de KVP de lakens uit; en in de
persoon van kardinaal De Jong had men een leider, die in kerkelijke zogoed als
wereldlijke kring een hoog gezag genoot. Tegelijk echter kon men aan alle kanten
tekenen ontwaren, die op onvrede, onrust en crisis wezen. Geestelijken zaten in over
verouderde vormen van zielzorg; leken, vooral de intellectueel gevormden onder
hen, protesteerden tegen het heersend clericalisme en gaven af op restanten van het
Rijke Roomse Leven; en onder de jeugd leek zich een groeiende onverschilligheid
terzake van kerk en geloof door te zetten. Veel verantwoordelijken zagen die tekenen
ook, en vreesden voor de toekomst het ergste, wanneer er niet grondig werd aangepakt
en aangepast.
Het contemporain crisisbewustzijn en de teksten waarin dat uitdrukking vond,
zoals de hierboven aangehaalde woorden van een kerkelijke functionaris, waren
uiteraard niet altijd even helder omlijnd. In dit artikel gaat het echter om
wetenschappelijke publikaties, die zogoed als allemaal dateren uit de laatste
vijfentwintig jaar. Het wil een verkenning bieden van de sociaal-wetenschappelijke
en historische literatuur, voorzover daarin de veranderingen in het Nederlands
katholicisme en hun oorzaken en achtergronden in de ruim opgevatte jaren vijftig
aan de orde worden gesteld. Dat in heel wat gevallen de verklaring van de
gebeurtenissen uit de jaren zestig de wetenschappelijke belangstelling heeft
gestimuleerd, is maar al te begrijpelijk. Om de hoofdlijnen in de beeldvorming te
kunnen blijven ontwaren, beperk ik me in het volgende hoofdzakelijk tot studies in
boekvorm, vaak dissertaties. Het gaat hier dus niet om een bibliografisch overzicht,
maar om een inhoudelijke schets van de oorzaken en achtergronden van de
veranderingen, een en ander echter aan de hand van de wetenschappelijke literatuur,
om een historiografische studie dus.2
2

Buiten de belangrijkste werken, die in dit opstel worden behandeld, bevatten ook de volgende
bundels en artikelen verspreide informatie over het thema. Bundels: Ph.C. Stouthard en
G.P.P. van Tillo ed., Katholiek Nederland na 1945. Opstellen (...) (Baarn 19S5). E. Borgman,
B. van Dijk en Th. Salemink ed., De vernieuwingen in katholiek Nederland. Van Vaticanum
II tot Acht Mei Beweging (Amersfoort en Leuven 1988). J.Y.H.A. Jacobs ed., Is Pinksteren
voorbij? Het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie tussen geschiedenis en actualiteit
(Hilversum 1989). Artikelen: G.A.M. Abbink, ‘Van isolement naar openheid. Een
vergelijkende analyse van het katholicisme in Nederland en in de andere West-Europese
landen’, Tijdschrift voor filosofie en theologie 31 (1970) 350-370. L. Laeyendecker, ‘Beweging
binnen de R.K. Kerk in Nederland’ in: L.W. Huberts en W.J. van Noort ed., Sociale
bewegingen in de jaren negentig. Stand van zaken en vooruitblik (Leiden 1989) 117-126.
W. Frijhoff, ‘Réflexions sur la transformation du catholicisme hollandais 1960-1970’ in: A.
Dierkens ed., Le libéralisme religieux (Brussel 1992) 111-126. J.H. Roes en L.G.M. Winkeler,
‘Kerk en religie in Nederland: het Nederlands katholicisme’ in: Compendium Politiek en
Samenleving (z.p. 1994) B0900 1-69. Een algemeen historiografisch opstel over het
Nederlands katholicisme in de twintigste eeuw is: J. Ramakers en H. Righart, ‘Het
katholicisme’ in: P. Luykx en N. Bootsma ed., De laatste tijd. Geschiedschrijving over
Nederland in de 20e eeuw (Utrecht 1987) 99-134. Na voltooiing van dit artikel verschenen
nog twee publikaties op het gebied van de politieke geschiedenis, die niet meer in de
beschouwing konden worden betrokken: R.S. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’. Christelijke
ideologieën en de vorming van het CDA (1880-1980) (Kampen 1996), en J.A. Bornewasser,
Katholieke Volkspartij 1945-1980, I Herkomst en groei (tot 1963) (Nijmegen 1995).
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De indeling, die wordt gehanteerd, is ontleend aan een meningsverschil, dat aan
het begin van de discussies stond. Het betreft het in sociologisch jargon geformuleerde
onderscheid tussen interne en externe factoren, die heel verschillende ver-

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

69

De Nederlandse delegatie voor vertrek naar Vaticanum II. Links vooraan de bisschoppen De Vet en
Beckers. In het midden Kardinaal Alfrink. Foto: KLib/KDC Nijmegen.

klaringen van de veranderingen zouden kunnen leveren. Hoewel zal blijken, dat daar
veel op af te dingen is, is het onderscheid hier als indelingscriterium aangehouden,
onder meer omdat dat op wetenschapshistorische en -sociologische gronden te
verdedigen is. In de slotbeschouwing kom ik er op terug. Voor het overige geef ik
er de voorkeur aan van ‘veranderende katholieken’ en van ‘veranderend Nederland’
te spreken.
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2. Veranderende katholieken
2.1. Een interne crisis. De Nijmeegse socioloog Thurlings zou men met enig recht
de aartsvader kunnen noemen van de stelling, dat het begin van de veranderingen in
de katholieke wereld gezocht moet worden in de kern van de zuil, dat is in de sfeer
van kerk en godsdienst, waaromheen zich immers de verschillende lagen van
organisaties en instellingen hebben gegroepeerd, als de schillen van een ui. De zuil
raakte in de jaren zestig aan het wankelen, toen er voor kerkelijke defensiviteit en
zelfhandhaving, in Thurlings' visie eerste oorzaak en achtergrond van de verzuiling,
geen motief meer te vinden was, omdat in de loop van de jaren vijftig een
machtsevenwicht tussen de katholieken en de anderen bereikt was. In sneltreinvaart
brak zich toen een open katholicisme baan, dat voor de kerkelijk-godsdienstige
verhoudingen ingrijpende gevolgen kreeg. ‘De katholieke zuil mag wankelen, zo
stelde de schrijver het anno 1971 in zijn boek vast, de katholieke kerk van Nederland
wankelt minstens evenzeer. En het eerste vindt (...) zijn oorzaak in het tweede.’3 Een
theologische heroriëntatie stelde het aardse geluk van de mens op de eerste plaats,
zodat een wettische kerk het tegen de pastorale zorg ging afleggen. Tegelijk
profileerden zich conflicterende vleugels en deden zich verschijnselen van
desorganisatie voor. Zodoende kwamen de ‘Nederlandse katholieken tussen assimilatie
en pluralisme’ te verkeren, zoals de ondertitel van het boek luidde. Kortom: vóór de
ontzuiling van de jaren zestig was er een binnenkerkelijke crisis.
Waar kwam die vandaan? Doorslaggevend achtte Thurlings, dat er een omwenteling
had plaatsgevonden in wat hij noemde de prestige-hiërarchie in de katholieke wereld.
Ten gevolge daarvan boetten de naar hun aard conservatieve bestuurders, de
bisschoppen en hun adviseurs voorop, aan gezag in, terwijl progressieve theologen
en met hen sympathiserende intellectuelen zeer in de achting van hun geloofsgenoten
stegen. Met het zich baanbrekende open katholicisme verscherpte deze tegenstelling
zich zienderogen. De schrijver was er zich overigens van bewust, dat hier een
aanzienlijk probleem lag. Want van het veldwinnend gezag van de intellectuelen kon
menigeen voorbeelden noemen, maar die bisschoppen, wáren die wel zo conservatief?
Hoewel Thurlings in de jaren vijftig een kritische onderstroom regelmatig aan de
oppervlakte zag komen, onder andere in het optreden van doorbraak-figuren en in
het verschijnen van verschillende intellectuelen-tijdschriften, bevatte zijn boek toch
geen systematisch onderzoek naar dat decennium. Hij onderbouwde zijn stellingen
hoofdzakelijk met gegevens over de jaren zestig. De portée van zijn betoog lag in
de gerichtheid op het kerkelijk leven en het optreden van kerkelijk gebonden of
georiënteerde personen en groepen. De twee rivaliserende partijen, die hij tegenover
elkaar stelde, bisschoppen en intellectuelen, kregen echter beide hun toegewijde
onderzoekers. De publikaties van deze laatsten zouden het optreden van de betrokken
actores en hun verhouding tot verandering en vernieuwing óók in de jaren vijftig
meer in detail in kaart brengen.4
3
4

J.M.G. Thurlings, De wankele zuil. Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralisme
(Nijmegen en Amersfoort 1971) 151.
Al in 1968 publiceerde de Nijmeegse godsdienstsocioloog Schreuder een artikel, waarin hij
zich volledig op de veranderingen in kerkelijk opzicht concentreerde. Het door hem gebruikte
polaire begrippenpaar, ‘gemankeerde volkskerk’ versus ‘denominatie’, is door verschillende
andere schrijvers overgenomen. Zie O. Schreuder, ‘Van kerk naar denominatie’, Sociologische
Gids 15 (1968) 260-273. Over de invloed van Thurlings1 boek zie T. Duffhues, ‘Staat “De
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2.2. Waar het de betekenis van de bisschoppen in het veranderingsproces betreft,
dient in de eerste plaats de studie van de Amerikaanse godsdienstsocioloog en jezuïet
Coleman te worden genoemd.5 Zonder overigens expliciet naar Thurlings te verwijzen
neemt hij in het door deze aangekaarte debat stelling. Niet in de richting van de lagere
clerus, de journalisten, de intellectuelen is de verklaring voor de ontwikkelingen in
de jaren zestig te zoeken, zo stelt hij vast. Weliswaar is er sprake geweest van
dergelijke pressie vari onderop, maar de ‘mobilization resources’, die door dergelijke
groepen in stelling konden worden gebracht, bestonden al veel eerder en ze bestonden
bovendien ook in het buitenland. Toch heeft alleen het Nederlands katholicisme van
de jaren zestig door een radicaal en snel veranderingsproces de aandacht getrokken.
Als enig doorslaggevende factor blijft ter verklaring het optreden van de bisschoppen
over. Dezen waren ‘a different breed from many of their confreres in the world
episcopacy’6 en hebben in het veranderings- en vernieuwingsproces vooropgelopen.
In de summiere schets, die ook deze socioloog aan de jaren vijftig wijdt, kan hij
er overigens niet omheen, juist op het aandeel van de bovengenoemde lagere clerus
en lekenelites te wijzen, net als Thurlings deed. Anders als deze bakent hij het begin
van het veranderingsproces echter bij het jaar 1958 af. In de beide hoofdstukken, die
hij aan de jaren 1958 tot 1965 wijdt, concentreert hij zich, helemaal in de geest van
het ‘interne crisis’-concept, op een zevental kerkelijke en theologische thema's,
waaraan de vernieuwingen het duidelijkst zijn af te lezen: de vorming van landelijke
beleidsinstanties versus traditioneel diocesane; minder autoritaire en meer open
contacten tussen bisschoppen, clerus en leken; het erkennen van het belang van een
vrije, publieke opinie binnen de kerkelijke verhoudingen; een toename van de
oecumenische contacten; de vormgeving aan categoriale zielzorg, vooral de rol van
de studentenecclesia; het ontstaan van vleugelvorming en pressiegroepen; en, tenslotte,
het toenemen van centrum-periferie-conflicten, namelijk tussen de Nederlandse kerk
en Rome. Op al deze gebieden speelden de bisschoppen soms een duldende, vaker
een stimulerende rol.
Ook heel wat andere auteurs hebben op de rol van de bisschoppen gewezen, zij
het zonder in het ‘bisschoppen versus intellectuelen’ -debat uitdrukkelijk stelling te
nemen. Men zou hen met een korreltje zout onder de noemer van de wetenschappelijke
en populaire historiografie kunnen samenbrengen. Meestal gaat het daarbij om
publikaties, die aan individuele bisschoppen zijn gewijd. De meeste ervan hebben
betrekking op Alfrink, die in 1955 De Jong was opgevolgd, maar al eerder coadjutor
was, en op de Bossche bisschop Bekkers, die die functie vanaf 1956 bekleedde. Deze
beide hoogwaardigheidsbekleders hadden met elkaar gemeen, dat zij in het begin
van de jaren vijftig nog vertegenwoordigers van een traditioneel, ge-

5
6

wankele zuil” nog overeind? Een verkenning van de recente literatuur over verzuiling en
ontzuiling’, Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum 17 (1987) 134-162.
J.A. Coleman, The evolution of Dutch Catholicism, 1958-1974 (Berkeley, Los Angeles en
Londen 1978).
Ibidem, 100.
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sloten en clericaal katholicisme waren. Maar met die vaststelling houdt de
overeenkomst tussen hen op. De Tilburgse godsdienstsocioloog en franciscaan
Goddijn heeft Alfrink heel treffend getypeerd als ‘gedistantieerd hervormer’, en zijn
collega, de kerkhistoricus Bornewasser, legde de nadruk op diens voorzichtigheid,
prudentie en genuanceerde houding, zoals die uit de openbare documenten naar voren
komen, en in een andere passage wees hij op diens ‘geest van voorzichtig toegeven,
verzoenend bijsturen en van afwachtende souplesse’.7 Van belang voor dit opstel is
Bornewassers mening, dat ‘onder invloed van Alfrink de grondhouding van het
episcopaat in de jaren vijftig is geëvolueerd.’8
Bisschop Bekkers sprak eerder brede lagen van de katholieke en niet-katholieke
bevolking aan, wist in de openbaarheid gemakkelijker de goede toon te treffen, en
straalde een zeker charisma uit. Dat hij daarom meer en andere groepen mensen
benvloedde dan Alfrink, mag waar zijn. Maar de opvatting, dat hij en zijn Bredase
collega De Vet zich ‘als eersten en enigen van het toenmalig Nederlands episkopaat
voor vernieuwing hebben ingezet’9 is een brabantocentrische eenzijdigheid en zonder
meer onjuist. Ze is in een pastoraal-theologische dissertatie door de carmeliet
Groothuis gedebiteerd. Diens boek mag echter ook aanleiding zijn tot de volgende
kanttekening.
Er zijn allerlei redenen, om de twee genoemden, Alfrink en Bekkers, in de
schijnwerpers te zetten, maar men dient daarbij niet te vergeten, dat tussen 1956 en
1962 in zes van de zeven bisdommen nieuwe en relatief jonge bisschoppen werden
benoemd, aanvankelijk deels als coadjutor, zodat wel van het aantreden van een
nieuwe generatie kerkleiders gesproken kan worden. Met uitzondering van de
aartsbisschop was geen van hen dus betrokken geweest bij het nog maar enkele jaren
eerder uitgevaardigde mandement. Zo vestigt Groothuis in zijn boek terecht ook de
aandacht op de Bredase bisschop De Vet, die zijn sporen in het bedrijfsapostolaat
had verdiend en talrijke vernieuwingen in de zielzorg doorvoerde. Over diens
Roermondse collega Moors is vastgesteld, dat hij ‘een uitgesproken voorstander van
een gezagsuitoefening-in-dialoog’ was,10 en over de Haarlemse bisschop Dodewaard,
zeker niet de meest progressieve figuur, dat hij in zijn beleid een man van het midden
was, die een gematigde en voorzichtige koers wenste te varen.11
Een indicatie voor de betrekkelijk progressieve houding van het episcopaat rond
1960 is zijn optreden tijdens het Vaticaans Concilie. Enkele publicaties van de Til7
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W. Goddijn, ‘Alfrink, een gedistantieerd hervormer’ en J.A. Bornewasser, ‘Bernardus Alfrink,
hoeksteen van een kerkprovincie’ in: Alfrink en de Kerk 1951-1976. Historische en
theologische essays (...) (Baarn z.j.) resp. 254-272 en 61-86, het citaat op 69.
Ibidem, 67. Over Alfrink zie nog het recente artikel van J.Y.H.A. Jacobs, ‘Bernardus Johannes
kardinaal Alfrink (1900-1987): gezaghebbend vanaf leerstoel en bisschopszetel’, Trajecta
3 (1994) 155-170.
L.H.A. Groothuis O.Carm., De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet. Wegbereiders
van een vernieuwingsbeweging (Tilburg 1973) 1. Vergelijkbare uitspraken op 4-7 en in de
Conclusie, 306. Aan de populaire en op vroege leeftijd gestorven Bekkers werden al eerder
boeken gewijd, zie T. Oostveen, Liefde als wapen. Herinneringen aan mgr. Bekkers
('s-Hertogenbosch 1966) en N. van Hees, Bisschop Bekkers, vriend van ons allen (Amsterdam
z.j. (1966)).
P.A. van den Baar, i.v. P.J.A. Moors, Biografisch Woordenboek van Nederland III
('s-Gravenhage 1989) 420-422, aldaar 421.
B. Voets, i.v. J.A.E. van Dodewaard. Biografisch Woordenboek van Nederland II (Amsterdam
1985) 125-128.

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

73
burgse kerkhistoricus Jacobs wijzen daarop.12 Vooral het regelmatig opkomen voor
de collegialiteitsnotie en voor de decentralisatie van het kerkbestuur is een belangrijk
punt. De theoloog Schillebeekx, zelf nauw betrokken bij de formulering van de
desbetreffende voorstellen, omschrijft Alfrinks inbreng hierbij als ‘van fundamentele
betekenis’.13 Ook als geheel wist de Nederlandse delegatie in Rome met vernieuwende
voorstellen regelmatig de aandacht op zich te vestigen. Anderzijds kan ons beeld
vertroebeld zijn als gevolg van de curiale tegenwerking en perscampagnes tegen de
‘hollandse rebellen’. Het was de Vaticaanse instanties al gauw te progressief. Zou
toekomstig onderzoek de rol van de Nederlandse bisschoppen dus kunnen relativeren,
hun optreden als opvallende vertegenwoordigers van de op vernieuwing gerichte
conciliaire geest zal niemand kunnen ontkennen.
2.3. De rol van de intellectuelen in het veranderingsproces is tot nu toe in twee studies
onderzocht. Die van het duo Simons en Winkeler14 is een sociaal-wetenschappelijk
opgezet onderzoek naar het optreden en de invloed van 216 door hen geselecteerde
intellectuelen, die in de jaren tussen 1945 en 1975 langs verschillende wegen op het
reilen en zeilen van de katholieke wereld invloed hebben uitgeoefend. Het grootste
deel van het boek is gewijd aan een aantal sociografische kenmerken van de
betrokkenen en aan hun onderlinge relaties, en aan de inhoud en teneur van hun
publikaties. Daarbij hebben de schrijvers hun vraagstelling toegespitst op vier
kerngebieden, waarop zich sinds 1945 veranderingen hebben voorgedaan: de
verhouding tussen priesters en leken, het terrein van de moraal en de geestelijke
gezondheid, de op gang komende oecumene, en de verzuiling.
Ons interesseert hier echter vooral de vraag naar de invloed, die de intellectuelen
op de zich wijzigende verhoudingen hebben uitgeoefend. Aan het einde van hun
studie wijden de schrijvers daar enkele uitvoerige hoofdstukken aan. Twee aspecten
zijn van bijzonder belang. Vanaf het begin van de jaren vijftig valt een toenemende
invloed van de moderne menswetenschappen op een eveneens toenemend aantal
katholieken vast te stellen. Die ontwikkeling bevorderde ten zeerste de emancipatie
van hen, die met een typisch kerkelijk-theologische onderscheiding ‘de leken’ werden
genoemd. Men spreekt in dat verband wel van ‘de tweede emancipatie’, ter
onderscheiding van de eerdere emancipatie van de katholieke gemeenschap als geheel.
De invloed van deze nieuwe intellectuelen kon zich juist zo grondig merkbaar maken
als gevolg van ‘de omgekeerde zuilwerking’: de dichtheid van de
communicatiekanalen, oorspronkelijk bedoeld om de onderlinge banden en de
afgeslotenheid te bevorderen, werkte nu in het voordeel van de verbreiding van
(semi-)wetenschappelijke denkbeelden en kritiek op traditie en gezag. Talrijke
publikaties en tijdschriftenreeksen getuigen ervan.
12

13
14

J.Y.H.A. Jacobs, Met het oog op een andere kerk. Katholiek Nederland en de voorbereiding
van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie 1959-1962 (Baarn 1986). Onder Nederlandse
en buitenlandse kerkhistorici is het onderzoek van het Concilie nog in volle gang.
E. Schillebeekx, ‘Bernard Kardinaal Alfrink’ in: Vragen aan de Kerk. Toespraken van
kardinaal Alfrink in de jaren van het concilie (Utrecht en Baarn 1967) 5-28, aldaar 24.
E. Simons en L. Winkeler, Het verraad der clercken. Intellectuelen en hun rol in de
ontwikkeling van het Nederlandse katholicisme na 1945 (Baarn 1987). Zie ook L. Winkeler,
Gegronde twijfel. Vier opstellen over de positie van intellectuelen in de katholieke kerk
(Baarn 1989).
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Maar ook, ten tweede, wijzen de schrijvers op de invloed, die de intellectuelen via
allerlei functies en adviseurschappen op de bisschoppen en hun beleid hebben
uitgeoefend. Wel werd die invloed pas tegen het einde van de jaren vijftig dieper en
systematischer, en verliep hij steeds meer via afzonderlijke, wetenschappelijke
instellingen, om uiteindelijk te culmineren in het Pastoraal Concilie, in de tweede
helft van de jaren zestig. Niettemin signaleren de onderzoekers ook in de vorderende
jaren vijftig al de nodige successen van de intellectuelen op specifieke gebieden,
zoals de geestelijke gezondheidszorg. Daardoor begon toen al de invloed van de
traditionele bisschoppelijke adviseurs - grootseminarie-professoren, leiders van
verzuilde organisaties - te tanen. Op deze manier nemen Simons en Winkeler duidelijk
en genuanceerd stelling in het ‘bisschoppen versus intellectuelen’-debat: vanaf het
begin van de jaren vijftig oefenden deze laatsten toenemend invloed uit op de publieke
opinie binnen de katholieke wereld, vanaf de vorderende jaren vijftig incidenteel op
het bisschoppelijk beleid, en vanaf de jaren rond 1960 bepaalden zij dat beleid mee.
De studie, die De Haan onlangs aan de ontwikkeling van de Katholieke Actie
tussen 1934 en 1966 wijdde,15 een dissertatie aan de Theologische Faculteit in Tilburg,
vormt een boeiende verbijzondering en toespitsing van deze algemene conclusies.
De Katholieke Actie had al vanaf de jaren twintig de inschakeling van leken bij het
apostolaat van de hiërarchie ten doel, maar kwam in Nederland pas vanaf de jaren
vijftig tot enige ontplooiing. Ze kan heel algemeen als een elitebeweging van sterk
kerkelijk georiënteerde katholieken gekarakteriseerd worden.
Twee conclusies uit De Haans boek zijn voor onze vraagstelling relevant. De eerste
is, dat de oorspronkelijke beweging, met al haar nadruk op de handhaving van de
traditionele huwelijks- en gezinsmoraal en gekenmerkt door een fel anticommunisme,
een doodgeboren kindje was. Op geen enkel niveau, landelijk, diocesaan, noch
parochiëel, viel enig resultaat van betekenis te melden. Vooral het falen op dit laatste,
laagste vlak, waar de dienstbaarheid aan de zielzorg en het apostolaat van de
geestelijkheid concreet gestalte had moeten krijgen, was voor de leiding een ernstige
tegenvaller. Het enige succesvolle initiatief, dat ongeveer het hele decennium
omspande, vormde de zogenoemde Ecclesiabeweging. Tekenend genoeg was dit een
beweging, die weliswaar binnen de Actie gestalte had gekregen, maar niet van bovenaf
geïnitieerd was. Integendeel, ze kan, zoniet als een interne oppositie dan toch als een
vroege basisbeweging beschouwd worden. Gedragen werd ze door een golf van
kleine gespreksgroepen, waarvan de leden bij elkaar aan huis, en niet op de pastorie,
bijeenkwamen, zonder priester erbij, om over hun geloofsbeleving te praten. Dat
daarbij kritische geluiden over de bestaande kerkelijke verhoudingen zullen zijn
geventileerd, ligt voor de hand. Vanaf 1952 groeide het aantal groepen snel uit. In
1955 waren er 12 à 1300, in 1964 16 à 1700. In de Ecclesiabeweging groeiden leken
naar een nieuw zelfbewustzijn ‘met als resultaat, aldus de schrijver, dat zij zich op
den duur onafhankelijker van de kerk gingen opstellen en zich meer individuele
vrijheid gingen toeëigenen.’16
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P.I.M. de Haan, Van volgzame elitestrijder tot kritische gelovige. Geschiedenis van de
Kotholieke Actie in Nederland (1934-1966) (Nijmegen 1994).
Ibidem, 324.
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Ook in deze sterk kerkelijk georiënteerde lekenbeweging hebben de intellectuelen
met succes een greep naar de macht gedaan. Na een reorganisatie in 1957/8 bracht
het nieuwe Landelijk Centrum een stroom kritische publikaties op gang en nam het
hele reeksen initiatieven. Als gevolg van de radicalisering, die daarna snel om zich
heen greep, kwam het met de bisschoppen ernstig in aanvaring. In 1966 werd de
Actie opgeheven. Te illustreren valt de nieuwe koers onder verwijzing naar de
gepropageerde visie op huwelijk en gezin, waarbij de problemen van
geboortenbeperking en scheiding vrijuit werden behandeld. Ook kende het Centrum
korte tijd een ‘Instituut voor de vrouw in de Kerk’, dat onder leiding stond van Anna
de Waal en dat opkwam voor een verbetering van de kerkelijke positie van de vrouw.
En in plaats van de oude traditie van ongenuanceerd en rabiaat anticommunisme te
continueren, zette men cursussen op over de verschillende theorieën in het marxisme
en over de talrijke nuances, waarin de marxistische erfenis in de Oosteuropese landen
gestalte had gekregen. Een ondertoon van kritiek op het kapitalisme ontbrak daarbij
niet.
Uit beide dissertaties blijkt zonneklaar, hoezeer de invloed van de intellectuelen
voor een flink deel via de drukpers is verlopen. Goddijn heeft regelmatig op het
belang van de pers, en meer in het algemeen van de media, voor het
vernieuwingsproces gewezen.17 Daarbij zijn de grenzen tussen intellectuelen,
publicisten en journalisten met steeds scherp te trekken. Duidelijk is wel, dat in de
jaren vijftig een aantal intellectuelen-tijdschriften, zoals Ruimte en Te Elfder Ure
een belangrijk voertuig van de veranderingsgezinden vormden, zoals dat ook gold
voor boekenreeksen als Mens en Maatschappij en de Pastorele Cahiers. Een blad
als G 3 was meer populariserend van aard en vond vooral onder jong-volwassenen
veel lezers.18 Pas later, in de vorderende jaren zestig, gelden dergelijke kenmerken
voor de katholieke dagen weekbladpers.
2.4. Het bisschoppelijk mandement van 1954 heeft in dit proces van verschuivingen
in de culturele machtsverhoudingen een bijzondere rol gespeeld. Op deze plaats
wordt daarom, op basis van verspreide bijdragen,19 kort op de mandementsgeschiedenis
ingegaan, namelijk voorzover zij direct met deze veranderingen ver17
18
19

W. Goddijn, De beheerste kerk. Uitgestelde revolutie in Rooms-Katholiek Nederland
(Amsterdam en Brussel 1973), o.a. 150-151.
Fr. Buers, ‘Het stillen van de honger naar vernieuwing. Het katholieke jongerenblad G3 in
de periode 1951-1965’ Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum 18 (1988) 345-357.
De zeven belangrijkste artikelen over het mandement zijn, in volgorde van verschijnen: A.F.
Manning, ‘Uit de voorgeschiedenis van het mandement van 1954’, Jaarboek Katholiek
Documentatie Centrum 1 (1971) 138-148. J. Hinke, ‘Het bisschoppelijk mandement 1954
in pers en politiek mei 1954-februari 1955’, Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum 9
(1979) 73-116. J. Bank, ‘“Dictatuur, maar gebaseerd op Gods gezag”. Het bisschoppelijk
mandement van 1954’, Intermediair 15 (1979) 18 mei 1979, 1-13. W. Goddijn, ‘Vijfentwintig
jaar Bisschoppelijk Mandement’ in: W. Goddijn en G. Knuvelder, Hervorming zonder
schisma (Hilversum 1980) 33-64. J.H. Roes, ‘Hirtenbrief und Bumerang. Das Mahnwort der
katholischen Bischöfe der Niederlande (1954) zur parteipolitischen Tätigkeit von katholischen
Christen’, Kirchliche Zeitgeschichte 3 (1990) 116-125. M.G. Spiertz, ‘“Over de christelijke
hoop”. Ontwerp voor een herderlijk schrijven bij gelegenheid van het eeuwfeest van het
bisschoppelijk bestuur in Nederland (1953)’, Trajecta 3 (1994) 347-368. M.G. Spiertz, ‘De
Nederlandse bisschoppen in beraad (1951-1953). Uit de voorgeschiedenis van het
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band houdt. Ik volg daarbij de hierboven gehanteerde indeling en maak eerst enkele
opmerkingen over de intellectuelen en daarna over de bisschoppen.
Hoewel de eerste reacties op het mandement in katholieke kring weinig schokkend
of opzienbarend zijn te noemen, kan men dat van de effecten van het document op
de wat langere termijn beslist niet volhouden. Integendeel, het is in de historiografie
over het onderwerp de laatste jaren gebruikelijk geworden te spreken van het
‘boemerang-effect’ van het mandement. Niet alleen heeft het stuk dus niet het
bedoelde resultaat gehad, maar als gevolg van de publieke discussies en de openlijke
twijfels, die het opriep, keerde het zich zelfs tégen het bisschoppelijk oogmerk, het
in stand houden van de ideologische en organisatorische eenheid. De houding van
de leden van de Katholieke Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid heeft hiertoe
wel het meest bijgedragen. Tegen de bisschoppelijke oproep in en in weerwil van
de op hen uitgeoefende druk bleven ze hun partij trouw en konden of wilden zich
niet onttrekken aan de publiciteitscampagne, die de PvdA niet zonder
opportuniteitsoverwegingen had opgezet. De indruk bestaat, dat de KWGaffaire in
brede kring de evidenties van politiek-maatschappelijke verzuiling en gehoorzaamheid
aan het bisschoppelijk gezag heeft ondergraven.
Ook heel wat publikaties in de hierboven genoemde bladen tonen de sporen van
twijfel en kritiek, maar met name mag hier het rapport over Openheid en geslotenheid
worden genoemd, dat de Sint Willibrordvereniging in 1957 publiceerde en dat door
een aantal clerici-theologen was opgesteld, echter niet zonder stevige inbreng van
enkele leken. Bijna meteen na het verschijnen van het mandement was men
bijeengekomen met het uitdrukkelijke doel een tegenstuk te produceren. De jarenlange
voorbereiding en de intensieve en soms ook moeizame debatten, die men onder
Willebrands' leiding voerde, demonstreren het riskante karakter van de onderneming.
Het pleidooi voor meer openheid en minder verzuiling, dat uiteindelijk in de
openbaarheid kwam, bracht uiteraard de pennen opnieuw in beweging.
De bisschoppen hadden in 1954 van hun kant uit dergelijke repercussies met geen
mogelijkheid kunnen voorzien. Hun tekst bevatte immers nauwelijks wat nieuws en
was op het punt van de politieke eenheid zelfs erg terughoudend. Het is wel niet
teveel gezegd, dat zij zich door de opstelling van de PvdA en de Katholieke
Werkgemeenschap en meer nog door de reactie van het NVV, dat de samenwerking
met de katholieke vakcentrale opzegde, uit het lood geslagen voelden. Al die openlijke
kritiek ondermijnde hun gebruikelijke wijze van gezagsuitoefening en daarmee hun
zekerheid. Juist het wankelen van de eertijds vanzelfsprekende bisschoppelijke
autoriteit schiep een vacuum, dat door de intellectuelen meer en meer werd opgevuld.
Alleen zo valt het te begrijpen, dat het episcopaat, via verschillende tussenstappen,
uiteindelijk in 1965 het verbod op het NVV-lidmaatschap van katholieken herriep een voor zijn doen volstrekt ongebruikelijk gebaar.
Er is echter nog een tweede aspect aan het bisschoppelijk optreden, dat de aandacht
vraagt en waarvan het vermelden een goede overgang naar de volgende paragraaf
vormt. Bij de voorbereiding van het mandement bleken de leden van het episcopaat
onderling zeer verdeeld. De ontwerptekst van een groep boven-Moerdijkse theologen,
die zich meer op het geloofsleven richtte en minder op het handhaven van de eenheid,
en die bovendien de nadruk legde op de rol van de leken en op de
Bisschoppelijk Mandement van 1954’ Trajecta 4 (1995) 316-341. Dezelfde auteur kondigde
een derde artikel over het onderwerp aan.
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betekenis van de oecumene, vond verdedigers in de bisschoppen van Haarlem en
Utrecht, maar moest het onderspit delven tegen de oppositie van de zuidelijken onder
leiding van het bisdom Roermond.20 Zo werd de rigide tekst, die Limburg als
alternatief op tafel legde, als definitief document aanvaard, zij het dat Alfrink en de
zijnen hem op een aantal plaatsen in matigende zin hadden kunnen ‘aankleden’.
De tegenstelling tussen een noordelijke en zuidelijke factie in het
bisschoppencollege is daarom zo frappant, omdat ze onder verwijzing naar de fasering
van de Nederlandse modernisering gemakkelijk verklaard kan worden. Ten tijde van
de eerste industrialisatie- en moderniseringsgolf, rond 1900, waren de noordelijke
bisschoppen en hun clerus de ijverigste voorstanders van het defensief gemotiveerde
zuilcomplex. In hùn bisdommen zette de moderne tijd zich immers het sterkst door,
met alle risico's vandien voor hun gelovigen. Het zuidelijk katholicisme heeft zich
langdurig tegen al die organisatorische drukte teweer gesteld... totdat in de jaren na
1945 de industrialisatie en andere moderne verschijnselen het zuiden sneller en
intensiever dan ooit tevoren gingen beroeren. Toen neigden de zuidelijken tot dezelfde
geslotenheid en harde lijn, waaraan de noordelijke clerus als strategie inmiddels was
gaan twijfelen, en die zij daarom in soepeler en liberaler richting wilden wijzigen.

3. Veranderend Nederland
3.1. Modernisering en ontzuiling. Het verschijnen van Thurlings' Wankele zuil in
1971 gaf aanleiding tot enkele beperkte, methodische debatjes. Eén ervan speelde
zich af tussen de auteur en de Leidse socioloog Van Heek. Deze laatste had weliswaar
veel waardering voor het boek, maar vond de verklaring vanuit de interne crisis veel
te beperkt. Het wankelen van de zuil diende zijns inziens niet bestudeerd te worden
buiten ‘zijn samenhang met het cultuurpatroon van de “permissive society”, de
toenemende afkeer van hiërarchie en bureaucratie in het algemeen en (...) de steeds
fellere kritiek van de emancipatorische en neo-marxistische sociologie’.21 Het waren
dus externe factoren, die de omslag in de katholieke wereld konden verklaren, want
de katholieke groepsrigueur werd vanuit de ‘permissive society’ steeds sterker onder
druk gezet, zodat het wel tot desorganisatie en tegenstellingen in katholieke kring
moest komen. In zijn reactie op het commentaar van de ‘zo gezaghebbend auteur’22
hield Thurlings vast aan de uiteindelijk doorslaggevende betekenis van de interne
crisis, maar vond voor het overige, dat Van Heeks positie en de zijne niet zo
tegengesteld waren als op het eerste gezicht mocht lijken. Zo was best in te zien, dat
de kernkatholieken en intellectuelen, waar hij het over had gehad, benvloed werden
door het (van buitenaf komende) moderne denken. Zeker voor wat betreft dergelijke
ideologische aspecten zag Thurlings dus de mogelijkheid van een toenadering tussen
de beide standpunten.
20
21

22

Spiertz, ‘Christelijke hoop’.
F. van Heek, ‘Groepsdesorganisatie bij de Nederlandse rooms-katholieken als gevolg van
groepsrigorisme in een “permissive society” (1960 -....)’ in: Idem, Van hoogkapitalisme naar
verzorgingsstaat. Een halve eeuw sociale verandering, 1920-1970 (Meppel 1973) 250-253,
citaat op 251.
Thurlings, Wankele zuil (2e druk; Deventer 1978) 218-222, citaat op 220.
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Hoe verstandig dit laatste ook was - het zal hieronder nog blijken - toch wekt het
geen verbazing, dat de discussie door derden vooral werd opgevat als blijk van een
nogal fundamentele tegenstelling: interne versus externe factoren.23 Blijkbaar dachten
de beide geleerden sterk in termen van gescheiden werelden: hier de katholieken,
daar de ‘permissive society’ of, breder opgevat, de moderne wereld. Beider overige
opvattingen over de achtergronden van de verzuiling sloten daar ook uitstekend bij
aan. Van Heek hield het levenslang vol het groepsrigorisme en de frontmentaliteit
onder de Nederlandse katholieken aan de orde c.q. aan de kaak te stellen, en erop te
wijzen hoezeer zij zich daarmee van de andere Nederlanders en zelfs van hun
buitenlandse geloofsgenoten onderscheidden. Thurlings' nadruk op het defensieve
karakter van de verzuiling wijst al evenzeer in de richting van een scherpe
tegenstelling tussen een traditioneel-katholieke en een moderne wereld.
Hoe anders zijn historici en historiserende sociologen in de loop van de laatste
vijftien jaar op dit punt van de verhouding van modernisering en verzuiling gaan
denken. Overdrijven moet men het nieuwe in deze ontwikkeling overigens ook weer
niet, want de groepsgebonden, confessionele histonografieën hadden uiteraard steeds
de nadruk gelegd op het vooruitstrevende karakter van het optreden van hun leiders
en voormannen. Vanaf de jaren tachtig boog echter een over het algemeen wat jongere
generatie zich wetenschappelijker en systematischer over het probleem. Ik duid
slechts enkele hoofdmomenten van deze ontwikkeling aan de hand van het werk van
drie auteurs als volgt aan.24 Vanuit de marxistische traditie voltrok S. Stuurman een
wending met de vaststelling, dat de klassenstrijd zich niet alleen tussen eeh progressief
links en een reactionair, confessioneel rechts blok afspeelde, maar zich ook binnen
het confessionele kamp voltrok, zoals dat ook gold voor de strijd om de
zedelijkheidskwestie. Dat richtte de blik op een variëteit aan progressieve strevingen
en behoudende tegenkrachten, ook binnen de katholieke wereld.25 In een internationaal
vergelijkende studie over het ontstaan van verzuiling in katholieke kring beschouwde
Righart het defensieve element wel als wezenlijk bestanddeel, maar wees tevens op
het sociaal-vooruitstrevende gedrag van de jongere clerus, zodat hij de verzuiling
uiteindelijk op de formule bracht van ‘bescherming door aanpassing’, namelijk aan
de moderniserende maatschappij.26 Ter karakterisering van de verzuilingsbewegingen
formuleerde Hellemans, in een dissertatie die eveneens internationaal vergelijkend
van aard was en bovendien ook het socialisme in de beschouwing betrok, dat het in
de decennia rond 1900 gegaan was om een Strijd om de moderniteit, zoals hij zijn
boek noemde. Ook hier staan
23
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Ramakers en Righart, ‘Katholicisme’, 114-115. Duffhues, ‘Staat “De wankele zuil” nog
overeind?’, 144.
Zie echter onder meer nog de drie volgende opstellen: J. Bank, ‘“Verzuiling”: a confessional
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moderne staat in Nederland (Nijmegen 1983).
J.A. Righart, De katholieke zuil in Europa. Een vergelijkend onderzoek naar het ontstaan
van verzuiling onder kotholicken in Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland (Meppel
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de verschillende, met elkaar strijdige opties omtrent de vormgeving van de moderniteit
centraal.27 Aardig is, dat even eerder Stuurman in een artikel tot woordelijk dezelfde
formule (‘strijd om de moderniteit’) was gekomen, en de verzuilers -voor hem alleen
de confessionelen - als ‘anti-moderne moderniseerders’ had gekarakteriseerd.28
Wanneer dit alles waar is, stuiten we logischerwijs echter op een aanzienlijk
probleem, dat het best verwoord is in de Groningse dissertatie van de economisch
socioloog E.H. Bax.29 Dit boek is een sterk theoretisch geaarde,
sociaal-wetenschappelijke studie, die beoogt de processen van verzuiling en ontzuiling
systematisch met de modernisering en de moderniseringstheorie te confronteren. Het
katholicisme maakt hier dus slechts déél van de thematiek uit. Wanneer nu inderdaad
‘pillarization (...) as an integral part of the process of Dutch modernization’ is te
beschouwen,30 zoals de hierboven aangeduide auteurs het óók stelden, zou men
kunnen verwachten, dat die twee ook in de jaren vijftig en zestig, de fase van de
tweede moderniseringsgolf, verder hand in hand zouden zijn gegaan. Omdat het
tegendeel waar is gebleken, dringt zich de vraag op naar de verklaring van die
dissociatie van verzuiling en modernisering.
Bax zoekt het antwoord in een aantal specifieke kenmerken of deelprocessen van
de nieuwe moderniseringsfase, die de sociale controle van de zuilelites over hun
achterbannen aantastten en op die manier de zuilen aan het wankelen brachten. Juist
in het op elkaar betrekken van de externe moderniseringsfactoren en de zuilinterne
verzwakking van de sociale controle ligt de verklarende kracht van Bax' theorie. Drie
van dergelijke factoren onderscheidt hij. Ze kunnen hier slechts kort worden
aangeduid. Ten eerste beroofde de zich uitbreidende verzorgingsstaat, via allerhand
dienstverlening en andere interventies in het leven van de burger, de traditionele
zuilelites van hun desbetreffende functies. Ten tweede ondermijnde de uitbreiding
van sociale interactie-processen de invloed van de elites langs verschillende wegen.
Hun achterbannen raakten via de modernisering gewend te denken en te handelen
volgens de criteria van wat Weber instrumentele rationaliteit heeft genoemd, en dat
bracht een breuk met de kerkelijk-godsdienstige normen met zich mee. Maar ook
werd het traditionele groepsisolement aangetast en afgebroken door processen van
geografische en sociale mobiliteit, van veranderingen in de ruimtelijke omgeving en
door de toename van de informatiestroom via onderwijs en televisie. En ten derde
holde de toenemende saecularisatie de cohesie van de beide confessionele zuilen
steeds verder uit.
In chronologisch opzicht is de schrijver, net als de meesten van zijn
sociaal-wetenschappelijke collega's, weinig exact. Het gaat hem uiteindelijk om de
ontzuiling, die zich pas in de jaren zestig voluit doorzet, maar de verklaring vanuit
het
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moderniseringsproces moet hem en iedere andere onderzoeker vanzelf brengen op
het spoor van de desbetreffende ontwikkelingen, die in Nederland na de fase van
herstel omstreeks 1950 een aanvang namen.31
Zoekt men nu naar studies, die dergelijke algemeen geformuleerde vraagstellingen
voor wat de ontwikkelingen aan katholieke zijde in empirische en systematische zin
opnemen en uitwerken, dan valt de oogst nogal tegen. Als voorbeeld van deze
lacuneuze stand van zaken zij gewezen op de centrale kwestie van de
rndustrialisatiepolitiek. Wanneer katholieke politieke en andere leiders het, ongeveer
zoals bij de behandeling van de koloniale kwestie na 1945, als een nationale opgave
voelden, de industrialisatie van Nederland ter hand te nemen, waren zij er zich wel
van bewust, dat dat een groot aantal moderne ‘bijverschijnselen’ met zich mee zou
brengen, die met de traditionele katholieke normen en idealen op gespannen voet
stonden. Net als de katholieke politici in de koloniale kwestie hun nationale taak
vervulden - haast ongeacht de gevolgen, zou men zeggen - deden ze dat terzake van
de industrialisatiepolitiek. Van de discussie, die een en ander echter in kerkelijke en
brede, katholieke kring moet hebben opgeroepen, hebben we nauwelijks een beeld.
Van de negen regionale ontwikkelingsgebieden, die de industrialisatiespreiding
meebracht, lagen er bovendien drie in het homogeen katholieke zuiden. Daar was
het gevaar levensgroot aanwezig, ‘dat de krachten van buiten af, het indringen van
gewoonten, normen, ideencomplexen, derhalve nieuwe en ten dele verstorende
godsdienstige, culturele en politieke invloeden van buiten af, tot diffusie van de eigen
cultuur zouden leiden.’32 Aldus formuleerde het sociologisch instituut van de
Katholieke kerk in Nederland het probleem in een rapport uit 1952 over De
godsdienstige-sociale aspecten van de industrialisatie in Nederland. Voor de
historiografie over het naoorlogse katholicisme lijkt de industrialisatiekwestie me
een kernprobleem, waarvan de behandeling het nodige licht zou kunnen werpen op
de verhouding van modernisering en verzuiling na 1945.
3.2. Eén van die ‘verstorende invloeden van buiten af’, waaraan al wél de nodige
aandacht in de geschiedschrijving is besteed, is de penetratie in katholieke kring van
het complex van nieuwe ideeën betreffende huwelijk en gezin, de positie van de vrouw
en het seksuele gedrag. Die invloeden waren al in de loop van de jaren vijftig duidelijk
aantoonbaar, zo stelde een groep politikologen van de Universiteit van Amsterdam
vast, nadat ze een aantal aspecten van de kwestie op lokaal niveau, in het Brabantse
Den Bosch hadden onderzocht.33 In de Inleiding tot de bundel, die de resultaten van
een aantal van hun detailstudies bevat, wordt door Tjitske Akker31
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In zijn dissertatie (Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam)
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instandhouding en neergang van plaatselijke zuilen in verschillende delen van Nederland
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man vastgesteld, dat het neo-corporatisme van de vakbeweging de arbeidersklasse
verhinderde een op verandering gerichte rol te spelen. In het algemeen dient men,
naar de mening van de auteur, bij haar blijkbaar de oorsprong van alle verandering
te zoeken, maar in het geval van de breuk van de jaren vijftig, zestig gaat dat niet
op. Een stuk voorzichtiger wordt vervolgens geconcludeerd: ‘Mogelijk waren het
eerder spanningen en konflikten op het terrein van de moraal die aan deze breuk ten
grondslag lagen.’34 Daarmee wordt dan gedoeld op de conflicten en spanningen, die
het gevolg waren van het binnendringen van de nieuwe ideeën onder katholieken op
de genoemde gebieden. De bundel bevat een vijftal detailstudies over
onmaatschappelijkheidsbestrijding, jongeren, de NVSH, Dolle Mina, en katholieke
vrouwenorganisaties in Den Bosch, waarbij veranderingen in de jaren vijftig
ruimschoots aan de oppervlakte komen. Op die manier blijkt Van Heek met zijn
nadruk op de ‘permissive society’ weliswaar gelijk te hebben, maar óók wordt
duidelijk, dat conflicten en spanningen, echter evenzeer aanpassingen aan de
moderniteit in katholieke kring al veel eerder dan hij veronderstelde, waren
voorgekomen.
Met haar bundel beet de onderzoeksgroep het spits af van een reeks studies, meest
dissertaties, waarin de auteurs een aantal deelthema's uit dit hele complex
systematischer en diepgaander gingen behandelen. De wijze waarop en de mate
waarin de betreffende studies de externe invloeden aantonen, verschillen onderling
uiteraard sterk. Ook is niet over het hoofd te zien, dat er een vloeiende overgang is
van het onderzoek naar het optreden van intellectuelen, als in de vorige paragraaf
behandeld, en de volgende titels, waarin niettemin méér nadruk op de externe kant
wordt gelegd, zodat de veranderingen in katholieke kring, die ook hier in het centrum
staan, een meer kontekstuele verklaring vinden.
Het gaat bij alle auteurs om de ‘inbraak’ in het katholieke huis, eerst van de
psychiatrie, en later, na 1945 en met veel ernstiger consequenties, van de psychologie.
De overheersende indruk, die men krijgt, is wel, dat praktische problemen in diverse
sectoren van het maatschappelijke en persoonlijke leven voor de introductie en
triomftocht van die wetenschappen doorslaggevend zijn geweest. De ontwikkeling
ervan is dan ook nauw verbonden met de invloed van de Amerikaanse ‘Mental Health
Movement’, de beweging voor geestelijke gezondheid. Vanaf de jaren dertig, maar
in versterkte mate na 1945, rezen de katholieke adviesbureaus voor opvoedings-,
huwelijks- en alcoholproblemen als paddestoelen uit de grond, en werd ook het
Amerikaanse ‘social casework’ druk gepraktizeerd. Koepelorganisaties belegden
voorlichtingsbijeenkomsten en studiedagen, waar de belangstellenden bij honderden,
soms duizenden naar toe stroomden, en de Katholieke Radio Omroep kende een
eigen rubriek voor geestelijke gezondheid. In de loop van tien, vijftien jaar raakte
het ooit absolute taboe op vragen rond huwelijk, seksualiteit en gezinsleven aan
stevige slijtage onderhevig, kreeg een andere houding en mentaliteit vorm en werd
de traditionele, katholieke moraal door dit alles ernstig ondergraven. De zogenoemde
seksuele revolutie van de jaren zestig komt hierdoor in een ander licht te staan.
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De grote lijn van deze mentaliteitsverandering via de geestelijke
gezondheidsinitiatieven in de jaren vijftig is inmiddels in enkele artikelen vastgelegd.35
Daarnaast

35
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zijn de laatste jaren echter verschillende grotere studies verschenen, die op allerlei
deelthema's nader ingaan. Twee dissertaties in de psychologie, beide in Nijmegen
verdedigd, geven een beeld van de botsing van de katholieke moraal met de
oprukkende psychologie en geestelijke gezondheidsleer, en- van de manier waarop
de grenzen van de moraal werden verlegd en de moderne denkbeelden konden
doordringen. Het proefschrift van R. ter Meulen36 is een vooral wetenschapshistorische
studie, die ingaat op het werk van een aantal katholieke geleerden, Buytendijk en
Fortmann voorop. Hoe hebben de katholieke wetenschappers op de hun vertrouwde
gebieden van wetenschapsbeoefening, bij voorbeeld de psychoanalyse of de
godsdienstpsychologie, de nieuwe inzichten overgenomen en aangepast? Het
chronologisch aspect wordt in deze verzameling opstellen jammer genoeg minder
systematisch aan de orde gesteld, maar wel valt er niet aan te twijfelen, dat de jaren
vijftig het hoogtepunt van de debatten en het eindpunt van de ontwikkeling
demonstreren. Die vaststelling komt overeen met de conclusie van J. Pols, die
ongeveer tezelfder tijd de resultaten van een veel kleiner opgezet onderzoek met
dezelfde vraagstelling publiceerde, maar juist de tijdsdynamiek centraal stelde.37 In
het midden van de jaren dertig, zo blijkt uit zijn tekst, wordt de moraal nog beschouwd
als een voorwaarde voor geestelijke gezondheid, tien, vijftien jaar later laten de
betreffende schrijvers moraal en geestelijke gezondheid samenvallen, en tegen het
midden van de jaren vijftig staan de beide noties weer los van elkaar, maar nu in een
omgekeerde verhouding: geestelijke gezondheid wordt als een voorwaarde voor
zedelijkheid (en daarmee godsdienstigheid) gezien.
D. van Berkel onderzocht enkele reeksen tijdschriften en brochures uit de jaren
1945 tot 1970 om de veranderende beeldvorming rond het moederschap te traceren.38
Zogoed als alle thema's rond huwelijk, gezin, opvoeding en seksualiteit komen
daarmee aan de orde. Het aardige van deze dissertatie is, dat de schrijfster haar
bronnen zo gekozen heeft, dat zij naar enkele beroepsgroepen in de katholieke wereld
kan differentiëren: artsen, geestelijken en psychologen. Zo kan zij schetsen, hoe ‘de
katholieke arts met zijn dogmatische en rechtlijnige opstelling’39 het conservatiefst
van allen was. Pas tegen het einde van de jaren vijftig ziet de schrijfster in medische
kring enige beweging komen in standpunten, onder andere over de rangorde van de
huwelijksdoelen of de kwestie van de periodieke onthouding. De clerus neemt een
tussenpositie in. Een door de paters van het H. Hart geleid tijdschrift ter voorlichting
van katholieke ouders, demonstreert vanaf de vorderende jaren
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vijftig een steeds positiever houding ten opzichte van seksualiteit, en in de
opvoedingsadviezen treedt het kind en daarmee het ontwikkelingspsychologisch
motief steeds sterker op de voorgrond. In de publikaties vanuit de geestelijke
gezondheidsrichting zijn dergelijke geluiden al vanaf de tweede helft van de jaren
veertig te horen. Om al deze redenen karakteriseert de schrijfster de jaren vijftig
uiteindelijk heel resoluut als ‘periode van strijd en verandering’. De omschrijvingen
van het decennium door andere auteurs, die het hadden over ‘min of meer
ondergrondse strijd’ en ‘kritische onderstroom’ acht zij namelijk te zwak om aan de
verschuivingen recht te doen.40
Ook in de dissertatie van de historicus Oosterhuis, verdedigd aan de Universiteit
van Amsterdam, over Homoseksualiteit in katholiek Nederland,41 wordt aan de
veranderingen in ‘het vertoog’ de nodige aandacht besteed, maar deze schrijver vat
zijn thema ook als sociale geschiedenis op en hanteert bovendien een ruime
tijdsafbakening. Op die manier kan hij in de veranderingen twee golven
onderscheiden. Vanaf de jaren dertig immers al concurreerden medische en
psychiatrische verkláringen van homoseksualiteit met de moraaltheologische
veróórdeling ervan. Tot acceptatie leidde dat niet, want volgens de medici kon de
homoseksuele afwijking behandeld en de patiënt genezen worden (psychoanalyse,
hormoonbehandeling, castratie). Maar wel ondergroef de wetenschap zo het
alleenrecht van de theologie. Dit laatste deed de psychologie echter in de vijftien
jaar na 1945 een stuk grondiger.
Realiseert men zich hoe scherp de afwijzing van homoseksualiteit aan katholieke
kant steeds was, dan is het opvallendste deel van Oosterhuis boek zonder twijfel zijn
schets van het functioneren van een katholiek pastoraal bureau voor homoseksuelen
in Amsterdam, al vanaf 1958. Daar werkten geestelijken en psychiaters samen in de
begeleiding van de meestal wat jongere, homoseksuele mannen, die er zich meldden.
Uit de 166 dossiers, die de schrijver heeft kunnen bestuderen, rijst weliswaar niet
het beeld op van een helder en consistent beleid, maar wel overheerste de wil om de
eigen aard van de homoseksueel te erkennen en te accepteren, en stimuleerden de
hulpverleners relatievorming door de betrokkenen, met implicatie van homoseksueel
gedrag. Het lijkt erop, dat ‘de psyche’ het hier definitief van ‘de ziel’ heeft gewonnen.
3.3. Er is nog een tweede thematiek, die de laatste jaren preciezer in kaart is gebracht,
en waar de sociaal-culturele gevolgen van de modernisering en vooral van de
industrialisering duidelijk zichtbaar zijn gemaakt, óók voor wat de katholieke wereld
betreft: het veranderend gedrag van de jeugd, vooral van de arbeidersjeugd. Op dit
punt is de invloed merkbaar van specialismen als de historische pedagogiek en de
vrijetijds-wetenschappen. De kern van de zaak kan als volgt worden geformuleerd:
de industrialisatie bracht ruimschoots werkgelegenheid en hogere inkomens, ook
voor jongeren, die daardoor onafhankelijker werden, en die hun toenemende vrije
tijd aan vormen van modern amusement besteedden, zoals uitgaan,
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dansen, en bioscoopbezoek. Er ontstond een betrekkelijk autonome jeugdcultuur,
met eigen gedragsnormen en uiterlijke kenmerken, ontoegankelijk voor de traditionele
opvoeders en kerkelijke elites.
Dat was niet altijd zo geweest. Maar in de jaren vijftig kwam er ernstig de klad in
de georganiseerde jeugdbeweging, zoals ook de katholieken die vóór 1940 hadden
gekend en gecultiveerd. Wel keerde die na 1945 terug, maar zij leidde een kwakkelend
bestaan. Al vóór de oorlog was zij niet in staat geweest meer dan tien, twintig procent
van de jeugd te bereiken. Nu, in de jaren vijftig, daalde haar betekenis nog verder.
Voorzover katholieke jongeren hun vrije tijd in georganiseerd verband wilden
doorbrengen, deden ze dat steeds meer in de sportbeoefening. Een studie van de
verhoudingen in de katholieke sportwereld in de decennia na de bezettingstijd42
demonstreert echter duidelijk, dat alles wat met katholieke identiteit te maken had,
vanaf de jaren vijftig systematisch naar de achtergrond verdween:
kledingvoorschriften, sekse-scheiding, geen sport op zondagmorgen, competitie met
neutrale clubs - op al deze punten overheersten aanpassingstendensen. De betreffende
studie citeert de heel tekenende uitspraak van een geestelijk adviseur uit 1947: ‘De
katholieke clubs moeten een harde strijd voeren en het neutrale kamp lokt nogal erg,
omdat men dan kan doen en laten wat men zelf wil.’43 Anno 1959 beoefenden evenveel
katholieken sport in neutrale als in katholieke organisaties. - Op die manier is een
vloeiende lijn in het veranderend gedrag van katholieke jongeren vast te stellen:
minder katholiek jeugdbewegingsidealisme, meer (neutrale) sportbeoefening, en
toenemende deelname aan moderne vormen van massa-amusement, dit alles in de
loop van de jaren vijftig.
Contemporain sociaal-wetenschappelijk jeugdonderzoek uit de jaren vijftig, zestig
onderscheidde haar object zelden naar godsdienst, zodat daaruit over de katholieke
jeugd nauwelijks iets sytematisch is af te leiden. Het enige aanknopingspunt is echter
buitengewoon suggestief. Uit de tabellen, die Goudsblom bij zijn onderzoek naar De
nieuwe volwassenen44 publiceerde, valt af te leiden, dat zijn katholieke respondenten
slechts in één opzicht van hun leeftijdgenoten afweken, te weten in hun opvattingen
terzake van huwelijk en seksualiteit. Daarin toonden ze zich signifikant conservatiever,
maar op geen enkel ander gebied is een verschil van enige betekenis vast te stellen
met de blijkbaar niet ‘andersdenkende’ overige jongeren van Nederland.
Een vergelijkbare moeilijkheid bestaat in de regel voor het recente, historisch
onderzoek naar de jeugd van de jaren vijftig en zestig. Hier zijn echter wat meer
uitzonderingen te noemen: behalve een drietal artikelen is met name de Tilburgse
dissertatie van M. van den Heuvel te vermelden.45 Van al deze publikaties geldt, dat
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ze lokaal-historisch van aard zijn, en dat de plaatsen van onderzoek steeds in het
homogeen katholieke zuiden liggen. Op die manier kan het dus onderzoek naar de
katholieke jeugd heten. Over eventuele verschillen met het gedrag van de katholie-
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ke jeugd boven de grote rivieren valt niets te zeggen. De conclusies van de artikelen
wijzen op alle wezenlijke punten in dezelfde richting als de dissertatie van Van den
Heuvel.
Deze laatste plaatst zijn onderzoek volledig tegen de achtergrond van het
moderniserende en industrialiserende Nederland en Tilburg. Twee aspecten van zijn
studie zijn voor de kontekst van dit opstel van belang. De schrijver demonstreert.
overvloedig, hoezeer in de loop van de jaren vijftig ‘het opgroeien onder kerktorens
en fabriekspijpen’ - titel van één van de kernhoofdstukken van het boek - veranderde.
Gezinsverhoudingen wijzigden zich in die zin, dat ondanks het overheersende
autocratische gezinstype over heel wat dingen tussen ouders en kinderen viel te
onderhandelen, met name over het uitgaan (en thuiskomen!). Aan dat uitgaansleven
besteedt de schrijver terecht veel aandacht. Het bezorgde de jeugd een eigen wereld
van vrijheid en vermaak, wég van gezin, school en werk. De uit Amerika
overgewaaide muziek- en danscultuur leidde daarbij tot een heel andere verhouding
tussen de seksen. Onder kerkelijk-godsdienstig opzicht, zo concludeert de onderzoeker
ook nog, beperkte de jeugd zich meer en meer tot het zondagse misbezoek.
Een tweede kant betreft de reacties van de kerkelijke en burgerlijke elites op al
deze ontwikkelingen, ‘het beheer over de jeugd’, zoals het genoemd wordt. Een heel
scala van maatregelen en initiatieven passeert de revue. Aan de ene kant is er
intensivering van de sociale controle, o.a. in dansgelegenheden en bioscopen (er
werd zelfs een speciale agent aangesteld om spijbelende kinderen op te sporen). Aan
de andere kant vinden er allerlei aanpassingen plaats, vooral in de gedaante van
vormingswerk voor de fabrieksjeugd, en van het zogeheten open-jeugd-werk, waarin
instuif en soos het moderne dansen met een lichte vorm van controle combineerden.
De aantrekkingskracht van al deze aanpassingen bleek echter nogal eens beperkt en
van tijdelijke aard te zijn, terwijl de sociale controle snel afbrokkelde. Onder al
dergelijke opzichten liggen de jaren vijftig en zestig dus eerder in eikaars verlengde
en verloopt de overgang soepel.
Van de talrijke initiatieven, die in katholieke kring werden ontplooid, om de
arbeidersjeugd van het industrietijdperk op te vangen en behulpzaam te zijn, en haar
zodoende tegelijk in godsdienstig-kerkelijk opzicht te behouden, geven nog enkele
andere dissertaties een beeld. Zo krijgt men uit J. Peets omvangrijke, historische
studie naar de naoorlogse geschiedenis van de katholieke arbeidersjeugdorgamsaties
een uitstekend beeld van het speciale onderwijs en vormingswerk, de zogenoemde
levensscholen, die, kort na de oorlog opgezet, in de loop van de jaren vijftig tot
betrekkelijke bloei kwamen. Hij omschrijft ze als ‘een baanbrekend experiment’,
ook in pedagogisch opzicht.46 Tevens trachtte men via allerlei eigen
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vormen van dienstverlening en gezelligheidsverkeer de jonge arbeiders en arbeidsters
alternatieven te bieden voor de oprukkende, commerciële consumptiecultuur. In een
recente dissertatie heeft H. Vossen het levensscholenwerk nader onder de loep
genomen. Haar boek biedt vooral ook een beeld van de veranderende pedagogische
ideeën en idealen, die dit werk mee vorm hebben gegeven.47 Met dat al moeten beide
auteurs wel vaststellen, dat het deel van de arbeidersjeugd, dat op deze manier werd
bereikt, niet bijster groot was en dat dat er met het vorderen van de jaren vijftig en
zestig niet beter op werd.
In deze laatste boeken wordt erop geattendeerd, dat er behalve de industrialisatie
nog een andere externe omstandigheid, of beter een heel complex van omstandigheden
was, dat moderniserende invloed op het gedrag van de jongeren uitoefende, uit
ongerustheid waarover de nodige initiatieven voortkwamen. Gedoeld wordt op ‘de
morele paniek’, die zich vanaf 1944/5 óók van de katholieke elites meester maakte
als gevolg van ‘permissief’ gedrag van hun achterban in de jaren van bezetting en
bevrijding. De historiografie over dit onderwerp is een uitvloeisel van de
(dis)continuíteitsdiscussie 1940-1945, die de contemporanisten sinds enige tijd
verdeeld houdt. Ze biedt voor wat de katholieke wereld betreft nog maar heel weinig
aanknopingspunten.48 - Overigens heeft deze anti-permissieve en anti-moderne paniek
nooit tot enige koerswending op politiek niveau geleid. Hoe luid zelfs ook de
confessionele parlementariërs om actie bleven roepen, de kabinetten, met de KVP
in een hoofdrol, bleven uiterst gereserveerd.49
Een laatste opmerking tenslotte over de pedagogiek. Want zoals de psychologie
op het gebied van huwelijk en seksualiteit het voertuig van de aanpassingsstrategie
werd, zo gold datzelfde voor de pedagogiek terzake van ‘het jeugdprobleem’. Over
de Nederlandse pedagogiek heeft een wetenschapshistoricus in algemene zin kunnen
vaststellen, dat zij onder invloed van sociologische en psychologische methoden en
vraagstellingen in de jaren vijftig, begin zestig een stuk minder godsdienstig-normatief
en veel meer empirisch, analytisch en ‘nuchterder’ is geworden.50 En een vakgenoot
van hem kon de ontwikkeling in katholieke kring in diezelfde jaren schetsen als ‘de
katholieke pedagogiek op haar weg naar volwassenheid’.51 Samenvattend typeert
deze laatste schrijver de vernieuwingen in de katholieke peda-
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vormingswerk 1947-1974 (Amsterdam 1994).
Met name H. de Liagre Böhl heeft een aantal publikaties over het thema op zijn naam staan,
o.a. in: Galesloot en Schrevel ed., In fatsoen hersteld, 15-29. In deze bundel treft men ook
twee artikelen aan, die katholieke aspecten behandelen: het al genoemde Perry en Vossen,
‘Oude problemen’, en H. Righart, ‘“Ons gezin is ons kleine vaderland”. Het
zedelijkheidsoffensief van de Katholieke Arbeidersbeweging, 1945-1955’, 63-74. De
dissertatie van Van Berkel, Moederschap biedt eveneens enige informatie.
P.F. Maas ed., Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 III, Het kabinet-Drees-Van
Schalk (1948-1951), band B Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw
(Nijmegen 1992) 579-606 (door P.T.T. Bovend'Eert).
R. Abma, ‘Nuchterheid en nozems’ in: Tillekens ed., Nuchterheid en nozems, 31-45.
A. Dieleman, ‘De katholieke pedagogiek op haar weg naar volwassenheid’ in: F. Meijers en
M. du BoisReymond ed., Op zoek naar een moderne pedagogische norm. Beeldvorming
over de jeugd in de jaren vijftig: het massajeugdonderzoek (1948-1952) (Amersfoort en
Leuven 1987) 117-131.
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gogiek in die jaren als ‘de strijd tegen de onwetendheid in het Mater Amabiliswerk
(d.i. het levensscholenwerk voor meisjes, PL), de propaganda van verlichte
katholieken voor een open opvoedingshouding in het industrietijdperk, de roep om
betrouwbare informatie, de onvrede over de rol van de geestelijkheid en de
theoretische vernieuwing van de pedagogiek.’52

4. Tot besluit
Wanneer nu drie afsluitende opmerkingen worden gemaakt, dient de lezer wel in het
oog te houden, dat het in dit opstel ging om veranderingen en hun oorzaken en
achtergronden, zoals die via een verkenning van de gegeven wetenschappelijke
literatuur aan de orde konden worden gesteld. In wat hier voorzichtig wordt
geconcludeerd spiegelen zich de accenten en beperkingen van de historiografie.
Om vast te stellen, waar in de lange jaren vijftig de wezenlijke veranderingen in
katholieke kring te vinden zijn, doorloop ik het opstel als in een kreeftegang,Drie
centrale factoren dringen zich op, die chronologisch, maar ook sociaal-historisch en
naar de aard van de veranderingen onderling verschillen. Het vroegst vallen de
veranderingen onder de jeugd, vooral de arbeidersjeugd op. Die zijn voor een deel
door de ervaringen van bezetting en bevrijding, maar wellicht nog meer door de
gevolgen van industrialisatie en modernisering veroorzaakt. Er.ontstond.een relatief
autonome jeugdcultuur, waarin ook katholieke jongeren participeerden. Het
traditionele beheer over de jeugd desintegreerde. Het gaat hier om verandering in
houding en feitelijk gedrag. Ten tweede zorgden de intellectuelen voor de nodige
onrust. Hun eigen heroriëntatie is het gevolg van de invloed van vooral de moderne
sociale wetenschappen. Op hun beurt beïnvloeden zij in de loop van de vorderende
jaren vijftig hun geloofsgenoten langs allerlei wegen. Dit laatste uit zich vooral op
het gebied van huwelijk en seksualiteit. Het gaat hier vooralsnog om wijzigingen in
houding en mentaliteit. En tenslotte zijn daar de bisschoppen. Die zijn aanvankelijk
uiterst traditioneel, maar raken na 1954 aan het twijfelen. Rond 1960 beginnen zij
in het veranderingsproces een rol te spelen. Het betreft hier het niveau van het
kerkelijk beleid.
De scherpe scheiding tussen in- en externe factoren kan niet worden volgehouden.
Integendeel zijn de processen van verzuiling en ontzuiling, van confessionalisering
en deconfessionalisering aan de ene, en van modernisering aan de andere kant
onontwarbaar met elkaar verweven. Het debatje Thurlings-Van Heek heeft ons wat
dat betreft op het verkeerde been gezet. De tegenstelling is er veeleer een tussen twee
heren. De beide onderzoekstradities, die wel reëel bestaan, zoals gebleken is, zijn
eerder wetenschapssociologisch te verklaren. Onder de onderzoekers, die in de jaren
zestig gebiologeerd waren door de gebeurtenissen in katholieke kring en die daar
ook de oorzaken van de veranderingen zochten, waren heel wat belijdende
katholieken, nogal wat clerici, godsdienstsociologen en kerkhistorici. Gestimuleerd
door de opzienbarende ontwikkelingen in hun eigen omgeving, die
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zij over het algemeen als positief beleefden (‘openheid’, ‘vernieuwing’), begonnen
zij de veranderingen in kaart te brengen. In een later stadium kreeg hun research
soms het karakter van een gewetens onderzoek: hoe kon het zover komen? Het
wijdere, maatschappelijke verband had niet hun eerste belangstelling. De
wetenschappers uit de tweede groep zijn zelden in katholieke kring te vinden en zijn
in kerkelijk en godsdienstig opzicht minder geprofileerd. Meestentijds gaat het om
vertegenwoordigers van het hele scala van sociale wetenschappen en om historici
met een sociaal- of maatschappijhistorische belangstelling. Hun studies zijn ook van
recenter datum. Hier is duidelijk een jongere generatie aan het woord, die temporeel
en mentaal een veel grotere afstand tot de katholieke crisis van de jaren zestig heeft.
- Vanzelfsprekend is de tegenstelling niet absoluut.
Een laatste kanttekening betreft het wijdere tijdsverband. Wanneer het correct is,
om met Stuurman de katholiek-confessionelen anti-moderne moderniseerders te
noemen en wanneer de veranderingen in katholieke kring in de jaren vijftig het best
in het (de)confessionaliserings- en moderniseringsperspectief te begrijpen zijn, dan
valt bij de vraagstelling van dit opstel vanzelfsprekend een kritische opmerking te
maken. Inhoeverre vormen de jaren vijftig, hoe ‘lang’ ook gedefiniëerd, onder het
hier bedoelde opzicht een zelfstandige fase? Dat de confessionelen, met name de
katholieken, in de dynamische fase van de verzuiling, rond 1900, de nodige
moeilijkheden hebben ondervonden bij het doorzetten van hun alternatieven, is
inmiddels uit de historiografie wel duidelijk geworden. Maar hoeveel ‘strijd om de
moderniteit’ is er tussen toen en de jaren vijftig gevoerd? In weerwil van partiële
successen zijn confessionalisering en verzuiling permanent door de spanning tussen
traditie en moderniteit geplaagd. Zonder die bredere voorgeschiedenis is noch de
stille revolutie van de jaren vijftig, noch de luidruchtige van de jaren zestig te
begrijpen. Nog steeds worden we gehinderd door de beeldvorming van een succesvolle
confessionalisering en een allesomvattende verzuiling, zoals die ons enerzijds door
de groepsgebonden emancipatiehistoriografieën, anderzijds door sommige sociologen
en politicologen wordt aangedragen. De herziening van het beeld van de jaren vijftig
is winst, maar daar mag het niet bij blijven.
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De eigen waarde van de vrouw
Mej. mr Marie Anne Tellegen
en het Nederlandse Vrouwen Comité
Roos Vermeij en Remco Raben
Zomer 1954. Een groep vrouwen komt bijeen in het Maarten Maartenshuis in Doorn.
Het zijn de voorzitsters van praktisch alle landelijke vrouwenorganisaties in
Nederland, en dat zijn er, in die verzuilde jaren, nogal wat. Het gehele
levensbeschouwelijke spectrum is vertegenwoordigd, maar ook een aantal
niet-zuilgebonden organisaties: de grote Nederlandse Christen Vrouwenbond, de
relatief kleine Vereniging voor Vrouwen met Academische Opleiding, de
Rooms-Katholieke Boerinnenbond, en de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. De
vrouwen hebben iets te vieren, want tien jaar geleden werd het Nederlandse Vrouwen
Comité (NVC) opgericht, een overkoepelende organisatie voor vrouwenbelangen.
De bijeenkomst is besloten, slechts enkele vrouwelijke Kamerleden en journalisten
zijn uitgenodigd. De voorzitster van het NVC, Marie Anne Tellegen, houdt een
gloedvol betoog over de ‘eigen waarde’ van de vrouw en haar ‘verantwoordelijkheid
voor het maatschappelijk leven’.1
Theedrinkende, hoogopgeleide dames, allen vooraanstaande personen in hun
verzuilde vrouwenorganisaties: lange tijd heeft de naoorlogse vrouwenbeweging te
boek gestaan als weinig revolutionair. De vrouwenactiviteiten in de jaren vijftig
lijken in weinig op de gonzende drukte die rond 1970 ontstond. Pas recentelijk is er
enige waardering gekomen voor de activiteiten die in de jaren vijftig in het belang
van de vrouw zijn ondernomen. De ontwikkelingen in dit decennium zijn ook wel
‘voorlopers van de tweede feministische golf’ genoemd. Meestal wordt in deze
context gerefereerd aan de initiatieven die tot opheffing van het ontslagrecht voor
huwende ambtenaressen en van de juridische handelingsonbekwaamheid van gehuwde
vrouwen hebben geleid.2
Ouderwets of wegbereidend: het is duidelijk dat een genuanceerd beeld van de
vrouwenbeweging in de naoorlogse decennia ontbreekt. De locatie tussen de twee
‘golven’ maakt de ontwikkelingen in deze periode moeilijker te beoordelen dan de

1

2

Archief Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO), Rijksarchief Utrecht
(RA Utrecht), Archief mr M.A. Tellegen, inv. nr. 497, Concept inleidende rede tienjarig
bestaan NVC (laatste versie) (1954) 4-10.
Zie bijvoorbeeld Anneke Ribberink, ‘Seksenverhoudingen in de jaren vijftig. Van continuïteit
naar vernieuwing?’ in: Hélène Vossen, Marjan Schwegman en Peter Wester ed., Vertrouwde
patronen, nieuwe dromen. Nederland naar een modem-industriële samenleving 1948-1973
(IJsselstein 1992) 63-66, aldaar 63 en 65.
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duidelijke manifestaties van de feministes in de kiesrechtstrijd en in de jaren zeventig.
Van een eenduidige vrouwenbeweging was gedurende de ‘lange jaren vijftig’ eigenlijk
geen sprake. De vrouwenorganisaties, want daarover hebben we het, waren
veelvormig en versnipperd, elk met haar eigen levensbeschouwelijke achtergrond
en specifieke doeleinden, ingebed in de verzuilde maatschappelijke structuur van
het naoorlogse Nederland. Toch vonden er veranderingen in de Nederlandse
samenleving plaats die een beschouwing van de activiteiten van de vrouwen zinvol
maken. In meer algemene zin was er het proces van modernisering van de Nederlandse
economie en de daarmee gepaard gaande metamorfose van het culturele en normatieve
klimaat. Meer specifiek vond in de naoorlogse jaren een bezinning op de positie van
de vrouw plaats, zowel in haar ‘traditionele’ element, het gezin, als in de samenleving
als geheel. Het aantal publikaties en bijeenkomsten over vrouw en gezin was groter
dan ooit.3
Bovendien is het beeld van fragmentatie en herzuiling niet geheel accuraat. Ondanks
de enorme verscheidenheid zijn er succesvolle pogingen ondernomen om tot een
gemeenschappelijke behartiging van vrouwenbelangen te komen. Een van de uitingen
van dit streven was de oprichting van het NVC. Het functioneerde als overlegorgaan
van de voorzitsters van de belangrijkste vrouwenorganisaties en was gedurende vele
jaren het aanspreekpunt voor de regering in ‘vrouwenzaken’. Sleutelfiguur in het
NVC was Marie Anne Tellegen (1893-1976). Zij is wellicht niet in de eerste plaats
bekend geworden om haar activiteiten in het belang van de vrouw, maar als directeur
van het Kabinet der Koningin. In de periode dat zij deze hoge ambtelijke post
bekleedde, was zij echter tevens presidente van het NVC, waarvan zij in de Tweede
Wereldoorlog één van de oprichters was. De geschiedenis en werkwijze van het
Comité stellen ons in de gelegenheid de ontwikkelingen in en het gedachtengoed
van de ‘vrouwenbeweging’ in de jaren vijftig nader te beschouwen.

Oorlog en doorbraak
Op initiatief van Jane de Iongh, voorzitster van het vlak voor de oorlog opgerichte
Korps Vrouwelijke Vrijwilligers, kwamen in de loop van 1943 kleine groepen
vrouwen bijeen. Vaak ontmoetten zij elkaar in het huis van Marie Anne Tellegen
aan de Maliebaan in Utrecht en spraken over de toekomst en over de rol van de vrouw
in een bevrijd Nederland. Hoewel veel vrouwenorganisaties in de eerste jaren van
de oorlog hadden opgehouden te functioneren, waren de vrouwen uitgenodigd op
grond van hun voorzitterschap vóór de oorlog van een van de landelijke organisaties,
zoals de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, de Rooms-Ka-

3

J.C.H. Blom, ‘Een harmonisch gezin en individuele ontplooiing. Enkele beschouwingen over
veranderende opvattingen over de vrouw in Nederland sinds de jaren dertig’, Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 108 (1993) 28-50; Marjan
Schwegman en Jolande Withuis, ‘Moederschap: van springplank tot obstakel. Vrouwen,
natie en burgerschap in twintigste-eeuws Nederland’ in: Georges Duby, Michelle Perrot en
Françoise Thébaud ed., Geschiedenis van de vrouw. De twintigste eeuw (Amsterdam 1993)
557-583, aldaar 570-571.
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tholieke Vrouwenbond en de Soroptimisten. Tellegen, die in het verzet actief was,
nam aan de bijeenkomsten deel als voormalig presidente van de Vereniging voor
Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO), die in 1942 op haar initiatief was
opgeheven. Een van de aanwezigen op de Maliebaan beschreef haar aldus: ‘Zij was
een imposante figuur, en hoewel er in het Vrouwencomité echt sterke vrouwen zaten,
domineerde zij en gaf als vanzelfsprekend de leiding.’4
Onder de vrouwen leefde sterk het idee dat zij een maatschappelijke taak hadden
in de wederopbouw van Nederland. Hieraan ten grondslag lagen denkbeelden van
vrouwelijke solidariteit, maar ook van complementariteit van man en vrouw. Het
aandeel van vrouwen in de reconstructie moest komen vanuit hun eigen aard en
ervaringen. Het landsbelang oversteeg de onderlinge verschillen tussen de vrouwen,
die ervan overtuigd waren dat zij als vrouwen bewust en collectief naar buiten moesten
treden. Zoals een notitie het verwoordt:
‘Men weet, dat de vrouwen van Nederland dan niet langer gescheiden
willen optrekken. Er is een diep besef, dat alle krachten gebundeld zullen
moeten worden. Terwille van het vaderland, dat de vrouwen nodig heeft
en terwille van de vrouwen zelf in de evoluerende maatschappij.’5
In de maanden van eind 1943 en de eerste helft van 1944 voerden de vrouwen
beraadslagingen die leidden tot de oprichting van het Nederlandse Vrouwen Comité.
In het najaar van 1944 werd met hulp van het Vaderlands Comité - via contacten die
Tellegen in het verzet had - een telegram naar Londen gestuurd waarin het NVC
zichzelf aan de regering in ballingschap bekend maakte:
‘Er heeft zich in Nederland gevormd het Nederlandseh Vrouwencomité,
waarin zitting hebben vooraanstaande figuren uit alle groote
vrouwenorganisaties, die in Mei 1940 bestonden, en dat de voor de
vrouwen belangrijke problemen bespreekt. Tezijner tijd wil het zich tot
de gezamenlijke Ned. vrouwen wenden en de regeering desgewenscht van
advies dienen.’6
Vlak na de bevrijding presenteerde het Comité zich met een manifest aan de
buitenwereld. De vrouwen verwachtten dat het op alle voorpagina's van de dagbladen
zou verschijnen, maar het manifest kreeg niet de aandacht waarop ze hadden gehoopt.
Het archief van het NVC bevat er nog slechts een doorslagje van. De tekst van het
manifest, geschreven door Jkvr. C.M. van Asch van Wijck, wilde vrouwen bewust
maken van hun taak in de opbouw van de Nederlandse samenleving:
‘Thans zijn wij vrij, maar de tijd van rust is nog niet aangebroken. Ook
de vrouwen en
4
5

6

Interview met mevrouw Willy Stigter-Gonggryp (4 december 1991).
Archief Tellegen, Algemeen Rijksarchief Den Haag (ARA Den Haag), Notulen van
de vergaderingen van het NVC, met bijlagen (1959-1967 en z.d), ‘Het Nederlandse
Vrouwen Comité’ (z.j. (1945 of 1946)).
Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam,
Archief Nederlands Vrouwen Comité (NVC), inv. nr. 53, Dossier, houdende algemene
informatie over de geschiedenis, doelstellingen en werkwijze van het Comité
(1945-1962).
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meisjes van Nederland zullen al haar krachten moeten geven voor het
herstel van ons volk. ... Bij het volbrengen van dezen plicht zal het ons
duidelijker worden dan ooit te voren, dat de vrouw een taak heeft, niet
alleen binnen den kring van het gezinsleven, maar ook in de maatschappij
en staat.’7
De verplichting een maatschappelijke inspanning te leveren gaf volgens het NVC
een gemeenschappelijk doel aan vrouwen, dat de levensbeschouwelijke verschillen
oversteeg. De ervaringen in de Tweede Wereldoorlog zijn, volgens een bepaalde
visie, aanleiding voor de vrouwen geweest om een nieuwe maatschappelijke rol voor
zichzelf te formuleren, een proces dat ook wel de ‘nationalisering van vrouwen’ is
genoemd.8 Het is echter de vraag of de oorlog de enige en beslissende catalysator
van een nationaal vrouw-zijn was. Uitingen van een streven naar een grotere
maatschappelijke participatie van vrouwen waren ook vlak vóór de oorlog al zichtbaar.
Jane de Iongh had in 1938 het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers opgericht met het
doel ‘[b]ij de Nederlandsche vrouw het bewustzijn van haar plichten tegenover de
gemeenschap te versterken’. Vrouwen zouden maatschappelijke diensten (die buiten
het gezin lagen) moeten verlenen en zich ontwikkelen tot ‘volwaardige
staatsburgeressen’. Ook in De Ionghs filosofie maakte de ongelijkheid tussen man
en vrouw een maatschappelijke inbreng van vrouwen noodzakelijk. De wereld had
een vrouwelijke pool al lang genoeg ontbeerd.9 Een ‘nationaal vrouwbeeld’ stoelde
op een veel langere traditie en werd slechts onder de extreme omstandigheden van
crisis en oorlog gemobiliseerd.10 Het gevoel van een nationale, vrouwelijke
verantwoordelijkheid kreeg vlak na de oorlog een grote draagwijdte en bleef niet
beperkt tot het groepje van De Iongh en Tellegen. Een bekende vertegenwoordigster
van dat idee was ook Mies Boissevain-van Lennep, verzetsvrouw, die in de naoorlogse
jaren vele pogingen ondernam om de maatschappelijke en politieke betrokkenheid
van vrouwen te vergroten. Haar initiatieven leidden niet alleen tot de creatie van de
nationale feestrok, hèt vrouwelijke symbool van de wederopbouw, maar ook tot de
oprichting van een vrouwenpartij, Praktisch Beleid, die slechts een kort bestaan had.11
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NVC 1, Notulen, ‘Manifest. Aan de vrouwen van Nederland’ (z.d. 1945).
Zie Duby e.a. ed., Geschiedenis van de vrouw, 15 en Schwegman en Withuis, ‘Moederschap:
van springplank tot obstakel’.
Ernest Hueting, Vrijwillig. Een halve eeuw UVV (Zutphen 1995) 9-18, citaat op 16; Jolande
Withuis, ‘“Een schatkamer van feministische kostbaarheden”. Het IAV tussen 1935 en 1952:
betrokkenen, beweegredenen en beleid’ in: In haar verleden ingewijd. De ontwikkeling van
vrouwengeschiedenis in Nederland (Zutphen 1991) 58-90, aldaar 67 en 73-74.
Maria Grever, Feministen en het vaderland. De historische legitimatie van een vrouwelijk
‘wij-gevoel’ in: Feminisme en verbeelding. jaarboek voor vrouwengeschiedenis 14
(Amsterdam 1994) 162-170; Mieke Aerts, ‘“Om het lot van de krijgsman te delen”. Koningin
Wilhelmina en het martiale perspectief op burgerschap’, Sekse en oorlog. Jaarboek voor
vrouwengeschiedenis 15 (Amsterdam 1995) 11-32.
Jolande Withuis, Opoffering en heroïek. De mentale wereld van een communistische
vrouwenorganisatie in naoorlogs Nederland, 1946-1976 (Meppel en Amsterdam 1990)
51-56; Idem, ‘De doorbraak en de feestrok. Een uitnodiging tot onderzoek naar de politieke
geschiedenis van sekse rond het einde van de Tweede Wereldoorlog’, De Gids 124 (1991)
255-268, aldaar 261-266.
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Voor Tellegen was het van groot belang dat het NVC representatief was voor de
Nederlandse vrouw. Alle grote stromingen in de samenleving trachtte zij in het
Comité bijeen te brengen. Een uitzondering vormden de politieke vrouwenorgani-

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

93
saties, die van lidmaatschap waren uitgesloten omdat zij hun politieke loyaliteit boven
het gemeenschappelijk vrouwenbelang konden stellen. Desondanks stond Tellegen
erop de socialistische vrouwenorganisatie, de Sociaal-Democratische Vrouwenbond,
bij de bundeling te betrekken. Zij rechtvaardigde deze uitzondering later met de
woorden: ‘... de socialisten waren ook een bepaalde maatschappelijke groep. Zij
waren niet alleen politiek, en zeker niet die vrouwen.’12 Een achterliggende gedachte
was dat Tellegen streefde naar een evenwichtige en brede vertegenwoordiging van
de zuilen, en de socialistische vrouwen beschikten alleen over een politieke
vereniging.13 Tellegen was zó strikt in haar voornemen om het gehele maatschappelijke
gamma in het NVC vertegenwoordigd te zien, dat zij in 1946 geen bezwaren had
tegen het lidmaatschap van de ‘Algemeen Nederlandsche Vrouwenbonden’ (later
verenigd in de Nederlandse Vrouwenbeweging), volgens sommigen een
communistische mantelorganisatie. Bij enkele confessionele organisaties bestonden
echter grote bezwaren tegen het opnemen van (vermeende) communistische
vrouwenorganisaties, zodat de aanvragen, ondanks het pleidooi van Tellegen, werden
afgewezen.14
In zijn ontstaan en werkwijze was het NVC een nieuw fenomeen. De directe
aanleiding tot de oprichting, het gevoel dat een aantal zaken voor de vrouw anders
en beter geregeld dienden te worden dan vóór de oorlog, en de behoefte de
vrouwenstem gemeenschappelijk ten gehore te brengen, deden voor het eerst een
‘politiek neutrale’ overkoepeling van vrouwenbelangen ontstaan. Weliswaar bestond
al sinds 1898 een samenwerkingsverband van organisaties: de Nederlandse Vrouwen
Raad (NVR). Met de oprichting van het NVC werd de NVR in zekere zin genegeerd
en er werd in zijn kring begrijpelijkerwijze geprikkeld gereageerd op de activiteiten
van het NVC. Volgens Tellegen was de NVR echter niet meegegroeid met de
ontwikkelingen van het vrouwelijke verenigingsleven. Aan een nieuwe overkoepeling
was behoefte: de NVR miste elan en was niet in staat namens alle Nederlandse
vrouwen op te treden, onder andere doordat confessionele en sociaal-democratische
leden in de Raad ontbraken.15 Voor de NVR zat er niets anders op dan als gewoon
lid tot het NVC toe te treden.

Het Nederlandse Vrouwen Comité
Het Comité leek met name in de naoorlogse jaren haar ambitieuze doelstelling waar
te maken. Het werd ‘het adres voor de Regering en voor anderen, die zich tot de
Nederlandse vrouwenwereld wilden richten’.16 Het NVC kreeg in de relatief open
sfeer kort na de bevrijding gemakkelijk toegang tot regeringskringen. In de
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eerste maanden na de oorlog ontving minister-president W. Schermerhorn tot
tweemaal toe vertegenwoordigsters van het NVC. In juli 1945 werden Tellegen, Van
Asch van Wijck en A.E. Ribbius Peletier in de gelegenheid gesteld om hun zaak
voor ‘bescherming van meisjes in dienstverband’ in een commissie uit de ministerraad
te bepleiten. In de begindagen van augustus ontving Koningin Wilhelmina alle leden
van het NVC op de thee in haar tijdelijk verblijf in Apeldoorn. Op succesvolle wijze
wist het NVC voet aan de grond te krijgen bij de regering en een zekere autoriteit te
verwerven. Tellegen zei daar later over: ‘De ministers in die tijd hadden het reusachtig
moeilijk, zij wilden best een beetje geholpen worden. Wij hadden overal entree.’17
Tellegen werd, tot haar eigen verbazing, in oktober 1945 door Koningin Wilhelmina
benoemd tot directeur (niet ‘directrice’) van het Kabinet der Koningin. De benoeming
had met alleen met haar verzetsverleden, maar zeker ook met haar ‘vrouwendingen’,
zoals ze het noemde, te maken.18 Koningin Wilhelmina hechtte waarde aan de
vrouwelijke stem in politiek en bestuur, en benoemde, geïnspireerd door de geest
van vernieuwing na de oorlog, meerdere vrouwen. Tellegens aantreden als directeur
van het Kabinet was voor de effectiviteit van het NVC van grote betekenis. Door
haar dagelijkse omgang met ministers en hoge ambtenaren bracht Tellegen een
essentiële verbinding tot stand met de hoge politieke en ambtelijke kringen, hetgeen
een van de sterkste punten van het NVC zou blijken te zijn. Doordat de belangrijkste
organisaties bij het Comité waren aangesloten, kon het zich opwerpen als spreekbuis
van alle (georganiseerde) vrouwen in Nederland. Het NVC formuleerde zijn
doelstelling aldus: ‘... om in het algemeen maatschappelijk belang het
saamhorigheidsgevoel der Nederlandse vrouw te versterken en in haar het begrip
van eigenwaarde te wekken en aan te kweken. Het tracht dit doel te bereiken door:
1e het bespreken van vraagstukken die de vrouwen gemeenschappelijk aangaan; 2e
naar buiten op te treden waar dit mogelijk en geboden is’.19
De voorzitters van aanvankelijk zo'n twaalf verenigingen kwamen eens per maand
bijeen. De groep werd opzettelijk klein gehouden, zodat het NVC in staat was snel
en effectief te opereren, en het gemakkelijker was een gemeenschappelijke noemer
te vinden. Tellegen was ervan overtuigd dat een gezamenlijke actie van vrouwen
van alle richtingen meer indruk op de autoriteiten maakte dan een verzoek dat slechts
door een deel van de organisaties werd gesteund. De verscheidenheid behoefde de
samenwerking van vrouwen niet te verzwakken, maar was juist een verrijkend
element.20 De geringe omvang bepaalde ook het informele karakter van het Comité.
Er werd na verloop van enige tijd een bezoldigde secretaresse aan-
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gesteld, maar verder ging de organisatie niet; er werden geen statuten of huishoudelijk
reglement opgesteld. De verenigingen betaalden contributie, 25 gulden per jaar.
Bovendien kreeg het NVC in 1948 een schenking van Koningin Wilhelmina in de
vorm van het batig saldo van de tentoonstelling ‘De Nederlandse Vrouw 1898-1948’,
die was georganiseerd ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de koningin.
De schenking, een bedrag van tweehonderdduizend gulden, stelde het NVC in staat
om ook zelf commissies in te stellen. De koningin gaf duidelijk blijk van het belang
dat zij hechtte aan een maatschappelijke inbreng van de vrouw in een herrijzend
Nederland.

Het reveil der vrouwen
Het NVC lijkt op het eerste gezicht een produkt van de ‘doorbraak-gedachte’. In de
oorlogsjaren ontstaan, was het er duidelijk op gericht een bijdrage te leveren aan de
opbouw van een nieuwe samenleving, waarin de bijdrage van de vrouw een
nadrukkelijk eigen plaats moest hebben. ‘Doorbraak’ is echter niet het juiste begrip:
de vernieuwing had vooral betrekking op het gezamenlijke optreden van vrouwen,
niet op het ontkennen of negeren van levensbeschouwelijke verschillen. Met klem
werd het recht op afwijkende opinies verzekerd. De verschillen mochten, in theorie
althans, een gemeenschappelijk standpunt of handelen niet in de weg staan. Maar
behalve in de erkenning en bevestiging van de verzuilde orde bestond een duidelijke
continuïteit met de vooroorlogse situatie in de personele bezetting. Veel vrouwen
die zitting hadden in het Comité hadden hun sporen reeds in de jaren dertig in
vrouwenorganisaties verdiend. In de oorlogsjaren werd op deze kennissenkring
voortgebouwd.
Vervolgens was één van de belangrijkste punten van discussie in de
vrouwenorganisaties en ook van het NVC gedurende de eerste jaren na de oorlog de arbeid van de gehuwde vrouw - een probleem dat al in de jaren dertig de
vrouwenorganisaties tot gezamenlijk optreden had gebracht. De acties tegen de
overheidsmaatregelen om de arbeid van de gehuwde vrouw te beperken, betekenden
een heropleving van de vrouwenbeweging, die sinds de kiesrechtstrijd enigszins aan
kracht had ingeboet. Een groot aantal vrouwenorganisaties was bereid een gezamenlijk
protest aan te tekenen tegen de discriminerende wetgeving. Het vrouwennetwerk dat
toen tot stand kwam, is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de
vrouwenbeweging. Twee decennia lang heeft deze generatie vrouwen de
‘vrouwenbeweging’ gedomineerd. De vrouwen kenden elkaar voornamelijk van hun
activiteiten voor het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de
Vrouw, oftewel ‘het comité-met-de-lange-naam’, dat in januari 1935 was opgericht.
Twee vooraanstaande organisaties traden niet toe: de Rooms-Katholieke en de
Christen Vrouwenbond.21
Tellegen, die namens de VVAO enkele vergaderingen van het comité presideerde,
werd in maart 1935 door het Algemeen Handelsblad geïnterviewd. ‘Het nadeel
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van de huidige vrouwen-generatie is geweest, dat zij alles heeft gekregen, zonder
dat zij ervoor behoefde te vechten’, betoogde zij bij die gelegenheid. Nu dreigden
de vrouwen de verworven rechten te verliezen en was er langzamerhand sprake van
een ‘réveil der vrouwen’.22 De protesten verscherpten zich en de contacten werden
nog intensiever toen de minister van sociale zaken, de rooms-katholieke C.P.M.
Romme, in december 1937 een voorontwerp van wet indiende bij de Hoge Raad van
Arbeid waarin betaalde arbeid door een gehuwde vrouw verboden werd. De acties
tegen het ontwerp culmineerden in een massale protestbijeenkomst in het
Amsterdamse Concertgebouw op 7 februari 1938. Teilegen zat de bijeenkomst voor.
W.H. Posthumus-van der Goot, een van de oprichters van het Internationaal Archief
voor de Vrouwenbeweging (IAV), noemde de bijeenkomst in De Groene
Amsterdammer een ‘mijlpaal in de Nederlandsche vrouwenbeweging’.23 Het
voorontwerp van wet werd door een negatief advies van de Hoge Raad van Arbeid
nooit bij de Staten-Generaal ingediend. Het CVVAV was een eerste aanzet tot een
brede samenwerking van vrouwen. Er was een nieuwe generatie, goed opgeleide
vrouwen aan het woord gekomen, die na de oorlog leiding zouden blijven geven aan
de vrouwenbeweging.

Het NVC en de arbeid van de vrouw
Volgens freule Wttewaal-van Stoetwegen, die namens de Christen Vrouwenbond in
de oorlogsjaren aan de bijeenkomsten van het NVC deelnam, was Tellegen ‘haar
tijd ver vooruit, zij besprak met ons de vrouwenarbeid en wat er nog allemaal moest
gebeuren aan de emancipatie van de vrouw na de oorlog. Zo kwamen wij tot
conclusies inzake de positie van de gehuwde ambtenares en dergelijk hete hangijzers
waarop ik en sommige anderen zeiden: “kunnen we dat wel aan onze leden
verkopen?”.’24 De kwestie van de buitenshuis werkende vrouw was prominent op de
agenda van het NVC. Die aandacht was begrijpelijk: aan de ene kant was duidelijk
dat de wederopbouw van Nederland alleen met behulp van vrouwelijke arbeid kon
geschieden. Daarnaast was de wetgeving die de huwende ambtenares achterstelde,
en waartegen de vrouwen in de jaren vóór de oorlog hadden geprotesteerd, nog steeds
van kracht. Al spoedig na de oorlog kwam het NVC met een beginselverklaring die
het individuele recht van de vrouw op ontplooiing sterk benadrukte:
‘Het Nederlands Vrouwencomité gaat uit van het beginsel dat de vrouw
vrij moet zijn in de keuze van haar beroep binnen de grenzen van haar
aanleg en persoonlijkheid. Het is onjuist de vrouwenarbeid op grond van
opvattingen over aard en wezen der vrouw tot bepaalde gebieden te
beperken. Binnen de grenzen van het redelijke behoort iedere vrouw vrij
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te zijn in het kiezen van een beroep en het verrichten van beroepsarbeid.
Dit is geen eenzijdig egoïsme, maar algemeen maatschappelijk belang.’25
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De maatschappelijke taak van de vrouwen werd gekoppeld aan het individuele recht
van de vrouw op beroepsarbeid. De redenering werd ook hier gevolgd dat hun eigen
aard en ervaringen de inbreng van vrouwen noodzakelijk maakte.
De kwestie van arbeid door de gehuwde vrouw was tevens de voornaamste
splijtzwam in het NVC. Van meet af bestond verschil van mening over de
wenselijkheid en omvang van bezoldigde arbeid. In dezelfde beginselverklaring werd
gesteld dat de belangrijkste taak van de gehuwde vrouw in het gezin lag. Desondanks
waren wettelijke bepalingen tegen vrouwenarbeid ‘nodig noch gewenst’.26 Dit bleek
het krachtigste standpunt waartoe de gezamenlijke deelnemers aan het NVC-overleg
konden komen. Zodra sommige leden meer gerichte actie of concrete aanbevelingen
wensten, raakten de stemmen verdeeld. Bovendien verliep het getij geleidelijk
naarmate de oorlogsjaren verderaf kwamen te liggen.
Ondanks de interne verschillen in opvatting beheersten discussies over arbeid en
aanverwante zaken de vergaderingen van het NVC. In die eerste jaren na de oorlog
nam het Comité verschillende initiatieven op het gebied van vrouwenarbeid. Zo
richtte het een Commissie van Advies voor de Arbeid van Vrouwen en Meisjes op.
Vlak na de bevrijding heeft men getracht een zogenaamd ‘vrouwensecretariaat’ van
de grond te krijgen, waar informatie over arbeid en rechtspositie van de vrouw zou
worden verzameld. Lange tijd voerden de vrouwen hierover in het NVC gesprekken,
maar tot uitvoering kwam het niet. Voor dit initiatief was niet genoeg draagvlak bij
de afzonderlijke organisaties voor medewerking en financiering.
Ook werd het verzet tegen de beperkende wetgeving nieuw leven ingeblazen. Op
grond van artikel 97 van het Algemeen Rijksambtenaren Reglement kon de overheid
nog steeds huwende en gehuwde ambtenaressen ontslaan. In reactie op een ministeriële
circulaire werd in 1946 aan de minister van binnenlandse zaken geschreven dat het
NVC ‘het onjuist vindt, dat de uitsluiting op principiële gronden van de vrouw uit
het arbeidsproces steeds afhankelijk is van fluctuaties op de arbeidsmarkt’.27 In 1947
werd het vooroorlogse CWAV met steun van onder andere het NVC heropgericht.
Toch heeft het NVC op dit terrein niet veel kunnen uitrichten. De wankele
eensgezindheid over het precaire onderwerp hield niet lang stand.28 Op een vergadering
in oktober 1948 deelde mevrouw Knoppers-Valkenier namens de Nederlandse
Christen Vrouwenbond mee dat haar vereniging het werk van de gehuwde ambtenares
onverenigbaar vond met haar gezinstaak en derhalve ‘beperkende bepalingen van
overheidswege juist acht’. Voor de overige leden van het Comité was dit een diepe
teleurstelling omdat het, gezien het uitgangspunt alleen eensgezind op te treden, nu
geen actie meer kon ondernemen.29
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In verschillende commissies hebben NVC-vrouwen zich toch bemoeid met de kwestie
van de gehuwde ambtenares. Het NVC droeg in 1949 twee vrouwen voor ten behoeve
van een commissie van Binnenlandse Zaken die dit vraagstuk moest bestuderen. J.
Zeelenberg en M. Klompé namen daarin zitting. De commissie deed er wegens interne
verdeeldheid drie jaar over om met een compromis-voorstel te komen.30 Ook het
Centrum voor Staatkundige Vorming, dat aan de KVP gelieerd was, stelde een
onderzoek in onder leiding van Maria van Nispen tot Sevenaer-Jkvr. Ruys de
Beerenbrouck, die ook in het NVC zitting had.31 Ook in deze commissie kon men
slechts met de grootst mogelijke moeite tot een gezamenlijke rapportage komen.
Ondanks de voortvarende start was voor het NVC geen spilfunctie in deze kwestie
weggelegd. In de jaren 1952 tot 1955 werd in de vergaderingen van het NVC
nauwelijks meer over de zaak gesproken. Aan de strijd over de beperkende wetgeving
kwam in het laatste jaar een einde met het aannemen in de Tweede Kamer van de
beroemde motie-Tendeloo. Maar ook over de opheffing van de
handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw, een belangrijke wetswijziging
die in 1957 tot stand kwam, was het NVC niet in staat een eensluidend standpunt uit
te dragen. In deze eerste helft van de jaren vijftig werd wel gediscussieerd over een
aantal andere belangwekkende kwesties zoals gelijke beloning voor gelijke arbeid,
de pensioengerechtigde leeftijd van de vrouw en de weduwen- en wezenvoorziening.
Zo werd er bij de minister van sociale zaken en volksgezondheid op aangedrongen
dat de ratificatie van de zogenoemde Equal Pay conventie van de International Labour
Organisation van het grootste belang voor de Nederlandse vrouw was. Dit zou pas
in 1971 geschieden.32
Het NVC stelde vaak zelf adviescommissies in, zoals bijvoorbeeld in 1949 de
juristencommissie onder leiding van Liesbeth Ribbius Peletier, een van de
voornaamste vrouwen uit de sociaal-democratische vrouwenbeweging van voor en
na de oorlog. De commissie boog zich over de herziening van het Burgerlijk Wetboek
en met name de passages daarin die betrekking hadden op de positie van vrouwen.
De eerste rapportage, over de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de
gehuwde vrouw, werd in januari 1950 aan de minister van justitie gezonden.33 Het
NVC bracht zelfstandig advies uit over bijvoorbeeld de nationaliteit van de gehuwde
vrouw en over de pensioenwetgeving. Tellegen protesteerde overigens ook zelf bij
de Minister van justitie over de misstand dat de vrouw automatisch de nationaliteit
van haar man volgde.34
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Huishouden en gezin
Het NVC kon, met name door het optreden van de Nederlandse Christen Vrouwen
Bond, lang niet altijd een standpunt innemen. Het hield echter vast aan het idee van
‘eigen waarde’ van de vrouw. De nadruk op de eigenheid van de vrouwelijke positie
en taken in de samenleving betekende ook dat het gezin, en naastenzorg in het
algemeen, tot specifiek vrouwelijke domeinen werden bestempeld. Veel
bemoeienissen van het NVC betroffen dan ook de hulpverlening en de huishouding,
onderwerpen die tot veel minder principiële discussies aanleiding gaven. Het NVC
richtte hiervoor twee organisaties op: de Nationale Huishoudraad (1950) en de
Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (1951). Van beide instanties
konden vrouwenorganisaties lid worden. De Huishoudraad kreeg subsidie van de
overheid en functioneerde als een soort vrouwen-consumentenbond. De achterliggende
gedachte was dat vrouwen geen enkele invloed hadden op maatregelen die het
huishouden beïnvloedden, terwijl zij op dat terrein juist uitermate deskundig waren
en daarmee ook een belangrijke bijdrage leverden aan het economisch leven. Over
het doel van de Federatie merkte Tellegen op dat was beoogd om richting te geven
aan een latent verlangen van talloze vrouwen om zich in de beschikbare uren sociaal
nuttig te maken. Zij verbond hiermee expliciet de maatschappelijke opdracht van
vrouwen aan hun specifieke bijdrage: het terrein van zorg. De Federatie was in zekere
zin ook een produkt van de eenheidsgedachte die in en vlak na de oorlog leefde. Zij
probeerde het vrijwillige sociale werk, ook van de verschillende organisaties, te
overkoepelen. De Federatie slaagde er echter niet in om alle initiatieven, plaatselijk
en provinciaal, noch van alle verschillende vrouwenorganisaties te bundelen.
Desondanks bleef Tellegen pleiten voor een landelijke overkoepeling, omdat vrouwen
alleen op deze wijze mee konden praten bij belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld
vluchtelingen of het rampenfonds.35
Nieuwe ontwikkelingen die geacht werden de aard van het gezinsleven en de
opvoeding te beïnvloeden, werden in het NVC meestal snel opgepakt en besproken.
In januari 1951, nog voor de start van de officiële uitzendingen uit de Bussumse
studio Irene in oktober van dat jaar, werd de televisie onderwerp van zorg en
bespreking in het NVC. De leden vroegen zich af of er schadelijke effecten te
verwachten waren van de televisie en stelde een commissie in onder leiding van
Hilda Verwey-Jonker.36 Tegelijkertijd verzocht het NVC de staatssecretaris van het
Ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen vrouwen op te nemen in de
televisieraad. Het verzoek werd ingewilligd; twee vrouwen werden benoemd. Eind
1953 organiseerde de NVC-commissie een enquête naar de invloed van televisie op
het gezinsleven. In december 1954 werd zelfs een subsidie van het Ministerie van
onderwijs, kunsten en wetenschappen toegekend voor de uitwerking van het
onderzoek. Dit laatste liep echter op een mislukking uit door de nalatigheid van de
schrijfster en de subsidie werd in 1959 aan het ministerie teruggeven.37
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Ook een andere uit de Verenigde Staten overgewaaide nieuwigheid, de ‘beeldroman’,
gaf aanleiding tot discussie. De meningen over het vermeende gevaar van de strips
liepen in een commissie zo uiteen dat men niet tot een rapport kon komen, terwijl
de verschillende organisaties steeds weer hun ongerustheid uitspraken. Over de film
maakten de vrouwen zich ook zorgen en ze droegen vrouwelijke kandidaten voor
voor de Centrale Commissie voor de Filmkeuring.38 Al kwam men over dit soort
zaken niet altijd tot overeenstemming, de vrouwen waren het er over eens dat zij ook
over deze onderwerpen iets te zeggen hadden, als vrouwen en als moeders.

De eigen waarde van de vrouw
De zwakte van het NVC komt in de moeizame behandeling van deze onderwerpen
helder aan het licht. Vanuit het oogpunt van daadkracht kleefden duidelijke bezwaren
aan het axioma dat voor alle besluiten consensus was vereist. Eén principe is echter
nooit ter discussie gesteld: de vrouwenstem diende gehoord te worden. Deze
overtuiging werd in alle vrouwenorganisaties over de gehele breedte van het sociale
en politieke spectrum gevoeld. Nauw verbonden aan de wens vrouwen in belangrijke
maatschappelijke kwesties te laten meespreken was het besef van de eigenheid van
de vrouw. Het ten gehore brengen van de vrouwenstem was niet alleen een instrument
om de vrouw een gelijkberechtigde positie in de samenleving te doen veroveren,
maar rustte evenzeer op de overtuiging dat zij vanuit haar aard en ervaring een
onmisbare bijdrage aan maatschappelijke discussies en ontwikkelingen kon en moest
leveren. De noodzaak bij te dragen aan het land in opbouw werd gekoppeld aan het
diep gewortelde beeld van de vrouw als moeder en eerst verantwoordelijke in het
gezin en de opvoeding van haar kinderen. Het ‘vrouwelijke’ werd op zo'n wijze
gepolitiseerd dat aan deze intrinsieke kwaliteit van de vrouw niet werd getornd.39
Onmiskenbaar ontstond er wrijving tussen de twee uitgangspunten van enerzijds
individuele ontplooiing, dat het recht op en zelfs de wenselijkheid van eigen betaalde
arbeid van vrouwen inhield, en anderzijds de nadruk op het eigene van de vrouw,
dat immers zwaar leunde op het moederschap. Het is vanzelfsprekend dat deze twee
ambities van de ‘vrouwenbeweging’ in deze jaren door verschillende organisaties
verschillend werden benadrukt, waarbij confessionele organisaties de rol van de
vrouw in het gezin vooropstelden, terwijl andere, zoals de Nederlandse Vereniging
voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, zich sterker
op de individuele ontwikkeling richtten. Doch het dilemma speelde niet alleen tussen
de levensbeschouwelijke richtingen, maar was in ieder individu en in iedere
organisatie in de naoorlogse decennia aanwezig.
De evolutie van Tellegens gedachtengoed illustreert de emancipatie van de vrou-
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wenstem, maar ook de ambiguïteit van het eigenheids-begrip goed. Reeds vanaf haar
eerste optreden in het midden van de jaren dertig, als voorzitster van de VVAO, was
de ‘eigen waarde’ van de vrouw het hoofdthema van veel van Tellegens publieke
voordrachten. Het reveil van vrouwen in de jaren dertig had de kwestie van de rol
en verantwoordelijkheid van vrouwen in de maatschappij scherper onder de aandacht
gebracht, maar ook het verschil tussen man en vrouw aan de orde gesteld. Marie
Anne Tellegen vulde haar kladboekjes met schema's van de verschillen in de
(karakter-)eigenschappen van man en vrouw. Later heeft zij gezegd dat zij in deze
periode tot de overtuiging was gekomen dat de vrouw zakelijker en aardser was dan
de man.40 Zij bleef gedurende haar gehele leven vasthouden aan de noties van het
verschil tussen en de complementariteit van man en vrouw. In deze mening stond
Tellegen niet alleen. Nagenoeg al haar generatiegenoten lieten zich in dezelfde trant
uit over het vraagstuk van de sekseverhoudingen. Zij waren ervan overtuigd dat
mannen en vrouwen in wezen verschilden. Een direct gevolg van deze opvatting
was, dat de vrouwen op basis van hun eigenheid een zelfstandige verantwoordelijkheid
en bijdrage aan de samenleving dienden te leveren. De oprichting van het NVC past
geheel in het licht van Tellegens opvattingen over de ‘eigen verantwoordelijkheid
van de vrouw’.
Tellegens denkbeelden over de positie van de vrouw ondergingen na de oorlog
een geleidelijke verandering, of liever: een uitbreiding. Hoewel ze het idee van het
wezensverschil tussen man en vrouw niet losliet, kwam de nadruk te liggen op de
positiebepaling van vrouwen in een mannelijke wereld - zoals zij het steevast noemde.
Centraal in haar lezingen stond niet zozeer het verschil in wezen van man en vrouw,
maar hun verschillende benadering van de werkelijkheid. De man ziet de werkelijkheid
als iets dat hij moet overmeesteren, met behulp van wetenschap, techniek en
schematisering. De vrouw daarentegen ervaart, aldus Tellegen, de werkelijkheid
achter de abstracties. De vrouw inoest haar aandeel in de verantwoordelijkheid
opeisen, en zou daarbij genoodzaakt zijn zich de technieken van de man eigen te
maken. ‘Maar zij mag daarbij nooit haar eigen aard, haar werkelijkheidsbesef
verloochenen ... .’41
Een indruk van Tellegens gedachten geeft een lezing die zij in 1952 hield voor de
Zomeruniversiteit onder de titel ‘The changing position of women in the West’,
waarin zij, in wat tegenstribbelend Engels, onder meer sprak over de ‘nog steeds
gefrustreerde vrouw’:
‘At the same time the literature of all these countries show[s] that in the
inner life of most women there is an uncertainty, a feeling of still being
frustrated, a consciousness that with all that is gained something essential
is missing. Books like “Three Guineas” and “A room of one's own” by
Virginia Woolf and “Le deuxième sexe” by Simone de Beauvoir could
not have been written if the problem was solved.’
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Ze verwachtte dat het nog eeuwen zou duren voor een evenwicht tussen man en
vrouw was bereikt. ‘This world is still a man-made world, its codes and rules are
man-made. Its science is man-made. Woman herself is still for a large part what man
has made her and wants her to be.’42
Teilegen constateerde dat gedurende de laatste eeuw over het vrouwenvraagstuk
was aangenomen dat de vrouw het probleem was, terwijl de man als de
onproblematische standaard-norm was blijven gelden. Zij bepleitte eerder van een
‘mensenvraagstuk’ dan van een ‘vrouwenvraagstuk’ te spreken. Teilegen was streng
voor haar tijdgenoten: vrouwen durfden uit angst en geestelijke luiheid hun
verantwoordelijkheid niet onder ogen te zien. Deze kritiek strekte zich ook uit over
haar ervaringen in het NVC, zoals ze bij het lustrum in 1954 zei: ‘Dat nog veel
vrouwen hiertoe [het tonen van de “eigen waarde”] niet in staat zijn, hebben wij in
deze tien jaren voldoende ondervonden.’43 Dat vrouwen op vele terreinen waren
ondervertegenwoordigd, hadden zij voor een aanzienlijk deel aan zichzelf te wijten.
‘De kwestie van het bekleden van hoge functies door vrouwen is er ... één die niet
alleen afhangt van de bereidheid van hen die haar in die functies kunnen benoemen,
maar ook van de vrouwen om ze te begeren. Dat wil zeggen, het gaat om de bereidheid
van de vrouwen een grotere verantwoordelijkheid en in bepaalde gevallen een grotere
eenzaamheid te dragen. En daar ontbreekt het dikwijls aan.’44 Tellegen vond overigens
dat de opvoeding van mannen en vrouwen een essentieel middel was om het evenwicht
in de verhouding tussen de seksen te bewerkstelligen. Zij zag hierin bij uitstek een
taak voor de vrouwenorganisaties.
Tellegen, die haar adolescentie in vrijdenkende kringen rond Frans Coenen en
Carry van Bruggen had doorgebracht, nooit getrouwd was geweest of de
verantwoordelijkheid voor een gezin had gedragen, kon misschien gemakkelijk een
radicaal standpunt innemen. Toch bleef ook haar interpretatie van de eigen waarde
van de vrouw uitgaan van haar specifieke toerusting kinderen te baren, hetgeen de
vrouw de beschikking gaf over een sterk realiteitsbesef. In dit kader refereerde zij
instemmend aan de beroemde verhandeling van professor F.J.J. Buytendijk, De
vrouw, waarin hij schreef over ‘het zorgend in de wereld zijn’ als wezenskenmerk
van de vrouw.45 Hoewel ook zij uitging van het moederschap als hoofdtaak van de
vrouw, koesterde Tellegen op het gebied van vrouwenarbeid uitgesproken
denkbeelden, die te gortig waren voor sommige NVC-geledingen. Zo betoogde zij
dat het contact van een moeder met het maatschappelijke leven van groot belang
was, dat het een verschraling van het persoonlijk en gezinsleven voorkwam. De
nadelen van een werkende moeder wogen niet op tegen de voordelen.46 Hoewel een
zekere tweeslachtigheid aan deze gedachte niet geheel vreemd was, blijken
zelfontplooiing en moederschap niet eikaars tegenpolen te zijn, maar elkaar
gedeeltelijk te overlappen.
42
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Hoe dit zij, Tellegen was in vele opzichten radicaler dan haar mede-bestuursleden
in het NVC. Haar persoonlijke opvattingen over de positie van de vrouw in de
maatschappij gingen veel verder dan het laten horen van de vrouwelijke stem waartoe
het NVC zich beperkte. In feite was dat slechts een noemer waaronder de zo
verschillende vrouwenorganisaties konden worden bijeengebracht. Het pleit voor de
realiteitszin van Tellegen dat zij de beperkingen van het NVC accepteerde en zich
volledig schaarde achter het consensusprincipe en het streven één stem van vrouwelijk
Nederland te laten horen.

De vrouwenstem
Tellegen en het NVC oefenden voortdurend pressie op de regering uit om vrouwen
te benoemen in alle voor hen relevante commissies of adviesorganen. Deze tactiek
was niet alleen revolutionair, in een land waar nauwelijks vrouwen op hoge publieke
posten te vinden waren, maar zij bleek bovendien uitermate succesvol. Het
uitgangspunt was niet in de eerste plaats dat vrouwen een evenredige
vertegen-woordiging verdienden, maar dat zij vanuit hun verschillende aard en
ervaring een eigen stem hadden die de maatschappij ten nutte was. Het NVC zette
zich daarom met alleen in voor vrouwenvertegenwoordiging in organen waarin over
het lot van vrouwen werd gesproken, maar ook die waarin vrouwen een belangrijke
eigen bijdrage konden leveren.
De persoonlijke invloed die Tellegen kon laten gelden op het benoemingsbeleid
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was voor het NVC van het allergrootste belang - zij had immers als directeur van
het Kabinet der Koningin dagelijkse omgang met de kabinetsleden, en was goed
bevriend met Drees en Beel. Vrouwen werden benoemd in uiteenlopende
regeringscommissies, zoals bijvoorbeeld de Adviescommissie voor Volkshuisvesting,
de Raad voor de Emigratie, de Staatscommissie van Advies inzake de Status van de
Ambtenaren, en de Televisieraad. In 1949 werd een rekest gezonden aan alle
Tweede-Kamerleden om een vrouw te benoemen in de Nederlandse delegatie naar
de Raadgevende vergadering van de Raad van Europa, met het gevolg dat Marga
Klompé werd benoemd tot plaatsvervangend gedelegeerde.47 In 1956 hadden
NVC-vertegenwoordigsters zitting in ongeveer 24 commissies, terwijl het Comité
in talloze andere gevallen had bemiddeld voor een vrouwelijke kandidatuur.48 In een
enkel geval zocht men tevergeefs naar een capabele vrouw, zoals voor de pas
opgerichte Sociaal Economische Raad in 1951. Na een verzoek tot voordracht van
een geschikte vrouwelijke kandidaat kwam het NVC tot de bevinding dat ‘er geen
vrouw is, die de grote economische problemen voldoende beheerst en een leidende
positie heeft in het economische leven van ons land’.49
De persoonlijke contacten van Teilegen waren in veel gevallen doorslaggevend.
Zo sprak zij vlak na de bevrijding met de Minister van Buitenlandse Zaken, E.N.
van Kleffens. Tellegen overtuigde hem van de noodzaak een vrouw op te nemen in
de delegatie naar de eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1946.
‘Ik was daar heel verbaasd over, dat zij dat zo gauw voor elkaar had gekregen’, vertelt
de eerste afgevaardigde, Hilda Verwey-Jonker. ‘Er waren in de eerste vergadering
maar heel weinig vrouwen, vijf in totaal. Ik was plaatsvervangend afgevaardigde,
dat was ook al mooi. ... Ik heb een heel lang gesprek met Marie-Anne gehad. Zij
vertelde mij dat ik mijzelf moest beschouwen als de vertegenwoordigster van de
Nederlandse vrouw.’50 Het jaar daarop werd Marga Klompé afgevaardigd. Zij maakte
daar een zo goede indruk dat Romme haar vroeg zich kandidaat te stellen als
Tweede-Kamerlid voor de KVP. Ook Anna de Waal, Liesbeth Ribbius Peletier en
Joke Stoffels-van Haaften hebben later deel uitgemaakt van de delegaties.
Teilegen bemoeide zich soms persoonlijk met de carrières van vrouwen wier
capaciteiten zij vertrouwde. Zo trachtte zij Jane de Iongh over te halen het
voorzitterschap van de VVAO op zich te nemen, maar De Iongh bleek daar niet voor
te voelen; wel bracht zij terloops naar voren dat een baan in het buitenland haar iets
leek. Op dezelfde dag dat Teilegen het briefje ontving, regelde zij voor De Iongh
een functie als cultureel attaché in Londen.51
Hoewel een gezamenlijk optreden van het NVC in een aantal cruciale kwestiesv
onmogelijk was, bestond er totale consensus over de noodzaak vrouwen op hoge
posten te benoemen. Verwey-Jonker, als voorzitster van Vrouwenbelangen van 1951
tot 1955 in het NVC vertegenwoordigd, schrijft in haar memoires dat de discussies
over vrouwenarbeid in het Comité ‘pittig’ waren. ‘Maar als Marianne Telle-
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gen dan weer eens een voorbeeld had van een nieuw orgaan of van een commissie,
dan was er weer een grote overeenstemming: “Er moet een vrouw in!”’52

Verlopend getij
Op de agenda's van de vergaderingen van het Comité verschenen in de loop van de
jaren vijftig steeds meer onschuldige zaken, waarover weinig onenigheid kon bestaan.
Zo verleende het assistentie bij een postzegelactie van het Nederlandse Rode Kruis
in 1957 en adviseerde het bij de hulp aan Hongaarse vluchtelingen.53 Ook interessant
was de medewerking aan het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling in
Brussel in 1958. De Nederlandse presentatie bestond uit een boerderij met levende
dieren en een modelflat. Het NVC adviseerde over de inrichting van de boerderij en
bemiddelde in de recrutering van enkele meisjes voor het ontvangstpaviljoen. Toch
bestond ook hier geen eensgezindheid: mejuffrouw M. Lugtigheid van de Bond van
Christen Boerinnen en M.H. Albronda-van der Nagel van de Nederlandse Christen
Vrouwenbond zegden hun medewerking op, omdat de Wereldtentoonstelling ook
op zondagen zou zijn geopend. Ook in de internationale politiek liet het NVC de
vrouwenstem horen: in 1961 zond het een telegram aan de ambassade van de Sovjet
Unie om te protesteren tegen de proeven met ‘zware megatonb ommen’.54
Het NVC boette in de late jaren vijftig sterk aan elan in. De discussies verloren
hun scherpte. Het is niet waarschijnlijk dat hieraan het sentiment ten grondslag lag
dat de zwaarste strijd gestreden was en dat met de opheffing van de
handelingsonbekwaamheid van de vrouw en het aannemen van de motie-Tendeloo
de weg naar gelijke berechtiging was geëffend. Een diepere oorzaak was dat het
gevoel van noodzaak van de vrouwelijke solidariteit geleidelijk was verwaterd. Dit
werd versterkt door het vertrek van Tellegen als voorzitster. Zij besloot zich in 1956,
op advies van haar arts, uit het Comité terug te trekken. Het wegvallen van haar
leiderschap bracht de inherente zwakheden van het NVC meer dan ooit aan de
oppervlakte. Al spoedig dienden zich organisatorische problemen aan. In juli 1959
trad de opvolgster van Tellegen, J.F. Schouwenaar-Franssen, na maanden van
one-nigheid af. Tellegen zelf was van het begin af aan helemaal niet tevreden geweest
over haar opvolgster.55 Een geschikte kandidate die door alle leden werd gesteund,
werd niet gevonden, en het voorzitterschap rouleerde over vier vice-presidenten. In
1962 - het aantal vertegenwoordigde organisaties in het NVC was inmiddels tot
zeventien toegenomen - kreeg het WD-Kamerlid en voorzitster van de Vrouwen in
de VVD Joke Stoffels-van Haaften de leiding. In de tussenliggende periode had een
reorganisatiecommissie onder voorzitterschap van Tellegen een tweetal rap-
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porten uitgebracht. Discussiepunten waren met name de structuur van het NVC, het
lidmaatschap van vrouwengroepen van politieke partijen, de verhouding tussen het
NVC en de Nederlandse Vrouwen Raad, en de kwestie van het president-schap.
Toen men in 1962 weer tijd en energie had om inhoudelijke onderwerpen op te
pakken, bleek men tot weinig anders in staat te zijn dan een herhaling van het reeds
beproefde. De arbeid van de gehuwde vrouw bleef in het centrum van de
belangstelling staan: Jacqueline Hefting kreeg in 1962 opdracht om een
bronnenonderzoek uit te voeren over vrouwenarbeid in Nederland na 1945, en vanaf
1964 werkte een kleine groep aan een discussie-nota over ‘arbeid van de vrouw
buiten het eigen gezin’. De bundeling van reacties van 22 vrouwenorganisaties op
de vragen in de nota werd onderwerp van een congres in maart 1967. De nota, reacties
en ontwerp-discussiepunten voor het congres vertoonden een grote continuïteit met
de uitgangspunten die de vrouwen reeds vlak na de oorlog hadden ingenomen. De
meeste organisaties waren het erover eens dat de (gehuwde) vrouw een eigen
verantwoordelijkheid in de samenleving had; zij moest vrij zijn in haar keuze om al
dan niet voor werk buitenshuis te kiezen, mits het geschiedde in overleg met haar
man en gezin. Grote moeite hadden de meeste vrouwenorganisaties toch met een
volledige baan naast het gezin of werkende vrouwen met jonge kinderen. In de
discussienota worden alle meningen consciëntieus naast elkaar weergegeven. Tot
een gezamenlijk standpunt kon men in het NVC ook nu niet komen. Het bindende
element dat in de beginjaren van het NVC zoveel had opgeleverd, was zoek.
We kunnen ons afvragen wat de oorzaken waren van de afkalvende vrouwelijke
solidariteit, die niet alleen in het NVC, maar ook in andere vrouwenorganisaties
zichtbaar werd.56 Het oude ideaal van ontwikkeling in vrouwelijke kring, het besef
van een zuilen- en klassen-ontstijgende eigenheid verzwakte. Het uiteenlopende
ritme waarmee de verschillende organisaties de maatschappelijke ontwikkelingen
volgden, veroorzaakte scheuren in het vrouwelijke front. De immer aanwezige
zuilentegenstellingen werden daardoor bijvoorbeeld versterkt. In het NVC is deze
tendens zeer duidelijk waar te nemen: na het vertrek van Teilegen werd nog strikter
dan voorheen gelet op de achtergronden van voor te dragen vertegenwoordigsters in
commissies en raden, en werd een voorzitterschap geïntroduceerd dat rouleerde over
de vier levenbeschouwelijke stromingen. De losse structuur die in de jaren 1945-1955
nog wel effectief was geweest, voldeed niet meer.
Hoewel de wederwaardigheden van het NVC haar ter harte gingen, verhulde de
uit het publieke leven teruggetrokken Tellegen haar teleurstelling over de stagnatie
in het NVC niet. In 1967 schreef zij in een kort briefje aan het Comité: ‘Ik voel mij
tegenover het NVC te kort komen. Ik mijd vergaderingen, maar ik lees trouw wat
mij aan schrifturen bereikt en ik waardeer het dat u nieuwe wegen zoekt. Maar de
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“eigen waarde” mag toch nog wel worden benadrukt.’57 Zij signaleerde het langzame
verdwijnen van een van de grondslagen van de ‘Vrouwenbeweging tussen de o-olven’:
de overtuiging vanuit de eigen aard en ervaring een aparte stem te laten horen. Ook
de organisatorische ontwikkelingen stelden Tellegen teleur. Toen het NVC en de
Nederlandse Vrouwen Raad halverwege de jaren zeventig samengingen, gaf Tellegen
in een interview als commentaar: ‘Al datgene wat wij destijds wilden: overleg in een
kleine representatieve groep, niet al de politieke en kerkelijke richtingen afzonderlijk
vertegenwoordigd, is nu ongedaan gemaakt.’58

Conclusie
Het Nederlandse Vrouwen Comité was in vele opzichten karakteristiek voor de.
belangenbehartiging van vrouwen in het decennium na de Tweede Wereldoorlog.
Zijn institutionele gerichtheid, de nadruk op consensus, de gezinstaak als uitgangspunt
voor de positie van de vrouw in de samenleving, en zijn elitaire karakter waren
kenmerkend voor de vrouwenbeweging van deze periode. De breedte waarin het
NVC opereerde en de succesvolle tactiek in het ten gehore,brengen van de
vrouwenstem, geven het Comité een eigen, en in bepaalde opziçhten zeker nieuwe
plaats in. de geschiedenis van de vrouwenbeweging. In deze zin is het oneigenlijk
van een traditionele of gevestigde vrouwenbeweging te spreken.59
Gezien de continuïteit in de centrale kwesties die voor en na de oorlog het
vrouwenvraagstuk beheersten, lijkt de periode 1936-1956 een zekere eenheid te
vormen.60 Desondanks waren de gehanteerde tactiek en de gloed van het streven de
vrouwenstem te laten horen vooral een naoorlogs fenomeen. In de loop van de jaren
vijftig treedt een windstilte in, die tien jaar aanhoudt. Deze is ook in andere
organisaties waar te nemen.
De vraag of het NVC een institutionele doorbraak van de verzuilde structuur van
de vrouwenorganisaties betekende, moet ontkennend worden beantwoord. Van
institutionele ontzuiling is geen sprake. Het NVC beoogde niet meer te zijn dan een
overkoepeling van de individuele vrouwenorganisaties. Met zijn nadruk op consensus,
is het NVC juist een produkt van de verzuiling. Desondanks ontstond er in het NVC,
maar ook elders, een spanning tussen de vrouwelijke solidariteit - die eerder gevoeld
werd dan afgedwongen - en de loyaliteit aan de levensbeschouwelijke beginselen
van de zuil. Het wegvallen van algemene kwesties als het ontslag van de huwende
ambtenares en de handelingsonbekwaamheid van de vrouw, en het terugtreden van
57
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NVC 18, Ingekomen en uitgaande stukken (1966-1967), brief Tellegen aan NVC (20 april
1967).
Olsder-Toxopeus en Fockema Andreae-Hartsuiker, ‘Mr M.A. Tellegen’, 6.
Anneke Ribberink, ‘Een nieuw begin. Over het ontstaan van de tweede feministische golf
in Nederland’ in: Henkjan Bootsma en Ingrid van der Pluym-van Eijkeren ed.,
Vrouwengeschiedenis; 8 essays (z.p. (Tilburg) 1990) 35-50, aldaar 37. Blom, ‘Harmonisch
gezin’, 42. James C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig
(Amsterdam en Meppel 1995) 108.
Zie echter J. Bosmans, ‘De politiek en de arbeid van de gehuwde vrouw in Nederland’,
Spiegel Historiael 24 (1989) 468-474, aldaar 470, die het contrast tussen de jaren dertig en
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de sterke leidersfiguur van Tellegen gaven aanleiding tot een hernieuwde bevestiging
van de zuilentegenstellingen.
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De geschiedenis van het NVC is op het eerste gezicht een vooral institutionele
geschiedenis. Een aantal ontwikkelingen in de sociale sfeer, economie en mentaliteit,
blijft daardoor buiten beeld. De maatschappelijke verschuivingen die zich in de jaren
vijftig aandienden, bleven weliswaar niet onopgemerkt in het NVC, maar door zijn
nadruk op consensus was het dikwijls machteloos in nieuwgerezen kwesties. Daarmee
is zijn geschiedenis prototypisch voor de jaren vijftig, waarin de snelle veranderingen
in de samenleving de vrouwelijke eensgezindheid onder druk zetten. De benadering
van het vrouwenvraagstuk door de NVC-leden was typerend voor de tijd: de
persoonlijke levenssfeer bleef buiten schot. Het gezin bleef bij uitstek het domein
van de vrouw. Of het moederschap het belangrijkste bestanddeel van de feministische
strategie was tot het bereiken van een volwaardig, doch altijd nog vrouwelijk
burgerschap - het zogenoemd ‘maatschappelijk moederschap’ - wordt niet geheel
bevestigd.61 Hier is een veel genuanceerder benadering op zijn plaats, die sterker
rekening houdt met de tegenstrijdigheden van de gehanteerde denkbeelden en met
sterke variaties tussen de verschillende organisaties.
De nadruk op de gezinstaak en de preoccupatie met bestuurlijke en institutionele
kwesties en benoemingen onderscheiden de organisaties van de eerste naoorlogs.e
decennia principieel van de beweging die na 1967 het beeld is gaan beheersen. De
constatering dat in groepen als Man-Vrouw-Maatschappij en Dolle Mina ‘het
persoonlijke politiek werd’ geeft een fundamenteel verschil aan met de voorafgaande
periode, ook indien veel van de thema's uit de voorafgaande decennia opnieuw
opdoken.62
Teilegen was in veel opzichten een stuwende en bindende figuur. Haar persoonlijke
opvattingen weken nogal eens af van de voorzichtige koers die het NVC verplicht
was te varen, doch in haar theoretische beschouwingen toonde zij dezelfde ambiguïteit
als veel van haar generatiegenoten in haar begrip van de ‘eigen waarde’ van de vrouw.
Naast een nadruk op de verschillende aard van man en vrouw en de zorgende taak
van de laatste, bepleitte zij de noodzaak voor de vrouw zich een deel van de
mannelijke wereld eigen te maken. In de loop der jaren formuleerde zij een
‘mensbegrip’, waarin het mannelijke en vrouwelijke elkaar aanvullen en dat zeer
modern aandoet. Hiermee verschilde zij toch aanmerkelijk van met name het
confessionele vrouwbegrip-. Ook wat betreft de voortgang van de emancipatie was
zij niet snel tevreden. Het triomfalisme dat sommige vrouwen uitdroegen na de
politieke successen van de jaren vijftig, was haar vreemd. In 1956, het jaar waarin
de getrouwde Nederlandse vrouw haar handelingsbekwaamheid verwierf, schreef
Teilegen:
‘Het is onjuist te zeggen dat we hier al heel wat hebben bereikt.’63
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Vier fronten, één strijd
Mr N.S. Corry Tendeloo in het spanningsveld van
continuïteit en verandering 1945-19561
Anneke Linders
Inleiding
Tijdens en nog enige tijd na de roerige jaren zestig en zeventig werden de jaren vijftig
in het algemeen gekarakteriseerd als een periode van stabiliteit, waarin grote behoefte
bestond aan herstel en continuering van de traditionele maatschappelijke waarden
en normen. Deze karakterisering is begrijpelijk en niet onterecht. Ten eerste waren
de jaren zestig en zeventig zo dynamisch - de hele maatschappij leek in een
stroomversnelling terecht te zijn gekomen - dat in contrast daarmee een karakteristiek
van de jaren vijftig als een periode van behoud en stilstand voor de hand lag. Ten
tweede waren er inderdaad duidelijke tekenen aanwijsbaar dat er in het decennium
na de ingrijpende jaren van de Tweede Wereldoorlog behoefte was aan de veiligheid
van de vertrouwde waarden en normen.
Dat gold bijvoorbeeld voor de verhouding tussen de seksen. In 1946 al kwam er
een rapport uit over de staatkundige hervormingen in naoorlogs Nederland, waar- in
het traditionele gezin tot hoeksteen van de Nederlandse samenleving werd verklaard.
De taak van de vrouw werd in dit rapport als volgt beschreven: ‘Wij beschouwen
dan ook de taak van de vrouw als gezinsmoeder als haar voornaamste (...)’.2 Ook
alle politieke partijen hadden in deze naoorlogse periode in hun programma's een
artikel opgenomen, waarin het gezin als belangrijkste pijler van onze samenleving
werd gezien. De historica Hélène Vossen merkt in dit verband op, dat ‘gezinspolitiek
in deze tijd een gangbaar begrip was, dat ook voorkwam in het register van de
Handelingen der Staten-Generaal’. Het ging niet om het bevorderen van ‘het gezonde
gezin’ zonder meer, maar om een specifieke gezinspolitiek, waarbij de man kostwinner
behoorde te zijn en de vrouw voor huishouden, man en kinderen behoorde te zorgen.3
Met name de confessionelen gingen in de gezinspoli-

1

2
3

Dit artikel is gebaseerd op mijn doctoraalscriptie ‘“De heren zijn blijkbaar allemaal bang”.
Mr. N.S. Corry Tendeloo en de strijd voor vrouwenrechten in het krachtenveld van continuïteit
en verandering 1945-1956’ (Ongepubliceerde doctoraalscriptie, Amsterdam 1993. Ter inzage
op het Internationaal Informatiecen-trum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) en
het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), beide te Amsterdam). Anneke
Ribberink dank ik voor haar deskundig en inspirerend commentaar.
Staatkundige hervormingen. Rapport uitgebracht aan het Genootschap voor den Rechtsstaat
(Haarlem 1946) 198.
Hélène Vossen, ‘Geslachts- en gezinspolitiek. Een aanzet tot herschrijving van de politieke
geschiedenis van 1945 tot 1955’ in: Henkjan Bootsma en Ingrid van der Pluym-van Eijkeren
ed., Vrouwengeschiedenis. 8 essays (Tilburg 1990) 21-34, aldaar 28.
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tiek zo ver, dat zij het buitenshuis werken van getrouwde vrouwen tegenwerkten. In
de eerste jaren na de oorlog werd veelvuldig gewezen op de verwaarlozing van het
gezin, waartoe de beroepsarbeid van de vrouw vanzelfsprekend zou leiden. Arbeid
van de getrouwde vrouw betekende desintegratie van het gezin.4 De zedelijke,
biologische en psychologische gevaren die de vrouw bij arbeid buitenshuis liep,
moesten worden tegengegaan.5
In de jaren tachtig kwam geleidelijk ruimte voor een wat meer genuanceerde
benadering van de jaren vijftig; deels door de grotere afstand in de tijd, ten dele ook
omdat men met een kritische blik ging kijken naar de ‘roerige’ jaren zestig. Bekend
werd een artikel van de politicoloog Siep Stuurman, waarin vraagtekens werden
gezet bij het eenzijdige, statische beeld van de jaren vijftig als een periode van
conservatisme en traditie.6 De stelling, dat er meer vernieuwende tendensen -waren
in de jaren vijftig dan tot dan toe veelal werd aangenomen, wordt ook onderschreven
door de historica Anneke Ribberink, die er echter tegelijkertijd op wijst, dat het zaak
is zich te hoeden voor overdrijving in dit opzicht. Wat de sekseverhoudingen betreft
lijkt het haar niet boud te stellen dat ook eind jaren vijftig de continuïteit nog altijd
sterker was dan de vernieuwing.7 Dat mag bijvoorbeeld blijken uit het hierboven
genoemde traditionele gezinsdenken. Andere voorbeelden van continuïteit met het
vooroorlogse terzake van de seksenverhoudingen waren onder meer de dubbele
moraal op het gebied van de seksualiteit, het feit dat een groot deel van de Nederlandse
bevolking afwijzend stond ten opzichte van het betaald werken van gehuwde vrouwen,
de achterstand van meisjes op jongens in het onderwijs en het feit dat politiek als
een mannenzaak werd beschouwd.
Inderdaad is door deze dominantie van het traditionele de dynamiek van de jaren
vijftig niet zonder meer duidelijk. Voor een beter zicht daarop zijn vooral van belang
de maatschappelijke veranderingen, die in deze periode voor vrouwen gerealiseerd
zijn. Veranderde (rechts)posities openden de mogelijkheden tot veranderende taaken rolverdelingen tussen mannen en vrouwen en konden zo een belangrijke factor
worden in de maatschappelijke ontwikkelingen. Het zal geen verbazing wekken dat
de roep om deze veranderingen bijna uitsluitend van vrouwen kwam en dat zij het
ook waren, die een belangrijke rol gespeeld hebben in het daadwerkelijk realiseren
ervan. Die roep was overigens niet nieuw, maar klonk reeds - naast de eis van het
vrouwenkiesrecht - tijdens de eerste feministische golf. Bij dit streven naar
verandering moet echter wel opgemerkt worden dat het tradi-
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Jeanne de Bruyn, Haar werk. Vrouwenarbeid en arbeidssociologie in historisch en
emancipatorisch perspectief (Amsterdam 1989) 186.
Els Blok, Werkende vrouwen in de jaren veertig en vijftig (Amsterdam 1989) 129.
Siep Stuurman, ‘Het zwarte gat van de jaren vijftig’ in: Maria Grever en Carla Wijers ed.,
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Mej. mr Corry Tendeloo (1955). Foto: Godfried de Groot. Collectie IISG, Amsterdam.

tionele gezinsdenken niet ter discussie gesteld werd: pas tijdens de tweede
feministische golf in de late jaren zestig werd dit denken definitief doorbroken.8
Bij bestudering van de doelstellingen van bepaalde vrouwenorganisaties vóór en
tijdens de jaren vijftig en van de Handelingen van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal komt men het streven naar verandering in diverse schakeringen
tegen en stuit men op namen, die in de personenregisters van onze vaderlandse
geschiedenis niet of nauwelijks voorkomen. De realisatie van bepaalde veranderingen
in de vorm van wetswijzigingen is aan hen te danken, met name, zoals wij zullen
zien, aan hun solidariteit dwars door zuilen en politieke partijen heen. Daarom verdient
hun bijdrage aan de dynamiek van de jaren vijftig een betere belichting dan tot nu
toe het geval is geweest. Een van hen, de politica mr N.S. Corry Tendeloo
(1897-1956), wier naam wél in de boeken voorkomt, zij het uitsluitend als motie,
beschouw ik als exponent van deze groep vrouwen, niet alleen omdat zij een belang-
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Anneke Ribberink, ‘Een duidelijke breuk. De betekenis van het nieuwe feminisme in de late
jaren zestig’ in: De Nieuwste Tijd. Contactblad van de Vereniging voor de Geschiedenis van
de Twintigste Eeuw (december 1995) (afl. 5) 13-20.
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rijk politiek aandeel in de veranderingen heeft geleverd, maar ook omdat in haar
werk de spanning tussen continuïteit en verandering naar voren komt.

Organisaties waarin Corry Tendeloo aktief was
Alvorens een korte biografische schets van Corry Tendeloo te geven, zal ik hieronder
in vogelvlucht de organisaties beschrijven waarin zij aktief was, om een zo duidelijk
mogelijk beeld van haar persoon en optreden te krijgen. Daarbij moet men wel
bedenken dat Tendeloo behoorde tot een relatief kleine groep hoogopgeleide vrouwen
van gegoede komaf en dat een beschrijving van organisaties waarin zij aktief was
allerminst een volledig beeld geeft van de organisaties waar vrouwen in de jaren
vijftig bij aangesloten waren. Er waren immers veel meer (vrouwen) organisaties,
die geen politieke aspiraties hadden, zoals gezelligheids- en kerkelijke verenigingen.
Ik begin met een beschrijving van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB),
waarvan Tendeloo lid, later ook vice-voorzitter werd.9 Daarna schets ik in het kort
de PvdA in de eerste jaren na de oprichting op 9 februari 1946. Ten slotte vervulde
Tendeloo een zeer aktieve rol in twee vrouwenorganisaties: de Nederlandse
Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
(VVVGS) en de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
(VVAO). Het zijn onder meer deze beide vrouwenorganisaties, die Jacqueline
Schokking in 1958 op het oog had in een van de stellingen bij haar proefschrift De
vrouw in de Nederlandse politiek: ‘Indien wordt betwijfeld of ontkend, dat de
Nederlandse vrouwenorganisaties een rol op het politieke vlak spelen, zo berust zulks
op een foutieve interpretatie der feiten’.10

De Vrijzinnig-Democratische Bond (1901-1946)
De VDB werd op 17 maart 1901 opgericht als protest tegen de Liberale Unie, die
zich te weinig gelegen zou laten liggen aan de invoering van het algemeen kiesrecht.11
Ook het streven naar sociale wetgeving wordt door Han Harmsen, van 1939 tot 1946
voorzitter van de Vrijzinnig-Democratische Jongerenorganisatie, een belangrijke
reden genoemd voor de oprichting van de VDB. De belangrijkste doelstelling van
de VDB was het creëren van een democratische samenleving. Harmsen: ‘Het woord
“democratie” vervulde bij de vrijzinnig-democraten dezelf9

10
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In welke periode zij lid c.q. vice-voorzitter van de VDB was heb ik niet kunnen achterhalen.
Noch bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen, noch bij
het Parlementair Documentatiecentrum in Den Haag, noch bij de afdeling Parlementaire
Geschiedenis van de vakgroep Staatsrecht (faculteit Rechtsgeleerdheid) van de
Rijksuniversiteit Leiden kon men mij deze informatie geven. Ook in de literatuur, bijvoorbeeld
in G. Voerman e.a., De vrijzinnig-democratische traditie. VDB tussen liberalisme en
socialisme (Amsterdam 1991 ) heb ik het niet kunnen vinden.
J.C. Schokking, De vrouw in de Nederlandse politiek. Een inleidend onderzoek (Assen 1958)
stelling VIII.
Piet de Rooy, ‘Het zout in de pap. De verhouding tussen vrijzinnig-democraten en
sociaal-democraten’ in: Voerman e.a., De vrijzinnig-democratische traditie, 54-73, aldaar
57.
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de functie als het woord “socialisme” bij de vooroorlogse Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij (SDAP) en het woord “vrijheid” bij de liberalen’.12 Drie punten komen
voortdurend terug om deze doelstelling te verwezenlijken. Ten eerste de aandacht
voor het funktioneren van de parlementaire democratie in brede zin, dat wil zeggen
niet alleen voor regering en parlement, maar ook voor andere aspecten van de
democratie, zoals openbaarheid van bestuur en vertegenwoordigende lichamen. Ten
tweede de aandacht voor de maatschappelijke voorwaarden waaraan voldaan moest
worden om de democratie zo gunstig mogelijke kansen te geven. Ten slotte streefde
de VDB ernaar de verschillende godsdienstige richtingen en maatschappelijke klassen
met elkaar te verbinden. Grote maatschappelijke en godsdienstige tegenstellingen
zouden een belemmering kunnen vormen voor het funktioneren van de democratie.
De VDB vervulde volgens De Rooy de funktie van ‘de partij van het gezonde
verstand’. 13 In een gedenkboek van de VDB uit 1926 leest men: ‘De intellectuelen,
die in 1901 de Vrijzinnig-Democratische Partij oprichtten, leefden aan de ene zijde
met de democratische gevoelens der volksklasse mede, en waren aan de andere zijde
in staat, den gedachtengang der regeerenden klasse te begrijpen, zoodat ze den
ontbrekenden schakel tussen beide konden vormen’.14 De kritiek van zowel
confessionele als liberale kant hierop was: ‘Het is bij de vrijzinnig-democraten geen
vlees en geen vis’.15
Verder - en dat lijkt me in dit kader van belang - zouden er herkenbare elementen
van de eerste feministische golf in de VDB terug te vinden zijn, die volgens Harmsen
wijzen op duidelijke relaties russen de VDB en de eerste feministische golf. In het
eerste vrijzinnig-democratische gemeenteprogram uit 1903 werd gepleit voor de
totstandkoming van crèches, voor het beginsel van gelijk loon voor gelijke arbeid
en voor kwalitatief gelijk onderwijs voor meisjes en jongens.
De VDB is nooit een grote partij geworden. In 1930 waren er 10.518 leden16 en
in 1940 ruim 9.300.17 Het grootste deel van de leden behoorde tot de intellectuele
middengroepen. De geestelijke achtergrond was meestal vrijzinnig-protestants of
humanistisch.18 De Rooy noemt het ‘nogal merkwaardig’19 dat het grootste deel van
de vrijzinnig-democraten in 1946 met de SDAP samenging in de nieuwe PvdA. De
ex-VDB'ers zouden een ‘wat hooghartige houding ten opzichte van de socialisten’
hebben, die de verhoudingen bepaalde. Een in maart 1949 ingestelde commissie, die
de ‘klimaatverschillen’ tussen ex-SDAP'ers en ex-VDB'ers onderzocht, kwam in
haar eindverslag tot de conclusie, dat de eenwording binnen de partij niet
12
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Han Harmsen, ‘Om de democratie’ in: Voerman e.a., De vrijzinnig-democratische traditie,
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Harmsen, ‘Om de democratie’, 28.
Harmsen, Documentaire bijlage Vrijzinnig-Democratische Bond in: Voerman e.a., De
vrijzinnig-demo-cratische traditie, 131-139, aldaar 133.
Gerrit Voerman, ‘Het einde van een politieke koorddans. De overgang van de VDB naar de
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geslaagd was. ‘De fusie had in de PvdA groepen samengebracht die sterk verschilden
in “sociologische ligging, godsdienstige overtuiging en vroeger politiek milieu”’.20
Ook Tendeloo ging in 1946 over naar de nieuwe PvdA en, zoals hierna duidelijk zal
worden, ook háár maatschappelijke achtergrond of ‘sociologische ligging’ verschilde
nogal van de achtergrond van de doorsnee ex-SDAP'er.

De Partij van de Arbeid
Op 9 februari 1946 werd de Partij van de Arbeid opgericht. Na de bezettingstijd
wilde men de saamhorigheid uit die tijd vasthouden en vanuit de nieuwe ‘eenheid
in verscheidenheid’ een maatschappelijke verandering teweegbrengen. Men streefde
naar een sociaal-democratische volkspartij, die ook voor andere sociale lagen dan
de arbeiders en voor andere gezindten dan de buitenkerkelijken aantrekkingskracht
zou hebben. Het motto waaronder de grenzen van de vooroorlogse verzuildheid op
politiek niveau doorbroken moesten worden was ‘Doorbraak’.
De PvdA'ers van het begin vormden een gemêleerd gezelschap, afkomstig als zij
waren uit SDAP en VDB, maar ook uit enkele kleine links-confessionele groepen.21
De beginselverklaring van de PvdA, die in april 1947 werd aangenomen, sprak zich
uit voor planmatige ordening van de economie en socialisatie van de belangrijkste
produktiemiddelen. Andere elementen uit deze verklaring waren ‘“gelijke sociale
ontwikkelingskansen voor ieder mens”; de principiële aanvaarding van de democratie;
en het verband tussen de “strijd voor sociale gerechtigheid” en het “beginsel der
democratie”’.22
De Doorbraak leek al snel mislukt: de eerste naoorlogse verkiezingen in mei 1946
verliepen zeer teleurstellend. De PvdA haalde 29 zetels (nauwelijks meer dan het
aantal zetels van de vooroorlogse SDAP), de KVP 32 en ook de protestants-christelijke
partijen haalden hun vooroorlogse stemmenaantal. De geestelijke en politieke tradities
van voor de Tweede Wereldoorlog bleken hardnekkig en de zuilenmaatschappij
herrees. Er was echter nog een andere, in dit kader minstens even belangrijke reden
voor het mislukken van de Doorbraak. Al deed het bestuur van de partij zijn best de
indruk te vermijden dat de PvdA niets anders was dan de SDAP in een nieuw jasje23,
toch drukte de SDAP zo'n duidelijk stempel op de partij dat zowel de ex-VDB'ers
als de leden afkomstig uit links-christelijke hoek weinig terugvonden van hun eigen
achtergrond. De PvdA was al snel na de oprichting weer onderdeel van de ‘Rode
familie’. In de bundel De vrijzinnig-democratische traditie betoogt Voerman, dat
sommige oud-SDAP'ers maar moeilijk konden wennen aan de oud-VDB'ers.
Omgekeerd waren de oude socialistische symbolen,
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Voerman, ‘Het einde van een politieke koorddans’, 99-100.
Erik Jurgens, ‘De PvdA als loot van de Vrijzinnig-Democratie’ in: Voerman e.a., De
vrijzinnig-democratische traditie, 113-117, aldaar 114.
Zoals geciteerd uit het Beginselprogram PvdA bij Voerman, ‘Het einde van een politieke
koorddans’, 102.
Doeko Bosscher, ‘Een partij in opbouw’ in: Jos Perry e.a., Honderd jaar sociaal-democratie
in Nederland 1894-1994 (Amsterdam 1994) 158-181 aldaar 160.
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zoals het zingen van de Internationale, het voeren van de rode vlag en de 1 meiviering
voor de oud-VDB'ers en degenen met een links-christelijke signatuur moeilijk te
verteren. De omgangsvormen in de Partij waren autoritair en de communicatie was
hiërarchisch. De PvdA van de jaren veertig en vijftig geeft het beeld van een ‘fletse,
conformistische, regeerbeluste en niet echt anti-autoritaire partij’.24 Het zal duidelijk
zijn dat de ex-VDB'ers, onder wie Corry Tendeloo, vreemde eenden in de bijt van
de rode familie bleven.

De Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid
en Gelijk Staatsburgerschap (VVVGS)25
De Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (VVGS), de
voorgangster van de VVVGS, ontstond in 1930 door de fusie van enerzijds de
Vereniging voor Staatsburgeressen, die voortkwam uit de in 1894 opgerichte
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, en anderzijds de Unie voor Vrouwenbelangen,
sedert 1920 de voortzetting van de Bond voor Vrouwenkiesrecht. De strijd voor het
vrouwenkiesrecht vormt dus de achtergrond van deze vereniging. Bij de oprichting
telde ze ongeveer 3000 leden.
Net als de Nederlandse Vereniging voor Vrouwen met Academische Opleiding
(VVAO) voerde de VVGS in de jaren dertig strijd tegen beperking van beroepsarbeid
van vrouwen. Ook nam zij deel aan het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van
Arbeid voor de Vrouw, het ‘Comité met de lange naam’ (CVVAV, januari 1935).
De ‘jongeren’ van de VVGS (hiermee werden vrouwen beneden de veertig bedoeld)
kwamen op 19 en 20 januari 1935 bijeen op een conferentie over vrouwenarbeid.
Naar aanleiding hiervan werd het Jongeren Werk Comité (JWC) opgericht, waarvan
Tendeloo presidente werd. Het is opmerkelijk dat, hoewel het JWC streed tegen het
‘agressief feministisch imago’ van de VVGS, er van het Comité, in tegenstelling tot
de VVGS, geen mannen lid waren.
In 1949 fuseerde de VVGS met de Vereniging voor Vrouwenarbeid (VVA) en zo
ontstond de VVVGS. Deze beschouwde zichzelf als emancipatievereniging en deel
van de vrouwenbeweging. Ze bestond voor een deel uit vooraanstaande vrouwen op
politiek gebied met verschillende partijpolitieke achtergronden, zodat er een
zuildoorbrekende werking van de vereniging uitging. Standpunten werden door leden
in politieke gremia op ieder niveau naar voren gebracht. Het hoofddoel van de
VVVGS in de periode 1949-1967 was: emancipatie van vrouwen tot actief
staatsburgerschap. Het vrouwenemancipatieproces zou uit drie fasen bestaan, waarvan
er twee werden geacht in een vergevorderd stadium te zijn, namelijk het
bewustwordingsproces van vrouwen en de juridische gelijkstelling. Hierop moest
nog een derde fase van praktische gelijkstelling volgen.26
24
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Anet Bleich, Een partij in de tijd. Veertig jaar Partij van de Arbeid 1946-1986 (Amsterdam
1986) 29.
Dit gedeelte is gebaseerd op M. Borkus e.a., Vrouwenstemmen, 100 jaar vrouwenbelangen,
75 jaar vrouwenkiesrecht (Zutphen 1994), met name de bijdragen van Dineke Stam,
‘Staatsburgeressen voor vrouwenbelangen, 1920-1945’ en Thea den Hartog, ‘De emancipatie
voltooid? 1945-1967’.
Vrouwenbelangen, maandblad van de VVVGS (april 1957) 54.
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mannen - ongelijke rechten en posities van vrouwen. Net als de mannen moesten
vrouwen zich in het openbare leven (kunnen) begeven en meehelpen aan de opbouw
van de maatschappelijke orde. In de ogen van het toenmalige hoofdbestuur zou
Vrouwenbelangen de enige vereniging zijn die ‘een feministisch geluid’ kon laten
horen. Men probeerde in de jaren vijftig ook confessionele vrouwen en vrouwen uit
de arbeidersklasse als leden aan te trekken, maar in de praktijk kwam het er op neer,
dat de vereniging vooral uit vrouwen met relatief gezien hoge opleidingen en leden
van politieke partijen bestond.27 Ook jongere vrouwen voelden zich niet tot de
vereniging aangetrokken, hetgeen blijkt uit de overwegend hoge leeftijd van de leden
in de jaren vijftig. Het aantal leden van de VVVGS schommelde in de jaren vijftig
tussen de 1700 en 1800.28

De Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
(VVAO)29
De VVAO was een vereniging van vrouwen met een afgeronde academische studie,
met als doel het geven van raad en voorlichting omtrent de academische studie en
het beroep waarop deze voorbereidde, het behartigen van belangen en het versterken
van de band tussen vrouwelijke wetenschappers op nationaal en internationaal niveau.
Van 1933 tot 1939 was Corry Tendeloo lid van het hoofdbestuur van de WAO. De
leden waren veelal ongehuwd en kwamen vooral uit de midden- en de hogere klasse.
Ondanks het elitaire karakter van de vereniging was enige bescheidenheid de
bestuursleden niet vreemd: het begrip ‘geleerdheid’ vonden zij overdreven en op hen
niet van toepassing; ze vonden zichzelf hooguit ‘knap’. De VVAO was georganiseerd
op grond van sekseen academische identiteit. Voor mannen stond het lidmaatschap
niet open.
De VVAO ging er vanuit dat mannen en vrouwen niet gelijk, maar wel
gelijkwaardig waren. Door studie werden vrouwen in staat gesteld een zelfstandig
leven op te bouwen en zelf een inkomen te verwerven, waardoor huwelijk en
moederschap niet langer haar enige levensdoel hoefden te zijn. Volgens de vereniging
kwamen de moederlijke eigenschappen, die iedere vrouw bezat, dan ten goede aan
de gehele maatschappij. Voor ongehuwde vrouwen betekende dit, dat zij niet langer
als ‘derde sekse’ beschouwd werden, maar dat zij waardevol konden zijn voor de
samenleving. Toch vond de VVAO, hoe emancipatoir haar ideeën verder ook waren,
dat de taak van gehuwde vrouwen binnen het gezin lag. Een mening, die in het
algemeen door andere vrouwenorganisaties gedeeld werd. Maar de
overheidsbe-moeienis met het al dan niet buitenshuis werken keurde de vereniging
af. Trouwens, dat het idealisme bij veel leden toch niet erg diep zat moge blijken uit
27
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Jolande Withuis, Opoffering en heroïek, De mentale wereld van een communistische
vrouwenorganisatie in naoorlogs Nederland 1946-1976 (Meppel en Amsterdam 1990) 66-67.
M. Borkus e.a., Vrouwenstemmen, bijlage 1, 197.
Dit gedeelte is gebaseerd op Marie-Anne Derks en Karin Leers, Academische vrouwen
tijdens het interbellum. De denkbeelden van de Vereniging van Vrouwen met een
Academische Opleiding over sekse-identi-teit en academische identiteit (Ongepubliceerde
doctoraalscriptie 1992. Ter inzage op het IIAV).
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De denkbeelden van de vrouwenorganisaties waarin Tendeloo aktief was, waren niet
representatief voor de heersende ideeën in de maatschappij. Zij was aktief in de
VVVGS en de VVAO, die - anders dan de meeste vrouwenverenigingen - een
ledenbestand hadden dat vooral bestond uit hoog opgeleide, vaak ongehuwde vrouwen
uit de midden- of de hogere klasse. De ideeën in deze verenigingen weken af van de
heersende consensus in die zin, dat de leden over het algemeen het verkrijgen van
formele rechten voor vrouwen niet als de voltooiing van de emancipatie zagen, maar
slechts als tussenstation: op deze juridische gelijkstelling zou er een fase van
praktische gelijkstelling moeten volgen.

De vrouw achter de motie-Tendeloo30
Corry Tendeloo werd op 3 september 1897 geboren op Sumatra in een gegoed en
intellectueel milieu. Haar vader, assistent-resident mr dr H.J.E. Tendeloo, stierf toen
Corry vijf was. Zo bleef haar moeder achter met drie kleine kinderen van zes jaar,
vijf jaar en tien maanden. Corry kwam in 1903, waarschijnlijk toen zij nog vijf was,
naar Nederland en ging, na de lagere school, naar de meisjes-HBS en het gymnasium
in Leiden. In 1919 haalde zij in Utrecht de MO-A akte Engels en begon zij
rechtswetenschappen te studeren aan de Utrechtse universiteit, waar zij in 1924
afstudeerde. Van 1927 tot 1952 werkte Tendeloo als zelfstandig advocaat in
Amsterdam. In haar studietijd kwam zij veel met de vrouwenbeweging in aanraking
en als advocaat hield zij zich bezig met de rechtspositie van vrouwen. Politiek actief
was ze vanaf de jaren dertig. Zij werd, zoals eerder vermeld, lid van de
Vrijzinnig-Democratische Bond, waarvan zij ook enige tijd vice-voorzitter was. Van
1938 tot 1941 zat zij voor de VDB in de Amsterdamse gemeenteraad, welke zetel
zij na de oorlog weer innam, terwijl zij ook plaats nam in het Noodparlement. In
februari 1946 werd Tendeloo, zoals de meeste VDB'ers, lid van de zojuist opgerichte
PvdA, voor welke partij zij tot aan haar dood in 1956 lid van de Tweede Kamer was.
Door deze overgang van VDB naar PvdA kreeg Tendeloo, zoals we gezien hebben,
te maken met de verschillen tussen enerzijds de vooroorlogse tradities van de
socialisten (het zingen van strijdliederen, het voeren van de rode vlag enzovoort) en
anderzijds de veel liberalere cultuur van de VDB. Zoals vermeld was ze ook actief
als (bestuurs)lid van de VVAO en de VVVGS.31 Een tijdlang combineerde zij haar
lidmaatschap van de gemeenteraad met dat van de Tweede Kamer, terwijl ze ook
haar advocatenpraktijk nog aanhield. Maar het vele werk, dat dit alles met zich
meebracht, bleek op den duur niet vol te houden. Vanaf 1952 was Tendeloo alleen
nog lid van de Tweede Kamer, in welke funktie zij zich vooral bezighield met de
rechtspositie van vrouwen. In april .1956 hield zij daar een vlammend pleidooi voor
de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw. Kort
30
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Een aantal biografische gegevens over Corry Tendeloo en haar familie zijn ontleend aan de
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daarna moest zij in verband met een ernstige ziekte het bed houden. Zij overleed in
de ochtend van 18 oktober 1956.
Volgens de NRC van die dag was Corry Tendeloo Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. In dit ‘In Memoriam’ werd haar een militante werkwijze
toe-geschreven. Ook Posthumus-van der Goot vertelt in een interview over de volgens
haar ‘typische mannenmanier’ waarop Tendeloo in de Tweede Kamer het woord
voerde: zij begon meestal te verklaren dat zij met belangstelling geluisterd had en
het volkomen eens was met de vorige spreker en dat zij slechts een aanvulling had.
Daarna kwam zij met scherpe kritiek. ‘Als je niet zo doet’, zei Tendeloo zelf eens,
‘nemen ze je in de kamer niet au sérieux’.32 Zij was, nog steeds volgens de NRC,
terzake en spaarde haar tegenstander nauwelijks. ‘Nog herinneren wij ons de bijna
agressieve rede, waarmee Corry Tendeloo het dit jaar opnam voor de vrouw bij
gelegenheid van de discussie met minister Van Oven tijdens de debatten over de
positie van de vrouw in de huwelijkswetgeving: de Kamer luisterde ademloos toe’.
Tendeloo werd op 22 oktober in Bilthoven op de begraafplaats ‘Den en Rust’
begraven. Namens de PvdA werd in de aula het woord gevoerd door onder anderen
mevr. mr E. Ribbius Peletier (zij was voor de oorlog hoofdbestuurslid van de VVGS).
Mevr. dr Hilda Verwey-Jonker, die ook bij de begrafenis aanwezig was, herinnert
zich dat de aanwezigen luisterden naar een deel uit het slotkoor van de negende
symfonie van Beethoven: ‘Alle Menschen werden Brüder...’.33

Vier fronten, één strijd
Tendeloo heeft zich op vier verschillende fronten ingezet in de strijd voor gelijke
rechten voor vrouwen: toegang voor vrouwen tot-ambten, beroepen en opleidingen;
gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid; afschaffing van het arbeidsverbod voor
huwende en gehuwde-ambtenaressen en de opheffing van de
handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen.
Dit waren de ‘grote politieke vrouwenkwesties in de jaren vijftig’34 die al deel
uitmaakten van de vrouwenstrijd van rond de eeuwwisseling. In de jaren twintig
werd (na verkrijging van het kiesrecht) de verbetering van de rechtspositie van
gehuwde vrouwen zelfs een strijdpunt waarop vrouwen zich politiek organiseerden.
Zo werd bijvoorbeeld in 1926 het ‘Comité voor eene gemeenschappelijke actie tot
hervorming onzer huwelijkswetgeving’ opgericht, waarvan een kamerlid van de
VDB presidente werd.35 De opheffing van de handelingsonbekwaamheid van gehuwde
vrouwen speelde daarin een grote rol.36
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der Goot) in: Tweede jaarboek voor vrouwengeschiedenis (Nijmegen 19S1) 231-232.
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Vooral in deze onderwerpen wordt de naoorlogse spanning tussen de hang naar het
vertrouwde en het streven naar vernieuwing zichtbaar. Argumenten die de oude
waarden vertegenwoordigden werden in de discussie rond deze onderwerpen naast
vernieuwende argumenten over de verhouding tussen de seksen naar voren gebracht.
Ook wordt in deze vier strijdpunten de rol van Corry Tendeloo duidelijk en de invloed,
die deze spanning op haar leven en werk had.

Toegang tot ambten, beroepen en opleidingen
De toegang voor vrouwen tot alle ambten, beroepen en opleidingen was vanaf 1860
een belangrijk onderwerp, toen mevrouw A.M.M. Storm-van der Chijs (1814-1895)
een discussie op gang bracht over de uitbreiding van het arbeidsterrem voor vrouwen.37
Tendeloo streed in het begin van de jaren vijftig voor toelating van vrouwen tot de
Rijksbelastingacademie. Zij reageerde onder pseudoniem (door haar zelf in het
parlement ‘mejuffrouw X’ genoemd) op een advertentie van de
Rijksbelastingacademie, waarin ‘mannelijke jongelui’ werden opgeroepen voor de
nieuwe cursus van 1 september 1950. Tendeloo schreef naar aanleiding hiervan een
briefje, waarin zij meedeelde dat, hoewel zij niet behoorde tot de ‘mannelijke
jongelui’, zij zich toch wilde inschrijven voor het aankomende studiejaar. Op 24
maart 1950 kreeg zij op haar verzoek een negatief antwoord, zonder dat de redenen
voor de afwijzing van dit verzoek vermeld werden. Daarom vroeg zij in een nieuwe
brief om opheldering: ‘Tn een rechtsstaat zoals Nederland wenst te zijn wordt zelfs
aan de grootste misdadiger het recht toegekend om kennis te dragen van de redenen,
waarom hij wordt vervolgd en veroordeeld’.38 Op deze brief kreeg zij geen enkel
antwoord. Een jaar later, op 29 maart 1951, stelde Tendeloo hierover vragen aan
minister van Financiën Lieftmck (PvdA). Op haar vraag, of het in het belang was
van de reputatie van de Rijksbelastingacademie, wanneer een verzoek om inlichtingen
door de hoogleraar-directeur van deze academie met een volmaakt stilzwijgen werd
afgedaan, antwoordde Lieftinck dat ook voor hem het niet beantwoorden van de brief
onbevredigend was. Maar ‘(...) [ik ben] ervan overtuigd, dat de hoogle-raar-directeur
niet geweten heeft, wie met hem correspondeerde’.39 Als het om een ‘gewone’ vrouw
ging vond Lieftinck het kennelijk niet zo'n punt, dat de brief niet werd beantwoord.
Hij noemde verder twee redenen, waarom de Rijksbelasting-academie niet openstond
voor vrouwen. Ten eerste achtte hij het financiële risico te groot, omdat de middelen
die het Rijk in een vrouwelijke leerling investeerde geen of weinig rendement zouden
opleveren door een mogelijk huwelijk, waarbij zij immers ontslagen zou worden.
Ten tweede was ‘niet alleen de leerstof, maar ook de maatschappelijke vorming, die
wordt bijgebracht, meer afgestemd (...) op mannelijke leerlingen, dan dat zij geschikt
zou zijn ook voor vrouwelijke leerlingen’.40
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De pers vond dit onderwerp kennelijk belangrijk genoeg om er uitgebreid over te
schrijven. Tendeloo zelf heeft voor haar rubriek Parlementaria in Vrouwenbelangen
van mei 1951 uit die berichtgeving een selectie gemaakt. Zo schreef Het Parool op
30 maart 1951: ‘Voor de vrolijke noot zorgde gelukkig mejuffrouw X (PvdA) door
melding te maken van haar (experimentele) poging om ingeschreven te worden op
de Rijksbelastingacademie’. En De Maasbode van 4 april 1951 meldde: ‘Het gaat
hier om de bescherming van het zwakke geslacht tegen zichzelf. (...) Inderdaad, U
zei het terecht, de vrouwen kunnen thans overal studeren. Maar dat is dan toch meestal
in vakken, die ook de vrouw sieren, al kleeft er het nadeel der blauwkousen aan. (...)
Stel je voor dat je ergens wat vertrouwelijk wordt met een leuk ding en ze ontpopt
zich later als een inspectrice der belastingen’. Het Vrije Volk daarentegen schreef op
31 maart 1951: ‘Naast het financiële argument noemde de Minister nog een tweede:
de wijze van opleiding aan de Belastingacademie is meer op de man dan op de vrouw
ingesteld. Erg overtuigend klonk dit alles niet’. Weer een (klein) jaar later, op 12
februari 1952, schreef mevrouw Posthumus-van der Goot een brief aan de Vrouwelijke
Studentenvereniging in Rotterdam, waarin zij namens Corry Tendeloo vroeg of er
‘jonge dames’ te vinden waren onder de studenten economie, die, net als Tendeloo
twee jaar eerder, wilden proberen toegelaten te worden tot de Rijksbelasting-academie.
Posthumus-van der Goot schreef onder andere: ‘Bovendien meent zij [Corry
Tendeloo], en ik met haar, dat het zeker van algemeen belang is, ook vrouwelijke
belastingambtenaren aan te stellen. Het gezond verstand en de vindingrijkheid van
vrouwen hebben al menig onpractisch voorschrift enz. opgeruimd’.41
Eind 1953, toen Tendeloo in de Tweede Kamer een rede hield over dit onderwerp,
had zij dan toch eindelijk succes. Staatssecretaris voor Financiën Van den Berge
antwoordde op haar rede onder meer: ‘Tk zal dus bevorderen dat haar [de vrouwelijke
leerlingen] toelating tot de Rijksbelastingacademie mogelijk wordt’.42 Volgens een
Nederlandse krant van 21 januari 1954 betekende dit: ‘het komt in orde’. En onder
de kop ‘Wel bedankt, Corry Tendeloo’ feliciteerde deze krant haar met haar
overwinning. In het voorjaar van 1954 werd de opleiding inderdaad voor vrouwen
opengesteld.43

Gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde
De kwestie van gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde werd in 1898 door
de Nationale Vrouwenraad naar aanleiding van de Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid aan de orde gesteld.44 De strijd om gelijke beloning werd in de
41
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strijden “langs omweg” voor gelijk loon’. Map Tendeloo, IIAV. Zie ook Corrie van Eijl, Het
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In maart 1955 werd in de Tweede Kamer de nota behandeld, die het standpunt weergaf
van de Nederlandse regering over het Verdrag betreffende gelijke beloning van
mannen en vrouwen voor arbeid van gelijke waarde, zoals aangenomen door de
Internationale Arbeidsconferentie in 1951 (Verdrag van Genève). De regering kon
het beginsel - dat ongeacht het geslacht van degene die de arbeid verricht gelijk
beloond moet worden - in principe wel onderschrijven. Maar ‘niettemin is zij van
mening dat het onmogelijk moet worden geacht, reeds thans bovengenoemd beginsel
algemeen in Nederland toepassing te doen vinden’.45 Het verdrag werd daarom niet
geratificeerd.
Tendeloo verzette zich hiertegen. ‘De sociale rechtvaardigheid’, zei zij in maart
1955 in de Tweede Kamer, ‘eist de aanvaarding van het beginsel van gelijk loon
voor gelijkwaardige arbeid’. De ‘equal pay’, zoals het onderwerp in de Handelingen
van 1955 vaak werd genoemd, werd volgens Tendeloo ‘vrijwel uitsluitend bekeken
vanuit het standpunt van de man’.46 In haar rede klonk duidelijk haar feministische
standpunt door. Ook vergeleek Tendeloo in deze rede de argumenten tegen ‘equal
pay’ met de argumenten en bezwaren, die in de eerste decennia van deze eeuw tegen
vrouwenkiesrecht werden aangevoerd: ‘Men begon met te zeggen: daar zijn jullie
nog niet rijp voor. (...) Als blijkt, dat men er wel rijp voor is, dan zegt men: jullie
krijgen het toch niet, want het is niet goed voor de gezondheid. Als dat ook niet waar
blijkt te zijn, komt men met het argument: jullie kunnen toch geen stembiljet invullen.
Als dit verder blijkt toch niet zo verschrikkelijk moeilijk te zijn zegt men: als wij de
vrouwen het kiesrecht geven, kan het niet anders, of zij zullen op de dag dat er
gestemd moet worden hun huishouden verwaarlozen. Diezelfde argumenten hebben
wij ook hier gehoord’.47 Ook legde Tendeloo in deze rede een verband tussen het
probleem van de gelijke beloning en dat van de handelingsonbekwaamheid van en
het arbeidsverbod voor gehuwde vrouwen. Zij noemde dit drie ‘facetten van dezelfde
ontwikkeling’. Facetten van ‘een machtige ontwikkelingsstroom, gericht op de
volledige emancipatie’.48
Aan het eind van deze rede diende Tendeloo een motie in, waarin de regering werd
gevraagd het verdrag ten spoedigste te ondertekenen. De motie werd met 47 tegen
39 stemmen aangenomen, maar ratificatie vond niet plaats. Dat zou pas in 1972
gebeuren. Het beginsel van gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid werd in 1975 in
een wet vastgelegd.49

Opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw
Het wetsontwerp tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuw-
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de vrouw werd in oktober 1949 ingediend. Maar het had toen al een langdurige en
vaak bewogen geschiedenis achter de rug, sinds in 1930 minister van Justitie Donner
met een wetsontwerp kwam, dat nooit behandeld is en in 1948 ingetrokken werd.50
Het in 1949 ingediende wetsontwerp werd door dezelfde minister herhaaldelijk
gewijzigd en aangevuld.51 Desondanks stuitte het op veel kritiek, die zich voornamelijk
richtte tegen de regeling van het huwelijksgoederenrecht in dit ontwerp.52 Opheffing
van de handelingsonbekwaamheid zonder nadere regeling ten aanzien van de
huwelijksgoederengemeenschap was bijvoorbeeld volgens Tendeloo niet meer dan
een lege dop. Een goede regeling hiervan was vooral van belang voor vrouwen, die
in gemeenschap van goederen trouwden en dat gebeurde blijkens een onderzoek in
1956 in 93% van alle in Nederland gesloten huwelijken.53 Het ontwerp-Donker was
op dit punt voor veel Tweede-Kamerleden ‘halfslachtig’54: het regelde namelijk alleen
de huwelijksgoederengemeenschap voor vrouwen, die buiten gemeenschap van
goederen getrouwd waren. Kort voordat de openbare behandeling in de Tweede
Kamer zou plaatsvinden (en vier maanden voor de verkiezingen) werd minister
Donker ziek en een week later overleed hij. Zijn opvolger werd Van Oven55, een
75-jarige emeritus-hoogleraar rechtswetenschappen, die, net als Corry Tendeloo,
voortkwam uit de VDB, maar nooit politiek actief was geweest. Hij had reeds jaren
gestreden voor de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen
en was gespecialiseerd op dit gebied. Reeds in 1927 schreef hij een preadvies over
de vraag hoe, aangenomen dat getrouwde vrouwen volledige handelingsbevoegdheid
kregen, het huwelijksgoederenrecht geregeld moest worden. Nu Van Oven de
mogelijkheid had dit in een wet te regelen liet hij het ontwerp-Donker onmiddellijk
in zijn geest omwerken en wist hij het met grote meerderheid door zowel de Eerste
als de Tweede Kamer te krijgen.56
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‘De man is het hoofd der echtvereniging’ in de wet te houden. Hoewel deze zinsne-
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de geen juridische gevolgen had - er waren geen bindende rechtsgevolgen aan
verbonden - gaven de indieners van dit amendement als motivatie op, dat anders de
grondslag van het christelijk huwelijk, waarbij de man het gezin vertegenwoordigt,
in gevaar zou komen. Corry Tendeloo, die zich fel tegen dit amendement verzette,
had een andere kijk op de motieven: ‘De heren zijn blijkbaar allemaal bang’. Volgens
Tendeloo was (...) de inspirerende gedachte, waardoor het ontwerp wordt gedragen
namelijk, dat er geen meerdere en geen mindere meer zal zijn. Er zal niet meer zijn
een heer en een slavin, een baas en een ondergeschikte. Wat wil men nu met het
amendement gaan doen? Dat wil nu juist die bepaling weer gaan terugbrengen,
waartegen altijd van het eerste moment af, dat de vrouwen in Nederland zich begonnen
uit te spreken, de grootste weerstand heeft bestaan. Het is juist deze bepaling, waaruit
strubbelingen en wrijvingen in de huwelijksverhoudingen ontstonden doordat de
man zich ging beroepen op een zekere macht’.57
Maar hoe fel zij het amendement ook bestreed - gesteund door Van Oven, die het
amendement ontraadde -, toch werd het met 41 tegen 35 stemmen aangenomen.58
Tegen stemden PvdA, CPN en WD.59 Het zou tot 1970 duren, voordat deze bepaling,
volgens Tendeloo grievend voor gehuwde vrouwen, uit de wet geschrapt zou worden.60
Deze was inmiddels op 1 januari 1957 in werking getreden.

Afschaffing van het arbeidsverbod voor huwende en gehuwde ambtenaressen
Op dit vierde front in de strijd voor gelijke rechten, de afschaffing van het
arbeidsverbod voor huwende en gehuwde ambtenaressen, werd reeds gestreden rond
de eeuwwisseling en daarvoor. In 1877 hield Tweede-Kamerlid Sam van Houten
(1837-1930) een pleidooi voor beroepsarbeid voor àlle gehuwde vrouwen. In 1903
werd het Nationaal Comité inzake de Wettelijke Regeling van Vrouwenarbeid
opgericht, waarin een aantal vrouwenverenigingen samenwerkte met het doel ‘gelijke
behandeling van vrouwen- en mannenarbeid’.61 Wanneer men de maatregelen van
de kant van de regering betreffende vrouwenarbeid op een rij zet dan zou men kunnen
spreken van het volgen van een ‘klapstoeltjesstrategie’: het in 1904 uitgevaardigde
Koninklijk Besluit tot wering van gehuwde ambtenaressen bij de PTT werd in 1907
weer ingetrokken. Het wetsontwerp van 1910, dat het mogelijk maakte huwende
ambtenaressen, die jonger waren dan veertig jaar, te kunnen ontslaan, werd in 1912
weer ingetrokken. In maart 1924 werd door middel van een Koninklijk Besluit
geregeld dat huwende vrouwelijke ambtenaren zouden worden ontslagen. In de jaren
dertig kwamen er diverse wetsontwerpen en regeringsvoorstellen, die ten doel hadden
arbeid voor alle gehuwde vrouwen (dus niet alleen ambtenaressen) in te dammen.
In 1935 werd door Colijn (ARP) zelfs een rondschrijven uitgevaardigd, waarin stond
dat gehuwde, maar ook ongehuwde vrouwen in overheidsdienst plaats moesten maken
voor mannelijke collega's. In het jaar
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1937 zag een voorontwerp van minister van Sociale Zaken Romme (RKSP) het licht,
volgens welk ontwerp er een arbeidsverbod voor alle gehuwde vrouwen (kostwinsters
uitgezonderd) moest komen. Dit voorontwerp is niet verder gekomen dan de Hoge
Raad van Arbeid.62 De vrouwenbeweging liet tegen deze voorstellen steevast een
krachtig verzet horen. Met dat doel ook maakte Corry Tendeloo samen met mevr.
dr W.H. Posthumus-van der Goot propagandatochten door heel Nederland tegen het
wetsontwerp-Romme en organiseerden zij samen bijeenkomsten waar dat maar
mogelijk was.63
In januari 1946 bepaalde de minister van Binnenlandse Zaken, dat in verband met
de personeelsschaarste, ambtenaressen en onderwijzeressen die in het huwelijk traden
konden worden gehandhaafd tot 1 januari 1947, tenzij de betreffende vacatures
opgevuld zouden kunnen worden door mannen of door ongehuwde vrouwen. Toen
het tekort aan (vrouwelijke) arbeidskrachten op die datum echter nog steeds bestond,
werd deze ‘noodmaatregel’ in een rondschrijven van minister van Binnenlandse
Zaken en vice-premier Beel (KVP) verlengd tot januari 1950.
Corry Tendeloo vroeg zich bij de behandeling van de Begroting voor 1947 af, of
deze overwegingen van principiële aard waren, dan wel ingegeven door het tekort
aan vrouwelijke arbeidskrachten.64 Minister Beel ging nauwelijks in op de rede die
Tendeloo over dit onderwerp hield bij de behandeling van de Begroting. Hij volstond
met de mededeling, dat de gehuwde vrouw in het gezin hoorde. Op aandringen van
Tendeloo echter werd uiteindelijk de toezegging gedaan een commissie in te stellen,
die het vraagstuk van de gehuwde ambtenares moest bestuderen. Deze
Commissie-Ubink werd op 11 juni 1949 ingesteld.65 Door grote verdeeldheid kwam
zij pas in 1952 met een compromisvoorstel, neergelegd in haar rapport Het vraagstuk
van de gehuwde ambtenares. Het bevatte slechts voorstellen tot de volgende
verzachtende bepalingen: als de huwende ambtenares dertig jaar of ouder was, òf
minstens tien jaar in dienst was òf de rang van commies of soortgelijke rang
bekleedde, werd ze niet ontslagen.
Niet alleen was er grote verdeeldheid in de Commissie-Ubink, ook in de Tweede
Kamer bestond groot verschil van mening over de vraag of huwende ambtenaressen
ontslagen moesten worden of niet. En in de Centrale Commissie voor Georganiseerd
Overleg in Ambtenarenzaken, waaraan minister Beel in opdracht van de Ministerraad
het rapport voorlegde, werd ook geen overeenstemming bereikt.66 Vanaf 1952 vroeg
de Kamer de Regering herhaaldelijk of zij een beslissing in deze wilde nemen, maar
door het ontbreken van overeenstemming, zowel in de Tweede Kamer als in het
Georganiseerd Overleg, trad grote stagnatie op.
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Ook bij deze kwestie zien we continuïteit met het vooroorlogs verleden en
tegelijkertijd tendensen die op vernieuwing wijzen. Zo zei mevrouw Lips-Odinot
(Tweede-Kamerlid voor de CPN), dat er van de zijde van alle vrouwenorganisaties
en overigens ‘uit vrijwel alle kringen’67 verzet rees tegen de bepaling dat de huwende
ambtenares ontslagen moest worden. Gezien de moeite die met name de mannen van
de confessionele partijen zich getroostten om het ontslaggebod voor huwende
ambtenaressen te behouden, zoals we nog zullen zien, is het wellicht wat overdreven
als mevrouw Lips-Odinot spreekt van ‘vrijwel alle kringen’. Maar het is duidelijk
dat in brede kring een vernieuwende tendens zichtbaar werd in het standpunt over
het al dan niet buitenshuis werken van gehuwde vrouwen.
Ook twee commissies, in 1951 ingesteld door het Centrum voor Staatkundige
Vorming, namen een standpunt in, waaruit dit blijkt. En zelfs de confessionele minister
Cals van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (KVP) hield op 14 december 1953
in de Tweede Kamer een rede, die hij op 19 oktober 1954 in de Eerste Kamer nog
eens herhaalde en waarin hij ondermeer zei dat hij van mening was ‘(...) dat in de
eerste plaats de echtgenoten zelf en niet de overheid moeten uitmaken of de vrouw
bepaalde werkzaamheden elders zal verrichten’.68
Op 15 september 1955, twee dagen na de uitvaardiging van een Koninklijk Besluit
waarin het arbeidsverbod voor huwende en gehuwde ambtenaressen gehandhaafd
bleef, hield Corry Tendeloo in de Tweede Kamer een interpellatie, waarin zij een
vurig pleidooi hield voor opheffing van dit arbeidsverbod. Haar belangrijkste argument
vormde de financiële nood van vooral arbeidersgezinnen, als gevolg waarvan vrouwen
wel buitenshuis moesten gaan werken. Daarom was het uiteindelijke doel van de
socialisten een gezinsinkomen dat voldoende was om het gezin te onder-houden,
zodat vrouwen al haar tijd en aandacht aan echtgenoot en kinderen konden geven.
‘Een dagtaak in het gezin na een dagtaak in de fabriek is een veel te zwaar leven en
het kan niet anders, of de vrouw zelf moet daaronder lijden, maar hier ligt de fout
bij het algemeen nog te lage gezinsinkomen en wij, socialisten, hebben op dit punt
bepaald nog niet in deze maatschappij bereikt, wat wij zouden wensen'. Maar achter
dit economische motief lagen volgens Tendeloo 'diepere accenten’, zoals de behoefte
bij vrouwen ‘om uit te dragen in het maatschappelijk leven, (...) om zich in het
maatschappelijk leven te doen gelden en daaraan iets bij te dragen’.69
Zij verzette zich in haar pleidooi echter niet tegen de heersende gezinspolitiek,
welke ervan uitging dat de man kostwinner behoorde te zijn en de vrouw voor
huishouden, man en kinderen zorgde. ‘Niemand mag concluderen, dat wij onverkort
alle gehuwde vrouwen buitenshuis zouden willen laten werken’ en: ‘Het kan natuurlijk
ook zijn, dat het gezin nog jonge kinderen heeft en dat de moeder daarvoor heeft te
zorgen. Ook in dit geval zouden wij het ongewenst achten, wanneer de gehuwde
vrouw arbeid buitenshuis prefereerde boven die in haar gezin. De kinderen zouden
tekoit komen en dat zou een groot en maatschappelijk nadeel zijn’.70
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Tendeloo's argument van de financiële nood van arbeidersgezinnen is opmerkelijk,
omdat de vrouwen, die getroffen werden door het arbeidsverbod, in het algemeen
níet uit arbeidersgezinnen kwamen, maar bij de overheid in dienst waren als
onderwijzeres of ambtenares (vaak als kantoorbediende). Voor de schoonmaaksters
in overheidsdienst - die veelal wel uit arbeidersgezinnen afkomstig warengold het
arbeidsverbod juist niet: zij vormden een uitzondering op de regel.71 Men kan zich
daarom afvragen of het argument van de financiële nood van arbeidersgezinnen door
Tendeloo niet gebruikt werd als een politiek-strategisch argument om zoveel mogelijk
steun voor haar motie te krijgen.
Hoe het ook zij, Tendeloo was van mening, dat de overheid zich niet diende te
bemoeien met het al dan niet buitenshuis werken van getrouwde vrouwen. Zij vond
dat dit een zaak was die door de vrouw zelf, in overleg met haar man, beslist moest
worden. De bevoogdende rol van de staat druiste in tegen Tendeloo's streven naar
gelijkwaardigheid van man en vrouw. Een gelijkwaardigheid die in het KB van 13
september 1955 ver te zoeken was. Wel sprak er een onverbloemd opportunisme uit,
getuige de in het Besluit opgenomen verklaring om ‘de regeling inzake het in dienst
nemen van gehuwde vrouwen en het verlenen van ontslag aan huwende ambtenaressen
aan te passen aan de in de praktijk gebleken behoeften [cursivering AL]’. ‘Kijk, kijk,
waar is nu het beginsel?’ reageerde Tendeloo in haar interpellatie, ‘Ik zie het niet’.
Iets later sprak zij over ‘puur opportunisme’ en zei ze: ‘De maatschappelijke
ontwikkeling is verder voortgeschreden dan de Regering: het Nederlandse Kabinet
hinkt achteraan’.72
Tendeloo's pleidooi mondde uit in een motie van orde, die was ondertekend door
haar zelf en zes andere Kamerleden: mevr. Ploeg-Ploeg (PvdA) en mevr. Fortanierde
Wit (VVD) en vier mannen, namelijk Ruygers en Van Sleen (beiden PvdA), Blom
en Oud (beiden VVD). De tekst van de motie luidde als volgt: ‘De Kamer, gehoord
de besprekingen over het KB van 13 september 1955, van oordeel, dat het niet op
de weg van de Staat ligt de arbeid van de gehuwde vrouw te verbieden, nodigt de
Regering uit de hiermede strijdende voorschriften te herzien’.73
Alle vrouwen in de Tweede Kamer waren, dwars door de partijen heen, van mening
dat de beslissing over het al dan niet buitenshuis werken van gehuwde vrouwen bij
het echtpaar zelf lag en niet bij de staat. Bij de mannen was men minder eensgezind.
Vrijwel alle mannen uit de confessionele hoek vonden, dat de overheid wel degelijk
bemoeienis mag en moet hebben op dit punt. Minister Beel bracht dit standpunt - de
volkomen legitieme bemoeienis van de overheid in deze kwestie - expliciet onder
woorden: de overheid moest bij het in dienst nemen van vrouwen het dienstbelang
voor ogen houden; wanneer vrouwen trouwden zou dat dienstbelang wel eens gevaar
kunnen lopen.74 De mannelijke KVP-Kamerleden deelden dit standpunt. Ook de ARP
bij monde van Stapelkamp (‘Gaat de Overheid dit in het geheel niet aan? Ik ontken
dit met de meeste beslistheid!’75), de CHU (met uitzon71
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dering van Krol), de Katholieke Nationale Partij en de SGP deelden deze mening.
De mannen van PvdA, VVD en CPN daarentegen waren àllen de mening toegedaan
dat de overheid zich buiten deze zaak diende te houden en dat de echtgenoten zelf
moesten beslissen of de vrouw buitenshuis zou werken of niet.
De beide kampen zijn duidelijk: aan de ene kant diegenen, die op dit punt de
traditie wensten te continueren, terwijl in het andere kamp gestreden werd voor
verandering. Daarbij is het wel belangrijk, dat Tendeloo zelf in haar argumentatie
rond de gezinspolitiek niet alle traditionele waarden liet vallen. Behalve uit haar
hierboven geciteerde uitspraken mag dit blijken uit het feit, dat zij in haar interpellatie
in één adem noemde de tijdbesparing door mechanisatie van de huishouding, waardoor
voor veel vrouwen de gezinstaak haar leven niet meer vulde en de verruiming van
haar levensomstandigheden meer kans kreeg - een vernieuwingsgezind argument maar daarnaast de traditionele redenering van het socialistische streven naar een
gezinsinkomen van mannen, hoog genoeg om vrouwen in staat te stellen géén
werkzaamheden buitenshuis te hoeven verrichten.
Opmerkelijk is het feit dat een aantal Tweede-Kamerleden voor twee categorieen
vrouwen een uitzondering maakte wat betreft het werken buitenshuis. Zo vond
Stokman (KVP), dat ‘een gehuwde vrouw, (...) die zoveel kennis heeft van bepaalde
dingen, dat zij door een universiteit of hogeschool wordt verlangd, niet dient te
worden gehinderd (...)’76. Opvallend was in dit verband natuurlijk ook het
Kamerlidmaatschap van drie gehuwde vrouwen op dat moment, namelijk Fortanier-de
Wit (VVD), Ploeg-Ploeg (PvdA) en Heroma-Meilink (PvdA). Aan hun werken
buitenshuis werd geen woord vuil gemaakt, ook niet door de felste tegenstanders
van getrouwde vrouwen die buitenshuis werkten! De tweede uitzondering werd
gemaakt voor de getrouwde vrouwen, die als schoonmaaksters in dienst van de
overheid waren. Zeer terecht en getuigend van sociale bewogenheid vind ik wat
Gortzak (CPN) hierover tijdens het debat na de interpellatie van Tendeloo op 15
september 1955 opmerkte: ‘Ik heb ook wel eens geprobeerd mij te verplaatsen in de
gevoelens van die Kamerleden die zo bepleiten, dat de vrouw in het gezin behoort,
bij haar kinderen, en die figuurlijk gesproken in dit Kamergebouw elke dag opnieuw
op uren, waarop de vrouw het minst in haar gezin gemist kan worden, hun nek breken
over de gehuwde vrouwen die in Overheidsdienst in dit gebouw werkzaam zijn. Ik
heb geprobeerd mij in hun gevoelens te verplaatsen en mij afgevraagd of zij met elk
ogenblik behoefte zouden hebben tegen deze vrouwen te zeggen: ga naar huis; op
dit uur hoor je bij je kinderen! Maar zij lieten haar rustig de asbakken schoonmaken;
zij lieten haar koffie brengen, zonder dat zij gewetensbezwaren hadden over de vraag,
of die kinderen wel verzorgd werden’.77
De hardnekkigheid waarmee met name confessionele mannen vasthielden aan hun
traditionele standpunt werd des te duidelijker in de verdere ontwikkelingen rond de
motie. Toen deze op 22 september 1955 in stemming werd gebracht, stemden alle
vrouwen, inclusief de drie confessionele, vóór!78 Ook vóór stemden de
76
77
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Ibidem, 3000aa.
Ibidem, 3000jj.
Zie ook Marjet Derks, ‘“Vrouwen moeten ook naar macht streven”. Berthe Groensmit-van
der Kallen (1919-1991) en de politiek’ in: Marjet Derks, Catharina Halkes en Annelies van
Heijst ed., ‘Roomse dochters’. Katholieke vrouwen en hun beweging (Baarn 1992) 214-246,
aldaar 226-227.
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mannen van PvdA, VVD en CPN en vier confessionele mannen, onder wie één van
protestantse signatuur (Krol, CHU). Tegen stemden uitsluitend confessionele mannen!
De motie werd aangenomen met 46-44 stemmen.
De avond van diezelfde dag diende Stokman (KVP) een amendement op de
Ontwerp-Kleuterwet in, dat het politieke klimaat voor de uitvoering van de motie
ongunstig zou kunnen beïnvloeden. De tekst luidde: ‘De gemeenteraad kan zich bij
de aanstelling van een leidster de bevoegdheid voorbehouden haar in geval van
huwelijk te ontslaan’ en ‘De akte van benoeming kan de beperking bevatten, dat aan
een leidster ontslag kan worden verleend in geval van huwelijk’.79
De discussie naar aanleiding van het amendement-Stokman werd niet gevoerd
door de vrouwelijke Kamerleden. Zij waren op die dag bijna allen afwezig wegens
andere werkzaamheden. De stemmen staakten bij 43-43. Merkwaardig is, dat Krol
(CHU), de enige man van een protestantse partij, die voor de motie-Tendeloo gestemd
had, nu toch dit, voor de uitvoering van de motie ongunstige amendement steunde.80
Groot was de vreugde, vooral bij de vrouwelijke Kamerleden, toen enkele dagen
later, op 4 oktober 1955, bij de tweede stemming het amendement met een krappe
meerderheid van 46 tegen 45 stemmen werd verworpen.81
Maar de regering maakte geen haast met de uitvoering van de motie. Bij de
kabinetsformatie van 1956 speelde de motie een kleine rol. De PvdA wilde dat het
te vormen kabinet haar zou uitvoeren; de KVP (bij monde van Romme) en de ARP
wilden dat niet. De PvdA bleef echter bij haar standpunt, zodat, toen uiteindelijk de
coalitie tot stand kwam, het ontslag van de huwende en gehuwde ambtenaressen
inderdaad werd afgeschaft. Voor andere werkgevers dan de overheid bleef overigens
de mogelijkheid om vrouwen wegens huwelijk te ontslaan nog bestaan.82

Conclusies
Wanneer men kijkt naar de verhouding tussen de seksen doet men de jaren vijftig
geen recht, als men die karakteriseert als een periode òf van continuïteit met de
vooroorlogse tradities òf van streven naar verandering. In werkelijkheid was er een
spanning merkbaar tussen beide krachten. Het lijkt in ieder geval te simpel deze
beide begrippen als tegenpolen tegenover elkaar te plaatsen: ‘continuïteit’ betekende
niet dat alles geheel en al bij het oude bleef - zeker niet na zo'n ingrijpende periode
als de Tweede Wereldoorlog - terwijl het begrip ‘verandering’ niet een totaal nieuwe
maatschappelijke ontwikkeling inhield. Veranderingen, zoals in de rechtspositie van
vrouwen, kwamen immers niet uit de lucht vallen, maar waren ook tij-
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C.W.I. Wttewaal-van Stoetwegen, ‘Parlementaria’ (rubriek) in: Vrouwenbelangen (oktober
1955) 146.
Voor dit inconsequente stemgedrag van Krol heb ik geen verklaring kunnen vinden. Wellicht
is het feit, dat hij de enige man van protestants-christelijke signatuur was die een afwijkend
standpunt binnen zijn fractie innam, oorzaak van problemen met zijn fractiegenoten geweest.
Wttewaal van Stoetwegen, ‘Parlementaria’, 146.
U. Jansz, Vrouwen, ontwaakt! (Amsterdam 1983) 128-129.
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dens de eerste feministische golf al belangrijke onderwerpen. Een genuanceerde
benadering van deze twee maatschappelijke krachten zou de naoorlogse realiteit het
meeste recht doen.
Dat brengt ook een relativering met zich mee van het contrast tussen enerzijds de
jaren vijftig als periode van stabiliteit inzake de verhoudingen tussen de seksen of
zelfs van ‘truttigheid’ en anderzijds de daarop volgende decennia als een periode
van grote veranderingen en dynamiek. Het definitief verlaten van het traditionele
gezinsdenken in de late jaren zestig bijvoorbeeld kan niet los gezien worden van de
strijd die in de jaren vijftig voor de rechten van vrouwen werd gevoerd.
In het spanningsveld van continuïteit en verandering in de jaren vijftig heeft Corry
Tendeloo gekozen voor maatschappelijke verandering en zich strijdbaar getoond op
het gebied van gelijke rechten voor vrouwen en mannen. Zij streed voor toegang
voor vrouwen tot ambten, beroepen en opleidingen, gelijk loon voor arbeid van
gelijke waarde, opheffing van de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen
en afschaffing van het arbeidsverbod voor huwende en gehuwde ambtenaressen. Zij
werd daarbij gesteund door vrouwen zowel buiten als binnen het parlement en over
de grenzen van zuilen en politieke partijen heen.
De kwesties waar Corry Tendeloo voor streed, hadden diepe historische wortels
in de yrouwenbeweging. Juist in de veranderingen die gerealiseerd werden in de ja
ren vijfitig komt deze continuïteit tot uiting. De opvatting, dat er in de jaren vijftig
weinig gebeurd zou zijn op het gebied van de vrouwenemancipatie, laat te weinig
ruimte voor het maatschappelijk belang van het werk van deze vrouwenbeweging.
Wellicht is het oude idee, dat er in de jaren vijftig op dit terrein weinig gebeurde, er
mede oorzaak van dat er over Corry Tendeloo zo weinig bekend is. Noch in boeken
over de Nederlandse parlementaire geschiedenis noch in enig naslagwerk heb ik ook
maar iets van al deze activiteiten van Tendeloo teruggevonden. Ook zal het feit, dat
geschiedschrijving vaak ‘mannengeschiedenis’ is, er debet aan zijn dat Tendeloo's
werk - afgezien van de motie-Tendeloo - onvermeld blijft.83
Kennis van haar werk kan niet alleen een bijdrage leveren aan ons inzicht in de
geschiedenis van de vrouwenbeweging - in de jarenlange strijd voor gelijke rechten
wordt de continuïteit in de vrouwenbeweging voor en na de Tweede Wereldoorlog
zichtbaar - maar die kennis kan ook nieuw licht werpen op de dynamiek van de jaren
vijftig, zeker op het terrein van de seksenverhoudingen. De vrouwenbeweging is in
de maatschappij van de jaren vijftig niet tot een sukkelgangetje teruggebracht, laat
staan tot stilstand gekomen. Door de strijd voor verandering die is geleverd, is de
maatschappij in die jaren in beweging gebleven.
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Zelfs in het geheel aan de jaren vijftig gewijde Tijdschrift voor Vrouwenstudies 13 (1992)
(afl. 2) is dit het geval: zes keer wordt de motie-Tendeloo genoemd en één keer ‘mevrouw
Tendeloo’, die protesteert tegen de handhaving van art. 97 Alg. Rijksambtenarenreglement,
welk artikel het ontslag van huwende ambtenaressen regelt.
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Stiekem en met mate?
Huwelijk en voortplanting in Nederland
tijdens de jaren vijftig
Theo Engelen
Inleiding
Achteraf verbaast het met dat de historische demografie in de jaren zestig en zeventig
een periode van grote bloei beleefde. Deze benadering had immers op vele andere
voor dat álle historische actoren in de beschouwing werden betrokken en niet alleen
het geletterde deel. Voor de hier geboden bijdrage is nog een ander kenmerk van
belang: het demografisch gedrag van mensen is een spiegel waarin gebeurtenissen
op economisch en maatschappelijk gebied zijn terug te vinden. Voor de pre- en
vroegindustriële tijd waren de verbanden betrekkelijk eenvoudig: golven van
immigratie wezen op relatieve voorspoed, hoge sterfte en emigratie op armoede en
de huwelijksfrequentie liep parallel aan de conjunctuur. In de loop van de twintigste
eeuw werd de werkelijkheid gecompliceerder en zorgden meerdere invloedssferen
door elkaar voor een ingewikkeld causaal mechanisme. Zo werden ook impulsen uit
de hoek van de cultuur en mentaliteit duidelijk zichtbaar in het demografisch gedrag.
De vraag of de Nederlandse samenleving in de twee decennia na de Tweede
Wereldoorlog al voortekenen vertoonde van de als ‘revolutionair’ omschreven periode
na 1965, kan men dus mede beantwoorden aan de hand van de demografische
kenmerken van deze jaren. In het navolgende gaat het daarbij overigens om de daden,
niet om de woorden. De meeste bijdragen over dit onderwerp gaan in op ‘de leer’,
de opvattingen zoals die zijn af te leiden uit de uitlatingen van de verschillenden
religieuze en maatschappelijke groeperingen. In de praktijk van ‘het leven’ blijken
zulke normerende richtlijnen maar een beperkte voorspellende waarde te hebben
voor het daadwerkelijke gedrag. Blind varen op regelgeving alleen kan ons inzicht
dus ernstig verstoren. Om die reden komt in het navolgende niet aan bod wat
besproken werd in deftige bestuurskamers, noch wat er aan revolutionair
gedachtengoed broeide in rokerige achterkamers. Het zijn de daadwerkelijke
demografische gedragingen van de Nederlandse bevolking die worden onderzocht:
nuptialiteit (frequentie en leeftijd van huwen), huwelijksvruchtbaarheid (als maat
voor het gebruik van voorbehoedmiddelen) en ‘deviant’ gedrag (echtscheiding,
buitenechtelijke geboorten en gedwongen huwelijken). Het doel daarbij is niet zo
zeer kennis van deze verschijnselen op zich, maar hun betekenis voor het vaststellen
van eventuelep mentaliteitsveranderingen.
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We sluiten aan bij de goede gewoonte om ontwikkelingen in een bepaalde korte
periode te bezien vanuit een langer tijdsperspectief. Met name een dramatisch
evenement als de Tweede Wereldoorlog kan het zicht ontnemen op de structurele
veranderingen die lang voor 1940 begonnen waren en, wellicht, in de jaren vijftig
hun loop hernamen. Wanneer men op zoek is naar de specifieke kenmerken van
Nederlands demografisch gedrag in deze periode, zal men met andere woorden
moeten bezien in hoeverre er na de oorlog een structuurbreuk optrad en zo ja, of die
inderdaad het begin vormde van latere, in het oog springende vernieuwingen. Waren
met andere woorden, de jaren zestig wel zo revolutionair of waren ze het logische
gevolg van ontwikkelingen in het eraan vooraf gaande decennium?
Een tweede punt van bezinning is de territoriale eenheid van onderzoek. Nederland
moge dan een politieke eenheid vormen, dat betekent niet dat ook het demografisch
gedrag binnen de landsgrenzen uniform is. Verschillen ter zake tussen regio's en
sociale groepen zijn meermalen aangetoond en het onderscheid stadplatteland is van
betekenis. Een begrip als ‘het huwelijk in Nederland in de jaren vijftig’ is dus een
gemiddelde van mogelijk heel divers gedrag. Sterker nog, zeker als men op zoek is
naar gedragsverandering, verdient het aanbeveling niet te werken met een verhullend
landelijk cijfer. Het kan zeer wel zijn dat de Randstad tekenen van modernisering
vertoonde die in de oostelijke en zuidelijke provincies niet voorkwamen, of dat voor
intellectuelen het proces van vernieuwing een andere fasering had dan voor de modale
Nederlander.
De hier geboden terreinverkenning is gebaseerd op cijfermateriaal uit gepubliceerde
bronnen. Deze gegevens zijn verzameld op geaggregeerd niveau (landelijk, provinciaal
of gemeentelijk). Met behulp van deze cijfers kan de sociale differentiatie van het
demografisch gedrag binnen Nederland niet opgespoord worden. Daartoe zijn
gegevens nodig van individuele personen of huishoudens, waarbij beroep,
opleidingsniveau of sociale klasse bekend zijn. Vooralsnog moeten we ons in de
volgende analyse dus beperken tot de regionale spreiding.

Een beknopte historiografische achtergrond
De ontwikkeling van westerse populaties in de twintigste eeuw valt binnen het
algemene kader van de demografische-transitietheorie.1 Volgens deze theorie
ontwikkelden geboorten- en sterftecijfers zich van een evenwicht op hoog niveau in
de pre-industnële tijd naar een nieuw evenwicht, nu op lager niveau, in moderne
samenlevingen. De aanzet tot de verandering was de daling van het sterftecijfer in
de negentiende eeuw. Voor het eerst kwam het aantal geboorten structureel boven
het aantal sterfgevallen te liggen. Deze tweede fase in de transitie was dan ook het
tijdperk van ongekende bevolkingstoename in Europa, die onder andere resulteerde
in massale emigratie. In het derde kwart van de negentiende eeuw volgde er een reac1

Een uitgebreide versie van het hier volgende overzicht, inclusief literatuurverwijzingen, treft
men aan in: Th.L.M. Engelen en J.H.A. Hillebrand, ‘De daling van de vruchtbaarheid in de
negentiende en twintigste eeuw. Een historiografisch overzicht met bijzondere aandacht voor
Nederland’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 105
(1990) 354-367.
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tie van de zijde van de vruchtbaarheid. Langzaam aan en met grote regionale
verschillen werd het aantal geboorten binnen het huwelijk beperkt. Toen deze
ontwikkeling in de twintigste eeuw gemeengoed werd, kwamen geboorte en sterfte
opnieuw in evenwicht.
Dit laatste is des te opmerkelijker omdat zich parallel met de demografische transitie
een verandering voordeed in het huwelijksgedrag: er werd veel meer en jonger
gehuwd. Typerend voor Westeuropese landen vóór 1850 was een restrictief
huwelijkspatroon. Het stichten van een nieuw gezin werd alleen dan toegestaan als
er voldoende bestaansmiddelen voorhanden waren. Dat betekende dat het huwelijk
pas plaats vond als de ouders, hetzij door overlijden, hetzij door terugtreden, hun
boerderij, ambachtelijk bedrijf of vaste arbeidsplaats overdeden aan hun (oudste)
zoon. De huwelijksleeftijd was voor hedendaagse begrippen dan ook hoog. Bovendien
resteerde voor een deel van de overige kinderen geen andere keus dan ongehuwd te
blijven. Naast hoge huwelijksleeftijden treffen we dus een hoog percentage
ongehuwden aan.
Voor de samenleving als geheel zorgde dit mechanisme voor een regulering van
de bevolkingsomvang. In tijden van crises werd de toegang tot het huwelijk (en dus
het kinderen krijgen) moeilijker gemaakt, in tijden van voorspoed werden de teugels
gevierd. Eind negentiende eeuw maakte dit malthusiaanse voortplantingspatroon
plaats voor een neo-malthusiaanse variant. De invoering van geboortenbeperking
binnen het huwelijk maakte het mogelijk dat meer mensen trouwden en dat op jongere
leeftijd.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was het zo beschreven
moderniseringsproces nog volop bezig. De demografische transitie verkeerde toen
in zijn derde fase, op zoek naar een nieuw evenwicht, en de nuptialiteit nam nog
steeds toe. Zo gezien maakten de ontwikkelingen die we hier bestuderen, deel uit
van een proces van eeuwen. De vraag of er rond 1950 nieuwe zaken op de voorgrond
traden, wordt daarmee extra belangwekkend.
Voor een aantal demografen is die vraag overigens een gepasseerd station. Zij
situeren het breekpunt niet in de jaren vijftig, maar in 1965. D.J. van de Kaa is de
meest geprofileerde vertegenwoordiger van deze groep.2 In zijn visie eindigde de
demografische transitie rond 1930. De ontwikkelingen vanaf 1965 waren zo nieuw,
dat hij er een aparte naam aan geeft, de tweede demografische transitie. Als
voornaamste kenmerk daarvan ziet hij de daling van de vruchtbaarheid beneden het
vervangingsniveau.3 Bovendien had de tweede transitie een ander karakter dan de
eerste. Rond de eeuwwisseling kwamen veranderingen voort uit een altruïstische
opstelling; de zorg voor familie en nakomelingen leidde tot een ander
vruchtbaarheidsgedrag. Zo niet na 1965. Toen zorgden individualisme en het zoeken
naar zelfontplooiing voor ander gedrag.
Al met al constateert Van de Kaa dat de tweede transitie een beweging is wég van
huwelijk en ouderschap. Hij vat dit samen door vier overgangen te signaleren: van

2
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D.J. van de Kaa, ‘Europe's second demographic transition’, Population Bulletin 42 (1987)
1-57.
Volgens de traditionele theorie zou de demografische transitie eindigen met een nulgroei,
hetgeen neerkomt op 2,1 geboorten per vrouw.
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‘the golden age of marriage’ naar ‘the dawn of cohabitation’, van ‘the king-child
with parents’ naar ‘the king-pair with a child’, van ‘preventive contraception’ naar
‘self-fulfilling conception’ en van ‘uniform’ naar ‘pluralistic families and
households’.4
Deze boude stellingname werd al snel bekritiseerd door aanhangers van het
continuïteitsdenken. Th. Engelen wees erop dat, indien men de naoorlogse
geboortenpiek wegdenkt, de Nederlandse daling van de vruchtbaarheid na 1965
perfect paste in de daling vanaf 1900. Ook de opmerkelijke demografische
verschijnselen in de jaren zestig (toename van het ongehuwd samenwonen, van de
echtscheidingen en van de buitenechtelijke vruchtbaarheid, alsmede een afname van
de nuptiahteit) ziet hij als een voortzetting van een langdurig proces. Aanvankelijk
reguleerde het huwelijk de bevolkingsomvang, vervolgens werd er nog slechts de
sexualiteit door gewettigd en tenslotte verloor het ook deze rol als gevolg van
toenemende secularisatie en liberalisering.5
Ook R. Cliquet stelt zich op het standpunt dat er na 1965 weinig nieuws onder de
zon was. De toepassing van geboortenbeperking was er immers al sinds de tweede
helft van de negentiende eeuw. Typerend voor de jaren zestig was slechts dat de
effectiviteit toenam door de introductie van de anti-conceptie pil en de (her)ontdekking
van het spiraaltje. Ook aan het ongehuwd samenwonen hecht hij geen al te grote
betekenis: het zijn min of meer vaste relaties die vaak in een huwelijk resulteren bij
de geboorte van een kind. Telt men voor deze periode de aantallen huwelijken en
cohabitaties op, dan vormden de jaren zestig geen breuk. Met betrekking tot de
veronderstelde verschillende motivaties achter de twee transities is Cliquet sceptisch.
Zou het toeval zijn, vraagt hij zich af, dat voor de eerste transitie de term altruïsme
gebruikt wordt? Toen immers kregen mannen meer kansen tot zelfontplooiing. Op
het moment dat die mogelijkheid voor vrouwen ontstaat, wordt er van
individualisering gesproken met connotaties aan zelfzuchtigheid. Het verbaast dan
ook niet dat Cliquet met instemming een vakgenoot citeert, die zegt: ‘Plus importante
que la rupture de 1965, c'est la continuité séculaire qui est éclairante.’6
De socioloog Kooy is een andere mening toegedaan. Na een rondgang langs
katholieke, gereformeerde en hervormde richtlijnen komt hij tot de conclusie dat de
jaren zestig het begin waren van een ‘enorme kentering in waarden en normen met
etrekking tot seksualiteit, huwelijk en gezin’. Wel laat hij nog enige ruimte voor
discussie: ‘Hoe het zij, het lijdt weinig twijfel dat aan de morele revolutie van de
jaren zestig een geleidelijke gedragsevolutie is voorafgegaan.’7
Aan dit koor van onenigheid voegen we tenslotte de stem van E.W. Hofstee toe.
Deze wijst zonder aarzeling 1955 aan als het jaar van de ommekeer; daarna is er
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Van de Kaa, ‘Europe's second demographic transition’, 11.
Th.L.M. Engelen, ‘On historical roots of contemporary demographic problems’ in: C.A.
Hazeu en G.A.B. Frinking ed., Emerging issues in demographic research (Amsterdam enz.
1990) 301-305.
R.L. Cliquet, ‘De tweede demografische transitie: feit of fictie’, Bevolking en Gezin (1991)
(afl. 2) 1-42, citaat op 4.
G.A. Kooy, Sexualiteit, huwelijk en gezin in Nederland (2e druk; Deventer 1978). Citaten
op 85 en 158.
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sprake van een snelle stijging van het aantal jonge huwelijken, echtscheidingen en
buitenechtelijke geboorten, en daalt de huwelijksvruchtbaarheid.8
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E.W. Hofstee, Korte demografische geschiedenis van Nederland van 1800 tot heden (Bussum
1981), aldaar 62-64.
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De hier aangehaalde auteurs staan model voor vele anderen, en het zal dan ook
duidelijk zijn dat er geen eensgezindheid bestaat over de rol van de jaren vijftig in
de demografische ontwikkeling. Vormden ze slechts een overgangsfase in een seculair
proces? Waren ze het begin van revolutionaire vernieuwing of bereidden zij de morele
revolutie van de jaren zestig voor? Vooralsnog lijkt het verstandig voor de
beantwoording van deze vragen op zoek te gaan naar concrete uitingen van het
menselijk gedrag op dit terrein en op grond daarvan tot een antwoord te komen.

Twee ijkpunten: 1947 en 1960
De jaren vijftig werden omsloten door twee volkstellingen, één in 1947 en één in
1960. Als er in de tussenliggende jaren een verandering in het demografisch gedrag
is opgetreden, dan zou dat moeten blijken uit een vergelijking van de twee tellingen.
Aangezien het in deze bijdrage voornamelijk gaat over veranderingen in huwelijk
en voortplanting, is gekozen voor de gemiddelde grootte van het huishouden, het
percentage gehuwden en het percentage alleenstaande alleenwonenden. (zie tabel
1).
Verdeelt men Nederland naar grootte van het huishouden, dan krijgt men drie
roepen: Noord-Brabant en Limburg herbergden de grootste huishoudens, Groningen,
Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland de kleinste, en de overige provincies
vormden een middengroep. Opvallend is ook dat deze verdeling zich zowel in 1947
als in 1960 voordeed. De algemene tendens, het kleiner worden van het huishouden,
was overal gelijk, maar de onderlinge verhoudingen wisselden niet. Voor Nederland
als geheel zien we, dat het gemiddelde huishouden 0,1 kleiner werd. Tussen 1930
en 1947 was de daling overigens 0,4.
De veranderingen in het trouwgedrag waren groter. In 1960 was het percentage
gehuwden boven de 15 jaar zes hoger dan in 1947. Ook op dit punt ontwikkelden
alle provincies zich in dezelfde richting. De regionale spreiding van de verschillen
is, zeker voor 1960, minder nadrukkelijk dan bij de omvang van de huishoudens, al
zijn het weer Noord-Brabant en Limburg die het meest conservatieve patroon laten
zien.
Men kan uit deze cijfers afleiden dat het huwelijk populair was bij de Nederlandse
bevolking. Toch zijn er ook andere signalen. Het feit dat een groter deel van de
bevolking gehuwd was, nam niet weg dat ook het aandeel van alleenwonende
alleenstaanden groter werd. In 1947 vormde deze groep nog 10 % van alle
huishoudens, in de door ons onderzochte periode groeide dit tot bijna 14%. Met name
de demografisch meest vooruitstrevende provincies in het westen van het land
herbergden een groot aantal éénpersoonshuishoudens, tot één op de vijf in
Noord-Holland. Binnen de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk werd die trend in
1974 duidelijk onderkend. Men constateerde dat het verlaten van het ouderlijk huis
jonger en meer voor kwam.9 De cijfers in tabel 1 maken duidelijk dat deze
ontwikkeling al in de jaren vijftig begon.
9

Geboorte en gezinsvorming in Nederland. Ontwikkelingen en vooruitzichten. Rapport
werkgroep ‘Geboorte en Gezinsvorming’ van de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk
Leidscbendam 1974 ('s-Gravenhage 1977) 39.
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Tabel 1. Enkele demografische maten, 1947 en 196010
provincie gem. grootte huish.

% gehuwden

1947
Groningen 3,8

1960
3,6

1947
62,0

1960
67,0

% alleenwonende
alleenstaanden
1947
1960
10,3
15,4

Friesland

4,0

3,8

60,8

65,3

9,4

12,6

Drenthe

4,3

3,9

60,7

67,4

5,2

7,9

Overijssel 4,2

4,0

58,6

64,9

5,5

8,3

Gelderland 4,2

4,0

57,4

63,8

7,8

10,9

Utrecht

4,0

3,9

58,2

63,2

13,6

17,1

Noord-Holland 3,7

3,6

60,7

64,9

13,6

19,1

Zuid-Holland 3,8

3,6

60,2

65,5

12,6

17,7

Zeeland

3,8

3,6

60,6

66,6

8,5

13,0

Noord-Brabant 4,7

4,4

53,6

61,2

5,6

7,5

Limburg

4,6

4,2

54,4

62,8

5,9

7,2

NEDERLAND 4,0

3,9

58,8

64,5

10,1

13,9

Al met al leert deze eerste statistische sondering dat het voortplantingspatroon
zich in de jaren vijftig wijzigde. In 1960 waren er meer mensen die het ouderlijk huis
hadden verlaten; ze waren ofwel getrouwd, ofwel ze bewoonden zelfstandig een
eigen woning. De omvang van de huishoudens doet vermoeden dat het kindertal
kleiner was. Of en in hoeverre er in deze periode sprake was van een keerpunt op dit
terrein kan slechts vastgesteld worden met behulp van een nadere bestudering, waarbij
we ook meer jaren bekijken.

Huwelijksvruchtbaarheid en trouwgedrag
Historisch gezien is het meest opmerkelijke aspect van de twintigste-eeuwse westerse
demografie de spectaculaire daling van het aantal kinderen per echtpaar. We wezen
er reeds op dat deze daling begon in de negentiende eeuw, maar ook dat volgens
meerdere onderzoekers met het jaar 1965 een nieuwe fase zou zijn aangebroken.
Alleen Hofstee brak een lans voor de jaren vijftig. Ter toetsing van de diverse
10

Bron: de gegevens met betrekking tot de huishoudens: 1947: 12e Volkstelling, annex
woningtelling, 31 Mei 1947. Serie A. Rijksen provinciale cijfers, Deel 3. Woning en
gezinstelling (Utrecht 1954) 82; 1960: 13e Algemene volkstelling, 31 mei 1960, deel 5.
Huishoudens, gezinnen en woningen, B. Voornaamste cijfers per gemeente, 22; de cijfers
over de nuptialiteit uit: Volkstelling 1960, Deel 4. Geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 28;
de aantallen alleenwonende alleenstaanden uit: Volkstelling 1947, Serie A. Deel 3, 112-113,
en Volkstelling 1960, Deel 5. A., 74.
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opvattingen dienen de gegevens in afbeelding 1.11 De grafiek beslaat de periode
1930-1975 om zo de direkte naoorlogse jaren in een langer tijdsperspectief te plaatsen.
Bovendien is niet alleen het landelijk gemiddelde weergegeven, maar ook de waarden
voor vier provincies. Noord-Holland en Zuid-Holland vormden steeds de voorhoede
bij demografische modernisering, terwijl Limburg en Noord-Bra-

11

Bron: Hofstee. Korte demografische geschiedenis. 132.
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bant de rij sloten. Door net deze uitersten te nemen wordt het mogelijk te bezien of
de algemene tendens typisch is of een gemiddelde dat divergerende ontwikkelingen
verhult.
In wezen geven de grafieklijnen een indicatie voor mentaliteitsverandering. Voor
het toepassen van geboortenbeperking zijn immers twee voorwaarden van belang.
Een kleiner kindertal moet economisch voordelig zijn en de middelen en methoden
om dat kleiner kindertal te verwezenlijken, moeten moreel aanvaard zijn. Aan de
eerste voorwaarde, de motivatie voor gedragsverandering, was voldaan op het moment
dat kinderarbeid verboden werd en schoolgang verplicht, eigenlijk dus al de hele
twintigste eeuw. De acceptatie van het nieuwe gedrag daarentegen heeft met name
in Nederland veel tegenwerking ondervonden van het georganiseerd confessionalisme,
dat zeker in de eerste helft van deze eeuw fel ageerde tegen neo-malthusiaanse
praktijken. De daling van het vruchtbaarheidscijfer liep zo gezien parallel met de
secularisering van de samenleving.

Afbeelding 1. Geboorten per 100 vrouwen van 15-45 jaar.

De cijfers in afbeelding 1 maken volstrekt duidelijk dat de jaren vijftig in dit
opzicht geen opmerkelijke ontwikkeling kenden. Op de naoorlogse geboortengolf
volgde een periode van lichte afname van de huwelijksvruchtbaarheid. Pas na 1960
was er sprake van een meer geprononceerde daling van de vruchtbaarheid. Heeft
Van de Kaa dan gelijk als hij een tweede demografische transitie introduceert? Alleen
indien men, zoals bij sociale wetenschappers vaak gebruikelijk, een beperkte
historische periode bestudeert. Juister is het om de cijfers voor 1936-40 als de laatste
normale waarden te nemen voordat oorlog, bevrijding en wederopbouw zorgden
voor een tijdelijke verstoring van de structurele ontwikkeling.
Neemt men die periode uti de grafiek en pakt men de draad weer op na 1960, dan
is

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

138
er sprake van één, doorlopende, licht dalende lijn. Het is zelfs de vraag of men de
verdere daling vanaf de jaren zestig revolutionair mag noemen.
Waren er dan wellicht grote verschillen tussen de provincies? Ook die vraag moet
ontkennend beantwoord worden. Grosso modo verlopen de vier grafieklijnen gelijk.
Zeker, in de eerste twee bestreken decennia waren er grote onderlinge
niveauverschillen, maar de ontwikkeling was dezelfde. De landelijke vruchtbaarheid
was dus een goede afspiegeling van de onderscheiden delen van het land. Hooguit
kan men stellen dat de katholieke provincies in de jaren vijftig een grotere daling
van de vruchtbaarheid meemaakten. Toch is dat verklaarbaar door het hogere
uitgangspeil in de jaren dertig. De convergentie van het demografisch gedrag in de
tweede helft van de eeuw vergde om die reden een snellere daling.
De grafieklijnen verbergen nog een interessant gegeven. Wanneer de geboorten
ontleed worden in eerste, tweede en latere geboorten, dan blijken de ontwikkelingen
niet parallel te lopen. Het aandeel van de rangnummers vier en hoger neemt af, eerst
geleidelijk en na 1960 snel. Eerste en tweede geboorten daarentegen nemen
procentueel toe. Dit gebeurt niet alleen rekenkundig, als gevolg van het afnemen van
latere geboorten, maar ook omdat de huwelijksfrequentie toenam. Pas na 1969 daalden
ook de cijfers voor eerste en tweede kinderen.12 Echtparen uit de jaren vijftig kozen
dus al nadrukkelijk voor een kleiner kindertal, maar de veel revolutionairdere stap
naar kinderloze gezinnen of gezinnen met één kind werd pas gezet eind jaren zestig.
De vergelijking tussen de volkstellingen van 1947 en 1960 leerde dat de veranderingen
in nuptialiteit aanzienlijk waren. Ook hier was er sprake van een langlopend proces.
Het verzwakken en later zelfs verdwijnen van de huwelijksrestrictie begon in de
negentiende eeuw. Voor een belangrijk deel hing dit samen met de introductie van
geboortenbeperking binnen het huwelijk, de reden waarom restrictie niet meer nodig
was om de bevolkingsomvang te reguleren. Daarom laten huwelijks- en
geboortencijfers vaak een tegenovergestelde ontwikkeling zien, respectievelijk
omhoog en omlaag. Ook de nuptialiteit wordt in afbeelding 213 eerst in een historisch
kader geplaatst.
In wezen geldt voor deze grafiek dezelfde constatering als bij de vruchtbaarheid.
Laat men de verwarde periode van rond de oorlog weg, dan is er sprake van een licht
golvende, langzaam stijgende lijn. In de jaren dertig trouwden 7 à 8 personen per
1000 inwoners en in de jaren vijftig 8 à 9. Wel kan men hier na ±1965 een
tempoversnelling aflezen. Toch hoeft deze niet per definitie te wijzen op een
gedragsverandering. Vanaf 1965 kwamen immers ook de kinderen van de
geboortengolf op de huwelijksmarkt. Deze groep, die sinds 1945 het huwelijkscijfer
verlaagd had, kon nu zuiver getalsmatig voor een toename zorgen.14
Of dit inderdaad zo was, kan men achterhalen door het percentage gehuwden en
12

13
14

Geboorte en gezinsvorming in Nederland, 9, en: Bevolking en Welzijn in Nederland. Rapport
van de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk vastgesteld te Leidschendam December 1976
('s-Gravenhage 1977) 37.
Bron: Zeventig jaren statistiek in tijdreeksen, 1899-1969. CBS('s-Gravenhage 1970) 16.
Dit is een zuiver rekenkundig effect van de gebruikte maat. Kinderen horen tot de noemer
van de breuk (‘per duizend van de bevolking’), maar kunnen niet tot de teller behoren. Het
omslagpunt wordt bereikt als ze de huwelijksgerechtigde leeftijd bereiken.
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Afbeelding 2. Het aantal huwelijken per 1000 van de totale bevolking.

de huwelijksleeftijd te volgen. Veranderingen daarin reflecteren een daadwerkelijke
omslag. In tabel 2 zijn een aantal relevante gegevens samengebracht.

Tabel 2. Huwelijksleeftijd en percentage gehuwden15
periode
1948-49

gemiddelde huw. lftd. gehuwd op lftd. 25
M
V
M
V
28,4
25,9
23,8
48,8

gehuwd op lftd. 50
M
V
89,1
88,4

1950-55

27,7

25,4

28,8

55,3

90,0

90,4

1956-60

27,1

24,8

35,9

64,8

91,5

92,9

1961-65

26,2

23,9

45,1

72,0

91,0

93,8

De cijfers met betrekking tot het trouwgedrag rechtvaardigen Hofstee's stelling
dat de jaren vijftig getuige waren van een demografische ommekeer. Zowel voor
mannen als vrouwen daalde de huwelijksleeftijd tussen 1948-1949 en 1961-1965
met twee jaren. Dat vindt men terug in het percentage 25-jarigen dat gehuwd was.
Ook hier trad bij beide geslachten nagenoeg een verdubbeling op. Het andere kenmerk
van malthusiaans gedrag is het permanent ongehuwd blijven. Als maat daar-

15

Bron: percentage ‘eerst-gehuwden voor nog nimmer gehuwd geweest zijnde personen’ op
de leeftijd 25 en 50: Huwelijks- en bertrouwtafels voor Nederland. Afgeleid uit waarnemingen
over de perioden 1948-1949, 1950-1955, 1955-1960 en 1961-1965. CBS ('s-Gravenhage
1970) 36; gemiddelde huwelijksleeftijd berekend op basis van: Kooy, Sexualiteit, huwelijk
en gezin, 171.
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voor neemt men het aantal ongehuwden op vijftigjarige leeftijd. Uit tabel 2 blijkt dat
ook deze groep beduidend kleiner is geworden in de loop van de jaren vijftig.
Op zoek naar (pre-)revolutionaire karaktertrekken van deze periode kan men
derhalve goed terecht bij de trouwcijfers. Daar hoort echter een kanttekening bij. De
veranderingen in de jaren zestig en daarna worden getypeerd als een beweging wég
van huwelijk en gezin. Uit de gegevens over huwelijksleeftijd en percentage
ooit-gehuwden blijkt het tegendeel. Er werd meer en jonger gehuwd dan ooit, alsof
de jaren vijftig de apotheose vormden van het proces dat eind negentiende eeuw
begon.
Er is nog een ander criterium voor eventuele vernieuwing van het trouwgedrag.
In de verzuilde Nederlandse samenleving was endogamie de regel, met name bij
katholieken en protestanten. Als in de jaren vijftig de partnerkeuze minder exclusief
gericht zou zijn op de eigen denominatie, dan zou dit wijzen op het begin van de
ontwikkeling naar geseculariseerd trouwgedrag. Ook op dit punt echter wijzen de
cijfers in een andere richting. In de jaren veertig betrof 80% van alle huwelijken een
verbintenis tussen twee mensen met dezelfde geloofsovertuiging. Dit percentage
steeg nog na 1950 en pas vanaf de tweede helft van de jaren zestig is een daling waar
te nemen.16
Als de opvallende ontwikkelingen van de afgelopen drie decennia al werden
voorbereid in de jaren vijftig, dan vergt dat bestudering van andere aspecten van
huwelijk en voortplanting. In de volgende paragraaf komen die aan bod.

Weg van huwelijk en gezin?
Blijkens recent onderzoek onder jongeren wil een groot deel van hen ‘ooit’ trouwen.
Daarmee is een eind gekomen aan een periode van ruim twintig jaar, waarin het
huwelijk - zeker voor hoger opgeleide jongeren - aan aantrekkingskracht had ingeboet.
Voor een onderzoek naar mentaliteitsverandering op dit gebied in de jaren vijftig
moet men derhalve op zoek naar indicatoren voor een afstandelijker houding ten
opzichte van het huwelijk. We zagen dat die niet geboden worden door het algemene
huwelijkscijfer, de leeftijd waarop gehuwd werd en de praktijk van endogamie. Om
die reden gebruiken we hier het echtscheidingscijfer, het aantal onwettige geboorten
en de gedwongen huwelijken als maten.
Een belangrijke indicatie voor het belang dat men hecht aan het huwelijk, is het
aantal echtscheidingen. De explosieve toename van het aantal huwelijksontbindingen
in de jaren zeventig en tachtig werd door menig bezorgd waarnemer geduid als een
verval van de hoeksteen van de samenleving. De vraag in deze bijdrage luidt dan:
begon dit proces al in de jaren vijftig? In afbeelding 317 is de ontwikkeling van het
aantal echtscheidingen voor een langere periode weergegeven.

16
17

E.H. Bax, Modernization and cleavage in Dutch society. A study of long term economic and
social change (Groningen 198S) 221.
Bron. Echtscheiding in Nederland, 1900-1974. CBS ('s-Gravenhage 1974) 35.
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Afbeelding 3. Aantal echtschiedingen per 10.000 gehuwde mannen.

Oorlog en bevrijding vormden ook op dit punt een heftige, maar tijdelijke verstoring
van de lange-termijn-ontwikkeling. Richt men zich op de ‘normale’ jaren, dan blijken
er tussen 1950 en 1960 inderdaad meer mensen te scheiden dan in de jaren dertig.
Het verschil was echter gering, circa 22 per 10.000 gehuwde mannen tegen 19 in de
vooroorlogse jaren. Bovendien daalde het relatieve aantal ontbindingen van huwelijken
in de loop van de jaren vijftig. Zo er al steun te vinden is voor het creëren van een
tweede demografische transitie, dan wel op dit punt. Precies vanaf 1965 nam het
aantal echtscheidingen op een zodanige wijze toe, dat in 1973 zelfs het piekpeil van
1946 werd gepasseerd. In tien jaar tijd vond er nagenoeg een verdrievoudiging plaats.
Het is niet verwonderlijk dat dit voor menigeen reden tot overdenking was. Toch is
er hier niet sprake van een plotselinge mentaliteitsverandering. De verklaring voor
de toename is te vinden in een wetswijziging. Op 1 oktober 1971 werd een in 1969
door de liberale minister Polak ingediend wetsontwerp van kracht dat echtscheiding
mogelijk maakte op grond van duurzame ontwrichting.18
Ook op dit punt is de vraag terecht of het landelijk gemiddelde niet sterk beïnvloed
wordt door enkele ‘progressieve’ provincies. De cijfers spreken dit tegen. Weer blijkt
er slechts sprake te zijn van een niveauverschil, maar liepen de ontwikkelingen in
tijd parallel. Ook in Noord-Brabant en Limburg steeg het aantal echtscheidingen na
1965 met een factor 3.19

18
19

W.A. Dumon en G.A. Kooy, Echtscheiding in België en Nederland (Deventer 1983) 29-31.
Echtscheidingen in Nederland. CBS.
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Tabel 3. Echtscheidingen naar beroep van de man bij de scheiding per
10.000 mannelijke hoofden van huishoudens/mannelijke gezinshoofden20

bedrijfshoofden

1951-55
12

1955-57
12

1960
12

vrije beroepen

77

50

73

employees

39

28

23

arbeiders

36

28

28

totaal

29

25

23

Op dit punt is het mogelijk een zekere sociale differentiatie te laten zien. In tabel
3 zijn daartoe voor diverse beroepsgroepen de relatieve echtscheidingscijfers
samengebracht. De afname van het verschijnsel in de jaren vijftig wordt met deze
cijfers nog eens duidelijk geïllustreerd. Voor beoefenaren van vrije beroepen blijkt
de kans op echtscheiding een veelvoud van die voor andere beroepen. Bedrijfshoofden
op hun beurt vallen op door hun lage en constante cijfer. De twee overige
beroepsgroepen zorgden voor een flinke daling in de jaren vijftig. Op dit ene punt
waar sociale groepen vergeleken kunnen worden, blijken de onderscheiden aanzienlijk.
We mogen dat opvatten als een vingerwijzing dat ook de andere demografische
verschijnselen zullen verschillen in niveau en tempo. Pas op het moment dat een
bepaalde ontwikkeling voldoende sociale massa heeft gekregen, vinden we het terug
in de landelijke of provinciale cijfers.
Het aantal buitenechtelijke geboorten is een tweede maat die informatie biedt over
de aantrekkingskracht van het huwelijk. De interpretatie van afbeelding 421 is echter
minder eenduidig. Buitenechtelijke geboorten kunnen zowel het gevolg zijn van
voorhuwelijkse sexuele contacten als van relaties tussen een gehuwde en een
ongehuwde, en ze kunnen tenslotte het resultaat zijn van een bewuste keuze van
ongehuwd samenwonenden. Hoe het ook zij, elke geboorte buiten het huwelijk is
een impliciete overtreding van de vigerende richtlijnen en morele normen en zegt
dus iets over de eventuele mentaliteitsverandering ter zake.
De grafiek laat een inmiddels vertrouwd beeld zien, met een opvallende piek rond
de bevrijding. Tussen 1930 en 1940 nam het aandeel van buitenechtelijke geboorten
af. Ook de eerste helft van de jaren vijftig was getuige van een verdere daling na de
‘bevrijdingspiek’. Het omslagpunt naar een nieuwe stijging lag in 1955 en zeker niet
in 1965. Weer krijgt Hofstee het gelijk eerder aan zijn kant dan Van de Kaa, temeer
omdat ook bij dit verschijnsel de ontwikkelingen van de provincies identiek waren.
Toch handhaafde Nederland ook op dit punt de naam van ‘morele natie’ zoals dat al
in de negentiende eeuw gold.22 In omringende lan20
21
22

Bron: A. Aarts en M. van Schaijik, Echtscheiding in Nederland na 1945. Een schets van de
ontwikkelingen in een dualistisch echtscheidingsbestel (Nijmegen en Wageningen 197S) 32.
Bron: Buitenechtelijke geboorten 1840-1973. CBS ('s-Gravenhage 1975) 21.
Zie voor een beschrijving van dit beeld: J. Kok, Langs verboden wegen. De achtergronden
van buitenechtelijke geboorten in Noord-Holland 1812-1914 (Hilversum 1991).
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Afbeelding 4. Aantal buitenechtelijke geboorten per 1000 niet-gehuwde vrouwen van 15 tot 49 jaar.

den was het aandeel van buitenhuwelijkse geboorten vaak een veelvoud.
Eerder werd er al op gewezen dat het huwelijk in de jaren na de Tweede
Wereldoorlog nog steeds het enige samenwoningsverband vormde waarbinnen een
sexuele relatie geoorloofd was. Naast onwettige geboorten vormden dus ook de
gewongen huwelijken uitingen van een zich onttrekken aan de officiële en morele
regels. De cijfers wijzen er op dat dit in grote mate gebeurde. In maar liefst 16% an
alle in Nederland gesloten huwelijken in de jaren vijftig werd binnen zes maanden
een kind geboren.23 Als men bedenkt dat de zes-maanden-grens vrij strak is en dat
maar een deel van de vrouwen die voor het huwelijk sexueel actief waren, ook
zwanger werden, dan moge duidelijk zijn dat er voor verloofde stellen aanzienlijk
minder strikte richtlijnen bestonden dan formeel beleden werd.
Na 1945 waren er een aantal golfbewegingen in de aantallen gedwongen
huwelijken. Aanvankelijk volgde op de naoorlogse piek een daling tot 1957. Volgens
de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk was dit mede het gevolg van een toenemende
toekomstgerichtheid van de bevolking. De stijging tussen 1958 en 1964 duidde men
als een toename van het voorechtelijk geslachtsverkeer. Daarna belemmerde de
efficiëntere anticonceptie het zicht op het gedrag in deze. Voor de jaren 1959-1961
beschikken we over meer gedetailleerde informatie. Daaruit blijkt dat er aanzienlijk
meer gedwongen huwelijken voor kwamen in vrijzinnig-protestantse en
buitenkerkelijke gemeenten dan bij katholieken en orthodox-protestanten. Dat vormt
een reden te meer om voorechtelijk geslachtsverkeer te zien als een resultaat van de
secularisering van de samenleving.24

23
24

Bevolking en welzijn in Nederland, 38.
Geboorte en gezinsvorming in Nederland, 46-47.
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Conclusie
De algemene beeldvorming is niet vriendelijk voor de jaren vijftig. Veel
beschrijvingen ademen een sfeer van keurigheid en hard werken, van een windstille
en saaie periode tussen de Tweede Wereldoorlog en de jaren zestig die - volgens
dezelfde beeldvorming - de Nederlandse samenleving op zijn kop zetten. Bestudering
van een aantal kenmerkende demografische gedragingen nuanceert dat beeld slechts
gedeeltelijk, maar en passant wordt ook het revolutionaire karakter van de jaren
zestig gerelativeerd.
Een eerste conclusie betreft de toegenomen homogeniteit in het land. Alle hier
behandelde maten wijzen er op dat de regionale verschillen binnen Nederland er
slechts een van niveau, niet van een andere ontwikkeling waren.25 Bovendien namen
de niveauverschillen in ras tempo af waardoor het landelijk gemiddelde steeds
representatiever werd voor alle provincies. Het is nog de vraag of de diverse
socio-professionele groepen in de samenleving een vergelijkbare uniformiteit
vertoonden. Om die vraag te beantwoorden is een onderzoek nodig op een lager
aggregatieniveau.
Op het breukvlak van de negentiende en twintigste eeuw begon voor Nederland
een belangrijk proces. Het huwelijk, en daarmee de toegang tot sexualiteit, kwam
voor meer mensen binnen bereik en bovendien werd de kloof tussen het moment van
sexuele rijpheid en de huwelijksleeftijd kleiner. Die ontwikkeling was er nochtans
een van lange adem. Het vergde immers een aanpassing van een eeuwen gekoesterde
mentaliteit. Ook tijdens de jaren vijftig zijn de veranderingen in deze aan te wijzen.
De huwelijksleeftijd daalde voor zowel mannen als vrouwen met maar liefst twee
jaren en het aantal permanent ongehuwden nam af met circa vijf procent. Dat dit
alles nauwelijks terug te vinden is in het aantal huwelijken per 1000 van de bevolking,
is waarschijnlijk te wijten aan de rekenkundig verstorende invloed van de naoorlogse
geboortengolf.
Nederlandse echtparen kregen in de jaren vijftig minder kinderen. Dat is niet
opvallend, want het was een voortzetting van dezelfde tendens in de decennia voor
de Tweede Wereldoorlog. Deze werd ook na 1960 voortgezet. Zoekt men naar de
eigenheid van de jaren vijftig, dan is die dus vooral te vinden in het trouwgedrag.
Daarbij dient aangetekend dat het demografisch gedrag van de afgelopen decennia
juist minder gericht is op huwelijk en ouderschap. De gretigheid waarmee in de jaren
vijftig gehuwd werd, wijst op het tegendeel.
Ook uit de echtscheidingscijfers komen de jaren vijftig als weinig opzienbarend
naar voren. Zeker, het niveau was iets hoger dan in de jaren dertig, maar het was
wachten tot 1965 voor de golf van huwelijksontbnidingen loskwam. De
buitenechtelijke geboorten daarentegen begonnen wel degelijk-toe te nemen in de
jaren vijftig, na 1955 om precies te zijn. Dat nam overigens niet weg dat dit aantal
in vergelijking met omliggende landen nog steeds opvallend laag was. Het percentage
gedwongen huwelijken was aanzienlijk.
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Die conclusie komt overeen met de bevindingen in: H. Knippenberg en B. de Pater, De
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Dit alles betekent niet dat de jaren vijftig niet het toneel waren van heftige discussies
over de hier bestudeerde onderwerpen. Kooy merkt daar over op: ‘Dan gebeurt echter
het voor zovelen volstrekt onthutsende en voor velen onder die velen ontredderende.
Kerken die in een gesloten front de strijd voeren voor het behoud van een eeuwenoude
christelijke waarheid, worden het toneel van heftige interne strijd over wat God van
zijn getrouwen vraagt, ook ten aanzien van seksualiteit, huwelijk en gezin.’26 De
discussies mogen dan hoog opgelaaid zijn, in de praktijk van het leven tijdens de
jaren vijftig we daarvan nog weining repercussies. Een laatste eresaluut aan het
instituut huwelijk is geen nieuwe stap, maar hoort eerder bij het verleden. Alleen de
aantallen buitenechtelijke geboorten en gedwongen huwelijken wijzen erop dat de
sexualiteit zich begon te ontworstelen aan de de greep van het huwelijk, en het
toenemend aantal ongehuwde alleenwonenden was een voorbode van de verregaande
individualisering in het laatste kwart van deze eeuw.

26

Kooy, Sexualiteit, huwelijk en gezin, 51.
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Omslag van Verstandig Ouderschap nr. 12, december 1957. Foto: IISG.
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De kortstondige, stille triomf van een
‘volksbeweging voor het geluk’1
De jaren vijftig vanuit het perspectief
van de NVSH
Hugo Röling
Een van de meest tot de verbeelding sprekende symbolen van de benepen braafheid
van de jaren vijftig is de wijze waarop de politieke meerderheid op de bres stond
voor de traditionele burgerlijk-christelijke seksuele moraal. Het overgrote deel van
de bevolking stond ook niet te dringen om iets anders in de praktijk te gaan brengen,
zoals de historisch-demografische gegevens laten zien, al is het beeld niet helemaal
eenduidig.2 Uit enquêtes blijkt wel een verder gaande daling van de leeftijd van de
eerste coïtus, waarmee de stijging van het aantal voorechtelijke concepties vanaf het
midden van de jaren vijftig in overeenstemming is.3 Zou er toch ook iets waar zijn
van het oude schrikbeeld van de moralisten: de jongeren wachtten steeds minder tot
het huwelijk, maar ze slaagden erin dat geen gevolgen te laten hebben. In het debat
over huwelijk en seksualiteit tekende zich wel een belangrijke omslag af: het was de
beslissende fase in het lange en moeizame proces van de aanvaarding van de moderne
anticonceptie in Nederland. Al was die nog zo omstreden, de triomf was zeker. De
massale toeloop van leden naar de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming
(NVSH) gaf aan de jaren vijftig zeker een even revolutionair karakter als de jaren
zestig, toen het verbale geweld van de seksuele revolutie maskeerde dat het gedrag
nog steeds maar langzaam veranderde. De introductie van de pil luidde toen wel een
demografische aardverschuiving in.
Na het tot stand komen van de zedelijkheidswetten van 1911 veranderde er erg
weinig in de feitelijke voorwaarden voor de wijziging van het seksueel gedrag in
Nederland, met deze belangrijke kanttekening dat de dominant geworden
confessionele politiek er in geslaagd was de seksualiteit (opnieuw) in een
verdomhoekje te plaatsen. Vooral de officiële verkettering van geboortenbeperking
was ongehoord fel. De seksualiteit kreeg daardoor meer gewicht dan in het geval de
overheid hier door de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg aandacht aan
had laten besteden. De clichés over de jaren vijftig zijn geldig in die zin dat er
geforceerd geprobeerd werd de seksualiteit achter de coulissen te houden.
Tegelijkertijd was het de

1
2
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G. Nabrink op congres Stichting ten Algemenen Nutte (...) 18 mei 1946.
Zie de bijdrage van Theo Engelen in deze bundel.
G. van Zessen en Th. Santfort ed., Seksualiteit in Nederland. Seksueel gedrag, risico en
preventie van aids (Amsterdam en Lisse 1991).
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betrokkenen, in ieder geval degenen die zichzelf tot hervormers van de seksualiteit
hadden benoemd, de NVSH dus, duidelijk dat dit achterhoede-gevechten waren. Het
krampachtig ontkennen van het bestaan van de vereniging door de politiek was juist
een belangrijke oorzaak van haar succes. Mensen konden alleen bij de NVSH terecht.
De moraal was op achterhaalde maatschappelijke omstandigheden gebaseerd. ‘De
mensen lijden op het ogenblik zéér onder spooknormen.’4 De strijd tegen de
anticonceptie en voor meer seksuele vrijheid was eigenlijk gestreden, maar bijna
iedereen (ook de NVSH) had er belang bij de oude façades in stand te laten. De
onorthodoxe christen Johan van Keulen, auteur van vele voorlichtingsboekjes en
onder het pseudoniem Han B. Aalberse schrijver van een serie ‘realistische’ romans,
die zelfs als pornografie vervolgd werden, karakteriseerde de situatie in 1953 als
volgt: de seksualiteit verkeerde in dezelfde positie als de illegaliteit in mei 1945: de
Duitsers waren er nog wel, maar het verzet was niet meer ondergronds.5

Beginjaren van de NVSH
De organisatie die tegen de stroom in als hoeder van de anticonceptie had
standgehouden was de Nieuw-Malthusiaansche Bond (NMB), opgericht in 1881,
koninklijk goedgekeurd in 1895 en in het interbellum een soort volksvijand nummer
één, als je hoorde wat er over het verderfelijke neo-malthusianisme bij officiële
gelegenheden gezegd werd. Vlak vóór de Tweede Wereldoorlog was de NMB in
handen gevallen van de ‘linkse’ oppositie tegen de incompetentie en corruptie van
een oude generatie nieuw-malthusianen. Gé Nabrink (1903-1993) een anarchist met
belangstelling voor het werk van Wilhelm Reich, ooit wegens anti-militaristische
agitatie veroordeeld, werd secretaris.6 Hij nam na 1945 de voorbereiding van de
heroprichting van de NMB krachtig ter hand en werkte daarbij nauw samen met Dr
W.F. (Wim) Storm (1913-1991), die al vóór 1940 als arts in de NMB werkzaam was
geweest en in de oorlog actief was in de groep rond het blad De Vlam. Zij wilden de
nieuwe organisatie een heel ander karakter geven dan de NMB; het sleutelbegrip
was daarbij seksuele hervorming. De opheffing van de seksuele repressie en de
bevordering van een betere erotische cultuur zagen deze idealisten als een voorwaarde
voor een betere wereld. Eerst moest de elementaire anticonceptie-hulpverlening weer
op gang gebracht worden. De vooroorlogse consultatiebureaus gingen zo snel mogelijk
weer open. In mei 1946 kwam het tot de oprichting van de NVSH. Storm werd
voorzitter, Nabrink secretaris. In de eerste jaren was het erg moeilijk geschikte
vrouwen voor het bestuur te vinden, terwijl men die toch zo graag wilde hebben,
want seksuele hervorming kon alleen slagen als het een zaak van mannen èn vrouwen
was. Een flamboyante verschijning in het bestuur werd Ria de Korte,

4
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Mevr. mr L.C. Mazirel, ‘De taak van de NVSH op sociaal-juridisch gebied’, Syllabus voor
de XXIIe kaderconferentie (4 oktober 1953).
J. van Keulen, Sexuele opvoeding (1954) 48.
Hij was boekhandelaar en werd vooral bekend door zijn bibliografie van F. Domela
Nieuwenhuis. Met zijn Seksuele hervorming in Nederland 1881-1971 uit 1978 was hij tevens
een pionier van de geschiedenis van de seksualiteit in Nederland.
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een van de zeldzame, maar daarom gewaardeerde zelfstandige vrouwen in het bestuur.
Zij had een schoonheidssalon in Amsterdam; zij zat ook in de redactie van De Vlam
en werd de levensgezellin van Nabrink.
Seksuele hervorming moest meer worden dan de verstrekking van anticonceptie
en daarom is er vanaf het begin hevig gesleuteld aan een ideologie voor de NVSH.
De radicale aanzet in 1945 was vervat in Mededelingen aan het kader nr. 1
(10.8.1945) en was opgesteld door Nabrink. Trefwoorden waren: nieuwe cultuur,
structurele verandering in het gezin, recht van het kind op geslachtsleven, recht van
de ongehuwde op bevredigend geslachtsleven, tegen veroordeling van homosexuele
liefde. ‘De op bezits-instinct gegrondveste jalouzie dient bestreden te worden.’ ‘De
vrouw hebbe het recht op een eigen leven, op de eigen vrucht en eigen geluk.’7
Hiervan bleef slechts een vrijwel nietszeggende beginselverklaring over tot spijt van
Nabrink.8 Van een krachtige ontwikkeling van het ideeëngoed van de seksuele
hervorming kwam weinig terecht. Ook de slagzinnen werden steeds nietszeggender.
In 1952 was het: Angstvrije erotische beleving. 1954: Durf te leven. 1955: Sexuele
voorlichting in 100.000 gezinnen.
De NVSH verkeerde in een merkwaardige schemerpositie, realiseerden de
bestuurders zich. In 1950 merkte Nabrink op dat ‘vele oude organisaties en ook
nieuwe colleges allerlei werk gaan entameren dat wij al jaren lang doen. Men stuurt
een ondergeschikte met vragen om inlichtingen en hulp. Men weet de weg naar ons
te vinden, maar wil geen officieel contact.’9 Vanaf het begin van de jaren vijftig is
er in de NVSH regelmatig irritatie en verontrusting door berichten over de oprichting
van een ‘Bureau voor levens- en gezinsmoeilijkheden’ van protestantse zijde, van
pastorale bureaus door katholieken en zelfs een initiatief van het Humanistisch
Verbond. Storm veronderstelde dat de oprichting van soortgelijke bureaus van
katholieke en protestantse signatuur betekende, dat de regering dit soort instellingen
een functie wilde geven bij herziening van de huwelijks- en echtscheidingswetgeving.10
Achter de publieke afkerigheid iets met seksuele hulpverlening te maken te hebben,
gingen dus wel allerlei plannen schuil. Maar zolang dat achter de schermen gebeurde,
betekende het wel dat de NVSH een monopolie hield, dat onbedreigd leek. Als bleek
dat anderen er ook iets aan wilden gaan doen, was dat een erkenning van het werk
van de NVSH, maar het stak dat dat nooit toegegeven werd. Als anderen ook bureaus
wilden, konden ze toch eerst wel eens voor erkenning van het NVSH-werk zorgen.
‘Over de vraag of wij eventueel bereid zijn om verpleegsters voor hen op te leiden
willen wij alleen spreken, wanneer wij met de heren van Zedenopbouw aan een tafel
kunnen gaan zitten.’11
Al in 1950 ging het zo goed met de NVSH dat het bestuur inzag dat dit prikkelend
kon werken; Storm was er tegen in de stukken de nadruk te leggen op de groei van
de NVSH in het zuiden des lands. Met het oog op de koninklijke goedkeuring was
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het ‘niet gewenst deze mensen zo op de kast te jagen.’ Andere bestuursleden zagen
overigens niets in deze ‘camouflagepolitiek’ of vonden het juist tijd tegen de
katholieken te gaan ‘optreden’.12 ‘In Nederland wordt de reactie sterker, maar groeit
ook dagelijks de organisatie.’13 Storm zag het in 1951 zo, ‘dat wij in de 5 jaar na de
oorlog in een merkwaardig niemandsland zijn opgegroeid. Geen enkele belangrijke
groep in Nederland heeft ten opzichte van ons bestaan (...) doelgericht activiteit aan
de dag gelegd en er zijn ook nog geen tekenen, dat men zich klaarmaakt om op de
N.V.S.H. of Stichting af te springen en hiertegen een bestaansstnjd te beginnen.’14

Botsingen met overheid, kerken en partijen
Op dit laatste had het wel geleken. Een sfeer van semi-illegaliteit bleef tot ver in de
jaren vijftig in het anticonceptie-werk hangen. In 1950 werd de NVSH opgeschrikt
door het KVP-rapport ‘Overheid en openbare zeden’, waarmee een aanzienlijke
aanscherping van de zedelijkheidswet van 1911 leek te worden aangekondigd. Onder
meer werd voorgesteld om de wettelijke leeftijd waarop middelen verstrekt mochten
worden te verhogen van 18 naar 21 jaar. In Verstandig Ouderschap signaleerde
Nabrink zeer geschrokken, dat ‘(...) als een “rode draad” door het rapport het
verlangen loopt, om het gehele Nederlandse volk (...) te wringen in het keurslijf van
de Rooms Katholieke kerk. (...) Daarbij dient men niet uit het oog te verliezen, dat
men dikwijls bij dit soort agressief-Katholicisme probeert om roomser dan de Paus
te zijn.’15 Vooral het voorstel op ontucht met iemand van hetzelfde geslacht’ twee
jaar gevangenis te zetten (i.p.v. de bestaande strafbaarheid van homoseksuele
contacten met minderjarigen) was te erg voor woorden. Daar tegen redeneren was
eigenlijk onmogelijk en dus koos Coen van Emde Boas16 (1904-1981) in zijn reactie
onder de titel: ‘Nederland zet de klok terug’ voor een honende toon aan het adres
van de PvdA. ‘Wij wachten met spanning, heren coalitiegenoten der K.V.P., op uw
antwoord op deze uitdaging van het Vormingscentrum [der KVP] aan het Nederlandse
volk. Wie van u waagt het de handschoen op te nemen, nu voor de zoveelste maal
van deze zijde Nederlands beste tradities worden bedreigd?’ De NVSH werd in detail
onder de loep genomen door de jezuïet Van Kol met als conclusie: ‘Het wordt tijd
dat de N.V.S.H. door de Overheid aan banden wordt gelegd.’17 Men kan zich
voorstellen dat deze aankondigingen de spanning deden stijgen. Achteraf lijkt het
alsof intimiderende uitspraken veel publiciteit kregen, zodat de indruk gewekt werd
dat de zedenverwilderende NVSH het hoofd geboden werd. De tegenwerking kreeg
nooit een substantieel karakter. Vanuit de PvdA is bij mijn weten nooit een stem
verheven vóór seksuele hervorming, maar onduidelijk is ook, of bewinds12
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lieden van die partij zich achter de schermen hebben laten gelden om iets te doen
tegen de provocerende roep om maatregelen.
De invallen in de middelendepots in het zuiden des lands werden vrij gelaten
ondergaan. In 1950 was er huiszoeking in het middelendepot Heerlen.18 Op 6 januari
1954 was het de beurt aan het depot Sittard. De beheerster werd door de politie
beschuldigd van ‘ongevraagd aanbieden’. Werkende leden van de NVSH werden
opgeroepen op het politiebureau te verschijnen om hun lidmaatschapskaart te tonen,
waarbij hen meegedeeld werd dat ze gemeentelijke of parochiale steun wel konden
vergeten; degenen die inwonend waren, zouden van de gemeente nooit een woning
krijgen. Dit soort intimidatie (als het verslag correct is) liet men in 1954 zonder
openbaar protest over zijn kant gaan.19 De depothouder kreeg een boete en twee
weken voorwaardelijk.20 Toen in hetzelfde jaar de afdeling Tilburg iets te actief in
de verdediging wilde gaan tegen een vervolging was het commentaar in het bestuur:
het was een ‘uitgemaakte zaak dat men in het zuiden van het land geen proces moet
uitlokken.’ Dus de gedragslijn, geadviseerd door de advocaat van de NVSH mr P.W.J.
de Brauw volgen: verstek laten gaan en de opgelegde boete betalen.21 Het is duidelijk
dat hier onderhandse afspraken met justitie een rol hebben gespeeld, maar die zijn
nergens te vinden. Over de jaren dertig bestaat wel een verhaal, dat misschien
weergeeft hoe het vaker ging. Hilda Verwey-Jonker was toen woonachtig in
Eindhoven en gemeenteraadslid voor de SDAP. ‘Toen er een bepaling in de
Politieverordening werd opgenomen, waarbij de uitstalling en de verkoop van
anticonceptionele middelen geheel verboden werd, heb ik - natuurlijk tevergeefs gepleit voor een uitzonderingsbepaling ten behoeve van het depot van de
Neomalthusiaanse Bond, de latere NVSH. Nadat dat amendement verworpen was,
zei een ambtenaar tegen me: “U moest eens gaan praten met de inspecteur van de
zedenpolitie.” Ik kende die man niet, maar als gemeenteraadslid had je natuurlijk
wel toegang tot het politiebureau. Dus ik ging er eens praten over dat middelendepot.
De inspecteur lachte eens en zei: “Je zult de katholieken de kost geven, die zich via
een protestantse kennis uit dat depot de middelen verschaffen! We zullen dit
afspreken: die mevrouw mag alleen aan leden verkopen en die leden moeten
getrouwde mensen zijn. Ze moet daar een lijst van bijhouden. Onder die voorwaarden
laten we haar depot met rust.” Ik heb de boodschap overgebracht en nooit gemerkt
dat deze overeenkomst-met-vele-gaten geschonden is!’22
Eén van de duidelijkste tekenen dat de standpunten na 1945 onder hervormden in
beweging kwamen, was dat in die kring vooraanstaande personen onder ogen zagen
dat steeds meer mensen anticonceptie toepasten en meer bewust met het seksuele
leven bezig waren. In verzuild Nederland lag het voor de hand dat de seksuele
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hulpverlening ter hand genomen zou worden voor de eigen groep. Als
geboortenbeperking de beslissing van man en vrouw zelf was, dan dienden die
voorbehoedmiddelen deskundig verstrekt te worden. Dominee P.J. Roscam Abbing
sprak al in 1951 uit, dat de hervormden zich hiermee moesten gaan bemoeien, want
sex was niet alleen een hygiënische kwestie. ‘Dan moet de hulpverlening bestaan in
of gepaard gaan met evangelisch vermaan, gesprek van mens tot mens als voor Gods
aangezicht.’ Maar er zouden ook preventiva verspreid worden. ‘Tallozen zullen
onthutst opzien van deze suggestie.’23
In 1952 verscheen het Rapport van de Synode van de Hervormde Kerk Het huwelijk
waarin anticonceptie binnen het huwelijk aan het betrokken echtpaar werd overgelaten.
Het was daarna duidelijk dat een hervormde organisatie voorbereid werd, maar er
waren ook protestanten, die wel met de NVSH wilden samenwerken. Die werden
snel ervan verdacht het werk te willen overnemen. Ze moesten met pretenderen
meteen de toon te kunnen aangeven. Dat wantrouwen werd misschien ingegeven
doordat de NVSH-ers zelf niet het achterste van hun tong lieten zien: in het
bestuursoverleg over samenwerking met de protestanten was het in 1952
vanzelfsprekend dat men niet precies kon zeggen wat men bedoelde, bijvoorbeeld
over kinderlijke sexuahteit (recht op onanie) en homosexualiteit. Het bestuur voelde
en noemde zich tot op zekere hoogte ‘samenzweerders’ die verzwegen wat ze
uiteindelijk wilden bereiken.24 In de besprekingen van het latere rapport De kerk en
de NVSH (1958) werd een zelfbewuster toon aangeslagen, het bleef noodzakelijk het
eigen geluid bijvoorbeeld dat het huwelijk niet het enige was, daartegenin te brengen.
De richtlijn in de vereniging was verder heel nadrukkelijk het rekening houden met
andersdenkenden. Een voorbeeld uit het blad uit 1953. ‘U schrijft mij over een
echtpaar waarvan de vrouw uit geloofsovertuiging geen anti-conceptionele middelen
wenst te gebruiken (...) voortdurende angst voor zwangerschap (...) huwelijk kapot
(...) of hier geen werkterrein voor een propagandist voor onze organisatie ligt .....Mijns
inziens zeer beslist niet. Onze propaganda moet vrijblijvend ter beschikking gesteld
worden. Nooit opdringen!’25
Het lenigen van de seksuele nood ging uiteindelijk toch boven de belangen van
de organisatie. Eind 1952 werd besloten in principe mee te werken aan de opleiding
van doktoren voor het praktische werk.26 In 1953 verklaarde de Geneeskundige Raad
zich in grote meerderheid bereid protestantse artsen op te leiden, ook als die eigen
bureaus wilden gaan oprichten. Het zou bijdragen tot de erkenning van de NVSH en
het ging om de volksgezondheid.27 Om de beurt waren de realisten en idealisten het
oneens of de protestanten geholpen moesten worden met het opzetten van een eigen
organisatie. Dat werd in 1957 de Protestantse Stichting voor Ver-

23
24
25
26
27

P.J. Roscam Abbing, ‘De Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming en wij’, In de
waagschaal 9 (16 en 23 november 1951).
Archief NVSH HB NVSH 28 juni en 12 juli 1952. A. Constandse was hierin zeer
uitgesproken, evenals Storm.
Verstandig Ouderschap 33 (1953) (afl. 7-8) 123, rubriek Wij Willen Weten.
Archief NVSH HB Stichting ‘Wetenschappelijke vergadering’ gewijd aan Synode Rapport
Het huwelijk 22 november 1952.
Archief NVSH HB Stichting in vergadering met Geneeskundige Raad 14 februari 1953.
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antwoorde Gezinsvorming (PSVG) waarin de Rotterdamse arts P.J.F. Dupuis een
grote rol speelde.
Hierboven werd al vermeld, dat in katholieke kring openlijk gespeculeerd werd
over het beperken van de bewegingsvrijheid van de NVSH. De toon van de bestrijding
was vaak een rechtstreekse voortzetting van de retoriek van vóór 1940, waarin sprake
was van de ‘afschuwelijke, heidense, mensonterende NVSH’, die eigenlijk ‘NVSL,
Ned. Ver. van Slecht Levenden’ zou moeten heten, of ‘NVHR, Ned. Ver. van
Huwelijks Rekenaars’. De NVSH trachtte de wereld te veranderen in ‘een wereld,
waarin de ouders “partners” heten, en een boekhouding bijhouden, om daarin geen
kinderen maar lusten te noteren.’28 Het NVSH-bestuur registreerde dit soort uitlatingen,
maar hing ze niet aan de grote klok. Toen de oude NMB-activist (jarenlang bestuurslid
in Rotterdam) Gerrit Seher een collectie rooms-katholieke onzin over
geboortenbeperking in een pamflet belachelijk wilde maken, was het hoofdbestuur
zeer ontsticht: we zijn niet gediend van anti-papistische activiteiten.’29 Wat ook was
veranderd, was dat katholieke dompers-ijver even hard belachelijk werd gemaakt
door katholieken zoals Godfried Bomans, tot in de Volkskrant toe. In katholieke
kring probeerde men ook wel de NVSH dood te zwijgen of bleven de geestelijken
gewagen van een of andere Bond waar goddeloze praktijken werden bedreven, om
maar niet door het noemen van de naam NVSH de weg te wijzen. In de NVSH had
men zich voorgenomen niet terug te vallen in de wederzijdse demomsering van
neo-malthusianen en katholieken, al viel dat niet altijd mee. ‘Het is nog altijd heel
moeilijk om kalm te blijven, als er laster en modder over ons wordt uitgestrooid,
maar het is toch minder dan vroeger.’30 Dat de NVSH veroordeeld werd in het beruchte
mandement van de bisschoppen in 1954 was vanzelfsprekend. In de ‘koele, volstrekt
niet onwelwillende afwijzing’ van de NVSH, wilde voorzitter Griep nog wel positieve
kanten zien.31
Dat de confessionele politiek vijandig was jegens de NVSH had een historische
logica. Meer verbittering wekte de afhoudende houding van andere partijen, die de
seksualiteit geen plaats op de politieke agenda gunden, in de eerste plaats de PvdA.
Het is hoog tijd dat de houding van de PvdA inzake seksuele hervorming en
gezinspolitiek eens nagegaan wordt; in het NVSH-bestuur drongen daarover alleen
duistere geruchten door en de PvdA hield elk contact angstvallig af. Op een
bijeenkomst in 1954 wees Selier uit Rotterdam ‘op de merkwaardige strijd die thans
gaande is tussen de KVP en de PvdA, waarbij Romme in de Volkskrant er op aan
heeft gedrongen dat de PvdA op de knieën gaat en de idee van de bewuste regeling
van het kindertal zal loslaten.’32 Alsof de PvdA die ooit omhelsd had. ‘De situatie in
de P.v.d.A. ligt moeilijk,’ wist Nabrink, ‘omdat zij op het standpunt staan, dat spreken
over gezinspolitiek in Nederland inopportuun is. Ze zijn bevreesd voor de Romme
stemmen.’.33 De VARA waagde zich in 1955 na intern be28
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IISG Archief Nabrink, map 198.
Archief NVSH DB NVSH 28 februari 1950.
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raad uiteindelijk toch niet aan een reportage over het 100.000ste lid van de NVSH.34
Hinderlijk was ook de oppositie vanuit de CPN, al was het in de jaren vijftig
natuurlijk comfortabel uit die hoek aangevallen te worden. Er waren nogal wat
communisten actief in de NVSH, die het als ze de partijlijn trouw volgden
onverteerbaar vonden dat de ‘trotskist’ Wim Storm voorzitter was. De meeste
aanvallen kwamen in de vorm van beschuldigingen van malthusianisme, te beginnen
met een artikel van Ger Harmsen in Politiek en Cultuur in mei 1950. Iedere
vermelding van overbevolking als motief voor geboortenbeperking werd door
communisten uitgelegd als het aansturen op een genocidale bevolkingspolitiek. De
CPN-specialist in het in goed stalinistische stijl tekeer gaan tegen elke verbinding
van anticonceptie en overbevolking was de Haagse psycholoog Jules De Leeuwe,
die tot in de jaren zeventig de NVSH met zijn begaafd querulantisme onveilig heeft
gemaakt.35 ‘Amerikaanse koers in N.V.S.H.’ (De Waarheid 19.1.1951) ‘Hoewel ook
te onzent het levenspeil door de kapitalistische uitbuiting en de bewapeningswaanzin
achteruit holt, was het in de Verenigde Staten zelfs in 1949 volgens officiële cijfers
even erg of nog erger.’ (De Waarheid 30.1.1951) ‘Leiding gebruikt NVSH voor
volksverdomming’ (De Waarheid 19.4.1951) Het NVSH-bestuur werd gebrandmerkt
als ‘oorlogshitsers’ en beschuldigd van ‘fascistoïde uitingen’.36 Van Emde Boas, geen
CPN-hd, wèl sympathisant, werd door CPN-leden gewezen op zijn plicht de
PvdA-sfeer in de NVSH te bestrijden37 en hij kreeg gelegenheid in De Waarheid
‘Een andere zienswijze op de gang van zaken in de NVSH’ te geven. (28.5.1951)
Door de berichtgeving in De Waarheid werd de “positie van de marxistische leden
volkomen ondermijnd.” De Amerikaans geïnspireerde ideeën over overbevolking
waren effectief bestreden, “progressieven” zoals hijzelf kregen wel degelijk de
gelegenheid in de NVSH hun stem te laten horen.38 Dit redelijke en sterke betoog
hielp natuurlijk niet. ‘Ontruk de Ned. Ver. voor Sexuele Hei-vorming aan de
Trotskisten’ (De Waarheid 24.10.1951). De sfeer in de communistische kringen kon
overigens ook behoorlijk preuts zijn: in het blad Vrouwen voor vrede en opbouw
(Nederlandse Vrouwen Beweging) werd een advertentie voor ‘betrouwbare
rubberwaren’ na protesten van lezeressen niet herhaald.39 Storm en Nabrink zorgden
er pijnlijk nauwkeurig voor dat De Leeuwe gelegenheid kreeg zijn beschuldigingen
van ondemocratisch gedrag en volksverdomming te laten horen. Toen in 1955 (De
Leeuwe wist van geen ophouden) de afdeling Den Haag verzocht hem te mogen
schorsen, voelden enkele bestuursleden daar wel voor, maar er waren onvoldoende
argumenten. Penningmeester Kreuger ‘vindt dit een zéér gevaarlijk geluid. Als we
iemand die lastig is, uit de organisatie gaan gooien in plaats van te pro-
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beren hem op te voeden en een taak te geven kiezen we de gemakkelijkste weg.’ Zo
is de NVSH altijd een eigenaardige, maar niet ondemocratische club gebleven.

De NVSH tussen idealen en praktische overwegingen
De VVSH is altijd doortrokken geweest van de paradox dat ze een voorhoede wilde
zijn, maar tegelijkertijd algemeen geaccepteerd. Uit het isolement komen was zo
belangrijk voor het werk dat over concessies aan de ‘officiële’ publieke mening werd
gedacht. Op een vergadering in 1951 ‘waar men een beleid onder woorden probeerde
te brengen, vroegen de hoofdbestuurders zich afin hoeverre de NVSH een
‘volksbeweging’ was. Moesten er concessies aan de protestanten gedaan worden in
de beginselverklaring om de NVSH voor hen aanvaardbaarder te maken? (De afstand
tot de katholieken was zeker onoverbrugbaar). Op dit soort vergaderingen durfde
niemand dat hardop voor te stellen. ‘Het is uitermate gevaarlijk om te gaan dokteren
aan onze beginselverklaring om alleen opportunistische redenen, zoals vergroting
van onze aanhang.’40 Nabrink vond wel dat je de beginselen voor anderen
aanvaardbaar kon proberen te maken. Anton Constandse, aanwezig als redacteur van
het NVSH-orgaan Verstandig Ouderschap, vreesde dat de NVSH door uitbreiding
haar voorhoede-positie zou verliezen. ‘Maar willen wij de pionierspositie handhaven,
dan moeten wij binnen de vereniging een aristocratie vormen, die zich weliswaar
aanpast op dezelfde wijze, waarop een opvoeder dat doet aan het begripsvermogen
van de op te voeden persoon, maar men houdt een kloof tussen kader en massa. Op
het ogenblik is er al een vrij grote afstand tussen drie gelederen: medici plus bestuur,
werkende leden, de overigen. M.i. moet dit worden gehandhaafd en het is een kwestie
van beleid om het in goede banen te leiden.’ Een elitair zelfbewustzijn kan deze
bestuurders met ontzegd worden. Nabrink ging mee in die droom: ‘We moeten vat
hebben op het volk door een revolutionaire voorhoede.’ Storm was daarentegen
sceptisch over het succes van de kadervorming en ging door op de door anderen
opgeworpen vraag waarom nog steeds zo weinig artsen het werk steunden. ‘De
meeste geneesheren zijn geneesknechten. Iedere patiënt heeft de dokter die hij
verdient.’ Maar ook hem was het koesteren van een pioniersrol dierbaar. ‘Ons beleid
hoeft niet te zijn: wij lijken nu eenmaal een idealistische sanitaswinke41, laten we het
dan maar zijn. (...) Dan worden we een of andere nieuwe kleur Kruis-Vereniging.
Zeer nuttig, maar niet ideëel.’42 De seksuele hervormingsgedachte werd gekoesterd,
al blijken de idealisten zich bewust te zijn geweest, dat het een twijfelachtige pretentie
was. Zoals gebruikelijk bij dit soort hooggestemde bespiegelingen eindigde het beraad
zonder duidelijke conclusies.
Bij de viering van het 50.000ste lid overwoog Storm dat 1 op de 200 Nederlanders
lid was; rekening houdend met de echtparen betekende dat dat 1 op de 100 bij
40
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Archief NVSH HB NVSH 27 juli 1951, Van Huet.
Sanitaswinkels waren winkels in hygiënische artikelen, die erom bekend stonden ook
condooms te verkopen. Het opschrift ‘SANITAS’ met rood kruis werd er ten gevolge van
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de NVSH hoorde.43 De kloof tussen bestuur en leden die Storm en de zijnen nog wel
met een conspiratief enthousiasme vervulde, werd later een zorg. ‘Er is iets mis,
wanneer uit een proef-enquête onder willekeurig gekozen leden blijkt, dat 95% van
hen ons maandblad niet leest en daarvoor als voornaamste reden opgeeft, dat zij de
inhoud niet begrijpt.’44 De toegegeven hooggegrepen pogingen van redacteur Anton
Constandse om via Verstandig Ouderschap de leden vertrouwd te maken met
existentialisme, Simone de Beauvoir en Margaret Mead schoten kennelijk hun doel
voorbij.
In de oude NMB had altijd een tegenstelling bestaan tussen degenen die propaganda
voor geboortenregeling als een soort maatschappelijke plicht zagen tegenover degenen
die in de praktijk bezig waren medisch verantwoorde anticonceptie te verzorgen. De
laatsten werden er steeds van verdacht aan de zaak te willen verdienen, zeker wanneer
het artsen waren die in de consultatiebureaus probeerden de sfeer van armenzorg die
rond het nieuw-malthusianisme hing te veranderen. Het was zowel een strijd om
professionalisering van de seksuele hulpverlening als een klassenconflict, waarbij
het ging om zoveel mogelijk mensen helpen of seksualiteit in status verhogen door
de ambiance chiquer en dus ook wel duurder te maken. De tegenstelling is
dubbelzinnig omdat de bondsbestuurders vaak diep in de handel in
voorbehoedmiddelen zaten, waarbij luid beleden idealen oncontroleerbare materiële
belangen maskeerden. Toen in de jaren dertig gevreesd werd dat de NMB verboden
zou worden (de katholieken voelden hier altijd al voor en de NSB was wel bereid
van voorbehoedmiddelen een probleem van de openbare orde te maken) was de
organisatie gescheiden en waren de consultatiebureaus ondergebracht in een aparte
stichting. Veiligheidshalve handhaafde de NVSH deze bestuursstructuur met naast
de vereniging een ‘Stichting ten algemenen nutte tot het exploiteren van
consultatiebureaux voor geslachtskunde’ met dezelfde personen in het bestuur. Ook
na 1945 kwamen idealistische hervormers en praktische hulpverleners in de besturen
tegenover elkaar te staan. In 1951 was er een debat over de tarieven, na een voorstel
tot verhoging uit de Geneeskundige Raad, het ook al gecontinueerde overleg van de
bureau-artsen. Nabrink was woedend over een opmerking van Van Emde Boas, dat
hij zich niet gebonden voelde door honorariumvoorschriften van de Stichting.45
Bestuurders van de consultatiebureaus hamerden op het ‘benodigde idealisme’ van
de artsen.46 Storm en Nabrink waren tegen hogere tarieven, want indien de hulp
duurder was, werden minder mensen bereikt. ‘Sexuele nood is een massale ziekte’,
aldus Nabrink. Penningmeester Kreuger was voor verhoging, vooral de sexuologische
spreekuren kostten de organisatie teveel.47 Alle ingrediënten voor het tragische conflict
tussen de autoritaire anarchist Wim Storm en de liberale communist Coen van Emde
Boas lagen hier al op tafel.
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De groei van de organisatie en van het werk verontrustte het bestuur bijna, omdat
men het zelfbeeld van belangeloze idealisten zo nodig had. Hoe moesten die efficiënt
met zulke grote financiële transacties omgaan? De ‘praktische organisatoren’ kregen
meer invloed. ‘Daarbij is de mogelijkheid groot dat de idealisten dooide practici van
het stuur zullen worden af gedrongen’, zei Storm met meer vooruitziende blik dan
hem lief zal zijn geweest in zijn rede op het congres in 1952.48 Toch meende hij na
afloop dat gebleken was dat de leden de seksuele hervormingsrichting van het
Hoofdbestuur ondersteunden, maar de ‘realist’ in het bestuur J.P. Teunis vond dit
‘onzin’. ‘De mensen begrijpen er niets van’.49 De gespletenheid van de NVSH werd
door de bestuurders heel goed gezien. Storm onderscheidde op een later in 1952
gehouden beleidsbespreking twee visies: de NVSH als een groepje mensen met zeer
radicale ideeën dat zich meester had gemaakt van de oude NMB, tegenover de NVSH
als ‘gebruikerscoöperatie’ die de leiding een beetje zijn gang liet gaan. Die twee
benaderingen moesten vruchtbaar gecombineerd worden.50 Kadervorming werd het
sleutelwoord; daarmee moest de massa voor de seksuele hervorming gewonnen
worden. Vele pogingen werden evenzovele mislukkingen. De huwelijksscholen van
de NVSH bereikten hun doel niet, ze waren te intellectueel, ‘minder ontwikkelde
volkslagen (werden) niet bereikt’.51 De inzet, geïnspireerd door Erich Fromms Fear
of freedom was dan ook onbescheiden hoog: ‘De massa die op ons toeloopt bestaat
uit individuen, die van ons vragen uit de massa bevrijd te worden; om met onze hulp
vrij te komen van de angst voor het collectief-oordeel, teneinde hun sexualiteit met
gerust hart individueel te mogen beleven. Weg met die angst voor het zondebesef in
de sexualiteit, dáárvan zijn wij als N.V.S.H.-ers erg doordrongen. Maar óók weg met
die angst voor maatschappelijke uitstoting’.52

De affaire-Storm 1953
In de hemelbestormende plannen bij de oprichting van de NVSH stond ook de
herziening van de abortuswetgeving op de agenda. Nabrink had in het
ontwerpbeginselprogramma het recht van de vrouw op de eigen vrucht vermeld.53
Dit radicalisme dat geheel anticipeerde op het ‘baas in eigen buik’ van de jaren
zeventig was meteen weer afgevoerd. Met het argument dat ijveren voor andere
abortusregels de acceptatie van anticonceptie in gevaar zou brengen, werd er in de
NVSH verder over gezwegen. Wij doen daar niet aan, wij streven naar het voorkómen
van abortus. In 1951 werd de beheerster van het bureau Alkmaar veroordeeld wegens,
abortus haar echtgenoot was penningmeester van de afdeling Alkmaar. Storm was
onverbiddelijk: ‘man en vrouw in kwestie moeten uit de organisatie gestoten wor-
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den.’54 Aldus geschiedde. Op het congres van de NVSH in dat jaar kwam een voorstel
ter sprake om een studiecommissie naar het abortusvraagstuk in te stellen. De meeste
artsen wilden het liever laten rusten, hoewel Van Emde Boas als voorzitter van de
Geneeskundige Raad er wel voor was.55 Storm trachtte het voorstel te blokkeren,
maar het congres ging hier tegen de voorzitter in, die zich hierover hevig geïrriteerd
toonde. Later kwam er toch niets van. Het was een optreden dat de verbijstering nog
groter maakte, toen bleek dat Storm, zelf herhaaldelijk abortus toepaste. Al in 1952
wist hij dat er een gerechtelijk onderzoek tegen hem liep. Op 26 maart 1953 werd
hij veroordeeld tot een half jaar. Begin september 1953 kwam hij weer vrij.
De gevallen die Storm ten laste werden gelegd betroffen een minderjarig meisje,
een analfabete van een ‘volkomen ongeschikte’ vader en een ‘hysterische’ moeder.
Ze had Auschwitz overleefd en was zeer onevenwichtig. Verder een gescheiden
vrouw met suïcidale neigingen en een verpleegster, die na veel moeilijkheden een
nieuw leven begonnen was toen ze in een verhouding met een getrouwde man zwanger
raakte.56 Storm beriep zich nadrukkelijk op een sociale indicatie voor abortus; de
rechtbank verwierp dit verweer met het argument, dat ‘het geheel persoonlijke inzicht
van een geneesheer in de levensdoeleinden van zijn patiënte’ onvoldoende was om
het belang van het jonge leven op te offeren. Het ging er dus om dat hij alléén
opgetreden was. Het vonnis memoreerde daarbij dat Storm de patiëntes helemaal
niet gekend had, voordat ze voor een abortus bij hem kwamen; hij kon dus helemaal
geen gefundeerd oordeel hebben over de psychische gesteldheid van deze vrouwen
en de mogelijk onhoudbare conflicten ten gevolge van een zwangerschap.57
De eerste besprekingen getuigden van ongeloof en verbijstering. Storm verzocht
het bestuur hem op non-actief te stellen.58 Maar het bestuur wilde dat niet, de
vertegenwoordiger van de artsen, Kijzer, vond dat ‘onwaarachtig’ en meende dat
Storm zich beter zelf terug kon trekken. En dat wilde Storm weer niet; het zou de
steeds weer herhaalde tegenstelling zijn in het zich ontplooiende drama. Op 28 maart
1953 overlegde het bestuur uitvoerig met een ruime vertegenwoordiging van de
artsen, die zich hard opstelden: Storm was niet te handhaven, dat zou donquichotterie
zijn. Storm had bijzonder onverantwoord gehandeld. Dr L. Swaab bestreed dat Storm
een bijdrage had willen leveren aan de verandering van de abortuswetgeving, want
hij had alles stiekem gedaan. Hij herinnerde aan de hoogleraar gynaecologie Hector
Treub, die uit woede over het uitblijven van een regeling van medisch geïndiceerde
abortus de officier van justitie placht op te bellen om aan te kondigen dat hij een
abortus ging verrichten; dat was principieel.59 Daaruit was de ongeschreven regel
voortgekomen, dat een arts gedekt door twee collega's niet vervolgd werd, maar die
regel kwam door dit soort optreden op losse schroeven te
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staan. Storm had nooit ‘handtekeningen gevraagd’, zoals dat in het jargon heette.
Alle tien aanwezige artsen drongen aan op het vrijwillig terugtreden van Storm.60
Tot de rest van het bestuur drong deze ondubbelzinnnige houding nog niet direct
door, vooral Nabrink bleef Storm verdedigen en wegen zoeken om hem te handhaven,
achteraf gezien niet op de handigste manier. De Ledenraad stelde zich voorlopig
achter het bestuur op.61 Discussies in regionale bijeenkomsten maakten duidelijk dat
de meerderheid van de leden meende, dat Storm niet te handhaven was. Het. bestuur
wilde niet schorsen, omdat dat een strafmaatregel zou lijken en klampte zich vast
aan het idee dat Storm zich rnoest kunnen verdedigen. Het weigerde hem af te zetten
zolang hij dat niet kon.62 Storm liet uit de gevangenis weten niet zelf te zullen
bedanken en in hevig geïrriteerde sfeer schorste het bestuur hem tot het congres dat
over hem zou oordelen.63 In diverse vergaderingen werd opgemerkt dat de kranten
nauwelijks melding van de affaire maakten en dat vooral de katholieke bladen geen
rel schopten. De NVSH had dankbaar te zijn voor de watersnoodramp en de dood
van Stalin, die de kranten bezig hielden. Toch is het volgende pareltje uit De
Gelderlander geplukt. Dat blad signaleerde, dat Storms naam uit een advertentie van
de NVSH geschrapt was. ‘Is deze geestelijke Beria thans weggezuiverd, nadat hij
met de politie in aanraking kwam?’64
De uitleg van zijn handelwijze die Storm vanuit de gevangenis de organisatie deed
toekomen, maakte zijn positie er niet beter op. Het hoofdbestuur weigerde een
beschouwing van Storm te verspreiden, waarin hij inhoudelijk op zijn motieven en
standpunten inging, met het argument dat het onjuist was leden van de NVSH als
leken te laten oordelen over dergelijke overwegingen.65 Het is aannemelijk dat de
‘Apologie Storm’ in het archief-Nabrink deze tekst behelst. De enige fout die hij
daar wilde toegeven was dat hij verhinderd had dat in de NVSH aandacht aan abortus
werd gegeven. Zijn motief was dat de propaganda voor geboortenregeling geremd
zou worden door de koppeling aan actie voor herziening van de abortuswetgeving.
‘Dit opportunisme zie ik thans als schijnheilig.’66 Tegen de tijd dat het congres
naderde, was de roep om Storm niet alleen als voorzitter en medicus van de NVSH
weg te sturen, maar hem ook als lid te royeren, sterker geworden. De artsen waren
furieus omdat hun duidelijke eis niet gehonoreerd was. Nabrink verdacht Swaab
ervan een klacht tegen Storm bij de Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunst te
willen uitlokken. De artsen verhardden in hun standpunt door de publikatie van de
‘Organisatorische verantwoording van mijn beleid als Voorzitter van de N.V.S.H.’
die op 15 oktober verschenen was.67 Daarin kwam de zinsnede voor: ‘Reeds geruime
tijd was vrij algemeen bekend, dat ik op dit gebied mijn eigen opvattingen had en in
toepassing bracht. Daarvan is door mij
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Motie Geneeskundige Raad. Archief Van Emde Boas op briefpapier Levie-Frankenhuis.
Ledenraad NVSH 28 maart 1953.
Archief NVSH HB Stichting 25 april 1953.
Archief NVSH HB NVSH 1 juni 1953.
De Gelderlander 18 juli 1953. De toespeling heeft betrekking op de liquidatie van Stalins
laatste chef van de geheime politie L. Beria.
Archief NVSH HB NVSH (30 oktber 1953) 9.
IISG Archief Nabrink, map 32 ‘Apologie Storm’.
Ledencontact 1953 (afl. 27).
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ook nimmer een geheim gemaakt. Wel heb ik steeds, gezien mijn representatieve
functies bij N.V.S.H. Stichting en V.A.R.A., nagelaten propaganda voor mijn ideeen
te maken.’ In alle toonaarden ontkenden de artsen op de hoogte te zijn geweest,
hoewel één minder prominent lid, Hannig, toegaf ‘wel iets geweten te hebben’. Van
Emde Boas achtte Storms suggestie de ‘gevaarlijkste uiting voor de organisatie die
tot nu toe in deze hele zaak is gevallen’.68 Als de artsen Storms gedragslijn kenden
vóór zijn veroordeling waren ze medeplichtig. De psychiater E. de Wind voorzag
dat als Storm gehandhaafd werd dit toestanden zou geven ‘waarin hijzelf geraakt is,
n.l. dat hij een patiënte met geweld uit de spreekkamer heeft moeten verwijderen
omdat “allerlei vriendinnen wel geholpen waren door Storm”.’ Op deze vergadering
spraken de artsen voor het eerst met Storm. Hij legde uit dat hij niet bedankt had als
voorzitter omdat dat het erkennen van onjuist handelen zou hebben ingehouden.
Verschillende aanwezigen probeerden Storm een uitspraak te ontlokken of hij het in
voorkomende gevallen weer zou doen en vanaf dat moment liep de discussie uit de
hand in een grimmig langs elkaar heen praten. Het had Storm gespeten ‘dat enkelen
van U een houding hebben aangenomen (...) alsof ik aan de lopende band, willekeurig
iedereen maar geholpen zou hebben op een slordige manier. Voor mij is het stellig
de vraag in hoeverre ik de wet overtreden heb als men zegt, dat de zin der wet is:
“Straffeloos is [de medicus die handelt volgens de regelen der geneeskunst]”. Het is
dus mijn persoonlijke opvatting en het zou mij zeer spijten als de houding van de
medici ineens zou zijn: “Storm heeft het maar gedaan en nu zijn wij kwetsbaar
geworden als wij ons niet van hem distancieren.”’ Hij bleef dus verwachten dat de
artsen zijn handelwijze zouden steunen, maar dat was een volledige misrekening.
Nadat Storm het overleg verlaten had namen zij met veertien tegen twee een motie
aan dat Storm in geen enkele medische c.q. propagandistische functie te handhaven
was.69 In hun actie schuwden ze geen middel meer: Van Emde Boas verklaarde Storms
gedrag in het NVSH-bestuur vanuit diens ‘narcistische neurose’.70
Het buitengewoon congres op 22 november l953 werd een zeer pijnlijke ervaring.
Storm beet zich vast in de voorstelling dat hij niet een onverantwoordelijke solist
was geweest, maar iemand die zorgvuldig de grenzen van wat onder de vigerende
wet mogelijk was had afgetast. De Geneeskundige Raad had volgens hem ongeveer
de houding aangenomen van: ‘wij hebben wel gedacht dat er geknoeid of dat er
geleurd zou worden met handtekeningen, maar dat je uiteindelijk de moed opbracht
om het zonder handtekeningen te doen, dat hebben wij niet geweten.’ Zo was hij tot
martelaar gemaakt, maar ‘ik heb alleen de wetgeving willen beschuldigen’.
Daartegenover betoogde het bestuur dat hem zo lang had proberen te sauveren, dat
hij de organisatie ernstige schade had toegebracht door niet te zeggen wat hij deed
en door het bestuur niet op de hoogte te stellen van de tegen hem voorbereide
rechtszaak. Zijn verdediging liet geen andere conclusie toe dan schorsing.
Beschuldigingen over een vermeend anti-semitische uitlating van Storm maakten
het
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Archief NVSH HB Stichting met Geneeskundige Raad 24 oktober 1953.
Geneeskundige Raad 24 oktober 1953. Wie de tegenstemmers waren weet ik niet, maar
omdat niemand Storm verdedigde in het overleg is het aannemelijk, dat de tegenstemmers
de motie niet hard genoeg vonden.
Archief NVSH HB NVSH 30 oktober 1953.
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allemaal nog erger. Toen uit een rumoerig wordende zaal zijn onmiddellijke royement
geëist werd, sloegen de stoppen door. Het congres stemde uiteindelijk voor zijn
oxtslag als consultatiebureau-arts, maar wees zijn royement als lid van de NVSH
af.71 Storm voelde zich na het congres ‘verraden’.72

Het streven naar ingroeien in de maatschappij
Na een onoverzichtelijke reeks ruzies koos de NVSH Nabrink niet als voorzitter,
waarna hij de eer aan zichzelf hield en uit het hoofdbestuur verdween. Een belangrijke
rol speelde een anonieme ambtenaar op het ministerie die Haagse NVSH-ers
waarschuwde dat ‘Nabrink inderdaad het contact met de overheid bemoeilijkt en dat
er in de leiding van de organisatie een aantal communisten zitten, zodat men de
N.V.S.H. als een communistische mantelorganisatie zou kunnen beschouwen.73 Op
het congres in mei 1954 was volgens de ‘oppositie’ de keuze: ‘wil men sexuele
hervorming of Koninklijke goedkeuring.’ De goedkeuring was dringend nodig om
de hulpverlening professioneel te kunnen uitbreiden, ‘Duizenden huilen om onze
hulp.’ Met 106 tegen en 84 stemmen voor werd Nabrink weggestemd. De kleurloze
Jac. L. Griep die geen partij had gekozen, werd voorzitter.74 Constandse probeerde
Nabrink te troosten, hij was verrast door het gekonkel in de NVSH, ‘zelfs het geloof
in de “democratie in het klein” wordt erdoor geschokt.’ Een nog steeds gedeprimeerde
Nabrink antwoordde dat hij het werk heel erg miste. Hij dacht dat het besluit met
Ria [de Korte] te gaan leven ‘wat natuurlijk weer een andere groep kleinburgers boos
heeft gemaakt’ hem de das had omgedaan.75
Het nieuwe bestuur zat met dezelfde problemen als het oude. In 1954 was er bijna
paniek over de grote groei van de organisatie. Er zat niets anders op dan professioneel
management binnen te halen, maar hoe? Plannen hiervoor botsten meteen met de
‘democratie’ in de NVSH. De NVSH mocht dan meer dan 100.000 leden hebben,
verreweg de meeste waren ‘begunstigende’ leden en slechts 2000 waren ten tijde
van de affaire-Storm ‘werkend’ lid. En daarvan waren het maar weer enkelen die op
de vergaderingen kwamen, maar die vonden wel dat de leden in het dagelijkse werk
de meeste invloed moesten hebben. Het waren vooral communisten die zich verzetten
tegen beroepsbestuurders. In de vakbonden kwam Jan-de-Arbeider er niet meer aan
te pas, de NVSH moest van de leden blijven.76 Het aantal werkende leden nam wel
wat toe, maar stelde toch niet veel voor. Op het congres in 1957 werd bezorgdheid
uitgesproken dat het een sterk argument
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Ledencontact 1954 (afl. 32) bijna stenografisch verslag, 55 bladzijden lang. De felste aanvallen
op Storm kwamen op dit congres van de zijde van communistische NVSH-ers, zoals Magda
van Emde Boas (echtgenote van Coen) en Jules de Leeuwe (afd. Den Haag). De voorzitter
van de afdeling Amsterdam, het CPN-lid Nel Postma trad na het congres af omdat Storm
werkend lid van de NVSH mocht blijven.
Joop van Tijn, ‘Dr. W.F. Storm: Aan ophouden heb ik nooit gedacht’, Vrij Nederland (6
november 1971) 5 en 7.
Archief NVSH DB NVSH 11 mei 1954.
Congres NVSH 29 en 30 mei 1954. Verslag in Ledencontact 1954 (afl. 36).
IISG Archief Nabrink, map 74.
Ledencontact 1955 (afl. 39), H.F. van Leeuwen.
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voor de tegenstanders zou zijn als ze hoorden dat de NVSH maar 3000 mensen achter
haar beginselen gekregen had.77 Een enquête in 1958 zegt iets over de leden van de
NVSH. ‘De zelfstandigen - de kinderrijkste groep in ons land - zijn in de NVSH zeer
zwak vertegenwoordigd, niet geschoolde arbeiders ontbreken weliswaar niet, maar
zijn toch sterk ondervertegenwoordigd. De NVSH blijkt vooral die groepen aan te
spreken, welke men tegenwoordig wel samenvat onder de naam “nieuwe
middenstand”, ambtenaren, onderwijzers en leraren, kantoorbedienden,
toezichthoudend personeel, hooggeschoolde arbeiders e.d.’78 Een opmerkelijke
uitkomst van nader onderzoek onder de leden was dat van de 50.000 leden uit 1949
er in 1958 28.000 nog steeds lid waren.79 De groei van het ledenaantal was
spectaculair. De 100.000 werd gehaald in mei 1955; in maart 1960 waren er 150.000
leden en in juli 1964 waren het er 200.000.80 De daling begon spoedig daarna.
In de pogingen het leiden van een massaorganisatie te leren, begon het bestuur
zich te laten adviseren door reclamedeskundigen. Die wilden meteen de naam NVSH
veranderen en in ieder geval moest het blad anders gaan heten. Verstandig Ouderschap
was ronduit ‘afschrikwekkend’.81 Maar het duurde nog tot 1967 voor het Sextant
werd. Met de aanpassing van het massakarakter van de organisatie gingen wel enige
intellectuele pretenties overboord. Constandse's opvolger bij Verstandig Ouderschap,
Arie Pleysier, was in 1956 ‘tot de conclusie gekomen dat men de leesbaarheid van
V.O. op een iets lager niveau moet brengen en men de lezers meer eenvoudige leesstof
aan moet bieden.’82 De leden kregen geen boodschap meer mee, maar leesstof.
De ontreddering in de NVSH na de verschrikkelijke vergaderingen waarin Storm
ten onder ging was groot, en werd versterkt omdat zoals zijn opvolger Jac. L. Griep
analyseerde, Storm gezien werd als ‘centrale leider’. Ook Griep had kennelijk Erich
Fromm gelezen. ‘Voor een deel is dit te wijten aan het feit.dat de NVSH een tehuis
wil zijn voor politiek daklozen, voor religieuze indifferenten en voor
wereldbeschouwelijk ongeschoolden, die zich van allerlei banden hebben bevrijd,
doch met deze vrijheid in de wereld eigenlijk weinig raad weten en rijp zijn voor de
aanvaarding van een charismatig [sic] leiderschap.’ Dankzij de NVSH waren ze
misschien dan wel in het reine gekomen met de seksualiteit, maar ze hadden nog
grote moeite met hun ‘zelfverwerkelijking’. De NVSH was intensief op zoek naar
een wereldbeschouwing om dit vacuüm te vullen, maar het was natuurlijk uitgesloten
dat daarover in dit gezelschap overeenstemming te vinden zou zijn, men was dan
ook heel tevreden met Grieps conclusie dat die in een ‘middenweg’ gezocht moest
worden, maar zelfs waartussen bleef schimmig, de psychoanalyse zou een rol kunnen
spelen.83 Misschien maakte de NVSH de seksualiteit wel te belangrijk. In het
hoofdbestuur bestond verregaande overeenstemming dat ‘men zijn le77
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A. Pleysier op 3e Buitengewoon Huishoudelijk Congres NVSH 17 november en 18 december
1957. Verslag Ledencontact 1958 (afl. 61).
C.E. Vervoort, “Nieuws uit de enquête”, Verstandig Lidmaatschap 1 (1959) (afl. 6).
Vervoort, ‘Nieuws uit de enquête’ (vervolg), Verstandig Lidmaatschap 3 (1961) (afl. 4) 2-3.
G. Nabrink, Seksuele hervorming in Nederland. (...) (1978) 386.
Archief NVSH HB NVSH 3 juli 1954. De argwaan tegen public relations bleef sterk. 1958:
‘Voor je het weet neemt zo'n reclameman het beleid over’. HB NVSH 22 november 1958.
Archief NVSH HB NVSH 1 december 1956.
Archief NVSH HB NVSH 12 februari 1954, Beleidsbespreking. Zie ook de volstrekt
richtingloze discussie n.a.v. een nota van Griep HB NVSH 11 september 1954. Zoekend
naar een nieuw ideologisch fundament werd ook opgemerkt dat de psychoanalyse de
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vensbeschouwing niet kan bouwen op sexualiteit, maar (...) laten we er van uitgaan,
dat als die sexualiteit kapot is, er van de rest niet veel terecht komt’.84 Deze aarzeling
is kenmerkend voor de tweede helft van de jaren vijftig. ‘Invoering van anticonceptie
lost een probleem op en creëert er een paar andere. (...) Een vergaand gevoel van
innerlijke en sociale vrijheid op sexueel gebied garandeert op zichzelf niet dat de
persoonlijkheid zich beter ontplooit, huwelijken beter slagen etc. Er zijn nog andere
angsten en onzekerheden. (...) Er is nog machtsstrijd tussen man en vrouw, er is
contactloosheid tussen de mensen onderling, en er is het verlammende gevoel in een
maatschappij te leven die tegenover het collectivisme van Oosterse reuzenvolkeren
met lege handen staat.’85 De NVSH-ideologen kenden hun existentialisten; er is veel
sprake van angst en twijfel aan de mens. Maar zoals Griep op het demonstratief
congres bij het inschrijven van het 100.000ste lid in 1955 zei: de NVSH zocht de
totaliteit van de mens. ‘Sexuele hervorming werd (...) de sleutel tot een nieuwe inhoud
van het menszijn, waarin de angsten van de mens voor zichzelf, ook de angst voor
zijn sexualiteit, omgezet zijn in een nieuwe beleving. Wanneer U mij dus vraagt, wat
wij vandaag demonstreren, dan is het antwoord: wij demonstreren het komen van
een nieuwe mens.’86
De toegenomen onzekerheid of de NVSH wel iets te bieden had blijkt in de
volgende overpeinzing van voorzitter Jacques L. Griep: ‘Het lijkt wel eens
buitengewoon gevaarlijk het kader te belasten met ideologische inzichten waartegen
ze nauwelijks of niet bestand zijn. De achtergrond van ons kader is vrijwel altijd een
opgewoelde achtergrond, waarin spanningen leven van een afgedankte
wereldbeschouwing met een mogelijke nieuwe wereldbeschouwing. (...) Laten wij
in ons optreden naar buiten de discipline opbrengen dat wij ons kader voorlopig (...)
niet belagen met al te nieuwe ideeën waarmee ze toch geen raad weten.’87 De oude
ideologie was niet meer in overeenstemming met het massakarakter van de
organisatie,88 maar de bestuursleden waren niet erg geïnteresseerd in principiële
besprekingen.89 Zo bleef het actueel om te zeggen dat de NVSH haar
sociaal-pedagogische taak krachtig ter hand moest gaan nemen, en gebeurde er nooit
iets anders dan het, herhalen van dit soort open deuren.90 Kampend met
beschuldigingen dat de NVSH de seksualiteit veel te belangrijk maakte, verviel men
in diepzinnigheden als: ‘Iemand vraagt ons of een gezonde seksualiteit voor ons de
zin van het leven is. Uit
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oorspronkelijke statuten van de NVSH wel erg sterk gekleurd had. HB NVSH en Stichting
29 oktober 1956. Een commissie nam het artikel waarin de termen ‘sublimatie’ en
‘verdringing’ gebruikt werden onder de loep. HB NVSH 13 april 1957. Dit soort Freudiaans
taalgebruik verdween uit de grondslag.
Archief NVSH HB NVSH 11 september 1954.
H.E. Derksen, in Ledencontact 1955 (afl. 39) 7-8.
Congresrede Demonstratief Congres 15 mei 1955. IISG Archief Nabrink, map 87.
Archief NVSH HB NVSH 3 december 1955. Andere bestuursleden constateerden dat ondanks
het vele gepraat over ideologie in het oude HB ‘er practisch geen ideologisch beleid gevoerd
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Archief NVSH HB NVSH 10 mei 1958, Co Vervoort.
Archief NVSH HB NVSH 4 april 1959.
Bijvoorbeeld nog eens zeer uitvoerig voorzitter Griep op jubileumcongres 16 september
1961, Verstandig Lidmaatschap 3 (1961) (afl. 5).

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

164
ons streven naar gezondmaking van het geslachtsleven heeft hij menen te begrijpen
dat er voor ons niets anders bestaat. Het antwoord zou heel kort kunnen luiden: Nee,
het is niet de zin van het leven, maar een gezond geslachtsleven is nodig om zin in
het leven te hebben.’91

De kwestie van het voorechtelijk geslachtsverkeer
Waar het in dejaren vijftig in het debat over seksualiteit voor het laatst om draaide
was de ‘erkenning’ van seksuele activiteiten vóór het huwelijk. Dat is natuurlijk zo
oud als de wereld, maar de erkenning dat het gebeurde kwam de autoriteiten tot ver
in onze eeuw niet over de lippen. Het openlijk vermelden ervan als iets anders dan
puur onwenselijk werd ook in de NVSH lang omzeild. In de eerste jaren werd de
mogelijkheid van buitenechtelijke sex in Verstandig Ouderschap nog wel eens in
positief verband genoemd, maar hierop kwam altijd protest en in de jaren van streven
naar koninklijke goedkeuring werd dit geheel vermeden.92 Jongeren moesten wel
geholpen worden, maar de wet verbood dat onder de achttien jaar. Rond het einde
van de oorlog was dit duidelijk een bespottelijke illusie geworden. De artsen in de
consultatiebureaus wilden toch meer zekerheid; zelfs in deze kring keurden lang niet
allen het goed dat jongeren steeds vroeger met elkaar naar bed gingen.
Nu was er kort na de oorlog onduidelijkheid over de leeftijd waarop middelen
verstrekt mochten worden, de Geneeskundige Raad besloot in 1948 eens te laten
uitzoeken of dit beneden de achttien jaar strafbaar was. De eigen oudere garde van
de consultatiebureaus had overigens ook moeite met de jeugd: Dr Marx van het
Rotterdamse bureau, een oude NMB-veteraan, wilde eigenlijk aan ongehuwden
beneden de 21 jaar alleen condooms adviseren.93 Hij weigerde zelfs een meisje (geen
leeftijd genoemd) een pessarium te geven, toen ze in 1950 met haar moeder op het
Rutgershuis kwam. Een medewerkster deed het later wel; de betrokkenen kregen
een excuus-brief van het bestuur, maar in hun vergadering overwogen de bestuursleden
dat ze ‘op dit gebied medici niet [konden] voorschrijven wat ze te doen hebben’94 In
1953 was juridisch duidelijkheid ontstaan. Marx deelde mee ‘dat bij hem een meisje
is geweest dat toen zij nog minderjarig was, een P.O.-advies verstrekt is. Mag dat
onder de 18 jaar verstrekt worden als de moeder er bij is?’ Dr J.M.R.A. Kijzer (*1891)
de immens populaire patriarchale arts die de rubriek ‘Wij Willen Weten’ verzorgde,
wist zeker dat dit verboden was, maar Van Einde Boas wierp de vraag op of hij als
hij een lezing op een middelbare school hield soms moest zorgen dat alle leerlingen
beneden de achttien verwijderd werden? Die regel was toch helemaal niet na te
leven?95 In de NVSH wilde men in ieder geval vanaf achttien iedereen die daarom
vroeg helpen. Ria de Korte merkte fel op: ‘Als spre-
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ker wijst men de weg aan 19-20 jarigen, en deze worden weggezonden of afgescheept
met preservatieven.’96 Was dat nu seksuele hervorming? Toch hield ook deze
onafhankelijke vrouw de fictie in stand, dat ze de achttien-jarigen niet de weg wees.
De artsen waren wat gegeneerd; als Marx zelf geen pessaria aan ongehuwden wilde
geven moest hij ze wel naar een ander bureau-arts verwijzen die dat wel deed.97 In
het blad was de toonzetting nog voorzichtiger. In een ‘Overpeinzing’ liet ene ‘Riekje’
weten geen spijt te hebben zich te hebben gegeven bij vroegere verliefdheid, maar
ze is daarbij vooral dankbaar aan haar moeder die verstandig voorlichting gegeven
had. ‘Hoeveel mannen zijn er niet, die de eerste liefdevolle overgave van de vrouw
tot een hel van angst en pijn maken, door hun niets ontziende hartstocht en ruwe
begeerte?!’ Hierop reageerde J. Schuier, arts aan het consultatiebureau Leeuwarden.
‘Er komen op het C.B. wel enkele “Riekjes”. Riekje kan gerust zijn, de “Riekjes”
worden geholpen, maar dit geschiedt dan uitsluitend in overleg met hun verstandige
ouders. Pas na ernstige overwegingen van voor en tegen wordt de hulp verleend.’ In
die ernstige overwegingen zou vast moeten komen te staan dat ‘beide partijen
volkomen bereid zijn’ een huwelijk te sluiten, maar wat hiervan in de praktijk terecht
kwam (artsen werden verondersteld acht patiënten per uur te helpen, sommigen
haalden twaalf per uur) laat zich raden.98 In Amsterdam vroeg Swaab in 1955 zich
af of artsen eigenlijk strafbaar waren als een zeventien-jarige patiënte opgaf achttien
te zijn. Hier zou eens naar geïnformeerd worden.99 In 1960 liet dezelfde arts nog eens
vastleggen, dat het de beheerder van de consultatiebureaus zou zijn, die zorg droeg
voor de controle op de leeftijd.100
De NVSH verdedigde zich tegen beschuldigingen van het uitdragen van een ‘doe
maar aan’-moraal met beschouwingen als de volgende in Verstandig Ouderschap.
‘Wij gaan wel degelijk uit van de noodzaak van een verantwoorde keuze tussen twee
partners, omdat de sexuele gemeenschap niet slechts een lichamelijke, maar ook een
psychische daad is. Voor ons zijn lijf en ziel niet van elkaar te scheiden. (...) Zonder
vrijheid, vriendschap, vertrouwen, respect, dankbaarheid, enz. - alle “geestelijke”
voorwaarden - is sexuele gemeenschap geen bron van werkelijke vreugde. (...) Wij
erkennen geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid.’101 In de periode voorafgaande
aan de koninklijke goedkeuring bleef het bestuur schichtig als buitenechtelijk
geslachtsverkeer ter sprake kwam. Op een huwelijksschool was een vraag gesteld
waarom het eigenlijk beter was voor hethuwelijk geen verhouding te hebben. De
inleider was hier niet op ingegaan, maar enige werkende leden, die bij de organisatie
van de bijeenkomsten hielpen hadden na afloop gretig nagepraat. ‘Storm en Nabrink
vinden dit wel uitermate gevaarlijk.’102 In Verstandig Ouderschap vermeed men het
onderwerp eigenlijk, althans iedere generaliserende uitspraak werd ontweken, toch
wel een teken, dat in het
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Archief NVSH DB Stichting 27 juni 1953.
Archief NVSH DB Stichting met Geneeskundige Raad 7 juli 1953. Marx liet zich niet
overtuigen en bleef tot zijn terugtreden wegens ziekte in 1955 medisch leider in Rotterdam.
Verstandig Ouderschap 35 (1955) (afl. 1) 5 en 35 (1955) (afl. 2) 18.
Archief Van Emde Boas Notulen stafvergadering A.J. Huis Amsterdam 29 juni 1955.
Archief Van Emde Boas DB Stichting met DB Geneeskundige Raad 22 maart 1960.
‘Kuisheid en goede zeden’, Verstandig Ouderschap 31 (1951) (afl. 8) 7.
Archief NVSH DB NVSH 20 januari 1953.
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streven naar respectabiliteit de werkelijk dagelijkse problemen van het seksuele leven
al bijna taboe werden. Een advies in de populaire rubriek Wij Willen Weten, waarin
de ontdekking door een moeder dat haar zoon met zijn verloofde naar bed ging als
schokkend gekenschetst was, riep weer protest in het bestuur op.103 Een verhaaltje
van Cri Stellweg in Verstandig Ouderschap in 1958 over meisjes die tijdens kamperen
op Texel met vakantievriendjes naar bed gaan, waar alleen maar positief over
geschreven werd - de meisjes hadden het ‘heerlijk gehad’ - leidde tot protest van ds.
J. van Beek. Het werd bij mijn weten de eerste gelegenheid, waarbij de NVSH
volhield. Oude slagzinnen bleven daarbij van kracht. ‘De Ned. Ver. voor Seksuele
Hervorming ontving haar opdracht uit de seksuele nood van de mensheid.’104 In 1959
was er een onderzoek naar de beeldvorming rond de vereniging. ‘Steeds weer kwam
in de interviews naar voren dat de N.V.S.H. zou aanzetten tot promiscue sexueel
gedrag.’105 De reacties in het bestuur waren nu anders dan in de vroege jaren vijftig:
‘Als gezegd wordt dat men de NVSH verdenkt van promiscuïteit is dit (...) altijd een
oordeel dat ten dele juist is en ten dele zelfs gunstig is voor ons werk.’106 Ondanks
alle aarzelingen was eind jaren vijftig in de NVSH de teerling geworpen: ook vóór
het huwelijk kon het heel goed gaan. Maar degenen die het huwelijk als enige
legitimatie loslieten bleven van seksueel verkeer zo iets bijzonders maken, dat een
uitvoerige verantwoording steeds nodig was. Seks als doel op zich zelf is pas later
in het repertoire opgenomen. De propaganda daarvoor is echt een verworvenheid
van de jaren zestig.

Homoseksualiteit
De NVSH nam een zeer behoedzame houding aan ten aanzien van homoseksualiteit.
In 1949 meldde een lid dat een collega ontslagen dreigde te worden bij de Ned.
Huistelefoon Mij wegens homoseksualiteit. Het personeel voerde actie hiertegen;
kon de vereniging ook iets ondernemen? Het antwoord was nee.107 Een advertentie
van het COC werd na lang beraad niet opgenomen in Verstandig Ouderschap, maar
men besloot wel een artikel te laten schrijven. Aldus werd aan het COC meegedeeld.108
Op een artikel van Van Emde Boas, waarin hij de fundamentele bi-seksualiteit van
mensen aanvoerde als argument om homoseksualiteit te accepteren, kwamen wat
protestbrieven binnen. ‘Mr. H.J. Noordewier zou het “de klok terugzetten” vinden,
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Archief NVSH DB NVSH 16 maart 1954. Naar aanleiding van Verstandig Ouderschap 34
(1954) (afl. 3)43.
Verstandig Ouderschap 38 (1958) (afl. 5) 111-114 en 130. Jac. L. Griep in de verdediging
tegen beschuldigingen van libertinisme van de kant van dominee J. van Beek.
‘Liefdesgemeenschap’ was vereist bij seksueel verkeer, maar niemand kon aangeven hoelang
die liefdesgemeenschap diende te duren, dus die alleen in het huwelijk toelaatbaar te achten
was een illusie.
J. Plas, ‘Onderzoek naar de mogelijkheden om tot een publiciteitspolitiek en programmering
voor de NVSH te geraken’. Uittreksel in Archief Nabrink, map 196.
Archief NVSH HB NVSH 13 juni 1959.
Archief NVSH DB Stichting 5 maart 1949.
Archief NVSH DB NVSH 16 oktober 1949.
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ten veel meer driften worden overwonnen, van moord en wreedheid bijvoorbeeld,
welke men toch daarom niet straffeloos kan dulden. Hetero-sexuele handelingen
bevorderen vitale belangen in het menselijke geslacht, homosexuele niet.’ Een andere
briefschrijver voerde aan dat minderjarigen tegen verleiding beschermd moesten
worden. Van Emde Boas antwoordde onder de titel: Gelijke maat. Waarom zou men
met de eis stellen dat minderjarige meisjes tegen heteroseksuele verleiding beschermd
zouden worden?109 Het bleef moeilijk over homoseksualiteit stelling te nemen,
constateerde Constandse. ‘Uitgaande van onze basis, zou men het recht op
homosexualiteit moeten erkennen, maar als vereniging zou men toch geen artikel
kunnen plaatsen onder de titel: “recht op homosexualiteit”.’110 De gevoeligheid voor
wat tegenwoordig correct taalgebruik heet, drong snel door: penningmeester Kreuger
(bepaald geen ideologisch scherpslijper) signaleerde in de Wij Willen Weten-rubriek
in Verstandig Ouderschap de zinsnede ‘verkeerd gericht liefdesleven’.111 Het ging
om een (eerste?) verwijzing naar het COC. ‘Deze organisatie is van grote betekenis
om er voor te zorgen dat mannen en vrouwen met verkeerd gericht liefdesleven niet
worden uitgestoten uit de maatschappij - maar een goed en hoogstaand leven kunnen
leiden.’112 Het volgende nummer rectificeerde: ‘Men vatte dit “verkeerd” niet op als
een ethische veroordeling, hoogstens in de betekenis van “afwijkend”.’113 Najaar
1953 vond een eerste overlegplaats tussen de besturen van COC en NVSH over
mogelijke samenwerking zonder dat dit iets concreets opleverde. Al eerder was aan
het COC meegedeeld dat homoseksuelen op de consultatiebureaus terecht konden;
een rondschrijven hierover was uitgegaan naar de bureaus.114 Publikaties van de
NVSH besteedden regelmatig betrekkelijk welwillende aandacht aan homoseksualiteit;
het sleutelwoord bleef ‘begrip’.115 Maar in 1966 stonden nog artikelen in Verstandig
Ouderschap die als agressieve homofobie werden opgevat.116

Succes en toenemend zelfbewustzijn van de NVSH
Vanaf de oprichting werd overlegd over het verkrijgen van de koninklijke
goedkeuring, die de NMB ooit in 1895 van minister Van Houten had ontvangen,
maar die in 1926 niet verlengd was door minister J. Donner. De betrokken ambtenaren
meldden dat minderjarigen schriftelijk toestemming van hun ouders dienden te hebben
om lid van de NVSH te kunnen worden. ‘Hier kunnen we niet veel tegen doen. Sinds
de oorlog let het departement er streng op, dat de ouderlijke macht niet
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Verstandig Ouderschap 31 (1951) (afl. 1) 6-7.
Archief NVSH HB NVSH 28 juni 1952.
Archief NVSH HB NVSH 25 juli 1953.
Verstandig Ouderschap 33 (1953) (afl. 7 en 8) 123.
Verstandig Ouderschap 33 (1953) (afl. 9) 137.
Archief NVSH HB NVSH 24 okober 1953.
L. Hoorweg in Verstandig Ouderschap 37 (1957) (afl. 3) 51-53.
Het ging dan ook om stukken van de psychiater Van den Aardweg, (Verstandig Ouderschap
1966 (afl. 5) en 1966 (afl. 6) van wie een derde artikel niet meer afgedrukt werd. Voorzitter
Mary Zeldenrust-Noordanus excuseerde zich dat men van deze man een andere instelling
verwacht had. Verslag 14e congres NVSH 5 en 6 november 1966. Ledencontact 1967 (afl.
99) 63
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verkleind wordt.’117 Op het congres in 1952 werd het voorstel dat minderjarigen alleen
met toestemming van de ouders lid konden worden overigens aanvaard. Deze
duidelijke concessie aan de burgerlijke moraal werd verdedigd door de ‘idealist’
Nabrink en na bestrijding door de ‘pragmaticus’ Griep: ‘Aanname van dit voorstel
zou betekenen dat het overgrote deel van de minderjarigen tussen 18 - 20 jaar voor
ons verloren gaat. (...) Straks worden wrj misschien uitgenodigd om terwille van de
koninklijke goedkeuring slechts gehuwden als leden van onze vereniging te accepteren
(...) Is de prijs (...) - het prijsgeven van een groot deel van de jeugd-niet te hoog?’118
In 1952 verzocht de Nationale Commissie van Instellingen voor Zedelijkec
Volksgezondheid om inlichtingen over de vereniging. Die werden verstrekt, hoewel
een gedeelte van het bestuur bang was dat de gegevens tegen de NVSH gebruikt
zouden worden. De NVSH had niets van dit soort contacten te verwachten ‘zolang
de regering blijft toegeven aan de neiging “grote-gezins-politiek” te steunen’.119 Het
bestuur stelde in 1954 vast, dat er geen schot zat in het streven naar
rechtspersoonlijkheid. Minister van justitie A. Donker (PvdA) keek uitsluitend naar
de politieke haalbaarheid en was ‘doof voor juridische argumenten’. De NVSH werd
wel degelijk genegeerd en onvriendelijk buiten de deur gehouden: de vereniging
werd tot 1964 geweigerd als lid van de Nationale Federatie Volksgezondheid. Toen
het Nederlands Gespreks Centrum in 1958 een commissie ‘Opvoeding op het gebied
der seksualiteit’ instelde, mocht de NVSH niet meedoen, hoewel zij donateur was
van dit Centrum, waar veel overleg tussen de zuilen plaatsvond. In 1954 werd de
100ste geboortedag van Aletta Jacobs herdacht, waarbij de organiserende feministen
erin slaagden haar rol bij de introductie van de anticonceptie geheel onder het tapijt
te houden, volgens een verontwaardigde opmerking in het bestuur. In ieder geval in
een film die bij deze gelegenheid over haar leven werd gemaakt werd de
geboortenregeling niet vermeld.120 Ook de universiteit wilde voorlopig niets met de
NVSH te maken te hebben. In 1954 was er geen zaal te krijgen bij de Universiteit
van Amsterdam voor een artsencursus, te organiseren door artsen van de
consultatiebureaus.121
De NVSH werd in de positie van ‘zuil’ gedrongen, maar als dat ter sprake kwam,
was de reactie dat de NVSH geen radiovereniging mocht worden122 en geen ANWB
voor het geslachtsverkeer123. In de tweede helft van de jaren vijftig wilde zo
langzamerhand iedereen wel praten met de NVSH, en de voorwaarden die voor
samenwerking gesteld werden, bevestigden het zelfbewustzijn van de organisatie.
Er werd steeds een toon aangeslagen van: als jullie nu dit doen of dat laten, mogen
jullie meedoen. 'De ene keer was het onze hulpverlening aan iedereen, ongeacht
wereldbeschouwing of staat. De andere keer ons zwijgen over het seksueel verkeer
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Archief NVSH DB NVSH 6 juni 1950.
Congres NVSH 26 en 27 april 1952. Ledencontact 1952 (afl. 22) 18.
Archief NVSH HB NVSH 8 november 1952.
Bijeenkomst HB NVSH met bestuurders gewesten 7 februari 1954.
Gepland waren vier avonden: Kijzer, algemene inleiding, Swaab, techniek anticonceptie,
Van Emde Boas, periodieke onthouding. Professor G. Borst stelde geen zaal ter beschikking.
Archief NVSH HB NVSH 13 juni 1959, Co Vervoort.
Archief NVSH HR NVSH 1 februari 1963, penningmeester Kreuger.
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voor het huwelijk; dan weer ging het erover dat wij te zeer de nadruk leggen op de
seksualiteit, een volgende maal over onze warsheid van morele vooronderstellingen.’124
De koninklijke goedkeuring werd voor de regering zo langzamerhand een probleem,
omdat er een beslissing over genomen moest worden. Als er redenen waren die niet
te verlenen, moest daar de consequentie uit getrokken worden en moest men de
NVSH verbieden en dat wilde toch ook weinigen echt doen.125 Geprobeerd werd de
NVSH concessies te laten doen, zodat het zou lijken dat de vereniging minder
zedenbedervend geworden was. De voorwaarden werden in de NVSH als een zware
aanslag opgevat: men zou pas lid van de NVSH kunnen worden met 21 jaar. In de
Ledenraad roerden Storm en Nabrink zich nog eens (namens de afdeling Amsterdam)
om deze principiële aantasting van de seksuele hervorming te laken. De verdediging
door het bestuur was inderdaad weinig principieel, Griep beriep zich op de
oncontroleerbaarheid van de hulpverlening in de praktijk. ‘Minderjarigen zijn niet
verstoken van onze hulp. Zij kunnen altijd terecht aan onze bureaus. In wezen bestaat
er geen verplichting om een bewijs te overleggen dat iemand op de hoogte is van de
leeftijd van een lid.’126 De boosheid over het wijzigen van de leeftijdsgrens was groot,
maar tevergeefs. Toen alles voor elkaar leek te zijn, ontstond er nog paniek omdat
een commissie met o.a. de sociaalgeneeskundige Prof. A. Querido en de gynaecoloog
Prof. G. Kloosterman concludeerde dat de rubriek Wij Willen Weten in het blad de
geestelijke volksgezondheid bedreigde, omdat adviezen over seksuele
aangelegenheden schriftelijk werden verstrekt. De NVSH maakte zich alweer op om
dit met behulp van andere deskundigen te weerleggen toen op 15 september 1958
minister Samkalden de koninklijke goedkeuring verleende. Het was voorpaginanieuws.
Het was het begin van het definitief doorbreken van het isolement van de NVSH,
zoals vanaf 1959 herhaaldelijk geconstateerd werd. Het rapport De kerk en de NVSH
was vriendelijk van toonzetting, hoewel in het nieuwe zelfbewustzijn weer heel wat
te mopperen viel. Wim Kan en Sieto Hoving maakten waarderende grappen over de
NVSH.127 Het jaarverslag over 1959 vermeldde het lidmaatschap van de Nationale
Vrouwenraad, van het Nationaal Comité van Instellingen voor Zedelijke
Volksgezondheid en van de Stichting Nationale Contact Commissie voor
Gezinsbelangen.128 Maar de succesvolle film Kringloop van de NVSH mocht nog
niet op de televisie. Wel kwam er een einde aan de ‘zaalafdrijving’, de opzegging
van gehuurde zalen door exploitanten die merkten met de NVSH te doen te hebben.
De verstandhouding met de overheid liep niet meteen over van hartelijkheid. In 1960
weigerde de katholieke minister C.J.A.M. van Rooy (sociale zaken en
volksgezondheid) het congres van de International Planned Parenthood Federation,
de internationale anticonceptie-organisatie, in Nederland te openen. Maar in 1965
was het staatssecretaris A. Bartels van de oude
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Verstandig Ouderschap 37 (1957) (afl. 1) 3.
Tessa Luger bereidt een publicatie voor waarin de manier waarop diverse ministeries de
koninklijke goedkeuring behandelden en zich met de NVSH verstonden uit de doeken wordt
gedaan.
Ledenraad NVSH 6 september 1958.
Verstandig Ouderschap 39 (1959) (afl. 6) 138.
Ledencontact 1960 (afl. 72).
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erfvijand KVP die het congres van de NVSH opende en daarbij de NVSH een
waardevolle gesprekspartner noemde.
Het succes lag zwaar op de maag. ‘Achteraf bekeken was immers het leven in
isolement nog niet zo onplezierig en we betrappen onszelf wel eens op een
weemoedige zucht’, mijmerde Griep op het congres in 1960. ‘Isolement heeft een
niet te onderschatten waarde, zeker voor een emancipatiebeweging als de onze.’129
Het triomfalisme in de NVSH brak nu los. ‘Onze positie naar buiten is sterk. Onze
verhoudingen met de buitenwereld zijn in 3 jaar tijd bijzonder veranderd en steeds
vaker klinkt de vraag “N.V.S.H., wat is Uw mening?” of: “N.V.S.H., wat is het
nieuws dat gij brengt?” Steeds veelvuldiger komt het verzoek: Zit aan, spreek mee.’130
De aanpassing aan het succes eiste zijn tol: bezoldigde bestuurders waren
onvermijdelijk, maar de principiële tegenstand was sterk. In de schermutselingen
daarover in 1961 en 1962 sneuvelde voorzitter Griep, die zich tot secretaris seksuele
hervorming had willen laten benoemen. Penningmeester Kreuger bleek in 1963 al
jaren de kas te tillen. Hij werd veroordeeld, evenals een beheerder van het
Amsterdamse consultatiebureau. Mary Zeldenrust-Noordanus kon schoon schip
maken en de gouden periode van de NVSH als bekend Nederlander glans geven. De
stille triomf maakte plaats voor de oorverdovende zelffelicitaties van de seksuele
revolutie. In 1967 werd de anticoncetie helemaal,vrijgegeven..Voor hulpverlening
op basis van een seksuele bevrijdingsideologie leek geen plaats meer; in 1968 vond
een scheiding plaats tussen de consultatiebureaus in de Rutgersstichting en de andere
activiteiten in de NVSH.Daarna begon de onstuitbare instorting.
In de jaren vijftig kreeg een ingrijpende verandering in de. ideeën over seksualiteit
in Nederland zijn beslag. In wetenschappelijke kringen en (semi-)overheidsinstellingen
was tegen 1960 de verdediging van de oude burgerlijk-chnstehjke moraal als iets dat
voor de hele bevolking in het algemeen bevorderd moest worden, losgelaten. De
seksuele revolutie van de jaren zestig was een grote publiciteitsstunt, waarin voor
een massapubliek de nieuwe keuzemogelijkheden op seksueel gebied gepropageerd
werden. In de jaren zeventig kwamen gedrag en ideeën van een grote meerderheid
van de Nederlandse bevolking in beweging, en werd de abortuskwestie in feite
beëindigd. Maar de grondslag van deze veranderingen was al in de jaren vijftig
gelegd. De mens en wisten het alleen nog niet helemaal.
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Ledencontact 1961 (afl. 75), verslag 11e congres NVSH 29 en 30 oktober 1960.
Ledencontact 1962 (afl. 80), verslag 5e buitengewoon huishoudelijk congres NVSH 4 en 5
november 1961.

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

171

Jeugd tussen traditie en moderniteit
Transformaties van naoorlogse jeugdcultuur
en het beheer over de jeugd
Mark van den Heuvel
Inleiding1
De jaren vijftig en zestig zijn ‘in’. Niet alleen in mediakringen, maar ook onder
sociale wetenschappers en historici is de naoorlogse periode een dankbaar onderwerp
van gesprek en onderzoek. Tegelijkertijd lijken deze jaren verder weg dan ooit.
Beelden van toen, van televisies, autoś en brommers en het knusse gezin, roepen een
meewarige glimlach op. Maar voor tijdgenoten waren deze materiële zaken belangrijke
en ongekende symbolen van vooruitgang. De veranderingen in materiële zin
voltrokken zich, in hun perspectief, snel in de jaren vijftig. Daarna nam echter het
tempo van maatschappelijke en technologische veranderingen nog verder toe,
waardoor de naoorlogse periode zo ver weg lijkt. Daarmee verdween de dynamiek
van de jaren vijftig en de vroege jaren zestig al snel achter de horizon. Dit artikel
beoogt de dynamiek van deze jaren op een aantal punten weer bloot te leggen. Hierbij
wordt een lokaal perspectief gehanteerd. Een lokale studie laat van dichtbij zien op
welke manier sociaal-economische en sociaal-culturele ontwikkelingen hun uitwerking
hebben op het lokale krachtenveld en hoe het lokale op zijn beurt weer verder vorm
geeft aan deze ontwikkelingen.
Gegeven de lokale setting, gaat de aandacht specifiek uit naar de transformatie
van het beheer over de jeugd en van het alledaagse leven van jongeren. Juist binnen
het alledaagse leven van jongeren manifesteerde zich de overgang naar een moderne
samenleving, waarbij modern staat voor onder andere toenemende mobiliteit, de
opkomst van de massa-communicatie en nieuwe vermaaksvormen.2 De eerste twee
decennia na de oorlog vormen in dit opzicht een cruciaal tijdvak. In de eerste jaren
na 1945 had immers het traditionele jeugdbestel, met een sterke bevoogding van de
jeugd, nog weinig aan kracht ingeboet, terwijl in de tweede helft van de ja-
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Dit artikel is gebaseerd op empirisch materiaal uit mijn proefschrift, M. van den Heuvel, Van
patronaat tot soos. Een studie naar de reproduktie van jeugdcultuur in een katholieke
industriestad (Tilburg 1993). De citaten zonder nootnummer zijn afkomstig van interviews
met personen die in de jaren vijftig en zestig zijn opgegroeid.
Zie voor een overzicht van de naoorlogse sociale en culturele veranderingen in meer algemene
zin M. van den Heuvel en H. Mommaas, ‘Oorden van vrijheid en vermaak’ in: G. Tillekens
ed., Nuchterheid en nozems. De opkomst van de jeugdcultuur in de jaren vijftig (Muiderberg)
148-165.
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ren zestig de jeugd een eigen jeugdbestel ontwierp waarin voor volwassenen weinig
plaats was. In de tussenliggende periode heeft zich een belangrijke omslag
voorgedaan.
De lokale context is de stad Tilburg, een bij uitstek katholieke industriestad, waarin
tot ver na de oorlog 95% van de bevolking als katholiek stond geregistreerd en die
door de dominante aanwezigheid van de textielindustrie een grote arbeiders bevolking
kende. Daarmee geeft de analyse ook inzicht in de veranderingen die zich binnen de
relatief homogene katholieke zuil in de periode 1945-1965 voordeden.
In het navolgende staan drie elementen centraal: het beheer over de jeugd, de
veranderingen in de jeugdcultuur, en de film, een controversiële, maar bij jongeren
zeer populaire vorm van vermaak. Allereerst echter schets ik de lokale context.

Tilburg: een katholieke industriestad
‘Men zal niet licht iemand vinden, die zelfs bij een vluchtig bezoek aan
Tilburg niet getroffen wordt door het overwegend industriële karakter van
deze stad. Alleen al het silhouet, dat men, komend van welke kant ook, te
zien krijgt, kan er de bezoeker van overtuigen dat de ruggegraat van Tilburg
gevormd wordt door de industrie die her en der haar eenvormige
gebouwencomplexen, bekroond door slanke schoorstenen boven de huizen
verheft. “Niets dan schoorstenen en kerktorens” zal de nuchtere bezoeker
opmerken en de locale dichter vertaalt dit gevoelig en liefdevol in zijn
dialect:’ k zie oe daor zô gére liggen Tilburg, waor ‘k geboren ben, mee
oew kerken en fabrieken, waor ik iedere lijn van ken.’3
Vanuit lokaal economisch perspectief werden de eerste twee decennia na de oorlog
in het algemeen gekenmerkt door een verdere bloei van de Tilburgse textielindustrie
en, vanaf het einde van de jaren vijftig, het begin van een definitieve teruggang ervan.
Vanaf die tijd nam de dienstverlenende sector sterk aan betekenis toe, met name
onderwijs en gezondheidszorg.
De oorlog vormde geen breuk in de economische ontwikkelingen in Tilburg. De
textielindustrie, waarvan de wortels teruggrijpen tot de tweede helft van de
zeventiende eeuw, kende in de eerste jaren na de oorlog nog een sterke groei. Het
aantal arbeidsplaatsen nam tot het begin van de jaren vijftig toe. Het werken in de
textielindustrie was echter niet alom geliefd. Veel mannen namen na de oorlog hun
toevlucht tot andere bedrijfstakken uit onvrede met de lage lonen, het ploegenstelsel
en de slechte arbeidsomstandigheden. Ook meisjes en (ongehuwde) vrouwen keerden
om deze redenen de textielindustrie de rug toe en probeerden een baan te bemachtigen
in andere bedrijfstakken of in naai-ateliers.4 Een voormalig textielarbeider merkt
hierover op:

3
4

Tussen de rails 3 (1954) afl. 5.
R. Heere, ‘Waar bleven de textielarbeiders in Tilburg?’, Maandschrift economie, 12
(1947-1948) 108-116. Zie ook H. Happel e.a., De ondergang van de textielindustrie, III, 't
Fabriek: uitbuiting-onderdrukking-verzet (Tilburg 1980).
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‘Ik zeg altijd maar, van de ene dictatuur kwam je in de andere dictatuur,
dat was het arbeidsgebeuren. Ik was echt ongelukkig van mijn 15e tot mijn
25e jaar, dat opgesloten gevoel, veel moeten werken, vuile arbeid, slechte
arbeidsomstandigheden, veel lawaai, stank, als arbeidsplaats was het
slecht.’
Maar als gevolg van de industriële monocultuur in Tilburg hadden de meeste arbeiders
uiteindelijk weinig andere keus dan te werken in de textielindustrie. Daarom bleef
het tot het begin van de jaren zestig voor veel jongeren vanzelfsprekend om vanaf
het 15e jaar in de textiel te gaan werken. Er werd niet anders van hen verwacht; de
gezinsinkomsten konden zo worden verhoogd, een voor de veelal grote gezinnen
aantrekkelijk zoniet noodzakelijk perspectief. Ook veel dochters werden om financiële
redenen geacht om in de textiel te werken, hoewel volgens de katholieke norm het
werk van dienstbode beter bij hen paste.5
De groei van de textielindustrie na de oorlog was echter de laatste opleving van
deze industrietak in Tilburg. De zwakheid van de industriële monocultuur deed zich
gelden. In de jaren vijftig, toen de meeste textielfabrikanten nog optimistisch waren
over de toekomst, vertoonde het bolwerk reeds scheuren. Waar in Noord Brabant en
in de rest van Nederland het aantal arbeidsplaatsen in de industrie enorm groeide,
kende Tilburg in de jaren vijftig nauwelijks een groei van de werkgelegenheid. Er
werden in de periode 1951-1958 in totaal zes textielbedrijven gesloten; in de eerste
helft van de jaren zestig verdubbelde dit aantal. De dienstensector daarentegen
ontwikkelde zich snel, met name het onderwijs, het bank- en verzekeringswezen en
de zakelijke dienstverlening. Toch verdween met de teloorgang van de textielindustrie
niet onmiddellijk het karakter van Tilburg als industrie- en arbeidersstad. De ‘textiel’
met ‘de lange armen van d' n heer’ was diep doorgedrongen in het lokale sociale
leven.
Het katholieke element was eveneens gezichtsbepalend in de stad. De katholieke
homogeniteit bleef in Tilburg tot ver na de oorlog opmerkelijk goed bewaard. Bij de
volkstelling van 1947 lag het aandeel rooms-katholieken op ruim 95%, even hoog
als voor de oorlog. In 1960 was dit percentage niet veranderd. Voor een belangrijk
deel had de homogeniteit te maken met de geïsoleerde ligging van Tilburg tot het
begin van deze eeuw. Centraler gelegen steden in Brabant zoals Breda en Den Bosch
ondergingen al veel langer invloeden van de randstad Holland. Van de Weijer schreef
in zijn dissertatie uit 1955 over de religieuze praktijk in Tilburg:
‘...tot op de huidige dag blijft Tilburg een provinciestad, die min of meer
beschermd ligt achter de grote rivieren en die het grote verkeer op ettelijke
kilometers ten Westen en ten Oosten aan zich voorbij ziet gaan.’6

5

6

N. Mols e.a., De positie van arbeidersvrouwen in de regio Tilburg tegen de achtergrond van
de opkomst en ondergang van de textielindustrie na 1945, intern verslag, Katholieke
Hogeschool (Tilburg 1981). Dit onderzoek toont aan dat het werk als dienstbode bij veel
meisjes lager in aanzien stond dan het fabriekswerk. Dienstbode zijn, betekende weinig
verdienen, geen vaste werktijden, weinig rechtszekerheid en een ondergeschikte positie.
A. van de Weijer, De religieuse practijk in een Brabantse industriestad.
Godsdienst-sociografische verkenningen in Tilburg (Assen 19551) 130.
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De politieke verhoudingen in Tilburg lieten aan duidelijkheid niets te wensen over.
De KVP was oppermachtig. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1946 stemde
76% van de Tilburgse kiezers op de KVP die landelijk 32% van de stemmen haalde.
De verkiezingen in 194S leverden hetzelfde beeld op. De dominantie van de KVP
zou lang duren. Pas in 1974 zou zij de meerderheid in de Tilburgse gemeenteraad
verhezen.
Toch zijn er in die periode waarin de verzuiling haar hoogtepunt bereikte, de jaren
vijftig, breuklijnen te constateren. Zo vond in 1957 een belangrijke verandering plaats
in de politiek-bestuurlijke verhoudingen. De PvdA, die in de jaren vijftig op winst
stond, behaalde toen haar eerste wethouderszetel. In datzelfde jaar vond er een
burgemeesterswissehng plaats. Burgemeester Becht trad aan, een KVP-er die, gesteund
door PvdA-wethouder Baggerman, de modernisering en vernieuwing van Tilburg
met grote daadkracht ter hand nam. Onder zijn leiding werd, vanaf het einde van de
jaren vijftig, de infrastructuur van de stad ingrijpend gewijzigd.
Ook op andere terreinen zien we een voorzichtige afname van de invloed van de
kerk op het maatschappelijk leven. In de jaren vijftig nam het aantal gemengde
gezinnen, gezinnen voortkomend uit een huwelijk tussen mensen van verschillende
geloofsopvattingen, gestaag toe evenals het aantal zogenaamde andersdenkende
gezinnen. Tegelijkertijd nam het aantal doopsels en het aantal communies af,-ondanks
de sterk stijgende bevolking. De cijfers over het aantal echtscheidingen vormen
eveneens een goede indicatie. Een echtscheiding was een openbare aanslag op de
fundamenten van het katholieke geloof. Hiervoor was meer onafhankelijkheidszin
nodig dan voor het aangaan van een gemengd huwelijk of voor het voorbij laten gaan
van de communie. Tot 1958 liep het aantal echtscheidingen in Tilburg terug, met in
1956 in totaal 11 echtscheidingen. Daarna steeg het aantal tot 42 in 1959, 53 in 1963
en 94 in 19667

Het beheer over de jeugd
De naoorlogse bezorgdheid over moraal, goede zeden en vermaaksvormen was geen
nieuw fenomeen. Zij week niet af van de in de eerste helft van deze eeuw geuite
bezorgdheid over homosexualiteit, gemengd zwemmen, dansen of bioscoopbezoek.
Wel werd na de oorlog, meer dan voorheen, de strijd tegen wat men noemde de
zedenverwildering professioneler en collectiever aangepakt. De jeugd vormde hierin
een belangrijk mikpunt, waarbij zij op twee manieren werd aangesproken: als een
groep die moest worden beschermd tegen de verstedelijking, industrialisatie en het
verlies aan traditionele bindingen en als een te bekritiseren groep vanwege haar
belangstelling voor onzedelijke vormen van vermaak zoals het dansen, het
bioscoopbezoek en het rondhangen op straat. Tegelijkertijd vormde de jeugd als
sociale categorie een aangrijpingspunt voor bestuurders, beleidsmakers en politici
om direct na de oorlog de moraal te restaureren en in de jaren daarna het sociale
beheer verder vorm te geven.

7
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Hoe kreeg in Tilburg het naoorlogse beheer over de jeugd gestalte? In deze paragraaf
ga ik daar op in aan de hand van een analyse van het zedehjkheidsoffensief en van
de onmaatschappelijkheidsbestrijding.

Omwille van de goede zeden
Onmiddellijk na de oorlog ontwikkelde zich vanuit bestuurlijke en politieke kring
een moraliserend vertoog teneinde in sociaal en moreel opzicht orde op zaken te
stellen. De Liagre Böhl en Meershoek beschrijven hoe in Amsterdam een brede
bestuurlijke coalitie, inclusief het communistische dagblad De Waarheid, streefde
naar een snelle restauratie van de moraal.8 Men richtte zich hierbij vooral op de
omgang van jonge vrouwen met Canadese militairen, de ‘jeugdverwildering’, de
‘arbeidsschuwheid’, de zwarte handel en wat men in het algemeen
‘onmaatschappelijkheid’ noemde.
Ook in Tilburg zag men zich geconfronteerd met deze problemen. Vooral meisjes
en jonge vrouwen gaven aanleiding tot bezorgdheid. Zij werden opgeroepen om zich
niet meer in te laten met de geallieerde soldaten die in Tilburg hun 48-uurs verlof
doorbrachten:
‘Bedroeft niet en vergroot niet het leed der moede vrouwen en verloofden
dezer jonge I mannen. Houd op met feesten, uitgaan enz.’9
In dit morele appel speelde het Comité voor Maatschappelijke Wederopbouw een
cruciale rol. Dit comité, opgericht door de Tilburgse hoogleraar economie
Cobbenhagen in november 1944, beoogde via onder meer ‘heropvoeding en
voorlichting van jeugd en volwassenen’ de sociale verhoudingen in de Tilburgse
gemeenschap te herstellen. Binnen het comité waren commissies actief op terreinen
als onderwijs, voorlichting, voedselvoorziening, film en bioscoop, bibliotheek, de
pers, vakopleiding en bedrijfsvrede. De commissies bewerkstelligden vooral dat de
verschillende partijen weer met elkaar in contact kwamen en dat er plannen voor de
wederopbouw van de Tilburgse samenleving werden ontwikkeld. In januari 1946,
iets meer dan een jaar na de oprichting, werd het comité weer ontbonden. De acute
noodsituatie was voorbij; de geallieerde soldaten trokken weg, de zwarte handel
verdween, de voedselvoorziening was weer op peil en de textielfabrieken verhoogden
hun productie.
Daarentegen werd het vraagstuk van de zogenoemde ‘zedenverwildering’ als
structureler van aard beschouwd. Dit ook elders in het land ervaren probleem dateerde
reeds van vóór de oorlog en zou na de oorlog alleen nog maar groter zijn geworden.
De kwestie van de zedelijkheid kwam naar voren op terreinen als de zondagsrust,
het zwemmen en baden, hazardspel en loterij, verdovende middelen, de literatuur,
de bioscoop, het dansen en het toneel. Een in 1950 gepubliceerd rap-
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H. de Liagre Böhl en G. Meershoek, De bevrijding van Amsterdam. Een strijd om macht en
moraal (Zwolle 1989).
Het Nieuwsblad van bet Zuiden (30-12-1944)
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port van het aan de KVP gelieerde Centrum voor Staatkundige Vorming sprak zich
uit tegen het gemengd kamperen of overnachten door ongehuwden en voor een
‘straffe’ leiding bij het dansen. Eveneens toonde het Centrum zich voorstander van
een verbod tot verkoop van voorbehoedmiddelen en van een verscherping van de
wetgeving ten aanzien van homosexualiteit.
Bovengenoemde elementen keerden terug in de door de Tilburgse autoriteiten
gevoerde strijd tegen de onzedelijkheid. Tot aan het begin van de jaren vijftig
bestonden er strenge verboden en regels op terreinen die met de zedelijkheidskwestie
van doen hadden. Gemengd zwemmen was taboe, homosexualiteit bleef, evenals
vóór de oorlog, het grootst mogelijke kwaad, de openbare ruimten in de stad werden
na zonsondergang door de politie gecontroleerd op ‘onwelvoeglijke’ handelingen
en, zoals we nog zullen zien, werden er strenge maatregelen uitgevaardigd ten aanzien
van het bioscoopbezoek.
De opvattingen over deze kwesties veranderden langzaam. De eerste verschuivingen
deden zich voor ten aanzien van het gemengd zwemmen. In 1954 boog een
gemeentelijke commissie zich over dit vraagstuk en concludeerde dat er geen
principiële bezwaren meer golden tegen het gemengd zwemmen; het werd zelfs als
positief bestempeld. Daarmee sloot de commissie zich aan bij de in katholieke kring
steeds méér gangbaar wordende denkbeelden over co-educatie en een natuurlijk
contact tussen de seksen. Hierover werd al in 1949 gepubliceerd in Dux, een katholiek
tijdschrift voor jeugdleiders, door Fortmann en Berger die een voorzichtig pleidooi
hielden voor een niet sekse-gescheiden opvoeding. Daarnaast werden in het begin
van de jaren vijftig pleidooien gehouden voor het gemengd zwemmen in katholieke
tijdschriften als het Katholiek Staatkundig Maandschrift en De Bazuin.
Op andere terreinen was halverwege de jaren vijftig nog weinig te merken van
een andere houding. Ten aanzien van homosexualiteit bleef in Tilburg de vooroorlogse
moraal tot in de jaren zestig gelden. Hoewel onder vooruitstrevende katholieke
priesters, intellectuelen en professionele hulpverleners in de jaren vijftig andere
geluiden te horen waren, werden in Tilburg tal van maatregelen genomen om
homosexuele praktijken tegen te gaan. Vooral de stedelijke urinoirs werden als
gevaarlijke pleisterplaatsen beschouwd. Deze werden dan ook van licht voorzien en,
in navolging van steden als Amsterdam en Den Haag, werd er een verbod
uitgevaardigd om langer dan vijf minuten in een urinoir aanwezig te zijn.
Ook de controle op ongeoorloofde aanwezigheid van de jeugd in openbare parken,
portieken en op afgelegen wegen buiten de bebouwde kom werd tot in de jaren zestig
gehandhaafd. Toch was hierin een verschuiving merkbaar. In 1962 discussieerde de
gemeenteraad over een wijziging in de politieverordening om te kunnen optreden
tegen jongeren die zich in portieken in het centrum van de stad ophielden. In de
discussie werd gewezen op het belang van de handhaving van de openbare orde.
Opvallend was dat met geen woord werd gerept over onzedelijk gedrag of
zedenverwildering, begrippen die een aantal jaren eerder voortdurend door politici
en bestuurders werden gehanteerd. De jeugd was, zoals we ook verderop nog zullen
zien, van object van zorg en bescherming tot object van controle geworden.
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Onmaatschappelijke jeugd
Een belangrijk element in de naoorlogse angst voor zedenverwildering was de
bezorgdheid over wat men noemde de ‘onmaatschappelijkheid’. Ook vóór de oorlog
bestond er aandacht voor het onmaatschappelijke gezin, maar in de jaren veertig,
vijftig en zestig werd de bemoeienis groter en ook professioneler opgezet.
Heropvoeding was, tot begin jaren zestig, het sleutelwoord. Dit resulteerde in
systematische heropvoedingspraktijken waar de gezinsoorden de opmerkelijkste
variant van waren. Gezinnen uit de grote steden werden naar deze op het platteland
gelegen gezinsoorden gebracht om volgens de modernste opvoedingsmethoden
geresocialiseerd te worden.10
In Tilburg was de zorg voor de onmaatschappelijke jeugd en gezinnen tot 1960
in handen van het particulier initiatief. Twee instellingen waren hiervoor
verantwoordelijk: de Stichting Wijkwerk en de Stichting Jeugdzorg en Gezinswerk
Don Bosco. In 1960 kwam het tot een fusie van beide organisaties, die een einde
betekende van de centrale rol van het katholieke particulier initiatief in de zorg voor
de onmaatschappelijken; de lokale overheid werd de primair verantwoordelijke.
De Stichting Wijkwerk was in 1947 opgericht op initiatief van de Tilburgse
kapelaan Soons en van Cobbenhagen, voormalig voorzitter van het Comité voor
Maatschappelijke Wederopbouw. Behalve een subsidie van de gemeente voor de
salarissen en sociale lasten, kreeg men geld van lokale liefdadigheidsinstellingen.
Het wijkwerk was in twee wijken gelokaliseerd. Binnen de kaders van de wijken
werd het gezinswerk en het groepswerk vormgegeven. Het gezinswerk bestond vooral
uit het huisbezoek waarbij aan moeders voorlichting werd gegeven over de organisatie
en budgettering van het huishouden en over de opvoeding van de kinderen. Het
groepswerk was gesitueerd in de wijkhuizen waar jongensclubs, meisjesclubs en
clubs voor mannen en vrouwen werden georganiseerd met zowel vormende
activiteiten, naailes, kookles als vermaak zoals biljarten en tafeltennissen.
Door het werken met beroepskrachten, de maatschappelijk werksters, en door het
oprichten van wijkhuizen bracht de Stichting Wijkwerk de adviezen zoals
geformuleerd in een rapport over de onmaatschappelijkheid in Tilburg uit begin jaren
vijftig, in de praktijk.11 Deze werkwijze betekende een breuk met de traditionele
charitas van vóór de oorlog. Ook vormde zij een eerste aanzet tot de stedelijke aanpak
van de onmaatschappelijkheid zoals die in de jaren zestig gestalte kreeg. Tot die tijd
echter nam Wijkwerk een betrekkelijk geïsoleerde positie in.
De Stichting Jeugdzorg en Gezinswerk Don Bosco was de tweede organisatie in
Tilburg die zich bezig hield met de onmaatschappelijke jeugd en gezinnen. Don
Bosco werd in 1944 opgericht door een pater capucijn en een Tilburgse onderwijzer.
Anders dan de Stichting Wijkwerk richtte Don Bosco zich op de verspreid wonende
onmaatschappelijken in de gehele zuidelijke helft van de stad. In eerste instantie
vormde de jeugd het aangrijpingspunt. Er werden jongens- en meisjesaf-
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A. Dercksen en L. Verplanke, Geschiedenis van de onmaatschappelijkheidsbestrijding in
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Rapport uitgebracht door de commissie ter bestudering van het vraagstuk der
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delingen opgericht die wat activiteiten betreft vergelijkbaar waren met
verkennersgroepen. In 1950 verbreedden de activiteiten zich tot het gehele gezin.
Evenals bij het Wijkwerk nam bij Don Bosco het clubhuis een centrale plaats in en
speelde het huisbezoek een belangrijke rol.
Aan het einde van de jaren vijftig verscheen de onmaatschappelijkheidsbestrijding,
anders dan in de periode daarvoor, hoog op de politieke agenda. In de tweede nota
over de onmaatschappelijkheid in Tilburg, verschenen in 1958 en afkomstig van een
commissie waarin de gemeente sterk vertegenwoordigd was, werd
onmaatschappelijkheid gekarakteriseerd als ‘een bijzonder kompleks verschijnsel’
dat om een ‘geïntegreerde en samenhangende benadering, zowel van de planning als
van het onderzoek’ vroeg.12 Er werd voor een politiek op stedelijk niveau gepleit
waarbij een fusie tussen de particuliere organisaties noodzakelijk was. Dit zou een
systematischer aanpak van het probleem bevorderen en beter aansluiten bij de
subsidierichtlijnen van het Ministerie van Maatschappelijk Werk dat aandrong op
een gecoördineerde en deskundige aanpak van de maatschappelijk onaangepaste
gezinnen.
Deze nieuwe uitgangspunten van de onmaatschappelijkheidsbestrijding vormden
de uitdrukking van twee moderniseringstendensen die zich in de loop van de jaren
vijftig ontwikkelden: professionalisering van de maatschappelijke zorg en
modernisering van de stedelijke ruimte. In de nieuwe aanpak van de zorg voor de
sociaal onaangepasten waren wetenschappelijk onderzoek, sterke bemoeienis vanuit
de gemeente en intensieve sociale begeleiding van probleemgezinnen belangrijke
ingrediënten. Tegelijkertijd werd de modernisering van de Tilburgse stedelijke ruimte
onder leiding van burgemeester Becht voortvarend aangepakt. Tilburg moest een
moderne stad worden en daarvoor dienden er brede doorgaanswegen te komen, moest
de spoorbaan worden opgehoogd en de Koningswei, een volkswijk in het centrum
van de stad waar de Stichting Wijkwerk actief was, worden afgebroken. Met deze
laatste maatregel ontstond het probleem van de huisvesting van onmaatschappelijke
gezinnen, waardoor de gemeente zich tot een actief beleid genoodzaakt zag.
In deze sociale planning en stedelijke vernieuwing in Tilburg, die voor een deel
werden verwoord in de tweede nota over de onmaatschappelijkheid, speelde het
Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant (PON) een initiërende rol. Het PON
ontstond in 1947 als coördinerend platform van standsorganisaties en het particulier
initiatief en ontwikkelde zich in de loop van de jaren vijftig tot een onafhankelijk
onderzoeks- en adviesinstituut op het terrein van de maatschappelijke zorg. Invloeden
vanuit de Verenigde Staten waar industriële en sociale planning niet zonder onderzoek
tot stand kwamen deden zich bij het PON duidelijk gelden. De socioloog Kuypers
die in 1954 bij het PON in dienst trad schrijft in dit verband:
‘Sociologen wisten dat in Amerika nieuwe industriële
ontwikkelingsprojecten voorbereid en begeleid werden door onderzoek.
(...) Zij zagen de maatschappelijke veranderingen niet
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Nota betreffende het beleid ten aanzien van de onmaatschappelijkheidsbestrijding in de stad
Tilburg (1958).
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door een morele bril, maar begonnen zich rekenschap te geven van
verschijnselen als verstedelijking, modernisering, differentiatie van de
samenleving, organisatie. (...) Er is sprake van een landelijke trend die via
de Tilburgse Hogeschool ook in Brabant terecht kwam’.13
De geschiedenis van het Tilburgse onmaatschappelijkheidsbeleid in de eerste twee
decennia na de oorlog werpt een interessant licht op het vraagstuk van naoorlogse
breuk of continuteit. De verleiding is groot om het te plaatsen binnen het kader van
het streven naar herstel van de vooroorlogse verhoudingen en moraal. Immers, de
Stichting Wijkwerk en Don Bosco werden opgericht onder verwijzing naar de
zedeloosheid en maatschappelijke ontwrichting als gevolg van de oorlog. Maar
tegelijkertijd hanteerden beide organisaties nieuwe principes en weken zij sterk af
van de charitas van vóór de oorlog. En de jaren daarna laten zien dat het beleid ten
aanzien van de onmaatschappelijkheid, hoe moralistisch het in onze oren ook mag
klinken, uitdrukking was van vernieuwingen binnen de maatschappelijke zorg en
het ruimtelijke ordeningsbeleid, die zich in de jaren zestig verder voortzetten.14 De
onmaatschappelijke gezinnen werden niet meer zozeer beschouwd als bedreigend
voor de goede zeden, maar als een sociale groep die via moderne methodieken in de
samenleving zou kunnen worden opgenomen.
Het effect van deze ontwikkelingen was dat de rol van het katholieke particulier
initiatief, nog zo dominant aanwezig in Wijkwerk en Don Bosco, naar de achtergrond
verdween. De lokale overheid nam voortaan het voortouw in het maatschappelijk
werk. Daarmee verdween ook geleidelijk de parochie-indeling als basis voor het
maatschappelijk werk om plaats te maken voor de wijkindeling.

Van katholieke jeugdbeweging naar internationale jeugdcultuur
Een veel besproken aspect van de naoorlogse geschiedenis is dat van de opkomst
van een internationaal georiënteerde jeugdcultuur. Rock 'n roll en beatmuziek, nozems
en provo's zijn de opmerkelijkste representaties van de nieuwe naoorlogse
jeugdcultuur. Een essentieel kenmerk hiervan was dat zij niet meer werd bemiddeld
door de lokale jeugdwerkers of de lokale clerus, maar via media als radio, tijdschriften,
platen en televisie. Daardoor kregen de belangrijkste aspecten van de jeugdcultuur
- muziek, mode, dans, gedragsvormen - een nationale en internationale dimensie. De
beginfase van deze veranderingen is te situeren halverwege de ja-ren vijftig; toen
ontstonden er, met name in de vrijetijd, mogelijkheden voor jongeren die een breuk
betekenden met het jeugdleven tot dan toe. De ontwikkelingen in Tilburg illustreren
dit veranderingsproces binnen een katholieke context. Er deden zich zowel belangrijke
verschuivingen voor binnen het katholieke jeugdwerk dat zich vooral richtte op de
twaalf- tot achttienjarigen als in de vrijetijdscultuur van jongeren van ouder dan
achttien jaar.
13
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P. Kuypers, ‘Denken in Brabant. De planologie van levenssferen’ in: De oplossing
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In de eerste tien jaar na de oorlog kende het katholieke jeugdwerk voor twaalftot
achttienjarigen, zoals de verkenners, de gidsen en Jong Nederland, een grote bloei.
Ook de vanuit de parochies opgezette patronaten trokken een groot jongerenpubliek.
Daarmee werd het jeugdwerk van vóór de oorlog voortgezet. Verkenners en gidsen,
de katholieke vorm van de padvinderij, waren ontstaan in 1930, toen duidelijk werd
dat het traditionele patronaatswerk met name jongeren uit middenklasse-milieus niet
aansprak. Ondanks de gemengde gevoelens van het episcopaat, vanwege de
naturalistische elementen in het spel van verkennen, maakte de verkennersbewegmg
tot in de jaren vijftig een sterke groei door. Jong Nederland en het Katholiek Meisjes
Gilde trokken vooral jongeren uit de arbeidersklasse en waren, meer dan de
verkenners, verbonden met de parochie. De activiteiten leken op die van de
verkenners, maar de regels werden minder strak gehanteerd.
In de loop van de jaren vijftig en begin jaren zestig verloren deze strak geleide
jeugdorganisaties aan populariteit. Het ledental liep terug, terwijl de meer open
vormen van jeugdwerk, de jongens- en meisjesclubs in de patronaten, meer jongeren
aan zich bonden dan ooit.15 Het PON publiceerde in 1962 een discussienota waarin
het de teloorgang van de katholieke jeugdbeweging aan de orde stelde. De
jeugdbeweging was, aldus het PON, ten onder gegaan aan het tweeslachtig streven
zowel opvoedingsmiddel als ontmoetingsplek te willen zijn. Ook wees het PON op
de verminderde invloed van traditionele integratiekaders van dorp, parochie, stadswijk
of standsorganisaties.
Ook Dux signaleerde in themanummers in 1957 en 1958 een crisis in de katholieke
jeugdbeweging. De teneur van de artikelen was die van bezinning en heroriëntatie
op het jeugdwerk. De pedagoog Brentjens constateerde dat de jeugdbeweging zich
te veel liet leiden door het culturele erfgoed van een vorige generatie en Stalpers
sprak over een crisis in ‘de gehele pedagogische situatie’ als gevolg van de sterk
versnipperde vrijetijd. Er was geen ‘pedagogische paraplu’ meer waaronder bioscopen,
jeugdsociëteiten, open dansclubs, televisie en radio een plaats konden krijgen.16
Opvallend was dat zowel het PON als de auteurs in Dux zich kritisch uitlieten over
het open jeugdwerk. Het PON zag het als een afgeleide van het traditionele jeugdwerk,
terwijl in Dux op het gevaar van een te grote vrijblijvendheid werd gewezen. Maar
deze kritische houding van katholieke intellectuelen kon niet verhinderen dat de vrije
jeugdclubs sterk groeiden. De activiteiten van deze clubs bestonden uit toneel, sport,
timmeren, metaalbewerken en uit spelletjes- en filmavonden die voor iedere jongere
uit de parochie toegankelijk waren. Deze opzet betekende weliswaar een
modernisering van het katholieke jeugdwerk, maar hield niet onmiddellijk een
vermindering in van religieuze tradities die van oudsher aan de patronaten waren
verbonden. Tot rond 1960 werd in veel patronaten op zondag gebeden, gezongen en
gepreekt en tijdens de jaarlijkse vakantiekampen die tot halverwege de jaren zestig
een succes waren, begon de kampdag met een mis.

15
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Deze open vormen van jeugdwerk bereikten altijd al meer jongeren dan de strakker geleide
jeugdorganisaties, maar vanaf de tweede helft van de jaren vijftig wordt het verschil in bereik
snel groter.
H. Brentjens, ‘Maatschappelijke achtergronden van de crisis in het jeugdwerk’, Dux 25
(1958) (afl. 3-4) 123-133. J. Stalpers, ‘Open jeugdwerk links en rechts bekeken’, Dux 25
(1958) (afl. 25) 53-63.
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De vormgeving van de vrijetijd van oudere jeugd, van ongeveer achttien jaar of
ouder, veranderde in de eerste twee decennia na de oorlog nog ingrijpender en
opvallender. Ook bij deze groep ligt het omslagpunt halverwege de jaren vijftig.
Voor een goed begrip van wat er zich in Tilburg afspeelde is het nodig om allereerst
een aantal algemene ontwikkelingen te beschrijven.
De jongeren die in de jaren vijftig en zestig opgroeiden, verkeerden in een
fundamenteel andere situatie dan hun ouders toen die jong waren. Deze laatste groep
groeide op in een periode van economische crisis, opkomend fascisme, oorlogsgeweld
en in een verzuilde samenleving. De generatie van na de oorlog was daarentegen
jong in de context van economische groei, optimisme over de toekomst,
welvaartsstijging voor iedereen, toename van de mobiliteit en een enorme uitbreiding
van het aanbod van vermaaksmogelijkheden en consumptiegoederen. Vooral in dit
laatste weerspiegelt zich de nieuwe jeugdcultuur. Belangrijke componenten hiervan
zijn muziek, mode, haardracht, dans, nieuwe gedragsvormen en een stijgende
mobiliteit als gevolg van de brommer en de auto. Cruciaal is dat deze jeugdcultuur
niet lokaal van karakter is, maar tot stand komt via een bovenlokale, commercieel
georganiseerde en een op jongeren afgestemde jeugdmarkt die sterke
Anglo-Amerikaanse invloeden in zich draagt.17
Al direct na de bevrijding waren elementen uit de Amerikaanse populaire cultuur
zoals spijkerbroek, kauwgom, dixieland en jazz populair bij de Nederlandse jeugd.
Sowieso ontwikkelde de jeugd in de eerste twee decennia na de oorlog een positief
beeld van Amerika als land van de onbegrensde mogelijkheden.18 Maar het zou nog
tot halverwege de jaren vijftig duren voordat een vrijetijdsstijl ontstond op basis van
de Amerikaanse populaire cultuur. Muziek en films speelden in dit wordingsproces
een belangrijke rol. De Nederlandse jeugd maakte rond 1955 voor het eerst kennis
met de rock 'n roll muziek via Amerikaanse legerbases in West-Duitsland. In de jaren
daarna verbreidde die zich via muziekbladen, jukeboxes, films en, in eerste instantie,
buitenlandse radio. Het zou tot 1959 duren voordat de jeugd volop Amerikaanse en
Engelse muziek op de Nederlandse radio kon beluisteren. In de periode daarvoor
was zij aangewezen op de BBC of de Engelse uitzendingen van Radio Luxemburg.
Wel had men al via films als The Wild Ones, Rock around the clock en Rebel without
a cause de rock 'n roll-cultuur met eigen ogen kunnen aanschouwen.
Ook in Tilburg werd in de tweede helft van de jaren vijftig de nieuwe muziek- en
danscultuur langs deze kanalen vormgegeven. Het katholieke jeugdwerk had hier,
ondanks dat het aan terrein verloor, een aandeel in. Behalve de ontwikkeling van het
open jeugdwerk, wilde het ook de doelgroep verbreden. Voortaan werden ook
activiteiten georganiseerd voor jongeren van achttien jaar en ouder: de instuifavonden
met live muziek of platen waarop men kon dansen. Deze voor het parochiële
jeugdwerk geheel nieuwe activiteiten werden vooral geïnitieerd door jongeren die
steeds vaker zitting hadden in het bestuur van het jeugdwerk. De instuifavonden
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B. Tromp, ‘Reflections on anti-Americanism and Dutch Social Democracy’ in: R. Kroes en
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zijn te beschouwen als voorlopers van de commerciële jeugdsozen zoals die in de
eerste helft van de jaren zestig in Tilburg in grote aantallen werden opgericht. Beide
ontleenden hun succes aan de opkomst van een nieuwe jeugdcultuur, waarin de rock
'n roll en later de beatmuziek een wezenlijke rol speelden.
De rock 'n roll kreeg aan het einde van de jaren vijftig in Tilburg vaste grond onder
de voeten. In die tijd kende de stad nog een bloeiend jazzleven met twee populaire
Jazzbands die op grote dansavonden vooral dixieland-muziek speelden. Zij kregen
gezelschap van ‘rock 'n roll-orkesten’ die geïnspireerd waren door de Amerikaanse
rock 'n roll-muziek. Ook deze orkesten speelden op de dansavonden waar zij behalve
rock 'n roll ook nog traditionele jazz, Franse chansons en tango's en walsen speelden.
Daarmee pasten zij nog steeds in de traditie van de amusementsorkesten, hoewel de
muziek en de dansstijl geheel nieuw waren.
De breuk met het traditionele uitgaansleven waarin de jazz de boventoon voerde
werd in de eerste helft van de jaren zestig definitief. Behalve de rock 'n roll werd
ook de uit Engeland overgewaaide beatmuziek populair. Er ontstonden binnen een
paar jaar talrijke ‘beatorkesten’, die zowel rock 'n roll speelden als beatmuziek van
The Kinks, The Beatles en The Hollies. Het initiatief voor het oprichten van deze
orkesten lag bij de jongeren zelf. Men zocht elkaar op op basis van een gedeelde
muziekinteresse en formeerde bands die meestal bestonden uit gitaar, slagwerk en
zang. In dit ontstaansproces van een Tilburgse muziekscene speelde een muziekwinkel
een belangrijke rol. Een voormalig lid van een beatorkest vertelt hierover:
‘Bill Coolen (eigenaar van de muziekwinkel, MvdH) heeft in die tijd veel
jongens uit de popscene hun eerste opleiding gegeven, dus akkoordjes
leren spelen. Hij pakte dat handig aan, want hij verkocht tevens die
instrumenten aan die jongens en dat begon met een akoestische gitaar,
daar moest dan een versterker bij en galmapparatuur. Dus er kwam een
binding tussen Bill Coolen en de popmuzikanten.’
De eigenaar zelf herinnert het zich als volgt:
‘Jongens en meisjes kwamen bij mij voor muziekles, al in de vijftiger
jaren. Zij wilden meer rock 'n roll en later beat leren, geen jazz, dat waren
uitzonderingen. Die jongeren kwamen uit alle lagen van de bevolking, van
kinderen van fabrikanten, doktoren enz. Die lessen waren mijn bron van
inkomsten, later is die muziekhandel ontstaan en de voorraad heb ik
uitgebreid met dat lesgeld.’
Parallel aan de opkomst van de beatorkesten ontstonden in Tilburg jeugdsozen, vaak
opgericht door leden van de beatorkesten. Deze waren deels gelokaliseerd in
parochiehuizen - voor de parochies waren de sozen financieel aantrekkelijk - en deels
in hotels, café's en dancings. Deze laatste waren commercieel van karakter. Een
initiatiefnemer van één van de eerste grote jeugdsozen, opgericht in 1962,
beargumenteerde de oprichting ervan als volgt:
‘... [ik heb] ervaren, zoals met mij ongetwijfeld vele anderen, hoe gezellig
het kan zijn om als jongere ongedwongen en in groten getale bij elkaar te

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

kunnen zijn en te kunnen dansen in een geschikte sfeer. De sfeer is namelijk
belangrijk, ik durf zelfs te zeggen bepalend: de eerste de beste
dansgelegenheid kunnen wij niet gebruiken. Een hoge en kale lokaliteit,
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voorzien van een conventionele verlichting voldoet niet en om dezelfde
redenen voldoen de meeste dansgelegenheden niet.’19
In de jaren daarna werden in hoog tempo sozen opgericht. Halverwege de jaren zestig
telde Tilburg zeventien officieel geregistreerde jeugdsozen, die een ledenbe stand
hadden van zo'n 5000 jongeren. Daarmee hadden zij een even groot bereik als de
grote, reeds lang bestaande dancings in de stad. De sozen speelden zo een belangrijke
rol in de vormgeving van de nieuwe jeugdcultuur. Zij kwamen aan de wens van veel
jongeren tegemoet om te dansen in een intiemere sfeer dan in de grote dancings,
waar de jazzmuziek nog lang de boventoon voerde. Tegelijkertijd waren zij bij uitstek
gelegenheden waar de nieuwe muziek- en danscultuur zich publiekelijk kon
manifesteren.20
Een bevestiging van de eigen plaats van de beat- en teenagercultuur in de eerste
helft van de jaren zestig, was de aandacht van de lokale pers. Het Nieuwsblad van
bet Zuiden startte in 1962 met een showpagina waarin de aandacht vooral uitging
naar de populaire muziek. Naast artikelen over bekende sterren uit de rock 'n rollen
beatwereld werd ook over de lokale beatorkesten geschreven. Dit kon echter niet
verhinderen dat jongeren, mede uit onvrede over wat de pers schreef, een eigen blad
oprichtten, HOY getiteld, dat van binnenuit de Tilburgse jeugdcultuur beschreef.21
Samen met de opkomst van de nieuwe jongerencultuur, veranderde ook de houding
van de lokale autoriteiten ten aanzien van de jeugd. In de eerste tien jaren na de
oorlog sprak men over het jeugdprobleem in termen van zedenverwildering en
probeerde men via verbodsbepalingen de jeugd in toom te houden. Daarna kwam
het accent te liggen op controle, hetgeen de houding ten aanzien van nozems en sozen
illustreert. Aan jeugdsozen als besloten verenigingen werd vergunning verleend en
de politie beperkte zich ertoe om te controleren of men zich aan de plaatselijke
verordeningen hield. Dit leidde soms tot waarschuwingen indien sozen ook jongeren
beneden de achttien jaar toelieten en in een enkel geval tot intrekking van de
vergunning omdat er teveel werd ‘geliefkoosd’ en te weinig gedanst. Maar in het
algemeen verliepen de controles in een ontspannen sfeer en hield de politie rekening
met wat zij zelf omschreef als ‘de verlangens van de moderne jeugd zoals gedempte
verlichting en moderne dansen’. De in onze ogen sterk traditionele houding van
autoriteiten ten aanzien van de jeugd in de eerste helft van de jaren zestig blijkt bij
nader inzien veel minder bevoogdend te zijn dan wij denken. Sterker nog, deze
houding betekende een breuk met het strenge moralisme van vóór de oorlog en de
eerste tien jaar daarna.
Opvallend is de snelheid waarmee de nieuwe jeugdcultuur in Tilburg zich ont-
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Ook in veel andere steden ontstonden jeugdsozen in parochiehuizen en commerciële
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wikkelde. De eerste sporen ervan waren zichtbaar aan het einde van de jaren vijftig
met de opkomst van de instuifavonden en de allereerste nozems in het straatbeeld.
Daarna ontstond in een periode van vijf jaar een vrijetijds- en uitgaanscultuur met
als belangrijke kenmerken de bovenlokale organisatievorm, de zichtbaarheid en de
relatieve zelfstandigheid. Jongeren oriënteerden zich op Engelse en Amerikaanse
muziekgroepen, op internationale modetrends, manifesteerden zich meer dan ooit
opvallend in het centrum van de stad en organiseerden hun eigen activiteiten, zonder
bemoeienis van volwassenen. Dit betekende een radicale cesuur met het lokaal
georiënteerde vrijetijdsleven van jongeren in de periode daarvoor.

De film: bron van zorg en opwinding
Hoewel de landelijke bezoekersaantallen aan de bioscoop van vóór en tijdens de
oorlog niet meer werden gehaald, was het filmvermaak na de oorlog nog steeds
razend populair. Pas vanaf de tweede helft van de jaren vijftig nam het bezoekersaantal
aanzienlijk af. Tussen 1955 en 1966 verminderde het bezoek aan de bioscopen met
de helft.22
Anders dan de landelijke tendens gaven de bezoekersaantallen van de Tilburgse
bioscopen een stijgende lijn te zien tot aan 1957. In 1939 bezochten rond 550.000
personen de Tilburgse bioscopen, in 1940 daalde dit licht tot 460.000 om daarna
weer sterk te stijgen tot 900.000 in 1943. Na de oorlog steeg het aantal
bioscoopbezoekers tot boven de miljoen per jaar in de periode 1952-1957. Na 1957
zette een flinke daling in tot jaarlijks ongeveer 600.000 bezoekers halverwege de
jaren zestig.23 Het aantal bioscopen steeg naar zeven halverwege de jaren zestig.
Vooral bij jongeren was de bioscoop populair en werd een belangrijk onderdeel van
hun uitgaanscultuur. Het Hoogveld Instituut constateerde in 1958 dat van de jongeren
in Tilburg met name de ongeschoolde jongens en meisjes regelmatig de bioscoop
bezochten en dat jongens over het algemeen iets vaker gingen dan meisjes. Vergeleken
met Eindhoven en Breda bezochten vooral de ongeschoolde jongens in Tilburg
frequent de bioscoop.24
De opkomst van de bioscoop als een belangrijk onderdeel in het stedelijk
uitgaansleven is altijd vergezeld gegaan van kritiek vanuit confessionele kring. Men
sprak over het ‘bioscoopgevaar’ dat vooral de jeugd zou treffen. Maar de bioscoop
had zich in enkele decennia tijd een dermate stevige sociale en economische basis
verworven dat het verbieden ervan niet tot de mogelijkheden behoorde. Scherpe
controlemaatregelen daarentegen wel. Zo voorzag de Bioscoopwet van 1926 in een
centrale keuring en een gemeentelijke nakeuring van alle in openbare bioscopen te
vertonen films. In katholiek Nederland was, vanaf 1929, de gemeentelijke nakeuring
in handen van de Katholieke Film Centrale (KFC). Daarmee hield de katholieke zuil
de controle over de voor het katholieke volksdeel te vertonen films. De
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bioscoopexploitanten in Brabant en Limburg legden zich neer bij deze katholieke
nakeuring.25
De KFC beoordeelde de keuringskwalificaties van de centrale keuring en kon de
leeftijdsindeling voor films veranderen of een film ontoelaatbaar verklaren. Evenals
de centrale keuring hanteerde de KFC de A, B, C en D kwalificaties. Maar
volwassenheid was voor de KFC geen éénduidig begrip, met als gevolg dat de C-films,
films voor volwassenen, nog eens apart werden ingedeeld. Een film met het predikaat
C-1 was bestemd voor volwassenen zonder voorbehoud, een C-2 film was toelaatbaar
voor volwassenen met enige bezwaren of enig voorbehoud wegens enkele
twijfelachtige scènes en C-3 films waren met ernstig voorbehoud toelaatbaar voor
volwassenen. Zij dienden dan wel over veel levenservaring te beschikken, de
zogenaamde ‘rijp-ontwikkelden’ of ‘geestelijk volwassenen’, om de film op een
verantwoorde manier te kunnen verwerken. D-films waren in alle opzichten ongeschikt
voor vertoning omdat hierin de scènes in strijd met de katholieke geloofs- en zedenleer
overheersten.26
Op lokaal niveau hield de Plaatselijke Commissie van Toezicht op de Bioscopen
- kortweg Plaatselijke Commissie - toezicht op naleving van de Bioscoopwet. Zij
zag erop toe dat de bioscoopexploitanten overeenkomstig de goede zeden of openbare
orde handelden, zij controleerde de reclame voor films bij de bioscopen en in de
lokale pers en beoordeelde de films - ondanks de centrale keuring en de KFC keuring
- op hun toelaatbaarheid. Verder adviseerde de Plaatselijke Commissie de Centrale
commissie voor de Filmkeuring, de KFC en het gemeentebestuur over filmkeuring
en filmreclamemateriaal. Naast deze direkt aan de film en bioscoop verbonden
organisaties speelden ook de gemeentebesturen en de gemeentepolitie een rol in de
controle.
Het lokale controle-netwerk in Tilburg speelde een actieve rol en bleek nog
traditioneler dan de KFC. De Plaatselijke Commissie stuurde tal van kritische brieven
aan de KFC over de verrichte nakeuringen. Zo had zij bedenkingen tegen twee in
1949 vertoonde films, Rio Rita en Ditte, een mensenkind. De ongeschikte scènes van
‘zmneprikkelende aard’ in Rio Rita werden door de Plaatselijke Commissie als volgt
omschreven:
‘Het zeer lage décolleté, dat in een der scènes telkens weer ostentatief
wordt vertoond, de cabaretgirls, die op een rijtje staan om voor het raden
om geld gekust te worden, de voortdurende liefdesscènes, o.a. het gaan
liggen van een der mannelijke vertolkers, waarbij hij, menende, dat het
meisje bij hem komt liggen, haar wil bevoelen, tot hij tenslotte merkt, dat
de hond naast hem ligt. Vooral ook ongepast is de “grap”, waarbij een der
twee makkers door een slok uit een kruik hallucinaties krijgt en zegt een
meisje te zien, dat zich gaat ontkleden, waarop de andere reageert met:
“Geef mij ook gauw een slok”.’27
25
26
27

K. Dibbets, ‘Het bioscoopbedrijf tussen twee wereldoorlogen’ in: K. Dibbets en F. van der
Maden,Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940 (Weesp 1986).
E. Radius, ‘Met waakzame zorg. De Katholieke Filmcentrale en haar keuringsbeleid ten
aanzien van volwassenen 1945-1967’, Jaarboek Mediageschiedenis 2 (Amsterdam 1990).
Gemeentearchief Tilburg. Archief Plaatselijke Commissie van Toezicht op de
Bioscopen. Brief aan het bestuur van de KFC (3-6-1949).
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In de jaren daarna volgden meer van dergelijke blieven, soms vanwege de
leeftijdsgrens, soms vanwege het morele karakter van een film. Hoewel de KFC de
bezwaren van de Plaatselijke Commissie altijd serieus nam, stelde zij zich steeds op
het standpunt dat de juiste keuringsnormen werden gehanteerd. Tot het op grotere
schaal ontoelaatbaar verklaren van films, zoals de Tilburgse Plaatselijke Commissie
voorstond, wilde de KFC niet overgaan. De reden hiervoor was dat het bij een grotere
hoeveelheid films met een D-predikaat niet denkbeeldig zou zijn dat de Bioscoopbond
het nakeuringsakkoord zou opzeggen en zich dus met meer zou houden aan de
KFC-keuring.
Een ander aandachtspunt van de Plaatselijke Commissie was de bioscoopreclame.
De filmadvertenties in de plaatselijke pers en de aanplakbiljetten bij de bioscopen
waren haar een doorn in het oog. Mikpunt van kritiek waren vooral de
bioscoopexploitanten. Hen werd sensatiezucht verweten en men vond dat de exploitant
het morele verantwoordelijkheidsgevoel moest laten prevaleren boven de zakelijke
belangen.28 De Tilburgse bioscoopexploitanten toonden zich echter wél op de eerste
plaats zakenman. Zij wilden een groot publiek zien in de bioscoop en opvallende
aankondigingen waren daarbij een belangrijke strategie. De keuringskwalificaties
van de KFC speelden hier ongewild een rol in. Waren ze officieel bedoeld als
pedagogisch advies, in de praktijk werden zij bewust door bioscoopexploitanten als
lokkertjes ingezet. Zo was de film Zondaars in Parijs in eerste instantie afgekeurd,
maar later toch toegelaten door de KFC. Tot ergernis van de Plaatselijke Commissie
gingen de aankondigingen van deze film vergezeld van de zinsnede ‘eerst verboden,
thans toegelaten’.
In de loop van de jaren zestig ebden de schriftelijke bezwaren van de Plaatselijke
Commissie tegen de KFC-keuringen langzaam weg. Men twijfelde steeds sterker
aan de noodzaak van een aparte katholieke nakeuring; een betrouwbare centrale
keuring was voortaan voldoende. De Tilburgse gemeenteraad besloot in 1966, in
navolging van steden als Venlo, Eindhoven en Roosendaal, het lidmaatschap van de
KFC op te zeggen. Zij was van mening dat ‘het thans niet meer juist is dat in Tilburg,
waar behalve het katholieke volksdeel grote groeperingen voorkomen die een andere
levensbeschouwing huldigen, een katholieke instelling als de KFC met uitsluiting
van anderen beslist over de toelaatbaarheid van films.’29
En de jongeren zelf? Wat betekende de bioscoop voor hen? Voor de Tilburgse
werkende jongeren betekende de film op zaterdag- of zondagavond na een week
fabrieksarbeid of werk op kantoor een welkome afwisseling en een aantrekkelijke
vorm van vermaak. De bioscoop was relatief goedkoop en voor veel jongeren heerste
rondom het bioscoopbezoek een sfeer van opwinding en sensatie die, onbedoeld,
werd opgeroepen door de bevoogdende maatregelen ten aanzien van de film en het
bioscoopbezoek. De KFC-kwalificaties zoals ‘alleen voor geestelijk volwassenen’
en de mede hierdoor opvallende filmadvertenties en reclame-affiches en de
bioscoopcontroles wekten sterk de nieuwsgierigheid. Maar ook de films zelf trok-
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Gemeentearchief Tilburg. Archief Bioscoopraad, inv.nr. 1.2.10.7.
Gemeentearchief Tilburg. Bijlagen tot de Handelingen van de Gemeenteraad Tilburg 1966,
196 (8-7-1966).
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ken de aandacht. De toenemende stroom Amerikaanse, Franse en Italiaanse films
die een andere wereld lieten zien van erotiek, avontuur en geweld boden voor de met
een strenge katholieke moraal opgegroeide Tilburgse jeugd een perspectief op
bevrijding met sterke sexuele connotaties. De films werden dan ook vanuit deze
invalshoek bekeken.
‘Ik vond het eigenlijk een sport om toch proberen binnen te komen. En
wat zag je dan in zo'n film, een juffrouw in een onderjurk, daar maakte je
al een beeld bij, dat was een sexuele ervaring, zo weinig waren wij wat
dat betreft gewend. Ik bedoel bloot was compleet taboe.’
‘Er was een film van Tarzan, ik heb het pas nog tegen m'n dochter verteld,
en het ging heel Tilburg rond dat Jane boven aan de rots zo naar beneden
dook, met blote buste. Nou, maar dat was sensatie, dat moest men gaan
zien, gesprek van de dag.’
De grens van achttien jaar had welhaast een magische betekenis. Voor jongeren die
nog geen achttien jaar waren, was het een uitdaging om films voor volwassenen te
gaan zien. Alle mogelijke moeite werd gedaan om toch maar minsten achttien jaar
te lijken. Het enige risico was - en jongeren beseften dat terdege - dat men door de
afdeling Bijzondere Wetten werd teruggestuurd zonder geld terug te ontvangen en
dat de ouders werden ingelicht. Een strafsanctie in de vorm van een proces-verbaal
was juridisch niet mogelijk, hoewel de gemeentelijke autoriteiten daar nog wel naar
hadden gestreefd.
Om ouder te lijken maakten meisjes zich op en trokken schoenen met hoge hakken
aan. Jongens deden een zware jas van hun vader aan of zetten een hoed of een pet
op die toen door veel volwassen mannen werden gedragen. Regelmatig lukte het
jongeren op deze manier binnen te komen in films waarvoor zij te jong werden geacht.
Maar wanneer men dacht veilig en wel binnen te zijn was daar soms nog de
zaalcontrole.
‘Je was 17 en dan kocht je een kaartje voor een film van 18 jaar of zo,
maar je liep kans dat er dus controle was, gewoon mensen van de politie
en halverwege de voorstelling ging het licht aan en dan kwamen ze kijken
en als ze dan dachten, want je had geen persoonsbewijs of niks, die haalt
het net niet, dan werd je en pleine publiek uit de bioscoop geplukt en dan
stond je op straat.’
Deze reconstructie van de bioscoopkwestie in Tilburg laat zien hoe veranderingen
in vermaaksvormen en opvattingen hierover gepaard gingen met verschuivingen in
machtsverhoudingen tussen lokale, nationale en internationale niveaus. De
internationale en op consumptie gerichte vrijetijdsmarkt kreeg steeds meer invloed
in de jeugdige vermaakswereld en de film veroverde daarin een niet meer weg te
denken plaats. De nationale en lokale controles hielden nog lang stand, maar kregen
vanaf de tweede helft van de jaren zestig het karakter van een achterhoedegevecht.
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Het dubbelkarakter van de jaren vijftig
De hierboven beschreven ontwikkelingen laten een complex beeld zien van
verandering en continuïteit op lokaal niveau in de eerste twee decennia na de oorlog.
Aan de ene kant ontstaat een beeld van Tilburg als een conservatieve, starre en
welhaast dogmatisch katholieke samenleving. Immers, tot ver in de jaren zestig had
de katholieke politiek het voor het zeggen en hadden vrijwel alle maatschappelijke
instellingen of verenigingen een katholieke signatuur, het bioscoopvermaak voor de
jeugd werd met argusogen bekeken en homosexualiteit werd als een groot kwaad
gezien. Vanuit dit perspectief lijkt het erop, dat na de oorlog in Tilburg geen sprake
was van een breuk of verandering. De vooroorlogse politieke verhoudingen, de
conservatieve moraal en de hokjesgeest leken gedurende de oorlog niet aan betekenis
te hebben ingeboet en pas in de loop van de jaren zestig aan kracht te verliezen.
Toch is dit slechts een deel van het verhaal. Tegelijkertijd deden zich namelijk
ingrijdipende.veranderingen voor in het naoorlogse Tilburg; veranderingen die zich
begonnen te manifesteren vanf de tweede helft van de jaren vijftig. In het denken
over de jeugd in bestuurlijke kringen verdween, onder invloed van ideeën van
katholieke intellectuelen, geleidelijk de angst voor zedenverwildering om plaats te
maken voor een meer nuchtere, controlerende houding. Ook de strikte
sekse-gescheiden opvoedingsmoraal stond onder druk, zoals de invoering van het
gemengd zwemmen halverwege de jaren vijftig illustreert. Daarnaast voltrokken zich
belangrijke verschuivingen in de sociale (jeugd)zorg ofwel de
onmaatschappelijkheidsbestrijding. De opvattingen daarover veranderden reeds
halverwege de jaren vijftig en werden geconcretiseerd aan het einde van dat
decennium. Toen vielen zij samen met een grootscheepse herstructurering van de
stedelijke ruimte, waardoor het voor de lokale overheid noodzakelijk werd om zich
met het onmaatschappelijkheidsbeleid te bemoeien. Het is binnen deze reorganisatie
van de sociale zorg dat zich de eerste sporen van institutionele ontzuiling voordeden.
In dezelfde periode kwam ook een ander opmerkelijk en zichtbaar fenomeen tot
ontwikkeling: een vrijetijdscultuur van jongeren die niet meer louter geworteld was
in de lokale context, maar die werd vormgegeven door bovenlokale ingrediënten,
waarbij radio, televisie en muziek een bepalende rol speelden. Cruciaal in deze
veranderingen was dat zij het voorheen sterk lokaal georiënteerde sociale beheer en
het alledaagse leven in Tilburg verbonden met ‘de rest van de wereld’. Was het
alledaagse leven voor jongeren eerst nog een intense lokale ervaring, de jeugdculturele
veranderingen verruimden het perspectief ingrijpend. Het gevolg was een verschuiving
in de sociale bindingen waarin jongeren werden opgenomen. De lokale elite, de
geestelijkheid en de traditionele jeugdbewegingen boetten aan betekenis in terwijl
de invloed van en de controle door de grootschalige consumptiemarkt, de massa-media
en het vriendennetwerk sterk toenamen. Ouders bleven onveranderd een belangrijk
referentiekader, maar in de vrijetijd onttrokken jongeren zich in toenemende mate
aan hun gezag. De vrijetijd ontwikkelde zich tot het domein bij uitstek waar zich
nieuwe jeugdige handelingsruimten uitkristalliseerden.
Deze ont-lokalisering vond niet van het ene op het andere jaar plaats, maar ging
terug tot de beginfase van de industrialisering. Giddens beschouwt dit proces als

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

189
één van de kenmerkende factoren van modernisering.30 In zijn studie naar de
modernisering van Tilburg heeft Mommaas deze notie geconcretiseerd. Hij laat zien
hoe de opkomst van het industriële kapitalisme in Tilburg wat betreft de produktie
(lees: de textiel) een losweking van de lokale context tot stand heeft gebracht.31
Kenmerkend nu voor de naoorlogse periode is dat de binding met bovenlokale
ontwikkelingen ook gaat gelden voor het sociale beheer en voor het alledaagse leven
die beide tot dan toe werden vormgegeven vanuit een sterk moralistisch perspectief.
Dit perspectief raakt onder invloed van de ont-lokalisering op de achtergrond. In
navolging van Giddens spreekt Mommaas in dit verband van de ontmoralisenng van
het alledaagse leven.32
Dit samenvallen van beide processen van ont-lokalisering en ont-moralisering
kende zijn beginfase in de twee de helft van de jaren vijftig. In de periode daarna
zette het zich versneld door en kwam in de tweede helft van de jaren zestig tot een
bijna revolutionaire ontlading, met name op de terreinen van sexualiteit, politiek,
ontzuiling en jeugdcultuur. De snelheid en heftigheid waarmee dit alles zich voltrok,
kan worden verklaard door de gelijktijdigheid van de processen van ont-lokalisenng
en ont-moralisering ten aanzien van vrijwel het gehele maatschappelijke leven. De
media en nieuwe vormen van mobiliteit waren essentiële geleiders van dit proces en
versterkten elkaar wederzijds. De veiligheid en beperktheid van de lokale ervaring
waren voorgoed voorbij.

30
31
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Giddens noemt dit proces time-space distanciation. Zie A. Giddens, The Constitution of
Society (Cambridge 1984).
Zie Mommaas, Moderniteit, vrijetijd en de stad.
Ibidem, 103.
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Afgestemd op gezelligheid
De trage aanpassing van de radio aan de
jeugdcultuur in de jaren vijftig
Henk Kleijer en Ger Tillekens1
‘All the modern things, like cars and such, have always existed’
Björk op het album ‘Post’ (1995)

Het Flintstones-effect
‘Yabadabadoo’: als een luidkeels afscheid van de lange jaren vijftig schalde die
uitroep in 1964 wekelijks uit de luidsprekers van de Nederlandse televisietoestellen.
Het was de juichkreet van Fred Flintstone, de held van Hannah en Barbara's
tekenfilmserie The Flintstones, een vrolijke parodie op het Amerikaanse gezinsleven.
De sociale verhoudingen die binnen de Amerikaanse samenleving in de jaren vijftig
vorm hadden gekregen, werden met terugwerkende kracht van toepassing verklaard
op het stenen tijdperk. De Flintstones bewoonden een rijtjeshuis, vervaardigd van
rotsplaten, compleet met een tuintje dat's zomers plaats bood aan de barbecue. Ze
hielden een dinosaurus als hond en een sabeltandtijger als kat. Vanzelfsprekend
waren er buren die net zo leefden als zij en waarmee ze het merendeel van hun vrije
tijd doorbrachten. Fred Flintstone ging elke morgen met de auto naar zijn werk als
kraanmachinist in de bouw, terwijl zijn vrouw Wilma het huishouden deed.
Het was allemaal uiterst herkenbaar, ook voor de Nederlandse televisiekijkers. Ze
liregen een wereld voorgetoverd vol technologische anachronismen. De leefstijl van
de Flintstones berustte duidelijk op het systeem van de moderne massaproduktie en
de bijbehorende arbeidsverhoudingen. Met een knipoog gaf de serie aan, dat er op
dit vlak van vernieuwing sprake was. Maar tegelijk gaf het de geruststellende
boodschap dat de sociale verhoudingen en menselijke problemen onveranderlijk en
van alle tijden waren. De serie wekte daarmee de indruk dat, al mocht de wereld
veranderen, de wezenlijke aspecten van het dagelijks gezinsleven, de omgang tussen
mannen en vrouwen en tussen ouders en kinderen, daardoor niet werden aangetast.

1

Met dank aan Hans Knot, die onze gegevens controleerde en aanvulde vanuit zijn omvangrijke
radioarchief.
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Achter de rustgevende suggestie van continuïteit gaan echter een aantal veranderingen
schuil, juist in die sociale verhoudingen. Opvallend is, dat veel van die veranderingen
expliciet zichtbaar zijn in de manier waarop de mannelijke en vrouwelijke striphelden
in een serie als de Flintstones in hun moderne doorzonwoning met elkaar en met hun
kinderen omgaan. De terugkerende ruzies over de rolverdeling in het gezin Flintstone
vormen in menige aflevering de basis van de verhaallijn. De kinderen, Pebbles en
Bam-Bam, hebben een eigen willetje waarmee de ouders rekening houden. Met de
Flintstones, komische programma's als de Lucy Ball Show en succesvolle westerns
als Bonanza toonde de televisie nieuwe omgangsvormen binnen het gezin tussen
ouders onderling en russen kinderen en volwassenen. Het toestel gaf daarmee een
voorbeeld van wat De Swaan een onderhandelingshuishouding noemt.2 Met behulp
van de gedachte dat de essentie van het menselijk bestaan onveranderlijk was,
codificeerden programma's als de Flintstones een nieuw zingevingskader, waarin
een eerder gevormd model van huiselijke gezelligheid fuseerde met een nieuw model
van onderhandeling.33
We kunnen dit fenomeen van modernisering, onder het mom van een terugkeer
naar de kern van het bestaan, bestempelen als het Flintstones-effect. Tegen de angst,
dat de technologische vooruitgang onvermijdelijk gepaard gaat met culturele
ontwrichting, mobiliseert het de optimistische gedachte dat de welvaart kansen biedt
voor een ‘normalisering’ van authentieke persoonlijke verhoudingen. Het was een
idee dat werkte als smeerolie voor culturele verandering. Door de suggestie dat de
getoonde huiselijkheid van alle tijden en daarmee tijdloos was, verbloemde het echter
tegelijk ook zijn eigen vernieuwend karakter. De wrijvingen, waarmee de invoering
van dit nieuwe model van huiselijkheid gepaard ging, werden zo onzichtbaar gemaakt.
Conflicten waren er echter genoeg, en niet alleen in het gezin Flintstone. Politiek en
maatschappelijk bezien maakte de uitzending van de Flintstones, in Nederland deel
uit van een tegenoffensief van de publieke omroepen als reactie op de dreiging van
commerciële televisie die zich materialiseerde in de REM, een zeezender die vanaf
een platform in de Noordzee met series als Ed, het sprekende paard nieuwe vormen
van amusement vrij toegankelijk maakte. De nieuwe huiselijkheid vormde bovendien
niet de enige verandering. Bijna gelijktijdig kregen jongeren op het scherm hun eigen
programma's aangeboden, waarin nieuwe omgangsvormen voor de ‘peer group’
werden aangereikt. Series als The Saint en De Wrekers boden hen een nieuw model
van ‘cool’ gedrag en een meer gelijkwaardige onderlinge omgang. Samen met de
beatmuziek gaven deze series vorm aan de popcultuur van de jaren zestig.
In tegenstelling tot de nieuwe huiselijkheid rond radio en TV proclameerde de
popcultuur een openlijke breuk met het verleden. Deze popcultuur concentreerde

2

3

A. de Swaan, ‘Uitgannsbeperking en uitgaansangst. Over de verschuiving van
bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding’ in: A. de Swaan, De mens is de mens
een zorg (Amsterdam 1982).
In dat geheel had het apparaat ook zelf een plaats als een concentratiepunt voor het gezin.
Op die manier leverde de televisie een ingebouwde gebruiksaanwijzing voor haar plaats en
functie binnen het huishouden. Zie Henk Kleijer en Ger Tillekens, ‘De spiegel van de moderne
romantiek. De acceptatie van de televisie in de jaren vijftig en zestig’ in: Henk Kleijer, Ad
Knotter en Frank van Vree ed., Tekens en teksten. Cultuur, communicatie en maatschannelijke
veranderingen vanaf de late middeleeuwen (Amsterdam 1992) 144-157.
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zich in deze periode vooral op de radio. In de schaduw van de nieuwe huiselijkheid,
waarin de televisie centraal stond, werd ook in Nederland de radio, zoals onder meer
Maatjens aangeeft,4 een secundair medium, dat allengs door de jeugd en de
platenindustrie werd overgenomen. Soepel verliep dat proces echter allerminst en
dat leidt tot de vraag die hier centraal zal staan: waarom was de radio er zo laat bij
om de culturele veranderingen in de naoorlogse periode te volgen, laat staan vorm
te geven? Het antwoord zoeken we in het ontstaan van de nieuwe huiselijkheid, dat
zich al vroeg in de jaren vijftig weerspiegelde in het programma-aanbod van de radio.
In navolging van Sterk5 beschrijven we deze manier van radio maken, die de overgang
aanduidt van de vooroorlogse tijd naar de jaren zestig, als het conviviale model.

Twee Nederlanden en twee generaties
Met komische en cabareteske programma's als de Flintstones en Zo is het toevallig
ook nog 's een keer schakelde de Nederlandse televisie in 1964 over naar de moderne
tijd. De jeugd moest langer wachten op het moment dat het eigen medium, de radio,
zich aan de veranderde omstandigheden had aangepast. Al in 1956 manifesteerde
zich de rock 'n roll en daarmee de eerste uiting van de popmuziek. Hoewel we
tegenwoordig snel geneigd zijn bij dit soort muziek allereerst aan de Nederlandse
radio te denken, speelde de omroepen bij de verspreiding van de rock 'n roll in
Nederland slechts een bescheiden rol. Die plaats werd ingenomen door de jukebox,
de pick-up en door buitenlandse radiostations.
Zelfs de zeezenders, die begin jaren zestig opkwamen, stonden aanvankelijk
buitenspel. Zo waren de voorbereidingen in 1959 voor de start van Radio Veronica
in een vergevorderd stadium en op 21 april 1960 begon het station met haar eerste
uitzendingen. De programmering was aanvankelijk namelijk nog vrij conformistisch
en betrof vooral wat toen ‘lichte muziek’ werd genoemd. Pas in oktober 1964 kreeg
de jonge Willem van Kooten, na een reis naar Amerika, van de directie van Veronica
het groene licht voor een nieuwe aanpak.6 Op 1 januari 1965 ijkte deze presentator
op dit radiostation onder het pseudoniem Joost de Draayer het nieuwe idioom van
de popcultuur in het ‘format’ van meerurige presentatorenshows doorspekt met
‘jingles’7, ontleend aan het Amerikaanse model van de conversationeel gepresenteerde
rock 'n roll-radio van populaire discjockey's als Alen Freed, Murray ‘the K’ en
Wolfman Jack. Tot begin jaren zeventig zouden de Nederlandse omroepen zich tegen
deze vorm van radio maken blijven verzetten. In de tussentijd werd de band gesmeed
tussen jeugd, popmuziek en zeezenders, waarop de commerciële

4
5

6
7

Ad Maatjens, ‘Populaire muziek op de Nederlandse radio. De geschiedenis van een symbiose’,
Boekmancahier (1995) 177-192, aldaar 183.
J.G.M. Sterk e.a, Radio en televisie in het weekend (Den Haag 1963) 14-15. Zie voor de
basisrapporten J.G.M. Sterk e.a., De betekenis van radio en televisie met name in het weekend.
Deel I: Het Winteronderzoek; Deel II; Deel III en Deel IV (Den Haag 1963).
Hans Knot, Herinneringen aan Radio Veronica, 1939-1964 (Amsterdam 1995).
Keith Skues, Pop went the pirates. An illustrated history of pirate radio (Sheffield 1994)
527.
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omroep Veronica nog steeds teert en in moeilijke tijden met succes aan refereert.
Ondanks de moeizame aanpassing van de Nederlandse omroep aan de moderne
naoorlogse tijd trachtte de jeugd ook in deze eerste jaren haar eigen smaak te zoeken
in het programma-aanbod van de radio, met name de jazzprograma's. Daarbij liep
zij op tegen de wereld van de volwassenen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de
voortdurende strijd die Frits van Egters in Van het Reve's De Avonden voert tegen
zijn vader, hier het symbool van de oudere generatie. Hoewel half slapend, bepaalt
deze wat er wel en niet op de radio mag worden gehoord. Voor de vader zijn
bijvoorbeeld de nieuwsberichten zeer belangrijk. Wellicht uit angst iets van het
nieuws te missen, vraagt hij zijn zoon om hem bij de nieuwsberichten wakker te
maken. De zoon verzet zich door hiermee net zo lang wachten tot het nieuws bijna
is afgelopen. De enige muziek die door de ouders van Frits wordt gewaardeerd zijn
Weense walsen. Ook daar heeft Frits niet veel mee op; zijn voorkeur gaat uit naar
Bach, Schubert en de geïmproviseerde jazz.8 Het verschil tussen de smaak van de
oudere en de jongere generatie komt goed tot uiting in het volgende fragment uit De
Avonden:
‘De radio was warm geworden. De Zwervers gaan verder met Sensatie
Nummer Een, zei de omroeper. Tuut tuut te tuut tuut, zei zijn moeder toen
het nummer begon, verschnkkelijk. Je moet jazz proberen te volgen zei
Frits. Hij zat op de stoel dicht bij het toestel. “Kan dat gemier niet af?”
vroeg zijn vader en richtte zich op. Nee zei Frits. Je moet eens luisteren
dan zul je horen dat het geen onsamenhangend lawaai is. Het orkest geeft
het ritme aan, de saxofoon speelt de melodie en de improvisaties. Maar
het kan wel zachter zei de man en draaide de knop terug. Hierna ging hij
weer liggen. Frits nam de knop vast en draaide die langzaam beetje bij
beetje weer naar rechts op de ogenblikken dat alleen een zwakke drum te
horen was’.9
In het conflict dat Van het Reve in zijn boek uit 1947 schetst tussen de vader en de
zoon, vormt de muziek op de radio een belangrijk twistpunt. Maar, als we Frits'
gemorrel aan de volumeknop al verzet willen noemen, dan is het zeker niet veel.
Deze periode kenmerkt zich door lijdelijk verzet. Toch zijn het in de ogen van veel
pedagogen, psychologen juist jongeren zoals Frits, die de basis hebben gelegd voor
het latere jeugdculturele verzet, net zoals de ‘verwilderde massajeugd’ die Langeveld
na de oorlog meende te ontwaren.10 Misschien waren het juist deze onaangepaste
jongeren, de verwilderde massa-jeugd, die de nieuwe tijd aankondigden. Terwijl aan
de ene kant de aangepaste jeugd zich binnen de beschutting van het gezin
ogenschijnlijk gezellig rond de radio schaarde en luisterde naar ‘oubollige’
familiehoorspelen als De Jeugd Vliegt Uit en ‘kneuterige’ amusementsprogramma's
als De Bonte Dinsdagavondtrein, zochten aan de andere kant meer rebelse jongeren
8
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Melodie 47 (1992) 608-611, aldaar 610.
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62.
M.J. Langeveld, Maatschappelijke verwildering der jeugd. Rapport betreffende de
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roer over en sleepten grotere groepen jongeren mee in de euforie van de nieuwe
beelden en perspectieven die door de popmuziek werden ingezet.11
Helemaal ongemerkt gingen deze ontwikkelingen niet aan de radio voorbij.
Sommige omroepverenigingen hielden eerder rekening met de behoefte van de jeugd
dan andere. Programma's voor het jeugdig publiek beperkten zich evenwel in eerste
instantie tot dansmuziek die al vóór de oorlog populair was, maar toen nog met
argwaan werd benaderd. Nu werd deze vrijgegeven, zij het dat men zich doorgaans
beperkte tot jazz, gespeeld door Nederlandse orkesten in een stijl die zich in de jaren
dertig en veertig had ontwikkeld. Voor de Amerikaanse populaire muziek moest
men, zo luidde ook het advies van het enige blad voor de lichte muziek Tuney Tunes
al vlak na de oorlog, uitwijken naar het programma Your Hitparade dat wel met de
tijd meeging en iedere dinsdagavond werd uitgezonden door de Allied Expeditionary
Forces Programme, het Armed Forces Radio Network in Duitsland, dat dit programma
op de middengolf uitzond voor de daar gelegerde Amerikaanse soldaten. Op de
Nederlandse radio was het eerste populaire programma dat zich op de jeugd richtte,
van Pete Felleman. Deze presenteerde vanaf het midden van de jaren vijftig op
vrijdagavond bij de VARA zijn programma Swing and Sweet. Wegens groot succes
werd dit programma - zo werd vermeld - ‘voor onbepaalde tijd’ geprolongeerd.12
Maar jazz was nog geen rock 'n roll of pop. Daarvoor moest men rond die tijd nog
steeds terecht in het buitenland, Duitsland en Luxemburg.13
Twee generaties lijken op die manier de veranderingen in het naoorlogs
cultuurlandschap te sturen. De eerste was de oudere generatie die de wereld mat met
de maatstaven van het vooroorlogse fatsoen, waarop zij de samenleving opnieuw
wil de grondvesten en daarvoor ook de toegang had tot de media. De tweede was
een jongere generatie die, op zoek naar nieuwe vormen van vermaak, geen entree
vond in de wereld van de radio en daarom aanhaakte bij meer subculturele stromen
en vluchtte naar de weinige, overgebleven marges voor afwijkend gedrag.14 Elk van
deze generaties lijkt een representant van een van de twee Nederlanden die Righart
tot metafoor maakt van de traditionele en moderne krachten in zijn analyse van de
jaren zestig: een eerste Nederland dat de situatie van voor de oorlog nostalgisch
trachtte te herstellen en te herscheppen, en een tweede Nederland dat, grotendeels
onttrokken aan de directe waarneming, naar vernieuwing zocht en dat uiteindelijk
verantwoordelijk was voor de veranderingen die nog zouden volgen.15
Het eerste Nederland komt naar voren uit de beelden die het herrijzend Neder11
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land in de jaren vijftig van zichzelf heeft nagelaten: hard werkend, godvruchtig,
precies in de leer, heftig debatterend over de juiste interpretatie van deze leer, maar
voor en boven alles netjes voor de buitenwereld, belang hechtend aan juist gedrag
in het openbaar, keurig gekleed, eenvoudig en vooral niet opzichtig. De glanzende
koperen deurknop en dito bel, de geschrobde stoep, de aangeharkte voortuin
completeren dit beeld. Het spreekt uit de berichtgeving van het Polygoon-journaal,
waarin het leek alsof de trauma's van de oorlog moesten worden weggepoetst en men
zo gauw mogelijk de vooroorlogse draad weer wilde oppakken. Dit eerste Nederland
ziet Righart, de metafoor in termen van opbouw en afbraak vervolgend, als een
vermolmd en verrot staketsel dat kraakt in z'n voegen, zodra achter de gevel van de
wederopbouw in feite een consumptiemaatschappij blijkt te zijn opgetrokken. De
eerste tekenen daarvan worden zichtbaar wanneer de bestaande fatsoenscodes gaan
wankelen. Er ontstaat een toenemende discrepantie tussen beeld en werkelijkheid,
die zich uitdrukt in de onechtheid van de fatsoensmoraal. Aanhakend bij het tweede
Nederland tekent een nieuwe generatie daartegen verzet aan en manifesteert zich als
het begin van een jeugdcultuur met voorlopig nog een diffuus cultureel alternatief.
De metafoor van de beide Nederlanden biedt een handzame samenvatting van de
manier waarop de geschiedenis van naoorlogs Nederland meestal beschreven wordt.
We kunnen deze tweeslag met aan de ene kant conservatieve en aan de andere kant
progressieve krachten dan ook typeren als het standaardbeeld van de manier waarop
de Nederlandse samenleving na de Tweede Wereldoorlog de bredere
sociaal-economische veranderingen probeerde op te vangen in een cultureel kader.
Op het eerste gezicht biedt het standaardbeeld een genuanceerde beschrijving van
de gang van zaken. Bij nadere beschouwing blijft er echter nog een aantal
onbeantwoorde vragen over, vooral waar de verbreding van het Tweede Nederland
naar de jeugdcultuur wordt beschreven als een proces van aanpassing. Zo gaat het
standaardbeeld voorbij aan de betekenis van de muzikale vernieuwing die de
popmuziek met zich mee bracht en geeft het geen antwoord op de vraag, waarom
jongeren juist deze muziek op hun radio wilden horen en daarvoor zelfs bereid waren
de televisie naar het tweede plan te schuiven. Ook kan het niet verklaren waarom de
dating-cultuur van de meer aangepaste jeugd uit de middenklasse zich in het midden
van de jaren zestig ontwikkelde tot een complete tegencultuur.16 Zeker waar het gaat
om de media, geeft het standaardbeeld geen antwoord op de vraag waarom vooral
de radio pas zo laat inspeelde op deze aanvankelijk toch tamelijk onschuldige maar
door ouderen verfoeide ontwikkelingen. Al met al bieden deze vragen voldoende
aanleiding om de naoorlogse radio nog eens aan een nadere beschouwing te
onderwerpen.
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Cultuur van de kansel
De metafoor van de beide Nederlanden maakt een onderscheid tussen de effecten
van de sociaal-culturele ontwikkelingen bij een deel van de bevolking enerzijds - het
tweede Nederland - en een bestuurlijke laag - het eerste Nederland - die deze
ontwikkelingen in een traditionele mal tracht te persen, gesteund door een
ogenschijnlijk brede, volgzame achterban. De bestuurders en programmamakers van
radio en televisie in de jaren vijftig zouden in dit model het eerste Nederland hebben
vertegenwoordigd. Na de enorme schok van de oorlog wilden zij niets liever dan zo
snel mogelijk terugkeren naar de oude vertrouwde sociale verbanden van voor de
oorlog. Als culturele elite wenste zij zich opnieuw te nestelen in de vertrouwde
vooroorlogse structuren en sociaal-culturele verhoudingen. Als we kijken naar wat
er in die tijd over de radio te berde werd gebracht, dan wijst alles ook in die richting.
Hoog op de culturele agenda prijkte, net als voor de oorlog, het belang van de
verheffing van de arbeidersklasse. De leden van deze klasse moest belangstelling
bijgebracht worden voor cultuur en moraal. Toneelstukken, klassieke muziek en
prediking vormden de basis van de programmering. De luisteraar werd daarbij
indringend en belerend aangesproken. We kunnen dit vooroorlogse model van radio
maken dan ook omschrijven als het ‘kanselmodel’.
Op het eerste gezicht lijkt dit model, in ieder geval op papier, na de oorlog nog de
voorkeur te genieten van de radiomakers. In tal van publicaties maken intellectuelen,
pedagogen en sociale wetenschappers zich op om een lans te breken voor de
traditionele culturele waarden van Nederland. In het debat over de radio leefden oude
angsten opnieuw op.17 De cultuur verkeerde, zo ervaarde men dat, in een crisis en er
was sprake van een teloorgang van de christelijke beschaving. Deze angst fungeerde,
zoals onder meer blijkt uit de verslagen van het Nederlands Cultureel Contact uit
1950,18 als leidraad voor een strijd tegen nihilisme en vooral massificatie van onze
cultuur. Net als voor de oorlog werd de rol van de radio zelf een twistpunt. In de
radio zagen aan de ene kant de hoeders van de cultuur eerder een bedreiging voor
dan een mogelijkheid tot de culturele verheffing van het volk. Maar aan de andere
kant, ook als in de ogen van de discussianten de voordelen van de radio het wonnen
van de nadelen, was de motivatie traditioneel getoonzet. Zoals moge blijken uit de
opmerking van Perquin, de toenmalige voorzitter van de KRO, die de radio zag als
een modern middel om het katholieke geloof te verbreiden. Hij formuleerde die
opvatting in de retorische vraag: ‘Die draden en latten op de daken en de kastjes met
enige gloeilampen binnenskamers, welk een machtig hulpmiddel konden zij niet
worden om de katholieke levens- en wereldbeschouwing te verbreiden?’.19
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De gevaren van het medium werden uitgemeten in bewoordingen die later een echo
zouden vinden in het debat rond de televisie. Instemmend citeert bijvoorbeeld Van
Dijk20 de waslijst van zwakheden die de Franse filosoof Claussure opstelde. Gevaarlijk
was het medium omdat de effecten niet controleerbaar waren. Het uitsluitend auditieve
karakter ervan zou de luisteraar verleiden tot een passieve, ‘indulgente’ houding. De
vrijheid van de luisteraar om naar believen de knop om te draaien of een ander
programma te kiezen, stelde bijzonder hoge eisen aan de programma's. De
concentratie, nodig voor enige intellectuele diepgang, is bij de meeste luisteraars ver
te zoeken. Het suggestieve karakter dat de radio-uitzendingen meestal kenmerkt, legt
meteen al beperkingen op aan de mogelijkheid tot instructie. De heterogeniteit van
het luisterend publiek maakt het moeilijk om een geschikte toonzetting en richting
te geven aan de programma's.21
Maar hoe traditioneel de keuze van hun bewoordingen ook mag zijn, toch lijken
de discussianten vooral gericht op een compromis met de smaak en voorkeuren van
de luisteraars zelf. Een nieuwe probleemdefinitie lijkt in de maak. Zo blijft ook Van
Dijk zelf optimistisch over de waarde van de radio als middel tot volksopvoeding.
Voor hem is het vooral van belang om een redelijk evenwicht te vinden tussen
verstrooiing en opvoeding. De angst voor vervlakking en massificatie wordt door
Van Dijk gerelativeerd met de conclusie, dat de radio voor de hogere milieus een
minder belangrijke rol speelt dan voor lagere milieus en dan met name de jeugdigen
daarbinnen.22 Van Dijk volgt daarmee de algemene trend. De zorg voor het
cultuurverval, waarvan de radio - indien verkeerd gebruikt - mogelijk een initiator
is, richt zich na de oorlog met de nodige mitsen en maren vooral op een specifieke
categorie: de werkende jeugd. De angst richt zich hier met name op een mogelijk
gebrek aan weerstand tegen de massificerende tendensen van de maatschappij.
Zo stelt bijvoorbeeld Grandia in zijn onderzoek onder werkende jongeren in
Rotterdam vast dat er ‘weinig vormende kracht uitgaat van het milieu waarin deze
jongeren opgroeien. Gevoelens van minderwaardigheid en het in ernstige mate
ontbreken van zelfvertrouwen, blijken van achterdocht en wantrouwen zijn
aanwijzingen dat de opvoedende taak ten aanzien van deze jongeren tekort is
geschoten’. Daardoor, zo constateert hij, ‘zijn deze jongeren ontvankelijk voor de
invloeden van de massacultuur’.23 De analyse van Grandia sluit aan bij die van
pedagogen en psychologen over de verwilderde jeugd, de massajeugd die rondhing
op de straten en zich onttrok aan het gezag van hun ouders. Deze jeugd voelde zich
niet meer aangesproken door de omgangsvormen van hun ouders. Voor die conclusie
waren ook wel aanwijzingen. Deze jongeren ontwikkelden voor zichzelf nieuwe
omgangsvormen in de openbare ruimten, met de ‘patattent’ op de hoek van de straat
als ontmoetingspunt, aanvankelijk alleen losstaande patattenten, maar later inge-
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weven in het straatbeeld met de schielijk omgebouwde hoekwoning, die de plaatselijk
uitbater alras voorzag van een radiootje. Op deze plaatsen ontwikkelde zich de eerste
relatie met de eigen muziek, de popmuziek. Op het moment dat de zaken beter gingen
werden juke-boxen geplaatst voorzien van platen van Guy Mitchel, Patti Page, de
Chico's, Johnny Ray en voor de meisjes Doris Day. Voor de lezers hield de Tuney
Tunes deze markt bij en meldde welke platen het meest gedraaid werden in de
juke-boxen, bijvoorbeeld in 1953 de nummers van Eddie Fisher: Wish You Were
Here, Any Time, I'm Yours en Tell Me Why.24
Op deze wijze onttrok een deel van de jeugd zich met behulp van de populaire
cultuur aan de invloed van de traditionele radio. In die keuze kregen zij bovendien
- in die zin is er al vroeg sprake van een kentering - steun van de zijde van sociologen
als Saal, Krantz en Vercruysse, Sterk en Goudsblom. In hun publikaties melden deze
onderzoekers dat het met de losbandigheid van de ‘gewone’ jongeren in de jaren
vijftig wel meevalt. In hun ogen is er vooral sprake van een algemene tendens van
verandering. Vooral Krantz en Vercruysse breken in hun studie een lans voor een
nuchtere houding ten aanzien van mogelijke uitspattingen van de jeugd. Ook De
Vries Reilingh neemt al vroeg afstand van de denigrerende kwalificaties die de jeugd
krijgt toebedeeld, ondanks de negatieve aspecten die hij bij haar signaleert. Hij
verwijst naar het vraagstuk van de moderne massa. De jeugd presenteert de ouderen
daarvan de onbetaalde rekening. Waar de jeugd wordt beticht van 'te veel vrijheid,
die in losbandigheid overgaat, waardoor gebrek aan eerbied en gehoorzaamheid,
verwenning en gelegenheid om alle opkomende neigingen te volgen ontstaat, ligt de
oorzaak vaak in onvoldoende zorg en onverschilligheid bij de ouders'. Dat is deels
een gevolg - zo stelt hij - van de ‘ontbinding van het sociale en morele leven door
de oorlog’. Maar, zo gaat hij verder, ‘daarachter liggen meer nog de stille krachten
van secularisatie, industrialisatie en urbanisatie als oorzaken met een veel diepere
uitwerking op de sociale verbanden zoals die voor de oorlog bestonden’. Ook de
uitwerking van de moderne opvoedingsmiddelen zoals pers, film en radio ontkomt
niet aan zijn analyse, terwijl de overheid door hem in gebreke wordt gesteld als het
gaat om ‘volksopvoeding’ van de jeugd, die een sluitpost van de begroting is. Dat
betekent niet dat De Vries Reilingh de schuldvraag bij de overheid of de jeugd zelf
legt. Hij stelt, dat hij geneigd is ‘de grotere gejaagdheid, het lawaaierige, het
wispelturige, het gemakzuchtige en genotzuchtige, de drang naar sensatie en het
afgenomen concentratievermogen in hoofdzaak in de vormen van het moderne
bedrijfsleven te zoeken’. In dit opzicht gaat hij toch wel mee met de negatieve
kwalificaties die over de jeugd de ronde doen. Verder constateert hij, onder verwijzing
naar de studie van Saal25 uit 1950, ook een generatieverschil: ‘Er is een verstoring
van de communicatie. Problemen die de jeugd heeft worden niet met de ouders
besproken. Men zoekt de oplossing van de problemen bij vrienden of bij zichzelf,
maar zeker niet bij de ouders’. ‘De oorlog’, zo gaat hij verder, ‘heeft diepe wonden
geslagen in de gevoelshuishouding van de jeugd. Juist voor meisjes is
24
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dit erg belangrijk omdat zij’, zo vertolkt hij de heersende mening, ‘het bindende
element moeten zijn in het toekomstige gezinsleven’.26 H.D. de Vries Reilingh, ‘De
mentaliteit van de Nederlandse jeugd na de Tweede Wereldoorlog’, Sociologisch
Jaarboek 3 (1949) 34-51.

Geschaard rond de radio
Afgaande op de stemmen van de intellectuele elite zou de programmering van de
radio na 1945 moeten lijken op die van vóór de oorlog. En in zekere zin was dat ook
zo, zij het anders dan vaak wordt verondersteld. Ook vóór de Tweede Wereldoorlog
leefde de spanning al tussen de populaire muziek als wens van de luisteraar en het
beschavings- en opvoedingsideaal van de verzuilde elites die de omroepen beheersten.
Al vanaf 1925, het jaar waarin de eerste verzuilde omroepverenigingen de ether
koloniseren, blijkt de voorkeur van het publiek uit te gaan naar populaire muziek.
De AVRO sluit daarop aan en dwingt als het ware de andere omroepen om met die
trend mee te gaan. Dat gebeurt ook en in de volgende decennia verschuift de
verhouding tussen klassieke muziek en populaire muziek steeds meer in het voordeel
van de laatste. Ogenschijnlijk blijft de programmering van de radio daarmee gelijk
aan die van vóór de oorlog. ‘Overdag’, zo concludeert Maatjens in zijn recente
overzicht, ‘is er muziek te horen en zijn er programma's voor de vrouw, 's avonds
zijn er programma's bestemd voor het hele gezin’.27 Achter die gelijkvormigheid
blijkt echter een nieuw soort programmering schuil te gaan, waarmee de
programmamakers zich met een nieuwe benadering tot het gezin richten.
De achtergrond van de nieuwe manier van radioprogramma's maken lijkt vooral
te liggen in het feit, dat de luisteraars de radio meer en meer gebruiken in het bestek
van het gezinsleven. De groep luisteraars werd steeds groter. Begin jaren vijftig blijkt
een groot deel van de bevolking thuis over een radio te beschikken. Dit neemt toe
tot ruim tachtig procent aan het begin van de jaren zestig, zoals blijkt uit
CBS-onderzoek. Tien procent heeft dan al de beschikking over twee toestellen en
slechts vier procent mist thuis de mogelijkheid om de radio-uitzendingen te volgen.
Dat laatste percentage blijkt onder de mensen met de laagste inkomens overigens
beduidend hoger te liggen. Van hen heeft twaalf procent geen beschikking over radio
of draadomroep.28 Het is duidelijk: in de meeste gevallen moesten ouders en kinderen
het doen met de enige radio in de huiskamer. Wanneer men in deze jaren spreekt
over radiobezit, bedoelt men het gemeenschappelijk bezit van het gezin. De
verbreiding van de radio gaat gepaard met schaalvergroting, professionalisering en
popularisering. Het medium gaat voor steeds meer mensen een centrale plaats innemen
en wordt voornamelijk in gezinsverband in de avonduren beleefd. Hieraan veranderen
zelfs de beginnende televisie-uitzendingen medio jaren vijftig nog weinig.29
Inhoudelijk blijkt de radio in de jaren vijftig een medium voor het gehele gezin te
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zijn. Aan het eind van die periode blijkt, dat de aanvankelijke angst van de
radiomakers voor de keuzevrijheid van de luisteraar niet ongegrond was. In 1963
wordt de balans opgemaakt in een onderzoek naar de betekenis van het toestel in het
weekend.30 Waar vele intellectuelen bang voor waren, lijkt zich tegen die tijd te
hebben voltrokken. Als funbox en information box heeft de radio zich dan volgens
de onderzoekers, door de mogelijkheid van anonieme toeëigening van haar produkten,
onttrokken aan de macht van de sociale controle. Voor een bepaalde groep luisteraars
beperkte de keuzevrijheid zich weliswaar tot de vier kanalen die werden aangeboden
door de draadomroep. Maar zelfs binnen die beperkte mogelijkheden kon de luisteraar
zijn eigen smaak, de eigen voorkeuren bepalen zonder verantwoording af te hoeven
leggen aan anderen, behalve aan de leden van het gezin. Binnen de anonimiteit van
het gezin, zo constateert Sterk e.a., ontbreken de publieke sancties die andere vormen
van vermaak en ontspanning hun sociaal genormeerde en groepsgebonden karakter
geven. Daardoor biedt de radio het gezin de gelegenheid, om zoals de onderzoekers
het formuleren, een eigen fantasiewereld in te vullen op basis van eigen muzikale
voorkeuren.
Het resultaat is echter niet de gevreesde massificatie en het verwachte cultuurverval.
De invulling van de eigen voorkeuren wordt niet zozeer individueel bepaald, maar
draagt sterk het karakter van de gezinscontext waarbinnen de programma's beluisterd
werden. Met andere woorden een groot deel van de vrije tijd, waartoe het luisteren
naar de radio in hoofdzaak moet worden gerekend, werd in gezinsverband
doorgebracht. Als er al sprake is van discrepanties binnen het gezin, stoelden deze
vooral op tegenstellingen tussen de schoolse socialisatie en gezinsopvoeding.
Samenvattend stelt Sterk daarom dat het succes van radio en televisie begrepen kan
worden vanuit de grote conviviale betekenis die het gezin in de samenleving heeft.
Hij gaat zelfs zover om te stellen, dat het luister- en kijkonderzoek daarom vooral
vanuit een gezinssociologische invalshoek moet worden bekeken.31
Achter de conclusie van Sterk en de zijnen, dat de radio fungeert als een nieuw
bindmiddel voor het gezinsleven, gaat een significante verandering schuil in de
radioprogrammering. De toon, waarop de luisteraar wordt aangesproken wordt
gemoedelijker, Nederlandstalige lichte muziek wordt vrijelijk uitgezonden en de
luisteraar krijgt inspraak bij het bepalen van het repertoire. De Nederlandse omroepen
konden bij deze omslag in aanspreekvormen te rade gaan bij de ervaringen van de
programmamakers van de BBC. Tijdens de oorlog stond deze omroep voor het
probleem om de luisteraars actief te betrekken bij de oorlogsinspanning. Hoewel ook
hier de beleidsmakers aanvankelijk grote moeite hadden met de zich ontwikkelende
massacultuur, waren ze gezien de omstandigheden genoodzaakt concessies te doen
aan de smaak van het publiek. In de praktijk ontwikkelde zich daar het prototype
van de nieuwe radioprogrammering. Frith beschrijft het resultaat als een elegant
compromis tussen het idee van de culturele verheffing en verstrooiing op basis van
het principe van ‘balanced entertainment’, een afgewogen mix van klassieke en
populaire programma's en van informatie en ontspanning.32 Dit bete30
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kende in de praktijk een knieval voor Amerikaans georiënteerde muziek en een
‘vulgarisering’ van het programma-aanbod. Daarbij trachtte men de culturele scheiding
tussen de publieksgroepen te ondervangen door een tweede principe, dat van ‘gewoon
doen’ en ‘het erbij horen’. De BBC legde zichzelf daarmee de bewuste keuze op
voor een aanspreekvorm, die de luisteraars het gevoel gaf dat ze als ‘gewone’ mensen
deel vormden van een gemeenschappelijk geheel, waarvan het gezin het model
vormde.
Tal van naoorlogse programmamakers gingen bij de BBC in de leer. De
mechanismen die Frith bespreekt in zijn analyse van de Britse radio, zijn dan ook
alle terug te vinden in de naoorlogse Nederlandse radioprogramma's voor het grote
publiek. Centraal in het aanbod komen grote showprogramma's te staan, waarin
sketches, spelletjes en muziek aan elkaar worden gepraat door een presentator of
presentatrice. Populair werden programma's als de Bonte Dinsdagavondtrein van de
AVRO, Negen heit de klok van de KRO, Showboat van de VARA met het geliefde
Metropole Orkest onder leiding van Dolf van der Linden, en het Mastklimmen met
de hamvraag van de NCRV. Opvallend bij deze programma's is de manier waarop
de luisteraars worden benaderd. Zij zijn een ‘lief publiek’, of de ‘mensen in het land’
die uit eigen keuze bij elkaar zitten om te luisteren naar een populaire presentator
die zich gedraagt als ‘oom’ of ‘tante’ van de familie. Een goede presentator blijkt
iemand die er in slaagt zich voor te doen als een rustgevende en gemakkelijk te
doorgronden persoonlijkheid, die bovendien in staat is met welgekozen woorden een
sfeer van gezelligheid te scheppen.
Voor de muzikale vormgeving van deze programma's maken de omroepen gebruik
van hun eigen orkesten. Op dat punt is er sprake van continuïteit met de vooroorlogse
situatie. Voor de VARA waren dat de Ramblers - inderdaad dezelfden als de Zwervers
uit De Avonden. De AVRO beschikte over de Skymasters van Pi Scheffer. Zij speelden
‘medleys’ van Amerikaanse populaire muziek. De KRO had aanvankelijk geen eigen
band maar wist het Orkest zonder Naam met Ger de Roos te contracteren. Opvallend
is dat de gezongen teksten van deze band bij de KRO moesten worden gekeurd.33
Deze muziek werd ingebed in een cultuur van huiselijke gezelligheid, waar de
doelgroep werd gevormd door de familie die zich 's avonds na het eten rond de radio
schaarde. Daarbij ontbraken de Weense operetteliedjes van bijvoorbeeld de Rietvogels
niet.34 Meer en meer lijkt de smaak van het publiek zich toch te richten op de
Anglo-Amerikaanse populaire muziek, waarvan de invloed zich ook op het
Nederlandstalige lied doet gelden. De liedjes worden qua tekst meer en meer geënt
op de beleefd-ironische stijl van de Amerikaanse musical.35 Geliefde onderwerpen
vormen de eerste verliefdheid, zoals in het liedje Twee Reebruine Ogen van de
Selvera's uit 1955, de vakantie, zoals - al in 1947 - Als

33

34
35

typering op bladzijde 44. Zie hiervoor ook Colin Seymour-Ure, Making contemporary Britain.
The British press and broadcasting since 1945 (Oxford 1991).
Geheel in lijn met de geldende gewoonte vond de keuring plaats door een speciale bewaker
aan het programma toe te voegen, namelijk mejuffrouw Nolthenius; zie A.F. Manning, Zestig
jaar KRO. Uit de geschiedenisvan een omroep (Baarn 1985) 219.
Ibidem,221.
Henk Kleijer en Ger Tillekens, ‘Passion, pop and self control. The body politics of pop
music’, Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie 14 (1994) (afl. 1)
58-75.

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

203
op Capri de rozentuinen bloeien van Han Dunk, en het dagje uit in gezinsverband.
Over dat laatste thema zong Kleine Heleentje begeleid door het Orkest zonder Naam
het liedje Naar de speeltuin in 1952 naar een verkoop van meer dan 25.000 platen.36
De inbreng van de luisteraar werd op soortgelijke wijze gehonoreerd met oude U vraagt en wij draaien ... - en nieuwe verzoekplatenprogramma's, zoals de
Arbeidsvitaminen en voor de huisvrouw Moeders wil is wet, dat doordeweeks op de
ochtend werd uitgezonden. Net als bij de BBC komt de nieuwe benadering van het
publiek naar voren in het speelse gebruik van dialect. Behalve Boer Biet en de
Bietenbouwers waren er op de zaterdagavonden binnen het programma Carrousel
Muziek optredens van de Boertjes van Buut'n met de populaire Gait-Jan Kruutmoes,
Lubbert van Gortel en Bertus Bolknak. Met hun pseudo-dialect wisten deze artiesten
handig de heersende voorkeur van de omroepbesturen voor algemeen beschaafd
Nederlands te omzeilen. Met hun typetjes stelden zij voor het publiek op een
vermakelijke manier het gezond verstand van de gewone man tegenover de
intellectuele omslachtigheid van de notabelen.
De gerichtheid op het gezin kwam ook naar voren in hoorspelen, zoals De jeugd
vliegt uit. Aparte vermelding verdient de Familie Doorsnee van Annie M.G. Schmidt,
uitgezonden door de VARA tussen 1952 en 1958. Met veel humor portretteerde zij
een gewoon Nederlands gezin dat alle aanpassingsproblemen vertoonde die met de
modernisering van de samenleving samengingen.37 Net als bij de BBC zochten de
programmamakers hun luisteraars op, buiten op straat of in bedrijfskantines, om de
‘gewone man’ zijn zegje te laten doen. Soms volgden ze met hetzelfde doel de
omgekeerde procedure. Een mooi voorbeeld vormt het programma De IJsKRO-man.
Onder deze naam bezocht een radioteam van de KRO bij verrassing een bepaalde
gemeente. Tijdens het lunchconcert werd de plaats bekend gemaakt, waar de
luisteraars een gratis ijsje in ontvangst konden nemen. De lokale politie bleek hier ook dat werd op de radio gemeld - vaak niet bepaald gelukkig mee; in hun ogen
leidde het initiatief tot chaotische situaties. Een soortgelijk evenement vormde - de
naam zegt genoeg - de jaarlijkse Eierenrace op Paaszaterdag.38
Bij elkaar vormen deze programma's een nieuwe manier van radio maken, gericht
op en gecentreerd rond een idee van huiselijke gezelligheid binnen het gezin, bezien
vanuit de denkwereld van de ‘gewone’ man. Uiteraard zijn verschillende elementen
van deze werkwijze reeds zichtbaar op de vooroorlogse radio, zeker bij
zendgemachtigden als de AVRO. Het belangrijkste verschil is echter, dat de langzaam
gegroeide praktijk van, zoals Maatjens39 het noemt, familiariteit, nu de geaccepteerde
norm en leidraad wordt voor de programmering van de radio.40 Met name komt dit
naar voren in nieuwe aanspreekvormen naar het publiek toe. Aan-
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hakend bij de termen die Sterk in 1963 gebruikte, zouden we deze manier van radio
maken, ter onderscheiding van het vooroorlogse ‘kansel-model’ kunnen omschrijven
als het ‘conviviale model’.

Tussen huiselijkheid en jeugdcultuur
Wanneer we op dit moment een interview beluisteren op de radio of de televisie, dan
vinden we het heel gewoon, dat interviewers stelselmatig kritisch doorvragen, niet
alleen naar argumenten maar ook naar persoonlijke beweegredenen en motivatie.
We zijn gewend geraakt aan radioprogramma's waarin presentatoren op een
relativerende toon en in een gelijkwaardige sfeer hun publiek toespreken en
ondervragen naar zijn voorkeuren. We zouden dit model, onder verwijzing naar
Austins analyse van de taalpragmatiek41, kunnen bestempelen als het ‘perlocutieve
model’. Het verwijst daarmee naar de manier waarop mensen tegenwoordig in de
media worden ondervraagd op hun authenticiteit, waarbij de conversatie dient als de
communicatieve context waarin hun overtuigingen tot stand komen. Dit model is het
produkt van de late jaren zestig en de jaren zeventig. Voor de televisie werd dit model
gerealiseerd in actualiteitenprogramma's, zoals Achter het Nieuws en Brandpunt.42
Al vroeg in de jaren zestig werden in en rond deze programma's, culminerend in het
cabaretprogramma Hadimassa, de fundamenten ervoor gelegd.
Het zijn echter niet alleen de nieuwsrubrieken waarin dit nieuwe model zichtbaar
is. Ijkpunt voor de veranderingen vormen in menige analyse nieuwe televisieseries
over misdaadbestrijding. We vinden die eerst in het buitenland, in Amerika en
Engeland. In een aantal van die politieseries doen zich vanaf het begin van de jaren
zestig vernieuwingen voor. Een voorbeeld is Z-Cars, dat vanaf 1962 op de BBC te
zien is. Media-onderzoekers, zoals Knight, geven aan dat deze programma's een
nieuw wereldbeeld vertegenwoordigen. Volgens Knight geven ze vorm aan en zijn
ze uitdrukking van een nieuwe verhouding tussen burger en staat, doordat ze een
‘new notion of how to preserve security’ bieden. Knight geeft aan dat de politieseries
dit element overnemen van de ‘westerns’, die eerder het scherm domineerden.43 In
deze series wordt de openbare ruimte vrijgegeven als een locatie voor nieuwe
presentatiestijlen. Deze series lijken daarmee een voorbode van de veranderingen
die zich in de loop van de jaren zestig en zeventig in de openbaarheid zouden
voltrekken. Met de verschuiving van het soort series wordt meer aangesloten bij de
nieuwe generatie. Als reden voor de opkomst van de nieuwe series wordt vaak
vermeld, dat een jongere, stedelijke publieksgroep daaraan de voorkeur geeft. Het
totale kijkerspubliek blijkt weliswaar vrij evenwichtig verdeeld, maar de
reclamemakers geven de voorkeur aan het draagkrachtiger en meer op consumptie
ge41
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richte jongere publiek. Rond dit publiek ontwikkelen de politieseries zich naar wat
wel de pop-series worden genoemd, met als voorloper en hoogtepunt de Britse serie
The Avengers, die in Groot-Brittannië al in 1961 startte.44
Het lijkt alsof de televisie bij deze veranderingen een doorslaggevende rol heeft
gespeeld. Knight noemt de radio evenwel als de oorspronkelijke bron van de
politieseries.45 Het radioprogramma PC49 van de BBC en het Amerikaanse Dragnet
vormden de grondslagvoor de gelijknamige televisieseries. De radio is hier met
andere woorden de voorloper en de televisie volgt. Ook op andere fronten valt in
Groot-Brittannië eerder dan in Nederland een vernieuwing van de radio te bespeuren.
Hoewel de BBC weinig tot geen plaatopnames van rock 'n roll en popmuziek de
ether instuurt, maken programmamakers niettemin gretig gebruik van de mogelijkheid
om live-muziek ten gehore te brengen om talentenjachten uit te zenden, zoals de
popprogramma's waarmee de Beatles Engeland in de beginjaren zestig veroverden.
Er lijkt daarmee, met name in Engeland, sprake van een geleidelijke overgang, waarin
de opkomende jeugdcultuur in het media-landschap werd ingepast en een eigen plaats
kreeg toegewezen. Hoewel niet met volle overtuiging, speelde de radio hier een
voorhoederol. Pas met de opkomst van rock-muziek, wanneer de jeugdcultuur haar
eigen idioom oplegt aan de wereld van de volwassenen, lijkt er ook in Groot-Brittannië
sprake van een duidelijke breuk. Dan zijn er ook daar zeezenders nodig om de
machtsovername van nieuwe aansprekingsvormen te forceren.46 Op 28 maart 1964
kwam de eerste Britse zeezender Radio Caroline in de lucht.
In Nederland volgde de radio schoorvoetend de buitenlandse ontwikkelingen. In
navolging van Veronica's Joost de Draayer introduceerde de KRO bijvoorbeeld Henk
Terlingen als de populaire discjockey Hullekiedullekie. Waar het de jeugd-cultuur
betrof, liepen de katholieken overigens vaak min of meer voorop. De KRO verzorgde
al vlak na de Tweede Wereldoorlog zondagsavonds om kwart over acht een bespreking
van de hitparade.47 De meeste omroepen volgden, zij het misschien niet van harte.
Dat gold ook voor de NTS. Het perlocutieve model ging de omroepbazen namelijk
nog veel te ver. Dat blijkt uit een incident in het begin van de jaren zeventig, om
precies te zijn april 1973. In die maand liep het Veronica-schip op de kust van
Scheveningen op de wal. Dezelfde Henk Terlingen, wiens reputatie inmiddels
definitief was gevestigd als Apollo-Henkie, verslaggever van de Amerikaanse
bemande ruimtevluchten, verzorgde in die tijd voor de NTS de Paul Meiershow. Om
de zaak wat op te vrolijken liet hij een kabel leggen naar het gestrande Veronica-schip
om jingles en programma-onderdelen door te geven. Reden genoeg voor de
bestuurders om in te grijpen en voor Terlingen om en public de wei-
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nig conviviale maar welgemeende krachtterm ‘godverdomme’ de ether in te slingeren.
Een term die hij nog eens herhaalde, toen hij een week later zijn excuses indiende
met de opmerking dat het hem speet dat hij ‘godverdomme’ had gezegd en daaraan
toevoegde: ‘Godverdomme, nu zeg ik het weer’.
Het betekende volle pagina's in de kranten en het einde van de loopbaan van
Terlingen als discjockey, maar de overwinning van de bestuurders bleek een
Pyrrhus-overwinning. Op dat moment begon het conviviale model namelijk scheuren
te vertonen. De hypocrisie, de schijn van gezelligheid van de jaren vijftig, waartegen
een kleine voorhoede van de jeugd zich verzette, begon voor grotere groepen jongeren
zichtbaar te worden. Het zich rond de radio scharen in de gemeenschappelijke
huiskamer wordt niet meer gezien als gezellig maar als ‘oubollig’. Grotere groepen
jongeren beginnen zich meer en meer te onttrekken aan aan de vaak onderhuidse
dwang van de gemeenschappelijke huiskamer. Ze trekken zich voorzover mogelijk
terug op hun eigen kamers om op hun eigen radio en pick-up naar hun favoriete
muziek te luisteren. Al vanaf 1955 lezen ze bij voorkeur de Muziek Express van Paul
Acket of de Muziek Parade in plaats van de Tuney Tunes, dat spoedig zieltogend ten
onder gaat.
Voor een deel zijn voor die verandering de gestegen consumptiemogelijkheden
verantwoordelijk. Was er aan het eind van de jaren veertig sprake van een
economische crisis, de economische situatie was tot het eind van de jaren vijftig nog
verre van rooskleurig. Met de Marshall-hulp begon de situatie weliswaar iets te
verbeteren, maar als gevolg van de geleide loonpolitiek duurde het nog tot het einde
van de jaren vijftig voordat de consumptieve behoeften enigermate konden worden
vervuld. De jeugd kon zich, aan het begin van de jaren vijftig, nog geen eigen radio
veroorloven. Daarvoor waren deze apparaten eenvoudigweg te duur. Dit blijkt onder
andere uit de studie van Diederich.48 In diens studie over werkende jeugd en
zakgeldbesteding wordt met geen woord over het kopen van een radio gerept. Ook
in het onderzoek van Saal vinden we geen enkele verwijzing naar radiobezit onder
de jeugd.
Uitbreiding van de consumptiemogelijkheden speelde kortom een rol. De
voorzichtige vormgeving van de welvaartsmaatschappij, die vaak als randvoorwaarde
wordt gezien voor een inhoudelijke cultuuromslag, komt pas aan het begin van de
jaren zestig op gang. Ook de manier waarop die consumptiemogelijkheden werden
ingevuld, mag niet worden verwaarloosd. De vraag, waarom jongeren hun grotere
budget nu juist besteedden aan radio's, pick-ups, grammofoonplaten en het bezoek
aan discotheken en clubs, behoeft ook een antwoord. Als er al sprake is van een
cultuuromslag, dan moeten we die vooral zoeken in de veranderde houding van de
jeugd. Achter de witte vitrages, de geraniums en de koperen deurbel bleek de jeugd
meer en meer haar eigen voorkeuren te koesteren. De verzuilde omroepen waren
meer gericht op het aanbieden van programma's voor het hele gezin dan specifiek
voor de jeugd. Jongeren besteedden hun geld aan nieuwe transistorradio's of haalden
hun moeder over met het wasmiddel Persil voor een dergelijk apparaatje te sparen.
Daarmee maakten ze hun eigen muziek hoorbaar, waarachter
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een meer op de openbaarheid gericht alternatief voor het conviviale model schuil
ging. De zeezenders en de buitenlandse zenders leverden daarvoor voldoende
materiaal.
Ondanks het feit dat er bij de jeugd voor de Nederlandse radioprogramma's enige
affiniteit leek te bestaan, begonnen steeds grotere groepen jongeren zich af te wenden
van de op gezelligheid en huiselijkheid gericht programmering. Omgekeerd leken
de ‘oudere’ programmamakers weinig affiniteit te hebben met de nieuwe muziek
van de jeugd. Het kostte hen moeite om de houding en de smaak van de jongeren te
begrijpen en te interpreteren. Men weet bijvoorbeeld de gerichtheid van de jeugd op
Amerikaanse popmuziek vooral aan de simpelheid van de Nederlandstalige lichte
muziek, terwijl de Amerikaanse en Engelse pomuziek qua tekst en muziek veel meer
zeggingskracht bezaten, zo wordt in Tuney Tunes geconstateerd. Men is van mening
dat de jeugd Amerikaanse en Engelse liedjes wil horen omdat die kwalitatief beter
zijn dan de Nederlandse liedjes qua inspiratie en oorspronkelijkheid. Daarbij gaat
het vooral om de combinatie van tekst en muziek.49
Het is evenwel de vraag of meer inspiratie en oorspronkelijkheid echt hadden
geholpen. De nieuwe popmuziek was immers meer dan zomaar ‘lichte’ muziek. Het
was muziek waarin de vertolking van een eigen gevoel of mening door een specifieke
zanger of zangeres centraal stond. Deze muziek verwees naar herkenbare ervaringen
en verschafte een nieuwe manier om met elkaar om te gaan en vooral nieuwe
omgangscodes tussen de seksen, niet alleen in de privésfeer maar ook in het publieke
domein. Om die muziek te kunnen beluisteren greep de jeugd naar haar eigen
alternatieven: de jukebox en de transistorradio. Daarmee konden veel jongeren ook
voor het eerst luisteren naar popsterren zoals Paul Anka, Pat Boone, en vooral Elvis
Presley. In de privésfeer gebeurde dit 's avonds onder de wollen deken met het
transistor-radiootje, vaak met veel gepiep en vervorming van het geluid. Andere,
meer gefortuneerde jongeren zaten rond de afgedankte huiskamerradio in hun
kamertje. De confrontatie tussen het conviviale en het perlocutieve model wordt
daarmee voorlopig beslecht in een verdeling van de beide leefwerelden van jongeren
en volwassenen met elk hun eigen omgangscodes. Op het raakvlak van beide
levensstijlen kon zich langzamerhand een ruimte voor onderhandeling ontwikkelen,
waarbij opvattingen over modern ouderschap en de erkenning van een eigen
jeugdruimte een belangrijke rol speelden. Dit resulteerde in een voorlopige verdeling
van de media.
De aanvankelijke gerichtheid van de radio op het gezin wordt, zij het op een andere
manier, overgenomen door de televisie.50 Programma's als de Flintstones voegen
onderhandeling bij gezelligheid. De radio richt zich meer en meer op de jeugd. Uit
het onderzoek van Sterk blijkt dat de verkoop van draagbare radio's enorm is
toegenomen. Men constateert dat het radiogebruik steeds individueler wordt en
losgetrokken wordt uit het gezinsverband. Persoonlijke voorkeuren en smaken
beginnen zich openlijk te manifesteren. Sterk veronderstelt dan ook dat de radio voor
volwassenen steeds meer naar de achtergrond zal worden gedrongen met als
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enkele functie het leveren van ‘casual information’.51 Vooral voor groepen jeugdigen
zal het apparaat, zo meent hij, van primair belang blijven. De ontwikkeling van de
radio vanaf 1965 en in de loop van de jaren zeventig, waarin popmuziek en
popprogramma's een steeds centraler plaats innemen, geeft hem achteraf gelijk.

De poortwachters van de huiselijkheid
Qnze vraagstelling luidde, waarom de aanpassing van de radio aan de jeugdcultuur
in Nederland in vergelijking met andere landen zo traag verliep. De rock 'n roll als
uiting van een nieuwe jeugdcultuur brak vrijwel tegelijk met het ontstaan van deze
jeugdcultuur internationaal door rond het jaar 1955. De verspreiding verliep in eerste
instantie niet via de radio, maar via het circuit van films, juke-boxen in patattenten
en ijspaleizen en optredens van artiesten in danslokalen. Pas toen zich in 1964 de
Beatle-mania ontwikkelde en daarmee de beat-explosie, kon men dit ditmaal wel op
de huiskamerradio beluisteren. De beelden echter van deze Beatle-mania verspreidden
zich via de televisie over de hele wereld en brachten een golf van afkeer teweeg bij
de oudere generatie.
Er zijn twee verklaringen voor de trage ontwikkeling van de radio met het oog op
de acceptatie van de popmuziek. De eerste wordt geleverd door het standaardbeeld
van de contemporaine geschiedschrijving. Hier wijst men op het feit, dat de radio in
de jaren van de wederopbouw nag sterk georganiseerd was binnen de kaders van de
verzuilde samenleving. In tegenstelling tot Engeland - de BBC - werd de inhoud van
de programmering gestuurd door de leden van de omroepverenigingen.
Programmering voor bepaalde groepen zoals de jeugd was onderhevig aan het oordeel
van deze leden en daar overheersten de behoudende krachten. Als gevolg daarvan
werden jeugdprogramma's streng gereguleerd. Dat men de vraag naar de eigen
popmuziek op den duur kon tegen houden, had te maken met een aantal factoren.
Voor popmuziek waren er, zoals gezegd, andere radiostations, buiten de invloedssfeer
van de nationale zendgemachtigden, zoals Radio Luxemburg. De radio's en de kleine
platenspelers, aanvankelijk alleen voor de jeugd met geld, kwamen in de tweede
helft van de jaren vijftig beschikbaar. Stuwende kracht was hier vooral de
45-toerenplaat, gestimuleerd door platenmaatschappijen die in de jeugd een nieuw
publiek hadden ontdekt, niet alleen met een eigen smaak, maar ook qua aantal een
economisch interessante groep. Dit element wordt pas rond 1960 belangrijk. We
krijgen dan te maken met de baby-boom, die in de jeugdfase terecht komt. Op die
manier ontstaat de hechte band tussen deze generatie en de zeezenders, die beter
weten aan te sluiten bij het ritme van de nieuwe tijd.
Een belangrijke vooronderstelling bij dit standaardbeeld is, dat het model van
radioprogramma's maken na de oorlog in grote lijnen ongewijzigd zou zijn gebleven.
Daarmee miskent dit plaatje dat niet alleen de jeugd maar ook veel volwassenen na
de oorlog aan verandering toe waren. Als we de naoorlogse ontwikkelingen rond de
radio goed bekijken, blijkt dat een deel van de oudere generatie niet con-
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formistisch, maar ook vernieuwend bezig was, zij het gericht op het model van
huiselijkheid die centraal stond in het conviviale model. Daarnaast geeft het
standaardbeeld een beperkte kijk op de popcultuur. Die vormde immers niet alleen
een reactie op de vooroorlogse standenmaatschappij, maar evenzeer en mogelijk
meer nog op de kleinburgerlijke huiselijkheid die werd uitgedragen door het conviviale
model. De traagheid van verandering kan daarmee voor een belangrijk deel ook
geweten worden aan het conviviale model dat in Nederland tot lang in de jaren zestig
de ether domineerde en aan diegenen die dit model representeerden.
De nieuwe manier van radio maken schiep immers zijn eigen elite van
‘deskundigen’, die de voorkeuren van jongeren voor lichte muziek in goede banen
trachtten te leiden zoals Herman Stok en later ook Willem O'Duys, die voor velen
de ‘goede’ smaak rond het Amerikaanse repertoire formuleerde. De machtspositie
van deze groep ‘deskundigen’ werd onder meer versterkt door de dwarsverbanden
tussen showprogramma's en verzoekplatenprogramma's. Populaire muzikanten uit
de showprogramma's mochten vaak de verzoekplatenprogramma's presenteren. Zo
verzorgde Theo Uden Masman, de orkestleider van de Ramblers, ook de
verzoekprogramma's Hits van de Spits en Vers van de Pers bij de VARA. Sommigen,
waaronder Kees Schilperoort, een van de Boertjes van Buut'n, bouwden zelfs op die
manier een hele radio-carrière op. Hun stijl en manier van programma's maken werd
de norm voor de radio. Vanuit hun perspectief van convivialiteit was het alternatief
van de popcultuur overbodig, buitenissig, beledigend en vooral ongezellig. Deze
groep vormde de ‘gatekeepers’, de poortwachters van de media. Juist omdat zij zich
nog maar kort hadden gevestigd, vormden zij voor de meerderheid van de oude
generatie de toonaangevende stem van de nieuwe tijd. Juist deze groep was, getuige
het openlijk sneeren van bijvoorbeeld Herman Stok en later Skip Voogd en Willem
O'Duys ten aanzien van de popmuziek, achteraf bezien niet op de nieuwe
ontwikkelingen voorbereid. De late ontwikkeling van het conviviale model op de
Nederlandse radio blokkeerde zo de overname van de macht door meer op de eigen
tijd toegesneden radiomakers.
Onze conclusie luidt dan ook, dat er, om Righarts metafoor door te trekken, niet
twee, maar drie Nederlanden waren. De eerste twee zijn dezelfde: een traditioneel
Nederland dat.nostalgisch terugkijkend de vooroorlogse verhoudingen in een ideale
vorm trachtte te reconstrueren; en een modern Nederland dat heel wat anders en
nieuws wilde. Daartussenin zit echter een derde Nederland, dat de vooroorlogse
jeugdcultuur op de radio in de vorm van jazz en lichte muziek, soms zelfs rock 'n
roll, trachtte uit te werken in een nieuw model van huiselijke gezelligheid. Dit derde
Nederland vertegenwoordigde niet zozeer de vooroorlogse culturele orde, als wel
het naoorlogse ideaal van de huiselijkheid.52 Het feit, dat het vernieuwend karakter
van dit model van radio maken vaak onopgemerkt blijft, is overigens niet
onbegrijpelijk. Deels kan hiervoor worden gewezen op het Flintstones-effect, waarmee
we ons betoog openden. Een belangrijk kenmerk van wat we hier het
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conviviale model en de nieuwe huiselijkheid noemden, is immers dat zij zichzelf als
tijdloos en zeker als continuering van de vooroorlogse culturele situatie presenteerden.
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‘Vrijheid in verantwoordelijkheid’
Journalistiek in de jaren vijftig
Paul Koedijk
Inleiding
Niet zo lang voor zijn dood in 1990, alsof hij zijn gemoed nog een keer wilde luchten,
schreef oud-journalist Dries Ekker een tweetal bijdragen voor het blad
Nieuwspoortnieuws, waarin hij zich afzette tegen het negatieve beeld van de
journalistiek uit de jaren '45 tot '60. Hij was geprikkeld geraakt nadat in hetzelfde
blad een jongere collega, Trouw-commentaarschrijver Willem Breedveld, zich in
een interview kritisch had uitgelaten over vooral de chapeau bas-mentaliteit uit die
jaren.1 Dat Ekker zo omstandig reageerde, lag vermoedelijk niet zozeer aan Breedveld
als wel aan de jarenlang opgekropte ergenis over kritiek waarvan de Trouw-journalist
slechts de meest recente vertolker was.
Journalistieke coryfeeën - anderen dan Ekker wel te verstaan - en wetenschappers
bepaalden al jaren voordat Breedveld zijn gewraakte opmerkingen maakte het
dédaigneuze imago van de pers in de jaren vijftig. Henk Hofland, sinds 1953 in de
journalistiek en wellicht de bestbespraakte van de critici, formuleerde zijn kritiek
alm 1957 (‘De pers laat zich niet breidelen, wel ringeloren’) en hield daar sindsdien
niet mee op. Zijn uit 1972 stammende boek Tegels lichten of ware verhalen over de
autoriteiten in het land van de voldongen feiten geldt als een klassieker in - de
overigens nog altijd schaarse - kringen van journalisten die een kritische belangstelling
voor de geschiedenis van het eigen vak koesteren. In dat boek brak Hofland
genadeloos de staf over het ‘volksbedrog’ en de ‘gedienstige zwijgzaamheid’ van
Nederlandse journalisten in de jaren vijftig.2 Het verstrijken van de tijd maakte hem
niet milder, want ook in 1989, onder de prikkelende kop ‘Bijna iedereen die chef of
hoger was, was collaborateur in de halve waarheid’, luidde zijn oordeel nog even
onverbiddelijk: ‘Tot het einde van de jaren vijftig is de Nederlandse pers in veel
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hoger mate aandeelhouder in de gevestigde politieke belangen van de Nederlandse
orde geweest dan in overeenstemming was met de onafhankelijkheid die ze zich zelf
toeschreef’.3 En een andere oude rot in het vak, Herman Bleich, sprak zelfs na jaren
nog met nauwelijks verholen afkeer de constatering uit ‘dat destijds zelfs
hoofdredacteuren als knipmessen bogen voor autoriteiten’.4
De kritiek kwam niet alleen uit eigen kring. Ook van wetenschappelijke zijde
vielen al vroeg dergelijke geluiden te vernemen. Zo klaagde in 1955 mr J. Barents,
PvdA-ideoloog en hoogleraar aan de Amsterdamse Zevende Faculteit, in een
voordracht voor de vereniging De Amsterdamse Pers over het ‘tekort aan
zelfstandigheid’ bij de journalisten en wenste hij ‘meer durf, meer initiatief, meer
onderlinge critiek als verfrissing van de geest’.5 Daarmee was de toon gezet voor een
kritiek die in de jaren zestig nog nadrukkelijker werd geformuleerd. In 1964 sprak
Barents'leerling H. Daalder in zijn oratie over het gebrek bij de pers aan ‘wezenlijke
onafhankelijkheid, die bewust op elk niveau zoekt naar politieke waarheid en politieke
werkelijkheid’.6 Vier jaar later wees de politicoloog A. Lijphart op de zijns inziens
cruciale rol van de pers ‘in de geheimhouding van de gang van zaken bij de
pacificatie-politiek’, het fenomeen van de gedepolitiseerde samenwerking tussen de
elites van de verschillende zuilen.7
Elementen van deze kritiek, aangevuld met neo-marxistische thema's, werden min
of meer gemeengoed na wat oud-Parooljournalist Sal Tas vol afschuw de ‘staatsgreep
der Nieuw Linksen op de pers’ noemde.8 In de hausse van ‘kritiese’ journalistiek uit
de late jaren zestig en zeventig leek de pers uit de jaren vijftig als contrapunt te
kunnen dienen voor het formuleren van de eigen opvattingen over anti-burgerlijke,
maatschappij-kritische journalistiek. De pers van na de oorlog was volgens die
opvattingen ‘te veel gericht [...] op de gevestigde staatsorde’ en toonde daarmee ‘dat
zij een instrument was van de heersende elite’.9 Dat moest nu allemaal veranderen.
Gedurende het merendeel van die jaren volgde Ekker deze ontwikkeling vanaf de
zijlijn. Na zijn vertrek uit de journalistiek aan het einde van de jaren zestig, verkeerde
hij als diplomaat meestentijds buitenslands. De politieke ontwikkelingen in Nederland,
vooral de radicalisering van de Partij van de Arbeid en de navenante ontwikkelingen
in de de pers, bekeek Ekker met groeiende ergernis. Een deel daarvan was
ongetwijfeld blijven hangen toen hij zich in de loop van de jaren tachtig
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weer in Nederland vestigde. Door de woorden van Breedveld voelde Ekker zich
ongetwijfeld rechtstreeks aangesproken.
Als Haagse nieuwsjager van Het Parool in de jaren vijftig, behoorde hij tot het
zeer selecte groepje echte hacks dat de Nederlandse journalistiek in die jaren kende.
Na de oorlog, waarin de oud-Handelsbladjournalist belangrijk verzetswerk verrichtte,
was Ekker gefascineerd geraakt door de Amerikaanse journalistiek en nieuwsgaring.
Leermeesters waren direkt voorhanden, want veel Amerikaanse journalisten van
naam streken na 1945 in Den Haag neer en Ekker raakte met menigeen nauw bevriend.
Hij maakte zich met succes hun harde ondervragingstech-nieken eigen, evenals hun
sterke nieuwsgerichtheid. Voormalig RVD-directeur Gijs van der Wiel, zelf een
monument in de geschiedenis van de parlementaire pers, spreekt dan ook nog altijd
met bewondering over hem: ‘Ekker noemden wij altijd “de zaagvis”. Bijna niemand
was tegen hem bestand. Wat was dàt een lastig sekreet! Hij kon je van alle kanten
doorzagen. Eerst lulde hij een tijdje met je mee en dan plotseling kwam hij met een
scherpe vraag. Hij was een doerak. Vasthoudend, overrompelend.’10 Een oud-collega
noemde hem na zijn overlijden ‘de eerste Haagse-redacteur-nieuwe-stijl’ en een
ander, Nol Westendorp, benadrukte de enorme aandacht voor het nieuws als Ekkers
grote journalistieke kwaliteit.
De gebruikelijke begrafenisretoriek verhult natuurlijk ook in het geval van Ekker
een complexer beeld. Toch hoeft er over één ding geen twijfel te bestaan. Als het
gaat om het uitspreken van een oordeel over de Nederlandse journalistiek van de
jaren vijftig, was Ekker een der eersten die daartoe gerechtigd waren. In zijn reactie
op Breedveld zette hij zich vooral aftegen de zijns inziens soms karikaturale trekken
van het beeld over de pers uit die tijd en de legendevorming er omheen. Vandaar
zijn verzuchting dat pers- en politieke-wetenschappers hun aandacht eens dienden
te verleggen ‘naar de boeiende eerste twintig na-oorlogse jaren die pers en
journalistiek hebben doorgemaakt’. En, aldus Ekker, zolang een ‘onbevooroordeelde
geschiedschrijving nog geen reden verschaft tot het tegendeel, neem ik voor de
journalistiek van de eerste vijftien jaren na de oorlog en vooral voor haar baanbrekers
én de hoed én mijn petje af’.11
De aansporing van Ekker om het beeld van de naoorlogse pers eens kritisch te
bekijken verdient op zichzelf al navolging. Want hoewel de rol van de media in de
contemporaine geschiedenis steeds belangrijker is geworden, is er naar de geschiedenis
van pers en journalistiek nog nauwelijks historisch onderzoek verricht. Dat is des te
meer jammer vanwege de extra betekenis die zo'n onderzoek kan hebben in het licht
van de steeds nadrukkelijker gevoerde discussie over de verhouding van de ‘rustige
en stabiele’ jaren vijftig tot de ‘revolutionaire’ jaren zestig en zeventig. Juist de
positie van de pers in die jaren van wederopbouw wordt immers vaak aangehaald
als een soort pars pro toto voor het beeld van truttigheid, conformisme, angsthazerij
en gezelligheid van chocolademelk-bij-de-kachel dat ‘jaren vijftig’ tot een denigrerend
begrip heeft gemaakt.
De oratio pro domo die Ekker daar tegenover stelt, biedt voor een onderzoek
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naar de betekenis van de naoorlogse journalistiek in Nederland een interessant
aanknopingspunt. Daarbij gaat het om meer dan alleen de vraag of die
periodefunctioneerde als een voorportaal van de jaren zestig of juist als een soort
donkere Middeleeuwen die de ‘verlichte’ jaren zestig in een nog flatteuzer contrast
helpt zetten. Een blik op zowel het actieve als passieve functioneren van de pers
levert automatisch aanknopingspunten op met de politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen uit die jaren. Het beeld van de slaafse pers kent immers een
tegenhanger in dat van een stijvige, betuttelende overheid. In dit artikel zal geprobeerd
worden om de positie van de naoorlogse pers vooral ook tegen deze achtergronden
te belichten.
Het startpunt van een dergelijke onderneming bepalen is niet zo moeilijk. Op
voorhand kan al worden vastgesteld dat bepaalde ontwikkelingen en problemen in
de verhouding tussen pers en overheid hun wortels in de tijd vóór de oorlog hebben
liggen - de moeizame relatie tussen pers en justitie bijvoorbeeld is zelfs een soort
constante in de persgeschiedenis. Toch wordt de aandacht allereerst getrokken naar
het moment waarop de pers na jaren van knevelarij en collaboratie haar taak weer
op zich moest nemen, worstelend met twee extreme erfenissen: die van een der
uiterlijk meest waarneembare vormen van collaboratie, en die van hoeder bij uitstek
van de vrijheidszin, zoals tot uiting gekomen in de ondergrondse pers.

De wilde jaren na de oorlog
‘In plaats van een periode van hogere journalistiek traden wij op 5 mei 1945 een
tijdperk van beunhazerij in, dat nog niet ten einde is en waaronder de ervaren krachten,
die de fouten en de moeilijkheden zien, vaak schier bezwijken.’ Deze verontruste
woorden sprak Klaas Voskuil, de zelf kersverse hoofdredacteur van Het Vrije Volk,
in het najaar van 1946, goed anderhalf jaar na de bevrijding. Tegenover de inspecteurs
en propagandisten van De Arbeiderspers liet hij zijn licht schijnen over de situatie
van de Nederlandse pers, Het Vrije Volk natuurlijk inbegrepen. In wezen zag hij geen
verschil met de situatie voor de oorlog, alleen: ‘Er is minder papier en minder
deskundigheid’. Na vijf jaren van stilstand in de journalistieke ontwikkeling en de
opleiding van journalisten, bleek ‘op pijnlijke wijze’ dat de journalistiek een moeilijk
vak was, ‘dat geleerd moet worden’. Er was slechts een kleine kern van overgebleven
bekwame journalisten met daarnaast een stoet aan nieuwelingen.12 ‘Ik kwam in een
bende’, vertelde Voskuil later aan Bibeb, ‘Wat waren al die jonge mensen?
Schooljongens toen de oorlog begon en die moesten nu journalist zijn. Dat zijn
moeilijke jaren geweest’.13 Hij stond in zijn oordeel niet alleen. Ook in het blad van
de Federatie van Nederlandse Journalisten (FNJ), De Journalist, werd ‘veel onkunde,
onbekwaamheid en amateurisme op krantenge-
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bied’ geconstateerd: ‘Mogen wij het heel eerlijk zeggen? De Nederlandse journalistiek
is verschrikkelijk gedaald’.14
De oorzaak van die onrustbarende teruggang had vooral te maken met, zoals
Parool- (en ex-Handelsblad-)jounalist Evert Werkman het uitdrukte, ‘de miserabele
figuur die het gros der Nederlandse journalisten in de oorlog heeft geslagen’.15 Slechts
een klein aantal journalisten verliet uit protest het vak toen de Joodse collega's het
werk onmogelijk werd gemaakt of de Duitse censuur zich ging ontplooien. Van dat
kleine groepje kwam een deel terecht in het verzet - iemand als Ekker bijvoorbeeld
- maar wie kijkt naar het aandeel van beroepsjournalisten in de illegale pers moet
werkelijk het vergrootglas ter hand nemen.16 Het merendeel van de journalisten, van
hoog tot laag, was onder de Duitse bezetting gewoon door blijven werken, totdat
opheffing en samenvoeging van kranten, papiergebrek en Arbeitseinsatz daaraan een
einde hadden gemaakt. Na de bevrijding stonden ze werkeloos en soms letterlijk
werkloos aan de kant. Niet alleen werden hun ‘foute’ kranten aan een zuivering
onderworpen, ook zij zelf moesten zich verantwoorden voor hun gedrag in de oorlog,
in de hoop het certificaat te bemachtigen waarmee ze weer aan het werk konden.
Wanneer daar sprake van was, al dan niet na een periode van uitsluiting, konden ze
weer aan de slag, meestal bij de kranten waarvan tegen die tijd het verschijningsverbod
inmiddels ook weer was opgeheven.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat de ervaringen van oorlog en zuivering geen invloed
hebben nagelaten op de wijze waarop deze journalisten, leden van een beroepsgroep
die sowieso al geen hoge status had17, zich daarna in hun werk manifesteerden. Deze
ervaringen vormden een les in bescheidenheid die evenmin als het dilettantisme
bevorderlijk was voor de ‘hogere journalistiek’ waar Voskuil zo naar uitkeek. De
doorwerkers vergaten de bezetting niet snel en al wilden ze er zeker niet over praten,
de oorlog drukte lange tijd als een hypotheek op de journalistiek. Wie met een
‘besmet’ verleden zou met veel aplomb en vertoon van onafhankelijkheid zijn beroep
durven uitoefenen in de wetenschap dat zijn ‘verzet tussen de regels door’ - een vaak
gehoorde vergoelijking - hem voortdurend voor de voeten kon worden geworpen?
Het beste was dan ook maar om er over te zwijgen en vooral braaf en niet al te
opvallend je best te doen.
14
15
16
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‘Journalistiek Journaal’, De Journalist februari-maart 1947 (afl. 8/9).
E. Werkman, ‘De perszuivering’, De Journalist 1 (december 1950) (afl. 12).
Naar schatting ruim één procent - negenentwintig personen - van de ongeveer tweeduizend
beroeps-journalisten die Nederland aan de vooravond van de oorlog kende, was tussen 1940
en eind 1944 op enigerlei wijze bij de illegale pers betrokken. Na Dolle Dinsdag kwamen er
nog zo'n veertig bij. Zie Hans van den Heuvel en Gerard Mulder, Het Vrije Woord. De illegale
pers in Nederland 1940-1945 ('s-Gravenhage 1990) 14.
In 1953 werd een onderzoek gehouden waarin 500 Nederlanders voor 57 beroepen een
maatschappelijke waardering moesten geven. De journalist kwam gemiddeld op plaats 21,
als een van de laatste intellectuele beroepen, direkt na de onderwijzer van de lagere school.
Bij de ondervraagden uit de hoogste welstandsklassen scoorde hij nog lager, op 23. Alleen
in West-Nederland eindigde de journalist op de 19e plaats, net onder de leraar van de
ambachtsschool. De resultaten van dit onderzoek werden pas in 1958 gepubliceerd in een
opstel van F. van Heek en E.V.W. Vercruysse, onder de titel ‘De Nederlandse
beroepsprestige-stratificatie’, opgenomen in het te Leiden uitgegeven boekwerk Sociale
stijging en daling in Nederland. Aangehaald in ‘Hoe de journalist maatschappelijk wordt
gewaardeerd’. De Journalist 9 (9 augustus 1958) (afl. 12).
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Toen de hiervóór genoemde Evert Werkman kritiek uitte op de wijze waarop in het
blad De Journalist door het bestuur van de Nederlandse Journalisten Kring (NJK)
de Perszuiveringscommmissie ‘elegant een trap na’ werd gegeven, legde de redactie
uit waarom er zo weinig over de zuivering in het blad was komen te staan: ‘Niet
omdat ““vergeten en vergeven” de hoogste wijsheid” is, zoals Werkman het
Kringbestuur (en feitelijk ook ons min of meer) verwijt, maar omdat een strijd die
alléén maar collega's tegen collega's in het harnas kan jagen en nooit tot enig
vruchtbaar resultaat kan leiden, ons organisatieleven zou verzwakken en bederven’.18
Die nadruk op rust en eenheid was wel verklaarbaar gezien de drukkende actualiteit
van de Koreaanse Oorlog. Oude tegenstellingen verloren veel van hun betekenis
tegenover de dreiging van een nieuwe wereldoorlog. Maar ook los van die
omstandigheid wist de NJK in 1951 waartoe onderlinge twisten konden leiden. De
herinnering aan de voorafgaande vijf jaren, waarin broedertwisten aan de orde van
de dag waren geweest, was nog vers. De tweedeling in de samenleving over de
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd trok tevens diepe sporen door de journalistiek.
Die groeven werden nog verdiept door erfenissen van de oorlog. Oude politieke vetes
uit de illegaliteit of uit de Londense ballingschap werden uitgevochten in de
krantekolommen en raakten vermengd met actuele kwesties. Daarbij ging het er hard
aan toe, ook omdat door het papiergebrek de scheiding tussen nieuws en ‘voorlichting’
enerzijds en commentaar anderzijds zeer vaag was.19
Het ontbreken van die scheiding was een extra vrijbrief om allerlei campagnes te
voeren, waarbij journalisten niet alleen politici maar ook elkaar genadeloos aanpakten.
Gerard Mulder noemde de periode '45-'50, in de in september 1994 gehouden eerste
Mr Willem Pieter Sautijn Kluit-lezing, dan ook de ‘era-Lunshof’, naarde in dit verband
exemplarische Elsevier- en later Telegraaf-journalist H.A. Lunshof. Die had in een
campagne om de herverschijning van De Telegraaf te bevorderen, de meest liederlijke
roddels uitgestort over de voormalige linker-illegaliteit en haar legale voortzetters.
Daarbij nam hij vooral Het Parool, een van de weinige echte nieuwkomers in het
Nederlandse perslandschap, op de korrel. Niet alleen nam de oud-illegale krant aan
de Amsterdamse Nieuwezijdsvoorburgwal letterlijk de ruimte in beslag van het door
een verschijningsverbod getroffen blad De Telegraaf, maar het jonge dagblad
manifesteerde zich tevens als sympathisant van de Indonesische vrijheidsstrijd en
als criticaster van neigingen tot machtsusurpatie ter rechterzijde.
Het opmerkelijke hierbij was dat een groot deel van de pers Lunshofs beweringen
klakkeloos overnam, geen moeite nam om deze vaak zeer boude beweringen na te
trekken en ze bij voorkeur nog aanvulde met producten van eigen dubieuze
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‘Misverstand over de perszuivering’, De Journalist 2 (januari 1951) (afl. 1).
Zie bijvoorbeeld NJK aan bestuur Comité Burgerrecht, 25-2-49, Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis, archief Federatie van Nederlandse Journalisten (in het vervolg: IISG,
FNJ), inv. nr. 797. ‘Bij verdere uitbreiding van de hoeveelheid papier voor de dagbladen,
valt te verwachten dat ook andere bladen er toe zullen overgaan voorlichting en commentaar
over het parlement te scheiden’, deelde het bestuur van de NJK mee naar aanleiding van een
verzoek ‘dat hetgeen in de volksvertegenwoordiging verhandeld wordt, zo uitgebreid en
objectief mogelijk zij’.
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‘nieuwsgaring’. Dat gebeurde zelfs in die mate dat Lunshof hun onbeschaamd een
financiële bijdrage vroeg toen hij door de rechter in een door Het Parool aangespannen
proces wegens belediging veroordeeld werd tot het plaatsen van een rectificatie in
alle bladen die zijn insinuaties hadden overgenomen. Opvallenderwijs waren de
gretige overnemers en aanhakers vaak bladen die zelf maar net weer mochten
verschijnen, zodat de indruk bestaat dat het geïdealiseerde voormalige verzet een
kop kleiner moest worden gemaakt om het eigen falen te verkleinen.20
Lunshof was de prominentste van een hele serie troebel-watervissers die hun
schepnetje maar hoefden te laten zakken om allerlei stinkende drab op te kunnen
halen. Een belangrijk deel van het materiaal dat Lunshof en zijn navolgers in hun
campagnes gebruikten, putten zij uit de processen in het kader van de Bijzondere
Rechtspleging die de late jaren veertig beheersten. En hoewel dat gezien Lunshofs
motieven niet als excuus geldt, manifesteerde zich juist op dit gevoelige terrein de
onvolkomenheden van een onervaren journalistiek. ‘(...) de Pers leed jarenlang aan
een tekort aan bekwame krachten, hetgeen tot vele fouten juist bij de reportage van
strafzaken leidde en alleen door de hervatting en verbetering van de opleiding van
journalisten kon worden weggenomen’, aldus Robert Peereboom, de beroemde
directeur-hoofdredacteur van het Haarlems Dagblad.21
Op die manier versterkten in de tweede helft van de jaren veertig politiek
opportunisme en journalistieke ondeskundigheid elkaar tot een kwalijk riekend
mengsel. Vanuit dat oogpunt bezien is het voorstelbaar waarom de NJK en de redactie
van De Journalist blij waren dat er in 1951 een streep leek te kunnen worden gezet
onder het verleden en de blik op de toekomst kon worden gericht. Het verklaart ook
waarom de in 1946 in een Federatie (FNJ) verenigde journalistenbonden zo'n nadruk
legden op het verbeteren van de opleiding en het imago van journalisten en de daarmee
gelijkop gaande noodzaak om hun materiële positie te verbeteren. In 1948 werden
daartoe al belangrijke stappen gezet. Er werd een Persinstituut opgericht dat
journalistieke cursussen ging verschaffen. Bovendien kwam er dat jaar een Raad van
Tucht, onder voorzitterschap van prof. dr J.A. van Hamel. Oogmerk daarvan was
niet zozeer bestraffing als wel het publiekelijk ontwikkelen van journalistieke normen.
Tenslotte werd een belangrijke stap gezet met de totstandkoming van de eerste CAO
voor journalisten.22
20
21
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Gerard Mulder, Aankeiler oorlog. De bijdrage van de Nederlandse pers tot de verwerking
van de Duitse bezetting (z.p., z.j. (1995)) 20-24.
Robert Peereboom, Het Dagblad (2e herz, druk; Haarlem 1955) 207. Fouten in de
rechtbankverslaggeving werden bovendien in de hand gewerkt door de hardnekkige gewoonte
van kranten om deze vorm van nieuwsgaring vooral toe te bedelen aan leerling-journalisten.
Tot een werkelijk specialisme zou de rechtbankverslaggeving zich pas in de jaren zestig en
zeventig ontwikkelen, zoals tot uiting kwam in de oprichting van een speciale sectie
justitieverslaggevers binnen de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Pas in 1977 kon
geconstateerd worden: ‘De tijd waarin leerlingjournalisten naar de terechtzittingen werden
gestuurd om door het schrijven van een verslagje het vak te leren, behoort grotendeels tot
het verleden’. Pers en rechtspraak. Rapport van een werkgroep gevormd op initiatief van
de Nederlandse Orde van Advocaten (Zwolle 1977) 22.
Het concept voor die CAO was overigens al in de oorlog opgesteld door M. Rooij: ‘Ik mocht
niet naar buiten omdat ik de bof had en toen ben ik maar gaan werken, op basis van wat een
NJK-commissie vlak voor de oorlog had uitgedokterd en van de grafische cao voor de
rechtspraak’. Zie ‘Het ideaal van 1946, de eenheid, is volkomen verwezenlijkt. Gesprek met
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prof.mr.dr. M. Rooij, eerste voorzitter van de FNJ’, De Journalist 12 (23 januari 19611 (afl.
23).

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

218
een uitgewist. Niet alleen in journalistieke kringen hadden de ervaringen van de
eerste naoorlogse jaren zorgen gebaard. De door Peereboom gesignaleerde
tekortkomingen bij de rechtbankjournalistiek hadden grote gevolgen voor de per
definitie al gespannen verhouding tussen pers en justitie, met zijn ‘tegenstrijdigheid
(...) tussen het belang der publieke voorlichting en dat der onbelemmerde opsporing
van misdadigers’ zoals de socialistische parlementariër A.B. Kleerekoper al in 1921
formuleerde.23 Dat oude probleem was in de rumoerige naoorlogse jaren dermate
toegenomen dat de Minister van Justitie in 1950 zelfs een speciale commissie instelde
onder voorzitterschap van prof. dr J.J. van Bemmelen. Hij kreeg de opdracht ‘de
mogelijkheden te bestuderen van samenwerking tussen de organen van justitie en
politie enerzijds en de pers anderzijds, betreffende het verstrekken en publiceren van
inlichtingen omtrent ingestelde strafrechtelijke onderzoeken’. Beïnvloed door de
slechte ervaringen met het persoptreden tijdens de Bijzondere Rechtspleging, kwam
de commissie in 1952 met een hoogst merkwaardige en wel zeer wereldvreemde
aanbeveling, die er op neer kwam dat het maar het beste zou zijn wanneer de pers
het verschijnsel van de criminaliteit zo veel mogelijk negeerde.24
Deze gedachte stuitte bij de georganiseerde journalisten op veel kritiek, onder
andere omdat de ‘criminele berichtgeving’ werd beschouwd als onderdeel van de
‘normhandhavende functie van de pers’, die, in de woorden van Parool-hoofdredacteur
P.J. Koets, meewerkte ‘aan de vorming van het rechtsbewustzijn van het volk’.25 Het
mogelijke gebrek aan peil van de journalistiek zette dus alleen maar een in wezen al
ouder principieel probleem opnieuw op scherp. In de loop van de jaren vijftig deden
zich talloze incidenten voor tussen justitie, politie en pers, waartoe al dan niet
vermeende journalistieke onkunde steeds minder vaak de aanleiding vormde. Er
waren regelmatig moeilijkheden over de mate waarin de verdachte herkenbaar was
in het verslag, de toonzetting van het verhaal of de wijze waarop de pers een eigen
oordeel velde over de procesgang of over zaken die nog in onderzoek waren.
Conflicten ontstonden ook over het al dan niet nakomen van verzoeken van politie
of justitie om medewerking in de vorm van publikatie of juist bij het verzwijgen van
bepaalde feiten. Wanneer journalisten zich daar uit principe of uit onkunde niet aan
hielden, was de boot aan. Zo werd in 1952 de Zaanse Vrije Volk-journalist A.H.
(Adri) Hommerson in gijzeling genomen omdat hij justitie niet de bron wilde noemen
van zijn publikatie over de vermoedelijke dader van een roofmoord.26
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N. Cramer, Parlement en pers in verhouding tot de overheid (Leiden 1958) 188. Een historisch
overzicht van de relatie misdaad (justitie) en pers, alsmede een eerste uitgebreide beschouwing
over het vraagstuk is te vinden in het proefschrift van K.W.P. Klaassen, Misdaad en pers
(Utrecht 1939). De studie van Klaassen werd vooral geïnspireerd door de toenemende
‘sensatiezucht’ die de doorgaans serieuze Nederlandse pers in de loop van de jaren dertig
zou zijn gaan vertonen.
Peereboom, Het Dagblad, 205-209.
Notulen sectie hoofdredacteuren, 7 december 1951. IISG, FNJ, inv. nr. 75. Een groot deel
van de vergadering was gewijd aan de bespreking van het rapport van de commissie-Van
Bemmelen. Zie voor reacties ook ‘Justitie - politie - pers’ en ‘Justitie en pers’, in
respectievelijk De Journalist 4 (maart en april 1953) (afl. 3 en 4).
Dick Slootweg ed., Willem van Beusekom en Co de Kloet, Ach ja ... de jaren vijftig
(Amsterdam 1974) 167-168. Overigens moet eveneens ten aanzien van dit thema worden
opgemerkt dat het om een ouder probleem gaat. Naar aanleiding van een berucht
gijzelingsgeval in de jaren dertig had zich zelfs een speciale commissie van journalisten over
de kwestie gebogen. Zie Het verschooningsrecht van den journalist Verslag van de Commissie,
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ingesteld door het Bestuur van den Nederlandschen Journalistenkring (z.p. 1939). De
commissie bepleitte ondermeer de instelling van een ‘Journalisten-Raad’, ‘optredend in die
gevallen, waarin het (...) conflict tussen recht en beroepsmoraal zich voordoet’.
(Verschooningsrecht 18). Het gijzelingsgeval betrof de Haagse journalist Hansen, die
inlichtingen had verkregen uit een geheime gemeenteraadsvergadering. Zie o.a. W.N. van
der Hout, ‘De verantwoordelijkheid van den journalist: een beschouwing naar aanleiding
van het geval-Hansen’, Haagsch Maandblad 29 (februari 1938) (afl. 2) 126-134.

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

219
Voor een deel was dat een handzaam excuus voor politie en justitie om de aandacht
van de toenemende eigen geslotenheid en geheimzinnigdoenerij af te leiden.
Illustratief is hoe de kranten er slechts met de grootste moeite achter kwamen,
aangezien justitie in alle talen zweeg, dat op Kerstavond 1952 zeven
oorlogsmisdadigers uit de Bredase koepelgevangenis waren ontsnapt. Sommige
dagbladen hadden dat bericht zelfs vijftien uur na de ontsnapping nog niet
binnengekregen.27
De kritiek vanuit de pers op dit soort praktijken ging in de loop der jaren steeds
luider klinken en leidde er uiteindelijk toe dat in 1958 een speciaal ‘Centraal
Bemiddelingsorgaan Justitie-Politie-Pers’ werd ingesteld met vertegenwoordigers
van de FNJ en Justitie. Maar deze, trouwens ook al voor de oorlog bediscussieerde,
oplossing bleek geen werkelijke verbetering te bieden. Niet alleen was de afstand
tot de dagelijkse praktijk te groot, maar bovendien vormden de moeilijkheden
onderdeel van een breder probleem in de verhouding tussen overheid en pers. En dat
probleem werd vanaf het begin van de jaren zestig hooguit groter door de toenemende
maatschappelijke onrust en de verschillende manier waarop overheid en pers daar
op reageerden.

Geheimhouding in de era-Drees
De neiging bij justitie en politie tot geheimzinnigdoenerij en controle van de
berichtgeving in de pers stond niet op zichzelf. Een zeer sterke behoefte aan
geheimhouding manifesteerde zich in de jaren vijftig op allerlei terreinen van de
samenleving en niet alleen bij overheidsorganen. Hoofdredacteuren zagen zich
bijvoorbeeld gedwongen tot het voeren van discussies met de Koninklijke Nederlandse
maatschappij tot bevordering der geneeskunst (KNMG) inzake de voorlichting over
medische aangelegenheden in de pers. Aanleiding vormden de beknottende
‘minimumeisen’ die de KNMG haar leden meende te moeten aanreiken voor contacten
met de pers.28
Toch was het vooral de overheid die wat geheimhouding betreft de toon zette en
de gedragslijnen van de pers probeerde te bepalen. De algemene lijn die daarbij werd
gevolgd kenmerkte zich vooral door constitutionele en formalistische argumenten
die vroeg in de jaren vijftig hun formulering kregen. Een parafrase - met kritische
inslag - daarvan werd al in 1950 in De Journalist gegeven. Het ging daarbij om een
reactie op een beschouwing, blijkbaar van overheidswege, naar aanlei-
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Frits van der Molen, ‘Breda in de Nederlandse pers’, De Journalist 4 (februari 1953) (afl.
2).
Notulen algemene vergadering sectie hoofdredacteuren, 6 mei 1957. IISG, FNJ, inv. nr. 75.
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ding van onderhandelingen tussen regering en de Stichting van de Arbeid over loonen prijspolitiek. De strekking van die beschouwing was geweest dat overleg met de
overheid altijd een bijzonder karakter heeft en dat wie het gezag van de overheid
aantast, bezig is ‘één van de belangrijkste fundamenten van het bestaan van een volk
te ondergraven’. Die aantasting vond plaats, zo luidde het betoog, wanneer uit het
overleg met de regering ‘ontijdig’ mededelingen aan de openbaarheid werden
prijsgegeven. De argumentatie daarbij was dat de overheid, na publikatie van een
aanvankelijk standpunt, moeilijk zonder gezichtsverlies daarop kon terugkomen:
‘Dan is de autoriteit van de overheid in het geding en blijft er voor werkelijk overleg
geen ruimte meer over. Ontijdige publicatie betreffende overleg met de Overheid is
daarom èn principieel èn practisch fout’.29
Het was een argument dat in allerlei varianten vaak werd gehoord. De socialistische
minister J.G. Suurhoff van Sociale Zaken en Volksgezondheid bijvoorbeeld, sprak
in 1955 in de Eerste Kamer openlijk een verwijt aan het adres van de pers. Dat
gebeurde nadat een krant mededelingen had geplaatst die ontleend zouden zijn aan
een wetsontwerp van Suurhoffs departement, dat was opgesteld ter bespreking in de
ministerraad. De PvdA-bewindsman, in zijn eigen partij een bekend tegenstander
van ‘buiten-de-pot-piesen’, zei ondermeer dat de krant in kwestie ‘met deze voortijdige
publicatie geen enkel belang heeft gediend en dat zij een of meer ambtenaren heeft
blootgesteld aan moeilijkheden’. En: ‘Men moet ook bedenken, dat door een dergelijke
voortijdige publicatie het overleg in het kabinet zou worden bemoeilijkt’. Waarna
als finale oordeel volgde: ‘Dit is geen voorlichting; men diende hier niet het algemeen
belang door iets, wat ten onrechte geheim gehouden is, in het publiek te brengen; dit
was niets anders dan zeer onverkwikkelijke nieuwsjagerij’.30 Het zat Suurhoff hoog,
want twee jaar later, bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer,
beklaagde hij zich wederom omstandig over de ‘voortijdige publikaties’ en de
‘indiscreties’ rond SER-adviezen, die verwachtingen konden wekken ‘die soms niet
worden vervuld’.31
Suurhoff stond niet alleen in zijn standpunt. Zijn collega Piet Lieftinck van
Financiën hanteerde bijvoorbeeld als adagium: ‘Het is in de eerste plaats de taak van
de pers om de openbare staatsstukken te populariseren’.32 En minister Smallenbroek
van Binnenlandse Zaken verklaarde in 1957 in de Tweede Kamer: ‘Als de pers
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‘Medicijnmeester, genees uzelf’, De Journalist 1 (januari 1950) (afl. 1).
Aangehaald in M. Vrolijk, ‘Pers en vrijheid’, De Journalist 6 (juni 1955) (afl. 6). Overigens
kan de betekenis van dit probleem niet eenvoudig worden afgedaan als overdreven en
tijdgebonden. Willem Breedveld, jarenlang de met gezag beklede parlementaire verslaggever
en politiek commentator van Trouw, waarschuwde in 1984 in een interview met Frènk van
der Linden voor ‘een gevaarlijke tendens in de parlementaire journalistiek’, namelijk de
verschuiving van de journalistieke belangstelling van Tweede Kamer naar ministerraad ‘en
verder richting oorsprong van een besluit’. Daardoor ontstond een vroegtijdige politieke
discussie die het belang van de Tweede Kamer deed afnemen: ‘De pers holt zo in feite het
functioneren van de democratie uit’. Frènk van der Linden, Met de mitrailleur in een boom.
Confrontaties met Nederlandse journalisten (Weesp 1984) 116.
‘Overheid houdt (soms) de pers maar liever op een afstand’, De Journalist 8 (januari 1957)
(afl. 1).
Aangehaald in J.E.v.d. Wielen, ‘Meer voorlichting gewenst’, De Journalist 2 (mei 1951)
(afl. 5).
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dingen, die zij niet behoort te doen’.33 Er waren nauwelijks uitzonderingen.
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Aangehaald in ‘Een koningin met een wit voetje’. De Journalist 8 (maart 1957) (afl. 3).
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Toen minister van Financiën J. van de Kieft in het openbaar uitsprak dat de meeste
van zijn collega's bang waren voor publiciteit, was de openlijkheid van die uitspraak
alleen al ‘het signaleren waard’, zoals de Nieuwskroniek van De Journalist in maart
1953 meldde. Maar Van de Kieft was dan ook zelf dagbladdirecteur geweest. De
betreffende chroniqueur voegde daar bovendien meteen de oorzaak van de ministeriële
angsten aan toe: ‘Minister-president dr. Drees is steeds bijzonder huiverig voor de
pers geweest en zijn opvatting heeft klaarblijkelijk haar uitwerking op de overige
leden van het kabinet niet gemist’.34
Dat was een understatement. Wie het klimaat van geheimhouding in de jaren
vijftig wil doorgronden kan niet om Drees heen. De premier was de personificatie
van een bijna spreekwoordelijk wantrouwen jegens de wroeters van de pers die er
slechts op uit leken om staatsgeheimen op straat te gooien. De klachten over zijn
houding tegenover de pers vormen een constante tot aan zijn afscheid als premier in
1958 en staan in schril contrast met het gemoedelijke beeld van ‘Vadertje Drees’ dat
de overlevering domineert. ‘Tijdig snel contact met de pers zoeken behoort helaas
niet tot de overigens vele uitstekende hoedanigheden van dr. Drees’, schreef Het
Parool al op 19 oktober 1950. Aanleiding was de boosheid van Drees dat onder
andere Het Parool voortijdig de naam bekend maakte van de mogelijke opvolger
van mr W.F. Schokking, die zijn ontslag als minister van Oorlog en Marine bij de
Koningin had aangeboden. Die naam, van mr H.L. 's Jacob, was bekend gemaakt
ondanks ‘een dringend beroep om de naam van de voorgedragene nu niet (meer) te
noemen zolang de Koningin haar beslissing niet had genomen’.35
Dergelijke gebeurtenissen bevestigden bij Drees het wantrouwen dat hij al sinds
zijn aantreden in 1948 jegens de pers had gekoesterd. Het manifesteerde zich in een
achterdochtige houding, die ondermeer bleek uit zijn gewoonte de Centrale en later
Binnenlandse Veiligheidsdienst naspeuringen te laten verrichten naar de bronnen
van journalisten die in de Haagse bureaucratie scoops hadden weten op te delven.36
Mocht die BVD-activiteit vanzelfsprekend in het geheim worden uitgevoerd en zich
dus aan kritiek onttrekken, de afwerende houding die Drees in het openbaar jegens
de pers innam werd regelmatig in kranten en De Journalist kribbig becommentarieerd:
‘[Men ontkomt] niet aan de indruk dat dr. Drees alle kranten het liefst zou zien als
een soort voorlichtingsorganen’.37
34
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‘Ministers zijn bang voor publiciteit, zegt ... minister Van der Kieft’, De Journalist 4 (maart
1953) (afl. 3).
A.W. Abspoel aan dr. E. van Raalte, 15 oktober 1950; E. van Raalte aan presidium FNJ, 19
oktober 1950. IISG, FNJ, inv. nr. 797. Abspoel was parlementair redacteur van het Algemeen
Handelsblad; Van Raalte was deken van de parlementaire pers en werkzaam voor ondermeer
Het Parool.
Algemeen Rijksarchief (ARA), arch. W. Drees, inv. nr. 228. Onder dit nummer bevinden
zich anonieme conceptkamervragen, naar aanleiding van de inschakeling van de CVD bij
de speurtocht naar bronnen van journalisten. Dat het niet om incidenten gaat bewijst ook
Drees' inschakeling in 1953 van de opvolger van de CVD, de BVD, naar de activiteiten van
Vrije Volk-journalist Rienk Idenburg, die voor Prinsjesdag details uit de Miljoenennota voor
1954 had onthuld. Het onderzoek leidde overigens tot niets. Zie G. Mulder, H. Arlman en
U. den Tex, De val van de Rode Burcht. Opkomst en ondergang van een krantenbedrijf
(Amsterdam 1980) 186-187.
‘Vrijmoedig commentaar’, De Journalist 1 (februari 1950) (afl. 2). Zie daarnaast bijvoorbeeld
ook ‘Wij en de Ronde Tafel’, De Journalist 3 (oktober 1949) (afl. 15, oude telling); ‘Dr.
Drees en de pers I’, en idem, ‘II’, De Journalist 3 (februari 1953) (afl. 2).
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persoonlijke geheimhoudingszucht van Drees en de zijnen en het inspirerende
voorbeeld dat daar van uitging op de lagere regionen van de overheid, is evenwel
een te simpele voorstelling van zaken. Het werk van de pers werd tevens bemoeilijkt
door niet op bepaalde individuen te herleiden veranderingen in het overheidsapparaat.
Zonder hier in te gaan op de oorzaken van dat proces, kan worden vastgesteld dat
na de oorlog grote veranderingen plaats vonden in zowel de sociale en economische
verhoudingen als in de internationale positie van Nederland. De afstand die er vroeger
bestond tussen staat en maatschappij verminderde en de overheidsbemoeienis nam
op allerlei terreinen toe. De verschuiving van zwaartepunten die vooral het gevolg
was van de internationalisatie leidde tot vergroting van de betekenis van de regering.38
Dat proces manifesteerde zich ondermeer in de onder invloed van de oorlog
toegenomen interdepartementale samenwerking, die de werkzaamheden van de pers
bemoeilijkte door de grotere ondoorzichtigheid van de besluitvorming.39
Gelijktijdig was er sprake van een geleidelijke terugdringing van de openbaarheid.
Al in 1950 werd er geklaagd over het toenemend aantal Kamercommissies, waar
beslotenheid de plaats innam van het openbare debat: ‘De Tweede Kamer heeft nu
voor alle belangrijke onderdelen van het regeringsbeleid commissies. Die commissies
kunnen in overleg treden met de Regering. Maar meer en meer hoort men in de kamer
de ministeriële toezegging, dat hij dit of dat wel met deze of die commissie zal
bespreken. Dat is voor de minister gemakkelijk. De zaak blijft binnenskamers. Maar
het is voor de democratie een groot gevaar’.40
Bovendien manifesteerde zich een bedenkelijke verschuiving naar nieuwe vormen
van georganiseerd overleg, die uitblonken in beslotenheid en geheimzinnigdoenerij.
In de nieuwe wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) was geen
openbaarheid voorgeschreven, tot ergernis van de journalistiek. Vooral de
Sociaal-Economische Raad (SER) ontwikkelde zich vanaf 1950 tot een steen des
aanstoots van formidabele omvang, zoals blijkt uit de regelmatig terugkerende
klaagzangen in De Journalist.41 De problemen met de SER waren ook voor de in
1953 opgerichte Sectie Hoofdredacteuren van de FNJ belangrijk genoeg om er zich
regelmatig over te buigen. In 1958 mondde dat zelfs uit in een (concept)adres aan
ministerraad en Staten-Generaal waarin werd gepleit voor de openbaarheid van de
SER-adviezen aan de regering.42
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H.W. von der Dunk, ‘Tussen welvaart en onrust. Nederland van 1955 tot 1973’, in Idem e.a.,
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Press, parliament and people (London en Toronto 1946) 85-87. Williams ziet ook de
socialistische deelname aan regeringen als een versterkend element in deze ontwikkelingen.
‘Overheidsvoorlichting in de praktijk. Dr. G.J. Lammers voor het Contactcentrum’, De
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‘Medicijnmeester, genees uzelf’, De Journalist 1 (januari 1950) (afl. 1).
Zie de vorige noot, maar bijvoorbeeld ook A.Th. Westendorp, ‘De S.E.R., voorlichting en
beslotenheid. Bedenkelijke gang van zaken’, De Journalist 7 (november 1956) (afl. 11).
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Hoewel de SER zich niet, zoals haar secretaris Jansen in een discussie met de
hoofdredacteuren over ‘de betrekkingen tussen de S.E.R. en de pers’ opmerkte, de
pretentie aanmat een ‘Derde Kamer’ te zijn43 waren ook de werkzaamheden van deze
raad een uiting van een beknibbeling van de macht van het ‘echte’ parlement, de
nieuwe kamercommissies incluis. In het uit 1958 daterende proefschrift van Nico
Cramer, parlementair redacteur van Het Parool en later hoogleraar parlementaire
geschiedenis in Leiden, werden de wortels van deze ‘toeneming van de macht der
Kroon’, de overheveling van parlementaire bevoegdheden naar de regering, al aan
het einde van de jaren twintig getraceerd.44 De geleidelijke verplaatsing van een
belangrijk deel van de ‘politieke deliberatiën’ naar de ministerraad was van dat proces
de jongste uiting, die gepaard ging met de instelling in 1950 van een
geheimhoudingsplicht met betrekking tot wat er in de raad werd besproken.45

Voorlichters en spelregels
Cramer wees er al in zijn proefschrift op dat het proces van toenemende beslotenheid
ook gevolgen had voor de parlementaire publiciteit: ‘Als surrogaat moest een
regeringspers- of voorlichtingsdienst fungeren’, die als een ‘gunstbetoon’ jegens de
pers gold.46 Die aanduidingen zijn minder treffend gekozen. Voorlichting als
zoethoudertje voor journalisten die niet langer aan hun trekken komen is een te
be-perkte verklaring voor wat er in de jaren vijftig gebeurde: een welhaast explosieve
groei van het aantal voorlichters, of, zoals ze toen werden aangeduid, ‘p.r.o. 's’,
‘public-relations-officers’. Die ontwikkeling was niet zozeer een functie van de
vermindering van de openbaarheid, als wel complementair aan de reeds vermelde
ontwikkelingen die de overheid tijdens en na de oorlog doormaakte. Toenemend
overheidsingrijpen, noodzakelijk voor het uitvoeren van sociale experimenten en
economische plannen, vereiste een positieve samenwerking met en actieve
medewerking van de bevolking - de journalisten incluis.
Al voor de oorlog, in 1934, was een begin gemaakt met een pers- en
voorlichtingsdienst.47 In de oorlog waren dit soort diensten door de Nederlandse
regering in ballingschap enorm uitgebreid.48 Begrijpelijkerwijs was daarbij de
voorlichting gecompromitteerd geraakt door de noodzaak om ook propaganda te
bedrijven. Eenmaal in vredestijd bleek het lastig om die twee zaken weer te scheiden.
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Notulen vergadering sectie hoofdredacteuren, 16 december 1954. IISG, FNJ, inv. nr. 75.
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Joan Hemels, Van perschef tot overheidsvoorlichter. De grondslagen van de
overheidsvoorlichting (Alphen aan den Rijn 1973).
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overheid de sterke behoefte bestaan om actief de publieke opinie te kennen en te
sturen. Premier Schermerhorn had zijn speciale dienst ‘Oog en Oor’ om voeling te
houden met de bevolking en de jonge Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) om de
noodzakelijk geachte informatie naar buiten te brengen. De propagandistische trekken
van die voorlichting ontlokten de Tweede Kamer evenwel scherpe kritiek. Daarop
was door Schermerhorn een commissie ingesteld die onder voorzitterschap kwam
te staan van zijn goede kennis, Parool-hoofdredacteur mr G.J. van Heuven Goedhart.
Deze commissie overheidsvoorlichting herstelde de balans enigszins door aan te
bevelen dat de overheid zich zoveel mogelijk diende te onthouden van het
‘propagandistisch’ element, tenzij het om zaken van onbetwistbaar algemeen belang
ging.49
De scherpste kanten aan de overheidsvoorlichting mochten door de commissieVan
Heuven Goedhart dan wel zijn afgeslepen, maar de duidelijker afbakening verhinderde
niet de voortgaande opmars van voorlichting en p.r. Daarvoor was teveel het inzicht
doorgedrongen dat de pers een massamedium was, ‘een communicatiemiddel dat
men moest leren en proberen te bespelen’.50 Dat laatste werd door allerlei
overheidsinstanties dan ook met steeds meer verve beproefd. ‘Perschefs en
public-relations mannen traden op als intermediair tussen de pers en de mensen die
nieuws “aan de man” wilden brengen. En ook in gevallen dat men het nieuws juist
liever niet aan de man wilde brengen, bleken de perschefs en P.R.-mannen voor
bedrijven, organisaties en andere instellingen nuttige schokbrekers’, aldus een
terugblik begin jaren zestig.51 Een complicatie daarbij was het gebrekkige
professionalisme bij veel voorlichters, van wie een groot aantal na de oorlog in de
nieuwe functie was geparachuteerd om ze aan een baan te helpen. ‘(...) met al die
voorlichters, net uit Dachau of uit de illegaliteit, was het moeilijk’, aldus de
herinnering van Nel Slis, die na de oorlog correspondente werd voor Associated
Press en zich in die hoedanigheid een grote reputatie verwierf.52

‘Journalistieke verantwoordelijkheid’
Het leek er op alsof de pers aan het begin van de jaren vijftig steeds meer dreigde te
worden geplet tussen de hamer en het aambeeld van geheimzinnigheid en voorlichting.
Toch is zo'n slachtofferconcept te beperkt als verklaring voor wat er gaande was.
Terwijl de geheimzinnigdoenerij vrijwel alom werd veroordeeld, was de reactie van
de pers op het verschijnsel voorlichting vooral ambivalent. Er bestond een
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Keesings Historisch Archief 801 (20-26 October 1946) 6917. De Commissie Van Heuven
Goedhart deed ook aanbevelingen voor een betere coördinatie van de overheidsvoorlichting,
die er toe zou leiden dat de RVD werd opgetuigd als centraal technisch uitvoerend orgaan
boven de diverse departementale diensten.
Henk J. Meier, ‘Televisie: Big B(r)other? Kanttekeningen bij een nieuw probleem’, De
Journalist 16 (30 maart 1965) (afl. 3).
Idem. Ook het omstreden optreden ten behoeve van overheid en individuele politici van de
particuliere p.r.-adviseur Ben Korsten, ‘de mannetjesmaker’, illustreert de plotselinge obsessie
met ‘p.r.’.
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grote behoefte aan informatie die de overheid en andere instanties ter beschikking
konden stellen. Zo was het opvallend hoe coöperatief de Nederlandse media zich
opstelden als het ging om de verspreiding van materiaal van de Amerikaanse
voorlichtingsdienst USIA, onder andere bedoeld ter ondersteuning van de
Marshallhulp.53 Tegelijkertijd groeide de ergernis over de belemmeringen die de
‘p.r.’ met zich meebracht, in de vorm van ‘communiqué-cultuur’ en ‘hand-out-itis’:
het uitdelen van persberichten. De overheidsvoorlichting riep gedurende de gehele
jaren vijftig regelmatig dit soort kritiek op. Zo schreef bijvoorbeeld de Nieuwe
Haarlemse Courant op 29 augustus 1957: ‘De voorlichtingsinstanties van de overheid
schijnen nog steeds niet goed haar eigenlijke taak te begrijpen: naar waarheid
voorlichten en niet de waarheid verdraaien of achter een rookgordijn verhullen. Is
het een wonder dat de pers soms voorlichtingsinstanties van de overheid uit de weg
gaat?’54
Aan de ambivalentie van de pers jegens voorlichting en informatievoorziening
kleefde evenwel nog een ander aspect. Veel van de kritiek op het optreden van allerlei
soorten voorlichters werd gevoed door verongelijktheid en teleurstelling bij
journalisten. Ze bemerkten dat veel bemoeizucht bij de overheid voortkwam uit een
diep geworteld wantrouwen. Deze argwaan dateerde feitelijk al van vóór de oorlog
en kwam toen tot uitdrukking in pogingen om de media aan strakkere banden te
leggen. Het overheersende motief dat daar aan ten grondslag lag was de vrees dat
zij aan verkeerde doeleinden dienstbaar zou worden gemaakt.55 Die vrees teerde op
haar beurt op de vooronderstelling dat de pers een enorme invloed en bijna
onbegrensde macht uitoefende. Kranten bezaten een speciale verantwoorde-lijkheid
op het terrein van de nieuwsvoorziening en de meningsvorming, als bemiddelaar
tussen burger en bestuur.
Tegen die achtergrond waren er al vóór de oorlog stemmen opgegaan die de
noodzaak van een tuchtrecht voor journalisten bepleitten. Naoorlogse bewindslieden
namen het idee over en deden voorstellen om te komen tot een Wet op de
journalistieke verantwoordelijkheid, die een einde zou moeten maken aan de
vermeende excessen waaraan de pers zich volgens hen schuldig maakte. Juist deze
uiting van wantrouwen deed een storm van protesten bij journalisten opsteken, terwijl
er tevens kritiek werd geleverd op de vage beoordelingsnormen en het ontbreken
van een verschoningsrecht.56 Dankzij die felle protesten bleef het uit 1949 daterende
wetsvoorstel op de plank liggen om pas in 1960 definitief te worden afgevoerd.
De ingrediënten bleven echter gedurende de gehele jaren vijftig gisten. Journalisten
reageerden met een soort verongelijktheid op iedere uiting van twijfel aan hun
professionalisme en integritieit. Ze wilden niet betutteld worden, maar voor vol
worden aangezien, namelijk als staatsburgers die zich zeer goed van hun verant-
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woordelijkheden bewust waren. Tekenend in dat opzicht was de motivering van de
oprichting van de Sectie Hoofdredacteuren van de FNJ op 30 maart 1953. Het idee
voor een groepering van hoofdredacteuren als onderdeel van de journalistieke
organisaties was in de oorlog geboren in het hoofd van Robert Peereboom. De sectie
was opgericht om ook de stem van de hoofdredacteuren ‘te bevoegder plaatse’ te
kunnen laten horen bij ‘de algemene problemen, zoals P.B.O., Ondernemingsraden,
indeling voor de W. en W.-wet’.57 De hoofdredacteuren zagen echter vooral een
andere belangrijke taak voor zich weggelegd: het ‘vraagstuk van de journalistieke
verantwoordelijkheid’ stond nog steeds volop in de belangstelling.
In juni 1952, bij de eerste-steenlegging voor het nieuwe gebouw van De Maasbode
aan de Schiedamse Vest in Rotterdam, had de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, prof.dr F.J.Th. Rutten, de kwestie opnieuw aangesneden. In een
vergelijking met het steeds intensiever wordende verkeer en de daarbij behorende
noodzaak, ter vermijding van ongelukken, voor het opstellen ‘van zekere
verkeersregels’, pleitte de minister voor de invoering van een ‘journalistieke erecode’,
te beschouwen als ‘een soort verkeersreglement’ of als ‘de regels van het spel’ (‘Wie
zich niet aan de spelregels houdt mag niet meer meedoen’).58 Tegenover dit soort
uitlatingen en het grote wantrouwen jegens de pers dat er uit sprak zagen de
hoofdredacteuren het als ‘een voortdurende plicht om bij de overheid inzicht in de
maatschappelijke taak van de pers te kweken’. De betrekkingen tussen pers en
overheid, zo werd er aan toegevoegd, ‘moeten niet op reglementering, doch op
vertrouwen over en weer worden gegrondvest’.59
Dat verzoek om vertrouwen was gebaseerd op de verondersteling dat de journalisten
wisten wat het algemeen belang was en wat dat van hen vroeg. In algemene zin was
dat ook inderdaad het geval. Na het einde van de onrustige jaren veertig was een min
of meer frisse herstart van de journalistiek gevolgd. Rond 1950 kwamen de
opzienbarendste processen van de Bijzondere Rechtspleging tot een einde. Daarmee
verdween een hoop polemiek en ‘muck-raking’ uit de kranten. Ook het perslandschap
zelf nam na alle zuiveringsperikelen weer de vertrouwde vorm aan, met als
opvallendste symptoom de herverschijning in 1949 van De Telegraaf, bij uitstek de
kwestie die de tegenstellingen binnen de Nederlandse journalistiek zo geaccentueerd
had. Met het einde van de perszuivering leek rond 1950 de stabiliteit van de pers
hersteld, evenals voor een groot deel haar vooroorlogse, verzuilde structuur.60
Tegelijkertijd vonden er belangrijke politieke en maatschappelijke veranderingen
plaats. De souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949 nam een bron van grote
binnenlandse spanningen weg en gaf daardoor definitief ruimte aan een brede
consensus die politiek tot uiting kwam in de coalities van de brede basis van PvdA
en KVP. Herstel, wederopbouw, niet achterom maar naar de toekomst kijken,
internationale en Europese samenwerking, vasthouden aan Nieuw-Guinea en bovenal
sinds Praag 1948, anticommunisme, maakten onderdeel uit van een definitie
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van ‘landsbelang’ die bijvoorbeeld steevast door de PvdA tegenover critici werd
gehanteerd om de regeringsdeelname te rechtvaardigen.61
Journalisten, van wie velen voor ‘verzuilde’ kranten werkten, weken in hun idee
van consensus niet veel af van politici. Ook onder hen traden ‘brede basis-coalities’
op die duidden op een eensgezinde interpretatie van het algemeen belang. Dat bleek
vooral sterk uit de geheime samenwerking van journalisten in de vervaardiging van
contra-propaganda tegen de CPN en De Waarheid. De door de regering-Drees
gesteunde anticommunistische organisatie Vrede en Vrijheid, de Nederlandse tak
van een internationaal netwerk, kon haar propagandamateriaal zonder problemen
aan alle belangrijke kranten slijten. Die leenden op hun beurt zelfs prominente
redacteuren uit om anonieme bijdragen te leveren aan het anticommunistische
propagandablad van Vrede en Vrijheid, De Echte Waarheid. Tot hen behoorden
Maarten Vrolijk (Het Vrije Volk en bestuurslid FNJ), Jac Hoek van Trouw, Nico
Cramer van Het Parool en Leo Hanekroot, journalist bij De Tijd en een centrale
figuur in zowel de FNJ als in Vrede en Vrijheid. De informatie op basis waarvan zij
hun artikelen schreven, werd aangeleverd door de BVD.62
Al deze journalisten beschouwden zichzelf bij uitstek als goede, kritische
journalisten die uit overtuiging, zoals Henri Faas het later uitdrukte, de democratie
‘omhelsden als een boomstam’ en tegen elkaar aanschurkten als ‘een volk in oorlog’.63
Het was die mentaliteit waarop Ekker doelde toen hij schreef over het verwarren van
de bekritiseerde gezagsgetrouwheid van de naoorlogse pers met wat volgens hem in
wezen ‘politieke gecommitteerdheid’ was.64 Een aantal journalisten, veelal actief in
de ‘hardere’ politieke en sociaal-economische verslaggeving, maakte deel uit van
een elite, zowel die van de politieke bestuurslaag van Nederland in brede zin als
binnen hun beroepsgroep. Hun zelfgeproclameerde vrijheid en onafhankelijkheid
manifesteerde zich in de speelruimte die ook de zogenaamde verzuilde politiek bood.
Daardoor valt het beter te begrijpen waarom veel journalisten zich later niet wilden
herkennen in het beeld van een slaafse pers. Voor hen was tamelijk duidelijk waar
de echte grenzen lagen en waar hun ‘maatschappelijke en journalistieke
verantwoordelijkheid’ begon.
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maakten onderdeel uit van een netwerk van politici, ambtenaren, hoogleraren,
industriëlen, vakbondsbonzen en diplomaten dat op allerlei manieren met elkaar in
regelmatig contact stond. Lange tijd aangevoerd door NRC-hoofdredacteur en sinds
1 januari 1958 hoogleraar in de leer der communicatiemiddelen, mr dr M. Rooij,
legden de georganiseerde hoofdredacteuren zich er op toe om de journalistieke
‘vrijheid in verantwoordelijkheid’ gestalte te geven. Dat gebeurde in een voortdurende
en nauwe samenspraak met allerlei instanties. Ze overlegden onder andere over de
spelregels voor de relatief jonge fenomenen persconferentie (daar was zelfs een
aparte commissie voor) en embargo, maar ze spraken bijvoorbeeld ook met
vertegenwoordigers van de BB (Bescherming Bevolking) over de manier waarop de
pers de vertoning zou kunnen neutraliseren van een ‘demoraliserende’ film naar het
gelijknamige boek van Nevil Shute, On the beach, die elke maatregel ter bescherming
tegen nucleaire fall-out als zinloos afschilderde. Het bredere thema van de bijeenkomst
was ‘voorlichting van de bevolking omtrent wat hen in oorlogstijd te wachten staat’.65
De sectie hoofdredacteuren probeerde voortdurend door her en der te schikken en
te plooien bovenal een beeld van degelijkheid en verantwoordelijk staatsburgerschap
op te werpen. Wie daarbij ook maar enige vraagtekens stelde of van onbegrip getuigde,
kon rekenen op een storm van verontwaardiging. Dat overkwam in februari 1956
het International Press Institute in Zürich, nadat het een rapport had gepubliceerd,
Government pressures on the press, waarin ook Nederland werd gehekeld wegens
een aantal vermeende inbreuken op de persvrijheid. De genoemde voorvallen, o.a
de gijzeling van Hommerson, werden in algemene zin door de hoofdredacteuren
afgedaan als het gevolg van ‘in een rechtsstaat bepaald niet verwerpelijke toetsing
van het optreden van de journalist aan voor alle burgers geldende wetten en en
algemeen geldende opmerkingen omtrent hetgeen in het maatschappelijk verkeer
toelaatbaar is’.66
Toch kon die verontwaardigde reactie niet verhullen dat de definitie van algemeen
belang niet door iedereen op dezelfde wijze werd geformuleerd. De ironie was dat
juist in 1956 zich een tweetal zaken voordeed, die ieder voor zich aantoonden dat
daarover op zijn minst verschil van inzicht kon bestaan. Die twee voorvallen, de
affaire-Schokking en de affaire-Greet Hofmans, legden grote tegenstellingen binnen
de Nederlandse journalistiek bloot. Ze toonden aan dat de consensus over wat
journalistiek wel of niet kon en mocht, begon te schuiven en dat een herbezinning
op de taak van de pers noodzakelijk was.

De affaire-Schokking
Henk Hofland noemde de zaak-Schokking ‘de eerste moderne, naoorlogse slag om
de aard van het gezag in Nederland’.67 Voor die kwalificatie is nog steeds veel te
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zeggen, al zijn er ook andere denkbaar, zoals bijvoorbeeld de terugkeer van het snel
verdrongen oorlogsverleden in de publieke en politieke discussie. Het betreffende
oorlogsverleden was dat van de Haagse burgemeester van CHU-huize mr F.M.A.
Schokking. In 1942, toen hij net was benoemd tot waarnemend burgemeester van
de Zuidhollandse gemeente Hazerswoude, kreeg hij ambtshalve te horen dat zich in
zijn dorp drie joodse onderduikers ophielden, vader, moeder en dochter Pino.
Schokking liet de familie Pino arresteren en zorgde ervoor dat de Sicherheitsdienst
in Den Haag op de hoogte werd gesteld. Die kwam het gezin na een paar weken Schokking had nog moeten rappelleren - ophalen. Moeder en dochter kwamen in
Auschwitz om terwijl de vader nog voor het transport stierf. Schokking verklaarde
naderhand zijn optreden door te zeggen dat hij meende dat de Pino's provocateurs
van de Duitsers waren. Hij deed dit in een getuigeverklaring tijdens het proces tegen
de politieman die de Pino's had opgepakt. Zelf hoefde Schokking zich nooit te
verantwoorden en zijn optreden, dat desondanks bij een groot aantal vooraanstaande
politici en gezagsdragers, onder wie minister Beel van Binnenlandse Zaken, bekend
was, vormde in 1949 geen belemmering voor zijn benoeming tot burgemeester van
's-Gravenhage.
De ironie wil dat hij zich juist op het terrein van relaties met de pers als een
‘moderne’ burgemeester presenteerde, dat wil zeggen geheel in de pas met de geest
van de tijd. In 1952 bijvoorbeeld werd in Den Haag een speciale secretarie-afdeling
‘Publiciteit’ ingesteld met onder andere een Bureau Voorlichting. Daarnaast toonde
Schokking een quasi-joviale omgang met de pers (‘Wij staan (...) graag open voor
een openhartig gesprek, waarin wij de publicatie-belemmerende factoren onder de
loupe kunnen nemen’),68 waaraan ook zijn echtgenote haar aandeel bijdroeg. Zo
verscheen ze op een bijeenkomst met de buitenlandse pers in een jurk waarop allerlei
krantenkoppen waren bevestigd. Misschien had die aanpak aanvankelijk wel enig
succes. Begin jaren vijftig waren geruchten over Schokkings oorlogsverleden al eens
aanleiding geweest tot journalistieke naspeuringen, maar die liepen dood op een
muur van stilzwijgen. Eind 1955 was dat niet meer het geval. Schokking had intussen
een niet al te beste reputatie opgebouwd als burgemeester en juist zijn omstreden
optreden werd de aanleiding tot zijn val.
Verslaggever Joop de Ru van het Haagsch Dagblad, onderdeel van De Nieuwe
Pers dat weer een dochter was van het Parool-concern, was van het type journalist
dat in de jaren vijftig vaker werd aangetroffen: vakmatig goed onderlegd en voorzien
van bepaalde principes. Zo was de Ru in januari 1950 al eens veroordeeld tot 50
gulden boete of tien dagen hechtenis omdat hij geweigerd had te voldoen aan de
wettelijke verplichting om de bron van een bericht te noemen. De Ru had zich
verweerd met een beroep op de bestaande journalistieke erecode ‘die hem, die zijn
bron vermeldt, eerloos en brodeloos maakt’.69 Een paar jaar later, in 1955, mengde
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hij zich in een discussie over de vraag of de pers gemeentelijk nieuws mocht
publiceren op een tijdstip dat de gemeenteraad daar nog niet officieel van op de
hoogte was gesteld. Aanleiding daarvoor waren debatten in de Rotterdamse
gemeenteraad, waar burgemeester Van Walsum nogal was uitgevaren tegen dergelijke
praktijken. De Ru zag een overeenkomst tussen Van Walsum en Schokking, die
evenzeer “voortijdige publicatie” verafschuwde. Hij meende echter dat het
noodzakelijk was dat journalist en krant voet bij stuk hielden als het ging om het
verzet tegen het principe dat een gemeenteraad eerder op de hoogte zou moeten zijn
van voornemens van B en W dan de burgerij. Jacht op nieuws was volgens de Ru
“zowel voor de nieuwsjager als de krant een levensbehoefte”. En het was niet de
journalist die deze behoefte had geschapen ‘doch het publiek dat nieuws wil, iedere
dag opnieuw en hoe meer hoe beter’. De Ru was daarom van oordeel' ‘dat een
journalist, die op eerlijke wijze aan stof voor nieuws of een artikel komt, dit vrij moet
kunnen publiceren’.70
Het was precies deze houding die zijn optreden ging bepalen toen hij op verhalen
over het oorlogsverleden van Schokking stuitte. Eind december 1955 vernam hij bij
toeval van de gebeurtenissen rond de familie Pino van een rancuneuze ingewijde, de
voormalige Haagse hoofdcommissaris van politie Valken. De Ru had hem opgezocht
om iets meer te horen over eventuele controverses tussen de Haagse politietop en
Schokking, naar aanleiding van een persbericht van de burgemeester over
verdenkingen van ambtsmisbruik bij een bepaalde politieman. Valken was zelf vijf
jaar tevoren na een conflict met Schokking de laan uitgestuurd en zag nu eindelijk
kans om wat terug te doen.
De Ru was niet iemand die zich om een boodschap liet sturen, maar hij raakte wel
oprecht verontwaardigd door het verhaal over de Pino's. Als het waar was, kon iemand
die dat op zijn geweten had geen burgemeester van Den Haag zijn. De Ru deed
daarom zijn journalistieke werk en ging op onderzoek uit. De resultaten van zijn
naspeuringen bevestigden onomstotelijk de verhalen en hij stapte ermee naar zijn
hoofdredacteur, Sjoerd van der Schaaf. Gezien het ‘landsbelang, dat met de zaak
gediend was’71 gingen De Ru en Van der Schaaf bij premier Drees langs, die de zaak
doorschoof naar de man die het verleden van Schokking kende en daar indertijd geen
punt van had gemaakt, minister Beel. Ook kreeg de Haagse burgemeester het artikel
ter lezing toegezonden. Toen na enkele dagen nog steeds geen reacties waren
gekomen, werd besloten tot publikatie op 1 februari 1956. Van der Schaaf schreef
naast het stuk van De Ru een aparte ‘Verantwoording’, waarvan de conclusie luidde:
‘De heer Schokking moet heengaan. Den Haag heeft een krachtiger, gezaghebbender
en onbesprokener burgemeester nodig’.
Het artikel veroorzaakte een ware schokgolf. Met uitzondering van Het Vaderland
werden De Ru en Van der Schaaf door de overige Haagse kranten, de concurrentie
van het Haagsch Dagblad, ervan beschuldigd ‘leugenaars, opportunisten, lasteraars,
riooljournalisten, straatschenders en dieven van dossiers'’ te zijn.72 Ook
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het merendeel van de niet-Haagse kranten reageerde in eerste instantie zwaar
afwijzend, waarbij zowel het feitelijke verhaal werd afgedaan als de inderdaad
onverstandig geformuleerde verantwoording van Van der Schaaf, die de suggestie
wekte dat het verhaal slechts een stok was geweest om de hond te slaan, in casu een
zwakke burgemeester te verjagen.
Daarna werd de hele kwestie al snel gecompliceerder. Een paar kranten, zoals het
Algemeen Dagblad en De Maasbode, gingen eindelijk hun journalistieke werk doen
door een eigen onderzoek in te stellen. De resultaten maakten duidelijk dat De Ru
in ieder geval gedegen werk had geleverd. Hoewel de motieven voor publikatie
vooralsnog een punt van discussie bleven, ontstond er toch wat meer begrip voor het
Haagsch Dagblad. Dat kwam duidelijk naar voren in de persreacties op een verklaring
van een aantal hoogleraren en andere personen, waarin de boosdoener zware kritiek
kreeg. Het gezelschap, waartoe prominenten als de hoogleraren R.P. Cleveringa, P.J.
Bouman, B.V.A. Röling en de dichteres M. Vasalis behoorden, deed het voorkomen
alsof de feiten niet juist waren. Ook het gegeven dat de rest van de pers met verdere
‘onthullingen’ uit het ‘dossier-Schokking’ was gekomen, werd heftig bekritiseerd:
‘Het schijnt ons toe dat dat dergelijke handelingen in strijd zijn met de goede
journalistieke zeden’.73
Een groot deel van de kranten die zich inmiddels met de zaak bezig hielden,
reageerde verontwaardigd. Het Algemeen Handelsblad bijvoorbeeld noemde het
hooggeleerde protest ‘misplaatst’ terwijl Het Parool sprak van een ‘verbijsterende
onkunde’ en de de verklaring betitelde als een ‘niet ongevaarlijk stuk’ waar een geest
uit sprak ‘die wel heel sterk het merkteken draagt van een typisch Nederlandse
regentenmentaliteit’.74 Niet alle kranten reageerden even afwijzend. De NRC nam in
een hoofdartikel een standpunt in ‘dat vrij sterk afwijkt van de andere
perscommentaren’, zoals werd opgemerkt door het Utrechtsch Nieuwsblad van 27
februari. De NRC - in casu hoofdredacteur M. Rooij - meende dat de verklaring van
de hoogleraren ‘moeilijk ernstig genoeg’ kon worden genomen. De krant vond de
reactie van de hoogleraren zelfs nog te beperkt, omdat zrj zich niet keerde tegen het
feit dat verscheidene kranten, met vanzelfsprekend het Haagsch Dagblad voorop,
door eigen onderzoek materiaal hadden verzameld en gepubliceerd: ‘(...) dergelijke
reportages - met hoeveel journalistiek verantwoordelijkheidsgevoel ook opgesteld
[kunnen] nooit het feitenmateriaal opleveren dat een beslissend oordeel kan dragen’.75
Het hoeft niet te verbazen dat het onderzoek dat dit oordeel volgens de krant wel
opleverde, instemmend werd begroet. In een duidelijke poging om het rumoer te
dempen en een einde te maken aan het gegis, had minister Beel op 6 februari een
onderzoekscommissie benoemd, onder leiding van mr J. Donner, de president van
de Hoge Raad. Al op 5 maart kon Beel het parlement meedelen dat de commissie
een gunstig oordeel had geveld over Schokkings optreden in Hazerswoude en hij
daarom geen reden zag op ontslag van de Haagse burgemeester aan te dringen. Terwijl
het onderzoek en de daaruit volgende conclusie door een groot deel van de
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pers kritisch werd ontvangen, kreeg het in de NRC van 6 maart een grootse receptie,
waarin de zogenaamde nota-Beel niet alleen van A tot Z werd onderschreven, maar
waarin tevens de positie van Van der Schaaf in het geding werd gebracht. De leiding
van De Nieuwe Pers zou zich niet aan zijn ‘specifieke verantwoordelijkheid’ kunnen
onttrekken, wanneer de uitspraak van de Raad van Tucht van de FNJ daartoe
aanleiding zou geven.76
Na een klacht van burgemeester Schokking was die Raad met een eigen onderzoek
naar de zaak begonnen, dat op 11 mei 1956 tot een uitspraak leidde. De Raad
concludeerde dat het Haagsch Dagblad het onderzoek behoorlijk en gewetensvol
had verricht en dat het ‘provocatie-argument’ van Schokking ‘te weinig overtuigende
kracht bezat om enige betekenis te hebben’. Wel kreeg Van der Schaaf een ernstige
berisping ‘wat betreft de bijgedachten om tot openbaarmaking over te gaan’.77
Daarmee was de zaak nog niet afgedaan. Begin juli - naar de mening van de meeste
kranten veel te laat - werd de nota-Beel in de Tweede Kamer besproken en boog de
pers zich voor de laatste maal over de zaak-Schokking. Bij die gelegenheid werd
nog eens goed duidelijk dat zich binnen diezelfde pers een groot verschil van mening
voordeed over de taak van de journalistiek in relatie tot het algemeen belang. Aan
het ene uiterste bevond zich het Haagsch Dagblad, dat zichzelf toch als de morele
overwinnaar wenste te beschouwen, en aan de andere kant vooral de NRC. Die krant
was zich ook na de uitspraak van de Raad van Tucht kritisch, en volgens sommigen
zelfs tendentieus, blijven uiten in zijn berichtgeving en commentaar. Tot de critici
behoorde onder andere de Utrechtse hoogleraar geschiedenis P. Geyl, die in een
briefje aan de voorzitter van de Raad van Tucht, prof. J.A. van Hamel, zijn
verontwaardiging uitsprak over de wijze waarop de NRC de uitspraak van de Raad
had meegedeeld: ‘Hoofdredactie Haagsch Dagblad ernstig berispt’. Geyl vond dat
‘niet weinig tendentieus’: ‘Het zou met kwaad zrjn als de Tuchtraad zich daarover
ook eens kon uitspreken!’78
Ook het Haagsch Dagblad werd de toon van de NRC goed beu. Het hoofdartikel
van 6 maart over de positie van Van der Schaaf was al slecht gevallen. Begin juli
deed de NRC opnieuw een poging om de hele zaak als ‘afgedaan’ te beschouwen,
nadat de Hoge Raad een klacht tegen Schokking door een familielid van de Pino's
met ontvankelijk had verklaard - een bizar geval aangezien president Donner zich
nadrukkelijk had gecompromitteerd als voorzitter van de commissie die de notaBeel
had geproduceerd. De toon van de NRC, in de ogen van het Haagscb Dagblad althans,
was dat de publikaties over Schokking eigenlijk nooit hadden moeten plaatsvinden.
Daarmee vertoonde de Rotterdamse krant een gezicht ‘uit de recente magistraten
galerij. Het hoort niet thuis in de categorie der journalistiek. Het heeft zich afgewend
van degenen, die naar journalistieke aard het gezag pogen te versterken, door het de
kritiek niet te sparen. Meer dan ooit heeft de N.R.C. de verkeerde kant gekozen en
al te zeer heeft ze laten blijken, een aanval op een hoge gezagsdrager te beschouwen
als een aanval op zichzelf’.79
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Voorpagina van Het Parool, 15 mei 1956. In tegenstelling tot de NRC legde Het Parool het accent
op de ‘Journalistieke waardigheid’. Fote: IISG
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Een verdere escalatie werd voorkomen. Ongeveer gelijktijdig met de aankondiging
van mr Schokking dat hij ontslag zou aanvragen als burgemeester (het werd hem op
24 juli verleend), kwamen Van der Schaaf en Rooij bijeen om de zaak uit te praten.
Hoofdonderwerp was het grievende NRC-hoofdartikel van 6 maart. Het resultaat
was een soort compromis. Van der Schaaf ging akkoord met de erkenning dat de
positie van een hoofdredacteur ‘evenzeer een onderwerp van vrije discussie door de
pers te achten [is] als de positie van ambtsdragers en andere in het openbaar
optredende personen’. Ook, zo erkende hij, had de hoofdredacteur van de NRC ‘van
meetaf de integriteit van [Van der Schaaf] boven twijfel gesteld’. Degene die werkelijk
door de knieën moest was evenwel Rooij. ‘De achteraf gebleken feiten inzake de
kwestie-Schokking hebben hem de overtuiging geschonken dat ten tijde van het
indienen van de nota-Beel het geven van een oordeel als juist genoemd [over de
positie van Van der Schaaf, PK] prematuur was, terwijl de feiten, vermeld in de
nota-Beel - naar hem in het verdere stadium gebleken is - het vellen van een oordeel
toentertijd niet rechtvaardigden’,80

De Greet Hofmans-affaire
Terwijl het staartje van de zaak-Schokking de gemoederen nog bezig hield, diende
zich de volgende onrustbarende zaak al aan. Hij had met de vorige gemeen dat
opnieuw de persoon van Rooij er een rol in speelde en dat wederom de vraag naar
de taak en verantwoordelijkheid van de pers ter discussie kwam te staan, Alleen was
in dit geval de heldenrol, of neutraler gezegd de rol van aanjager, niet voor een
Nederlandse krant weggelegd maar voor een buitenlands blad. Begin juni 1956
kondigde het Duitse blad Der Spiegel een omslagverhaal aan over de problemen die
waren gerezen tussen prins Bernhard en koningin Juliana over de aanwezigheid op
Paleis Soestdijk van de pacifistisch angehauchte gebedsgenezeres Greet Hofmans.
Het is hier niet de plaats om uitgebreid de achtergronden van deze zaak, die al her
en der beschreven zijn,81 uit de doeken te doen. Hofmans was eind jaren veertig via
via op Soestdijk terecht gekomen, om haar vermeend paranormale gaven aan te
wenden ter genezing van de oogafwijking van de jongste prinses, Marijke. De
genezeres, die op Soestdijk introk, sloot met haar ideeën en filosofieën aan bij de
denkbeelden die koningin Juliana aanhing over wereldvrede en de onwenselijkheid
van militaire machtsblokken. Juliana probeerde die denkbeelden ook uit te dragen
in haar publieke optredens. Dat leidde weer tot botsingen met de regering, die op
staatsrechtelijke gronden de onschendbare koningin moest afdekken. Volgens
sommige critici was achter het optreden van de koningin de hand van Greet Hofmans
zichtbaar. In ieder geval leidde het optreden van de gebedsgenezeres tot toenemende
spanningen tussen koningin en prins, die in 1956 zouden uitmonden in een regelrechte
crisis. Die crisis sloeg ook terug op
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de Nederlandse pers, die geconfronteerd werd met haar eigen falen.
Naar de memng van goed ingelichte waarnemers, zoals leden van de Amerikaanse
ambassade, was het verhaal van Der Spiegel in wezen al drie tot vier jaar oud.82 Dat
klopte. De grote lijn van het verhaal was in journalistieke en politieke kring al rond
1952 bekend, maar er werd angstvallig vermeden er iets mee te doen. Alleen
Paroolcommentator en PvdA-politicus Frans Goedhart (nom de plûme Pieter 't Hoen)
had in 1952 voor de goede verstaanders een schot voor de boeg afgegeven. In een
reactie op de zijns mziens wazige, pacifistische toespraken die koningin Juliana had
gehouden tijdens een staatsbezoek aan de Verenigde Staten en waarachter de felle
anticommunist Goedhart de invloed van Hofmans zag, schreef hij in het artikel ‘A
queer country’ een subtiele kritiek. Dat zijn stuk slechts een politiek signaal was in
de richting van Soestdijk en verantwoordelijke politici als premier Drees, bleek uit
zijn weigering om medewerking te verlenen aan een nader journalistiek onderzoek.
De Amerikaanse correspondent Daniel Schorr, die vermoedde ‘dat Mejuffrouw H.
een trekpop van bepaalde communisten zou kunnen zijn’, stootte bij Goedhart zijn
neus toen hij om diens medewerking vroeg. De voorzitter van de Stichting Het Parool
verklaarde zich tegen iedere publikatie over de betreffende aangelegenheid.83
Ondanks die tegenwerking was Schorr doorgegaan en had hij zijn verhaal
rondgekregen. Het werd nooit gepubliceerd. Druk van de Nederlandse overheid op
Schorr en het Amerikaanse blad dat voor zijn verhaal interesse had getoond, was
afdoende.84 Curieus genoeg had Schorr bij zijn naspeuringen assistentie gekregen
van Parool-verslaggever Dries Ekker, die hem via via bij Greet Hofmans wist te
introduceren.85 Waarom was de Nederlandse newsgetter niet zelf achter het verhaal
aangegaan?
Het antwoord op de zelfbeperking van zowel Ekker als Goedhart is het antwoord
op de vraag waarom geen enkele Nederlandse krant zich aan de zaak gewaagd had.
Het is niet ondenkbaar dat het negatieve beeld van de vaderlandse pers uit de jaren
vijftig in onevenredige mate is bepaald door de inderdaad zeer kenmerkende
collectieve zelfcensuur in de berichtgeving over het Koninklijk Huis. De verklaring
daarvoor lag waarschijnlijk ook in dit geval in de consensus. Ekker benadrukte later
dat bij de Nederlandse pers politieke overwegingen de doorslag hadden gegeven.
Publikaties over ‘de wanhoop van een moeder over haar kind’ wogen niet op tegen
een constitutionele crisis ‘met mogelijkheid van troonsafstand en een diepe
verdeeldheid in het Nederlandse volk over een koningskwestie’. Hoewel ook Ekker
erkende dat daarmee het element van hofintriges onvoldoende behcht bleef, was het
dilemma duidelijk: ‘Daardoor overheerste algemeen de opvatting dat de samenwerking
die voor de wederopbouw van het nog uit vele van zijn wonden bloedende land nodig
was niet door een absurde koningswestie in gevaar moest worden gebracht’.86 Aan
het door toedoen van de oorlog sterk gestegen
82
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prestige van het Oranjehuis als symbool van nationale eenheid mocht geen afbreuk
worden gedaan. Ook na 1945, in een periode van eensgezinde wederopbouw en
nieuwe internationale dreigingen, bleef de behoefte aan een soort nationale sluitzegel
bestaan. Iedere aantasting van het symbool kon dan ook gelden als een bedreiging
van de noodzakelijke eensgezindheid.
Vanaf 1949 had de zelfcensuur van de Nederlandse pers formeel gestalte gekregen.
In dat jaar besloten de hoofdredacties van de Nederlandse kranten het verzoek van
koningin Juliana te honoreren om geen aandacht meer te besteden aan de vakanties
van het Koninklijk Huis. Daartoe ondertekenden zij een een schriftelijke
bereidverklaring. Het ‘gentlemen's agreement’ gold ook het verifiëren van nieuws
betreffende de Koninklijke Familie. Een paar jaar later, in maart 1954, stelde de
secretaris van de sectie hoofdredacteuren van de FNJ, Maarten Rooij, een circulaire
op nadat hij met collega Peereboom een bezoek aan Soestdijk had gebracht voor een
gesprek met de koningin. In het stuk, dat was voorzien van een antwoordstrookje,
werd de oude afspraak uit 1949 hernieuwd.87 In een mondelinge toelichting aan de
sectie hoofdredacteuren werd verwezen naar ‘de uitdrukkelijk gebleken wens van
de Koningin om in haar particuliere leven van bemoeiing door de pers verschoond
te blijven’. Het was een ‘normale eis van journalistiek fatsoen’ om die wens te
vervullen.88
De circulaire had vertrouwelijk moeten zijn, maar kwam in de openbaarheid door
een protestactie van de Buitenlandse Persvereniging, die op 5 april 1954 een resolutie
aannam waarin geprotesteerd werd tegen deze ‘afwijking (...) van het onaantastbare
beginsel van de persvrijheid’. De BPV had ernstige kritiek op de aanbevelingen,
‘waarmee tevens getracht wordt, de algemene berichtgeving inzake het Koninklijk
Huis in de sfeer van het nieuws over vacanties van de Leden der Koninklijke Familie
te betrekken’.89 Het was onder andere deze kritiek die terugkeerde in het reeds
vermelde, voor de FNJ zo kwetsende IPI-rapport uit 1956. Dat de buitenlandse pers
zich ondanks dat protest zo lang knarsetandend bij de situatie neerlegde, kan alleen
maar verklaard worden uit de vormen van subtiele en minder subtiele chantage
waaraan eerder ook Schorr was blootgesteld. Daarom was het nogal een discutabele
vergoelijking toen Ekker zich in 1990 beriep op de even grote zwijgzaamheid van
de buitenlandse correspondenten inzake de gebeurtenissen aan het Hof als die welke
de Nederlandse journalisten aan de dag legden. Volgens Ekker stemde eenvoudigweg
iedereen in met de opvatting dat dit nieuws ‘not fit to print’ was.90 Hij vergat dat veel
van zijn collega's uit binnen- en buitenland de nieuwswaarde wel degelijk zagen,
maar niet de durf konden opbrengen om de ban te breken.
Voor een bestrijding van die stelling waren ook al in 1956 de symptomen van de
schizofrenie van de zelfverkozen zwijgzaamheid te duidelijk zichtbaar. Toen het
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gerucht over de aanstaande publikatie van het verhaal van Der Spiegel, en naar
inmiddels duidelijk was geworden, eveneens in de Daily Express en Life, dat het
artikel van Schorr nog op de plank had liggen, begon rond te zingen, werden de
hoofdredacteuren in een vertrouwelijke persconferentie hierover door minister Beyen
officieel ingelicht. Er werd afgesproken dat de Nederlandse kranten niets zouden
publiceren alvorens de hoofdredacteuren kennis hadden kunnen nemen van het artikel
in Der Spiegel, dat Beyen hen over een paar dagen ter beschikking zou stellen. Het
blad zelf mocht in Nederland niet uitkomen.
In ieder geval één krant, De Maasbode, beschikte al eerder over het gevreesde
artikel. Na de bijeenkomst met Beyen op 8 juni ontbood hoofdredacteur-directeur
Kuijpers meteen zijn verslaggever Vic Sniekers, die hij spoorslags afzond naar
Hamburg, de thuisbasis van Der Spiegel, om het stuk te bemachtigen. Sniekers wist
daar al de volgende dag via personeel van de drukkerij, dat zich van geen kwaad
bewust was, aan een correctie-exemplaar van de tekst te komen. Vanaf zijn hotelkamer
belde hij het artikel direct door naar Rotterdam. Het was voor het eerst dat hij de
naam Greet Hofmans hoorde. De lezers van De Maasbode bleven echter vooralsnog
in het ongewisse. De krant publiceerde niets. Het enige dat de journalistieke expeditie
opleverde was de zelfvoldaanheid van hoofdredacteur Kuijpers, die op een conclaaf
met collega-hoofdredacteuren vol trots kon pronken met een stuk dat hij niet zou
publiceren.91
Wie wel publiceerde, op 12 juni, was De Waarheid, dat een exemplaar van Der
Spiegel uit het buitenland had gehaald. Nadat daarmee de ban was gebroken, volgden
de andere kranten schoorvoetend, zij het hoofdzakelijk met berichten waarin kritiek
werd geuit op het onverantwoordelijke gedrag van de buitenlandse pers. Die houding
strookte volledig met die van het bestuur van de FNJ, dat berichten als zouden de
Nederlandse hoofdredacteuren zich hebben laten beïnvloeden door wensen van de
regering, met verontwaardiging van de hand wees. ‘Zij hebben hun beslissingen
uiteraard genomen in volledige vrijheid en slechts op basis van hun
verantwoordelijkheidsbesef’, schreef het bestuur in een brief aan buitenlandse
journalistenorganisaties, waarin tevens werd geprotesteerd tegen de ‘journalistieke
praktijken, welke het gezag van de pers in het algemeen aantasten en die tekort doen
aan de plicht van de pers om door juiste informatie over andere landen en volkeren
haar bijdrage te leveren aan de bevordering van een goede internationale
verstandhouding’.92
De affaire leek te betijen nadat op 28 juni premier Drees een commissie van drie
wijze mannen had belast met een onderzoek naar de omstandigheden die tot de
publikaties hadden geleid. Het resultaat leek aanvankelijk positief. De koningin zou
met Greet Hofmans breken en een paar mutaties in haar hofhouding doorvoeren.
Desondanks laaide in de herfst van 1956 het vuur opnieuw op, ditmaal naar aanleiding
van een publikatie in de Londense Sunday Pictorial van 14 oktober. Speciaal
correspondent Victor Sims berichtte op basis van hooggeplaatste bronnen op
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Soestdijk dat achter het verhaal van Der Spiegel een samenzwering had gezeten die
tot doel had de koningin tot troonsafstand te bewegen. Kort daarop onthulde Friso
Endt van Het Parool, dat de geheime bron van Sims niemand minder was dan mr dr
I.G. van Maasdijk, president-commissaris van het Telegraaf-concern en kamerheer
in buitengewone dienst van de koningin. De regering ontkende het verhaal van de
samenzwering - een verhaal dat bedoeld was om de Bernhard-factie op Soestdijk
zwart te maken - en dwong een drastische reorganisatie van de gehele hofhouding
af.
Voor de Nederlandse pers was de zaak daarmee nog niet tot een einde. Haar weinig
verheffende optreden kreeg veel kritiek, waarbij vooral de hoofdredacteuren het
moesten ontgelden. Door een indiscretie van Parool-hoofdredacteur Koets, werd het
geheim geopenbaard dat de regering in geheim overleg met de hoofdredacteuren niet
alleen afspraken had gemaakt over een zekere mate van stilzwijgen, maar dat zij hen
ook om advies had gevraagd over de ‘publicistische behandeling’ van de situatie.93
Die onthulling was zelfs voor vele leden van de elite een grote schok. Professor Jan
Barents, toch een van de beter ingelichte PvdA-notabelen, gaf van die verbijstering
blijk in een ingezonden stuk aan Het Parool. Hij bekritiseerde allereerst hoe de
Nederlandse pers maandenlang weinig meer had gedaan ‘dan haar enigszins
lachwekkende afkeer uitspreken van het “sensationalisme” van de buitenlandse pers,
(...), in de laatste weken gevolgd door een weinig verheffende en eigenlijk ook weinig
ter zake doende discussie over de vraag wie er nu wat had laten uitlekken en welke
krant er onfatsoenlijker was geweest dan welke andere’. Barents stoorde zich echter
vooral aan het contact tussen regering en hoofdredacteuren. ‘Ik vrees dat de
hoofdredacteuren, gekitteld door het vleiende vertrouwen van een handige regering,
zich hebben laten verleiden tot stilzwijgen over een zaak die voor het Nederlandse
volk van groot belang is (...) Met een zekere gelatenheid leggen wij ons neer bij de
regeerders die wij hebben. Maar wij hebben nog niet geleerd om met gelatenheid te
aanvaarden dat wij niet alleen door Dreesen en Beelen, maar ook door Rooyen en
Koetsen worden geregeerd. Onze hoofdredacteuren hebben een verantwoordelijke
taak, die zij dikwijls verdienstelijk-vervullen. Censor zijn zij echter niet, de regering
trouwens evenmin’. 94
Journalist Hans Gabriëls van de Haagse Post stelde in een brief aan het FNJ-bestuur
de zaak in breder verband aan de orde. Naar aanleiding van de ‘kwestie Soestdijk’
brak hij de staf over het fenomeen van de vertrouwelijke persconferenties die Drees
voor de hoofdredacteuren gaf en die ‘volkomen uit den boze’ zouden moeten zijn.
Dat systeem van vertrouwelijk overleg, embargo's (‘Er kan tegenwoordig (...)
nauwelijks meer een ijssalon geopend worden, of men ontvangt hierover een bericht
waarop embargo rust.’), overheidsvoorlichting als reclame stond een werkelijke
‘zelfbewuste houding van de pers tegenover de overheid’ ten enenmale in de weg.95
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Crisis in de journalistiek?
Waren de affaires-Schokking en - Greet Hofmans representatief voor het Nederlandse
persklimaat in de jaren vijftig of moeten ze worden beschouwd als speciale gevallen
die een onevenredig stempel hebben gedrukt op het imago van de pers uit die jaren?
Voor beide redeneringen is wel iets te zeggen. Het ging hier niet om willekeurige
gebeurtenissen, maar om de meest gevoelige open zenuwen in de Nederlandse
samenleving: het nauwelijks verwerkte oorlogsverleden en daarbinnen vooral de
houding tegenover de vervolgde joodse landgenoten, en Het Koninklijk Huis, symbool
van eenheid in zowel warme als koude oorlog. De verwerking van de oorlog en in
het bijzonder van de jodenvervolging, kwam pas aan het begin van de jaren zestig
hortend en stotend op gang, door de publikatie van Ondergang van J. Presser en de
televisieserie De Bezetting van L. de Jong. Het bleek een proces van jaren dat zelfs
in de jaren negentig nog niet afgerond kan worden genoemd. Substantiële publikaties
over het Koninklijk Huis, anders dan wat liefdesroddels over kroonprinsen, vormen
nog steeds uitzonderingen en verdelen ook vandaag de dag nog steeds de meningen
waar het de oirbaarheid ervan betreft. Tegen deze achtergrond wordt de opschudding
in de jaren vijftig begrijpelijker en wordt ook de kritiek op de pers genuanceerd.
Tegelijkertijd lijkt het ook waar dat beide affaires een plotseling voor iedereen
zichtbare uitvergroting gaven van problemen die wel degelijk bestonden. De scherpe
kritiek van Gabriëls stond niet op zichzelf. In zekere zin waren de affaireSchokking
en -Greet Hofmans manifestaties van een diepere crisis in de journalistiek die zich
in 1956 in volle omvang openbaarde. Zo liet de BPV weten dat er steeds meer
buitenlandse correspondenten Nederland verlieten omdat zij het werkklimaat te
verstikkend vonden.96 Daarbij werd vooral gewezen op de toenemende druk van de
overheid op journalisten. Ook Nederlandse collega's hielden het steeds vaker voor
gezien. Tijdens een vergadering van de kringraad van de NJK in mei 1956, hield J.J.
van Mechelen een betoog waarin hij sprak van een overduidelijke ‘crisis’ waarin de
Nederlandse journalistiek terecht was gekomen: ‘De vlucht uit het vak in alle
leeftijdsgroepen is onmiskenbaar’. Dat was overigens veelal een vlucht in voorlichting
en p.r. Daar kwam een ‘kwalitatief niet toereikende aanwas’ en de moeilijkheid om
tussentijdse vacatures te kunnen opvullen bij. De onderwaardering van het beroep
van journalist bij een gelijktijdige toename van de eisen die aan vakbekwaamheid
werden gesteld, was daarvan een van de oorzaken.97
Het is daarbij niet ondenkbaar dat de wijze waarop journalisten door de overheid
bejegend werden, aan de onderwaardering en geringe populariteit had bijgedragen.
Menig fel commentaar in de pers was gewijd aan een aantal ernstige incidenten die
zich in de era-Drees met regelmaat voordeden, zoals in 1952, toen

96
97

Bleich, Sigaar 31. Zie ook van zijn hand ‘Den Haag als centrum van internationale
berichtgeving’, Internationale Spectator I (1959) 113-124.
J.J. van Mechelen, ‘Over de verheffing van ons beroep’, bijvoegsel bij het juni-/julinummer
1956 van De Journalist. Het probleem bleef daarna nog jarenlang zorgen baren. Zie o.a.
‘Ons vak raakt dunbevolkt’, De Journalist 11 (25 juni 1960) (afl. 11); ‘Journalistieke
personeelsvoorziening baart zorgen’, De Journalist 12 (15 juli 1961) (afl. 14).

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

240
Drees, na een lek in Het Parool, een dreigende circulaire aan alle ministers had
gezonden, waarin zij werden gewezen op hun verantwoordelijkheid voor alle
perscontacten die buiten hen om op hun afzonderlijke departementen plaatsvonden.
‘Slechts op die wijze kan voorkomen worden dat de routine en handigheid van een
aantal journalisten het winnen van een voorschrift tot geheimhouding, welke de
regering tijdelijk of blijvend aangaande bepaalde zaken noodzakelijk acht’.98 Een
andere aanvaring die veel opschudding verwekte vond plaats in 1955. Drees sloot
toen Parool-journalist Louis Metzemaekers uit van een door de regering
georganiseerde journalistieke delegatie naar Nieuw-Guinea. Dat gebeurde nadat de
goeverneur van Nieuw-Guinea, dr J. van Baal, Drees daar om had verzocht vanwege
een persoonlijke botsing met Metzemaekers in het verleden. Drees gaf aan dat verzoek
gehoor ‘zonder enig nader onderzoek en blijkbaar zonder enig besef dat het hier toch
wel degelijk een zaak betrof van eminent belang voor de verhouding tussen overheid
en pers’.99 De diepere achtergrond van de uitsluiting lag evenwel in de kritische
berichten en commentaren die Metzemaekers in Het Parool, maar bijvoorbeeld ook
in de invloedrijke Britse The Economist, over de Nederlandse Nieuw-Guineapolitiek
publiceerde.
De ‘straf’ die Metzemaekers kreeg opgelegd was het voorlopige en geruchtmakende
sluitstuk van een hele serie soortgelijke maatregelen die journalisten hadden getroffen.
Het voorbeeld van de centrale overheid, gepersonifieerd in Drees, had inmiddels tot
veel navolging geleid. De FNJ constateerde in haar jaarverslag over 1955 dat het
middel van de uitsluiting ook steeds meer werd toegepast door lagere overheden.
Het waren dus blijkbaar niet alleen ministers die het voorbeeld van Drees volgden.
In De Journalist werd regelmatig geklaagd over het optreden van allerlei
burgemeesters en wethouders die meenden de democratie het best te dienen door de
pers zoveel mogelijk buiten de deur te houden, zo nodig via strafmaatregelen. Zo
klaagde een jonge en nog onbekende Dick Houwaart (hij werd later een geziene
journalist en voorlichter in Den Haag) eind 1956 over de staat van ‘koude oorlog’
die er sinds een jaar of twee bestond tussen journalisten en een aantal gemeenten,
die weigerden inzage te geven in normale raadsvoorstellen of zelfs de vergadertijden
voor de lokale pers verborgen hielden.100
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lag in Metzemaekers' kritische berichtgeving over het Nederlandse Nieuw-Guineabeleid.
D.Houwaart, ‘Ondemocratische methoden’, De Journalist 7 (december 1956) (afl. 12).
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Hoe Drees over het dwangmiddel van de uitsluitingen dacht was noch voor zijn
navolgers, noch voor de pers een geheim. Hij had daarover zijn mening prijs gegeven
in een interview naar aanleiding van de opvallende stijging van het aantal
uitsluitingsgevallen. Drees liet bij die gelegenheid weten dat de regering zulke
publikaties beschouwde ‘als een ernstige ondermijning van de deugdelijkheid van
haar corps ambtenaren’, die er toe had geleid dat de betrokken journalist ‘van alle
informaties van de zijde der regering en haar organen is uitgesloten’. Na dit gesprek,
dat in het voorjaar van 1956 plaatsvond, had het Federatiebestuur het vertrouwen
uitgesproken ‘dat een in journalistieke kringen opgekomen vrees voor een
uitsluitings-tendenz in de toekomst ongegrond zal blijken te zijn’.101 Dat bleek een
vergissing. Ruim een jaar later, op 24 september 1957, werd de parlementair redacteur
van de Volkskrant, Henri Faas, door premier Drees uitgesloten. Hij had door knap
combineren en deduceren uit vrijelijk beschikbare informatie de kern van de
Miljoenennota voor 1958 weten te reconstrueren, ruim voordat deze officieel zou
worden gepresenteerd.102 Drees, die van journalistieke techniek weinig besef had,
kon niet anders dan veronderstellen dat hier wederom een journalist zijn informatie
uit een ‘lek’ had weten te peuren, een schending van de ambtelijke plicht tot
geheimhouding. Als straf mocht Faas een jaar lang geen ministeries ‘en de daaronder
ressorterende diensten’ betreden en evenmin mochten ambtenaren hem gedurende
die periode inlichtingen verstrekken.
De reacties waren ongekend fel, alsof er een onzichtbare grens was gepasseerd.
De Volkskrant ging uiteraard voorop en sprak van ‘meer dan 'n incident in de
permanente stellingen-oorlog die overheid en openbare meningen voeren’. Het
dagblad bekritiseerde de gebrekkige en op valse vooronderstellingen berustende
onderbouwing van de uitsluitingsmaatregel, maar koos ook een principiële lijn: ‘Als
het de taak is van het kabinet bepaalde zaken geheim te houden, dan is het evenzeer
de taak van de journalist - behoudens zijn verantwoordelijkheid volgens de wet en
het algemeen belang - te trachten daar op oirbare wijze achter te komen’. Verder
waarschuwde de krant voor de slechte indruk die de maatregel maakte op het
buitenland. In een duidelijke verwijzing naar het kritische IPI-rapport uit 1956, achtte
de Volkskrant de brief van Drees ‘bij uitstek geschikt de indruk te vestigen, te
verstevigen, dat de Nederlandse regering met voorbijgaan van rechterlijke en
tuchtrechterlijke instanties, maatregelen neemt tegen journalisten die publikaties
doen welke haar onwelgevallig zijn’.103
Ook protesten van de FNJ, kamervragen van Drees'
partijgenoot/journalist/FNJ-bestuurslid Maarten Vrolijk en talloze perscommentaren
(Het Parool: ‘Wij vinden dat de regering, de minister-president voorop, zich door
deze maatregel bespottelijk maakt’) demonstreerden een unanieme afkeuring.104
KVP-fractievoorzitter professor Romme - voormalig staatkundig hoofdredacteur van
de Volks101
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‘Uitsluiting van journalisten. Gesprek met dr. Drees’, De Journalist 7 (mei 1956) (afl. 5).
In zekere zin een herhaling van wat Vrije Volk-journalist Rienk Idenburg de aandacht van
Drees en de BVD had opgeleverd. Zie Mulder e.a., Rode Burcht 186-187.
‘Weet de regering wat ze begint?’, De Volkskrant (28 september 1957).
Zie voor uitgebreide behandeling van ‘de kwestie-Faas’, waaronder een samenvatting van
perscommentaren. De Journalist 8 (november 1957) (afl. 11).
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krant en bevriend met Faas - zag er een regelrechte bedreiging van de persvrijheid
in.105 De gevreesde Telegraaf-columnist Jacques Gans, die Faas prees om diens
‘journalistieke intuïtie’, sprak van ‘de kippedrift die Vader Drees namens zijn regering
in de dwaze brief ontlaadde’.106
In een gesprek met een delegatie van de FNJ verdedigde Drees zijn ‘dwaze brief’,
door zijn bezwaren tegen ‘voorbarige publikaties door de pers’ nog eens uiteen te
zetten. Het ging hem niet alleen om gevallen van embargoschendingen of ambtelijke
loslippigheid. Hij ‘achtte (...) het eveneens onjuist, dat een journalist door hem
verkregen gegevens, die duidelijk niet voor publikatie rijp zijn, in de krant publiceert’.
Een journalist diende informatie ‘discreet’ te gebruiken en het vooraf uit de Troonrede
publiceren was volgens Drees dan ook ‘een zeer onwaardige houding’.107 Toch moet
het de socialistische minister-president zijn gaan dagen dat hij, gezien de kritische
reacties alom, bezig was met een achterhoedegevecht. Na nog een notawisseling met
de FNJ, werd de omstreden maatregel, die oorspronkelijk voor een jaar zou gelden,
door Drees na drie maanden ingetrokken.
Met de kwestie-Faas bereikte de uitsluiting als middel tot disciplinering van
journalisten waarschijnlijk de grenzen van het mogelijke. Dat Drees bakzeil moest
halen na een prompte, breed gesteunde protestactie, was tekenend voor de afnemende
gezeggelijkheid van de pers in de tweede helft van de jaren vijftig. Bovendien kwam
er nu eindelijk steun uit andere kringen los. In 1958 werd in de Tweede Kamer als
reactie op de affaire-Faas een motie aanvaard die was geïnstigeerd door vragen van
Rpmme (sic; maar hij was dan ook nog steeds de grote man achter Faas' Volkskrant).
Daarin werd er voor gepleit om minder geheimzinnig om te springen met adviezen
die door allerlei colleges aan de regering plegen te worden uitgebracht.108 Hier
kondigde zich een voorbode aan van de discussie over ‘openbaarheid van bestuur’
die begin jaren zestig vol op gang kwam en die uiteindelijk zou leiden tot de instelling
van een wettelijk geregelde openbaarheid, de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).
In die geest paste ook het eveneens in 1958 verschenen FNJ-rapport ‘Vrijheid van
nieuwsgaring’, dat was ingegeven door ‘het geval-Faas’ en soortgelijke voorvallen
van uitsluitingen die zich eerder hadden voorgedaan. De Commissie inzake recht op
informatie, voorgezeten door dr Nico Cramer, gaf als belangrijkste aanbeveling aan
het adres van de overheid om disciplinaire maatregelen voortaan over te laten aan
een nieuw te vormen Raad voor de Journalistiek. Die zou, in tegenstelling tot de
oude Raad van Tucht, ook uitspraken mogen doen over journalisten die niet in een
van de bij de Federatie aangesloten bonden waren georganiseerd.109 Goed een jaar
na de publikatie van het advies, op 7 november 1959, kwam het in-
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‘Regering zal kwestie-Faas met federatie bespreken. Romme: “Het is lichtvaardig spelen
met eer en goede naam”’, De Volkskrant (17 oktober 1957).
Aangehaald in ‘Persspiegel’, De Volkskrant (2 oktober 1957).
‘Summiere samenvatting van het onderhoud tussen de minister-president en een
Federatiedelegatie op 30 oktober 1957 naar aanleiding van de uitsluiting van de parlementaire
correspondent van De Volkskrant’. IISG, FNJ, inv. nr. 694 [dossier Faas].
‘Publicatie adviezen’, De Volkskrant (15 maart 1958). Ook de Persraad zou in 1960 met een
rapport over openbaarheid komen.
‘Vrijheid van nieuwsgaring’ De Journalist 9 (15 november 1958) (afl. 18)
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derdaad tot de oprichting van een dergelijke Raad. Kort daarop werd eveneens het
wetsontwerp op de journalistieke verantwoordelijkheid, dat bijna tien jaar op de
plank had gelegen, definitief van de agenda afgevoerd na door de Tweede Kamer
voor kennisgeving te zijn aangenomen.

Groeiende onzekerheid
De situatie waarin de journalistiek zich eind jaren vijftig bevond werd vooral
gekenmerkt door onzekerheid. De opeenstapeling van affaires gaf aanleiding tot een
herbezinning op de wijze waarop de pers functioneerde. De eigen rol, maar ook de
verhouding tot de overheid, moest opnieuw worden gedefinieerd. Dat was niet
gemakkelijk, omdat die relatie werd beïnvloed door deels autonome ontwikkelingen
binnen pers en overheid zelf, maar ook door politieke en maatschappelijke
veranderingen. De breuk in de rooms-rode coalitie, de val ván het laatste kabinet-Drees
in 1958, was in zekere zin het signaal dat de maatschappelijke consensus over de
grote naoorlogse thema's zijn functie had vervuld. De vanzelfsprekendheid van een
aantal basis-uitgangspunten bestond niet langer. Dat gold bijvoorbeeld voor de Koude
Oorlog. In de tweede helft van de jaren vijftig groeide het besef dat de internationale
verhoudingen, onder andere door de opkomst van ‘de Derde Wereld’, te complex
waren geworden voor een eenvoudig zwart-wit-schema waarin precies duidelijk was
welke inhoud aan het anticommunisme moest worden gegeven. Vooral het groeiende
bewustzijn over de dreiging van een atoomoorlog, waarvan de oprichting van de PSP
in 1957 een manifestatie was, leidde tot grote onzekerheid. Een krant als Het Parool
bijvoorbeeld, maar ook een politieke partij als de PvdA, zochten naarstig naar een
houding en een standpunt inzake de atoombewapening en de al dan niet wenselijkheid
van een dialoog met het Oostblok.110
Het consensusthema dat het nog het langst volhield - misschien op dat van de
noodzaak van Europese integratie na - was de houding tegenover Indonesië in het
conflict om Nieuw-Guinea. De emotionele betrokkenheid bij het onderwerp was
jarenlang buitengewoon groot. Toen in 1956 in Indonesië een hevig omstreden proces
werd gevoerd tegen de Nederlanders L.N.H. Jungschläger en H.C.G. Schmidt, die
beschuldigd werden van spionage en subversieve activiteiten, stelden de Nederlandse
kranten zich vrijwel zonder reserve achter de beklaagden. De eis van doodstraf tegen
Jungschläger en de Amerikaanse onverschilligheid over zijn lot, veroorzaakten in
de pers een uitbarsting die door Amerikaanse waarnemers met grote verbazing werd
waargenomen. Vooral de ongekende emotionaliteit, ten koste van een afstandelijke
en zakelijke berichtgeving, was in hun ogen een uniek fenomeen in de anders zo
rustige Nederlandse perswereld.111
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Voor Het Parool zie het - op het moment van dit schrijven nog te verschijnen - boek van
Gerard Mulder en mijzelf, Léés die krant! Geschiedenis van het naoorlogs Parool, 1945-1970.
Voor de PvdA, zie het hoofdstuk ‘Verschuivende Koude Oorlogsperspectieven’, bij Frits
Rovers, Voor recht en vrijheid. De Partij van de Arbeid en de Koude Oorlog 1946-1958
(Amsterdam 1994) 183-201.
Vertrouwelijk telegram Matthews aan Merchant, 19 maart 1956. National Archives, College
Park, Maryland, RG 84, Hague Post Files, Confidential general records 1956-1958, box 10.
‘Never since I have been here has Dutch press shown such unanimous and bitter resentment
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Het voorval illustreerde bij uitstek de eensgezindheid in opvattingen ten aanzien
van Nieuw-Guinea. In grote, en meestal ook kleinere lijnen, steunde vrijwel de ge-

about anything or any country as it has against us now over our attitude re[garding] Indonesia.
(...) Demand for death penalty for Jungschalger (...) has sparked such a display of emotion
and frustration and bewilderment as I have not witnessed before (...). This is not just press
hysteria, but the whole country is discussing it (...)’.
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hele Nederlandse pers lange tijd onvoorwaardelijk de politiek van minister van
Buitenlandse Zaken, Joseph Luns. De minister pochte regelmatig tegenover
functionarissen van de Amerikaanse ambassade in Den Haag over de wijze waarop
hij de publiciteit in de hand wist te houden. Niet alleen individuele journalisten
konden op zijn speciale aandacht rekenen, maar net als premier Drees riep ook Luns
regelmatig de belangrijkste Nederlandse hoofdredacteuren bij zich voor off-the-record
gesprekken waarin hij de positie van Nederland uiteenzette en adviezen gaf over de
politieke (on)wenselijkheid van bepaalde artikelen en commentaren. Naar eigen
zeggen had zijn ‘restraining hand’ nog in 1958 een paar maal politiek onwenselijke
publikaties weten te voorkomen.112
Toch begon hem dat juist in deze tijd steeds moeilijker te vallen. Bij veel
krantenredacties nam de onrust toe over een dreigende verwijdering tussen Nederland
en de Verenigde Staten als gevolg van de Nieuw-Guineakwestie. De consensus
verbrokkelde in gestaag tempo. De definitie van verantwoordelijkheid, in relatie tot
een soort alom aanvaard idee van staatsbelang, werd diffuser. Geleidelijk aan trokken
steeds meer journalisten de wijsheid van de onverzoenlijke Nederlandse opstelling
in het conflict openlijk in twijfel. Toch zou Nederland pas in 1962 en slechts onder
keiharde Amerikaanse druk bakzeil halen en instemmen met het afstoten van
Nieuw-Guinea.
Zo waren aan het einde van de jaren vijftig veel oude politieke zekerheden op
losse schroeven komen te staan. Maar ook andere plechtankers van de Nederlandse
journalistiek begonnen hun grip te verliezen. De dominante positie van de schrijvende
pers verloor in dezelfde tijd de jarenlange vanzelfsprekendheid door de opkomst van
het nieuwe medium televisie. Nog in 1959, in het jubileumjaar van de 75-jarige
Nederlandse Journalisten Kring, wees NJK-voorzitter M. Vrolijk in zijn
jubileumspeech op de stimulans tot openbaarheid die was uitgegaan van de jonge
Nederlandse televisie, die sinds 1956 functioneerde.113 Die optimistische kijk op het
nieuwe medium was een uitzondering en op zijn zachtst gezegd voor discussie vatbaar.
De vrees voor de onzekere gevolgen van de invoering van televisie werd aan het
einde van de jaren vijftig steeds meer bespeurbaar. De televisie gold al snel als
potentiële bedreiging op de advertentiemarkt, maar ook als voorname concurrent in
de aandacht om het publiek. Naarstig werden de ervaringen in het buitenland
bestudeerd, waar het nieuwe medium al wat langer functioneerde. De geruststellende
en onrustbarende berichten wisselden elkaar af.114

112

113
114

Zie bijvoorbeeld ‘Dutch views regarding United States policy toward Indonesia and West
New Guinea’, memorandum of conversation, 30 september 1958. National Archives, College
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Journalist 10 (6 juni 1959) (afl. 10).
Zie bijvoorbeeld ‘Bedreigt de televisie de Pers?’, De Journalist 9 (februari 1958) (afl. 2).

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

245
Er werd vooral met argusogen gekeken naar de wijze waarop de overheid, en in het
bijzonder de RVD, met het nieuwe fenomeen zouden omgaan. Elk signaal van een
mogelijke voorkeursbehandeling van televisie, vergrootte de verontrusting bij de
schrijvende pers. Aan de vooravond van het bezoek van het Britse koninklijke paar
aan Nederland, was dat zelfs aanleiding om het maartnummer uit 1958 van De
Journalist met een bescheiden schot voor de boeg te openen. Gevreesd werd dat de
schrijvende pers als sluitpost zou fungeren bij het opstellen van de persregelingen
rond het bezoek.115
Een antwoord op de vraag in hoeverre die verdringing en benadeling daadwerkelijk
hebben plaatsgevonden, zou pas na uitgebreider onderzoek te geven zijn. Wel zijn
er aanwijzingen dat de overheidsvoorlichters, wier tal in de late jaren vijftig fors
toenam, de televisie van harte in de armen sloten. In een serie kanttekeningen bij de
gevolgen voor de schrijvende pers van de komst van het nieuwe medium, wees de
journalist Henk J. Meier in 1965 op de scheidslijn die de komst van televisie
betekende. In de ‘pre-televisiaanse periode’ nam de schrijvende (en fotograferende)
pers een prominente positie in, waaraan ook de radio, die in de oorlog het belangrijkste
nieuwsmedium was geweest, zich ondergeschikt maakte. Het waren de
dagbladjournalisten die als eersten hun houding moesten bepalen tegenover de
toenemende pogingen van voorlichters en p.r.-medewerkers om hun medium te
bespelen. Dat gevecht werd moeilijker door de komst van de televisie. Door de aard
van het medium werd de speelruimte van schrijvende journalisten ingeperkt: ‘Een
“nieuwsbron” die eenmaal zijn krachten gemeten heeft met de televisiecamera's en
-interviewers, zal zich over het algemeen niet “vrijer” gaan uiten tegenover de
schrijvende (en fotograferende) pers’.116
Het moeilijkst was het evenwel voor de schrijvende pers wanneer ze er helemaal
niet meer aan te pas kwam. Die problemen leken zich vooral te manifesteren wanneer
de RVD aan de touwtjes trok. Moeilijkheden over de behandeling van de schrijvende
pers culmineerden bij de verloving van prinses Irene in 1964, toen journalisten met
een bloknoot min of meer werden weggejaagd. Een jaar later waren ze nog tekenender
bij een volgende vorstelijke verloving, ditmaal van prinses Margriet. Het Algemeen
Handelsblad schreef: ‘Journalisten die met de pen werken, en die de leidende
voorlichtingsfunctionaris vroegen of hun ook de kans zou worden geboden, hun werk
te doen, werden naar de radio- en televisie-uitzendingen verwezen. “Wat had u dan
nog meer willen vragen?” aldus de verbaasde functionaris’.117
De omschakeling naar de nieuwe verhoudingen en het zoeken naar antwoorden
op de gewijzigde situatie, vergden uiteraard de nodige tijd. Hoewel de ernstigste
bedreiging die van de televisie zou uitgaan niet van journalistieke maar van
economische aard zou blijken, door de invoering van de STER-reclame, bleek het
nieuwe medium in journalistieke zin niet alleen maar negatieve verschijnselen op te
roepen. De komst van de televisie leverde een extra stimulans voor een noodzakelijk
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‘“Schrijvende pers heeft afgedaan”. Persregelingen bij bijzondere gebeurtenissen’, De
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geachte vernieuwing en verbetering van de journalistiek. ‘Meer commentaar en meer
plaatselijk nieuws’, luidde al in 1958 een aanbeveling.118 Een paar jaar later werd het
sterke opbloeien van de regionale pers echter vooral verklaard door de grotere behoefte
aan achtergrondinformatie bij lezers in de provincie ‘voor wie vooral door radio en
televisie de wereld is open gegaan’.119
De vraag die tegen het licht van het voorafgaande betoog echter het interessantst
is, luidt natuurlijk in hoeverre de komst van de televisie als factor van invloed is
geweest op een grotere zelfstandigheid van de Nederlandse pers. Die vraag is niet
eenvoudig te beantwoorden, al was het maar omdat afzonderlijke factoren en hun
individueel effect moeilijk te isoleren zijn. Toch lijkt het waarschijnlijk dat ook de
door de toegenomen concurrentie afgedwongen verdieping van de schrijvende
journalistiek een rol heeft gespeeld in het veranderingsproces dat de pers vanaf de
late jaren vijftig begon door te maken. In ieder geval werd de noodzaak versterkt om
kritisch en afstandelijk naar het eigen functioneren te kijken, zowel in het heden als
in het verleden: in 1964 werd voor het eerst openlijk gepleit voor een onder-zoek
naar de rol van de legale Nederlandse pers tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hoed en petje af?
Had Ekker gelijk met zijn pleidooi voor een ruimhartige herwaardering van de
journalistiek uit de jaren vijftig? Die vraag valt na het voorafgaande met iets meer
stelligheid te beantwoorden. In ieder geval is duidelijk geworden dat het clichébeeld
van slaafsheid en verkapte volksverlakkerij het zicht heeft ontnomen op een
complexere en interessantere werkelijkheid. Daarin werd het functioneren van de
pers voor een belangrijk deel bepaald door externe, voor tijdgenoten niet altijd even
duidelijk identificeerbare factoren, zoals de enorm toegenomen betekenis van de
overheid en de noodzaak tot een politieke consensus over belangrijke
maat-schappelijke thema's. Ook is duidelijk geworden dat hierbij, op enkele specifieke
onderwerpen zoals het Koninklijk Huis na, geen sprake was van als vaststaand
ge-accepteerde omstandigheden. Daarvoor zijn er teveel voorbeelden van pogingen
om de grenzen op te rekken die van buitenaf aan de journalistieke nieuwsgierigheid
werden gesteld en waarbij zelfs vormen van repressie geduld moesten worden.
Er waren blijkbaar toch heel wat eigenwijze journalisten die op basis van een
uit-gesproken taakopvatting probeerden hun werk uit te oefenen. Velen van hen
deden dat bovendien vanuit een politieke gecommitteerdheid, waarvan de vraag is
hoeverre die anders dan inhoudelijk verschilt van die van menig Volkskrant-journalist
uit de tijden van het kabinet-Den Uyl, de vermeende hoogtijdagen van de
onafhankelijke ‘ritiese’ journalistiek. Moeilijker wordt het om aan te geven in hoeverre
deze journalisten, van wie een aantal in het voorafgaande bij naam is genoemd,
aanspraak kunnen maken op een bepaalde mate van representativiteit, of
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dat het mogelijk is hen in een categorie onder te brengen. Faas suggereerde al eens
‘met een natte vinger’ dat de invloed van het oorlogsverleden op kranten een rol
speelde. Hij vermoedde een samenhang tussen journalistieke moed en het ontbreken
van schuldgevoelens over hoe men zich in de oorlog gedragen had.120 Gezien het
aantal incidenten waarbij bijvoorbeeld Het Parool betrokken was, lijkt daar wel iets
voor te zeggen, maar voor een definitief antwoord zou toch eerst een soort
vergelijkend biografisch onderzoek van belangrijke journalisten moeten worden
verricht.
Ook moet voor een bepaling van de onafhankelijkheid een onderscheid gemaakt
worden tussen de vaak door partijleiders geschreven (hoofdredactionele) commentaren
en de ontwikkelingen naar een vrijere nieuwsgaring, in het bijzonder bij zuilgebonden
kranten. Ook bij hen - zie Faas zelf - waren er journalisten wier nieuwsgierigheid tot
botsingen leidde met autoriteiten, al moet daar ook meteen weer een beperkende
kanttekening bij worden gemaakt: voor een groot deel van de katholieke journalisten
bleef het wachten tot het Tweede Vaticaans Concilie van 1962 hen definitief uit het
keurslijf bevrijdde en zij ook de kerkelijke autoriteit kritischer durfden te gaan volgen.
Gezien al deze nuanceringen is het niet te verdedigen om Ekker volledig te volgen
in zijn pleidooi voor eerherstel van de verguisde jaren vijftig-pers. Daarvoor waren
er indertijd ook al teveel collega's die op duidelijke tekortkomingen van de vaderlandse
journalistiek wezen. De hoed die Ekker met grote zwier af had willen nemen, moet
dus maar op het hoofd blijven. Mag dan misschien het petje af? Daar is meer voor
te zeggen. In plaats van de journalistiek uit de jaren vijftig simpelweg af te doen als
een curiosum, verdient het accent te worden gelegd op het aandeel dat journalisten
zelf hebben geleverd om zowel hun individuele rol als die van van de pers in de
samenleving, en dan vooral de verhouding tussen pers en politiek, een nieuwe,
zelfstandiger inhoud te geven. Lange tijd werd de oorzaak van de ‘bevrijding van de
journalistiek’ gezocht in een soort wisseling van de wacht, waarbij een jongere
generatie journalisten in vrij korte tijd het aangezicht van het vak is gaan bepalen.
Maar, zoals Frank van Vree al constateerde, er zijn ‘althans weinig tekenen die er
op wijzen dat leeftijd hier van invloed is geweest’.121 Als er dus sprake is van
veranderingen, dan moeten de aanstichters ervan voor een belangrijk deel gezocht
worden onder de leden van dezelfde generatie journalisten die zo genadeloos gehekeld
wordt - of zichzelf zo hekelt.
‘Een datum voor de Dag van de Bevrijding van de journalistiek valt niet te noemen’,
schreef Henri Faas al.122 Voor het eigen aandeel van journalisten in hun geleidelijke
bevrijding hoeft misschien dan wel niet Ekkers hoed te worden afgenomen, een
beleefde tik tegen het petje is toch wel het minste waarop zij recht hebben.
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Faas, ‘Waarom was de pers toch zo serviel?’.
Frank van Vree, ‘De vuile was van het gezag. Dagbladpers en journalistieke cultuur in de
jaren vijftig en zestig’ in: Karel Dibbets e.a., Jaarboek mediageschiedenis 3 (Amsterdam
1991) 215-242, aldaar 234.
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‘Het glazen huis der openbaarheid’
Televisie in de jaren vijftig:
de moeizame groei van een modern medium
Eric Smulders1
Op 26 januari 1960 - het verschijnsel televisie is in Nederland nog geen tien jaar oud
- publiceert de Britse krant The Guardian een artikel over ‘Hollands zedige televisie’.2
De auteur van het stuk, James Morris, beschrijft hoeveel moeite hij heeft gehad om
in Rotterdam een uitspanning te vinden waar een televisie-ontvanger stond: ‘als een
Londenaar, die een pub zocht waar men gestoofde paling met champignons kan eten’.
Het Nederlandse volk was volgens Morris nog niet in ‘de eeuw der televisie’ beland.
‘Het heeft zich nog niet aan het medium aangepast en is er zeker nog niet erg door
besmet’. Een uitvoerige uiteenzetting van het verzuilde omroepbestel (op zondag
wordt er niets live uitgezonden ‘behalve de omroepster, zorgvuldig ingepakt [...]
tegen enige wulpse gedachte aan décolletage’) mondt uit in de constatering, dat het
gezicht van de Nederlandse televisie wordt bepaald door de vijf verzuilde
omroepverenigingen, ‘en het is alles behalve wild’. Dit tot onvrede van de kijkers,
die unaniem menen ‘dat de programma's te kort schieten in durf en verve, en het
gevoel hebben dat, zo ze niet al worden bepreekt, dan toch op zijn minst hun de
deugd wordt voorgehouden’.3 Een dag na de publicatie van dit artikel bleek de
programma-commissaris van de Nederlandse Televisie-Stichting (NTS), J.W.
Rengelink, die mening te delen. Op een bijeenkomst in het Haagse
Voorlichtingscentrum verklaarde Rengelink - die wist waar hij over sprak omdat hij
vanaf het begin intensief betrokken was geweest bij het programmabeleid - dat de
Nederlandse televisie te preuts was. Hij meende dat de televisie brutaler kon, minder
slaafs en volgzaam moest zijn en wat meer van zich af moest bijten, niet in de laatste
plaats ten opzichte van ‘Het Gezag’.4
De vraag dringt zich op hoe ‘preuts’ en ‘zedig’ de Nederlandse televisie werkelijk
was in de jaren vijftig. Hoewel de schaarse historische publicaties over deze periode
het beeld van preutsheid lijken te bevestigen, leveren ze te weinig aanknopingspunten
voor meer inhoudelijke uitspraken. Daarvoor is een aantal oorzaken aan te wijzen.
Ten eerste is de aandacht tot nog toe grotendeels uitgegaan naar de institutionele,
omroeppolitieke aspecten van de Nederlandse televisie. Een syste-

1
2
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De schrijver dankt J.W. Rengelink, Jan Vrijman en Theo Nijenhuis.
Beschreven in: Algemeen Handelsblad (30 januari 1960).
Ibidem.
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matische bestudering van de programma's ontbreekt. Het meeste dat geschreven is
over deze periode wordt gekenmerkt door een anekdotische en nostalgische
benadering.5 Ten tweede zijn het niet de jaren vijftig die de meeste serieuze aandacht
hebben gekregen, maar juist de ‘woelige’ jaren zestig en zeventig. Dat de jaren vijftig
zo sterk op de achtergrond zijn blijven staan is niet zo verwonderlijk. Het nieuwe
medium drong slechts aarzelend door in de Nederlandse samenleving. Het aantal
toestellen groeide dermate traag, dat televisie pas in de eerste helft van de jaren zestig
een massamedium kon worden genoemd. De programmaverzorging door de
omroepverenigingen werd lange tijd bepaald door improvisatie, structureel geldgebrek
en primitieve technische middelen.
In zijn invloedrijke artikel ‘Televisie in de jaren zestig’ doet de historicus Jan
Bank de jaren vijftig af met de constatering, dat televisie in deze periode ‘nog volop’
werd bepaald door een welhaast vooroorlogse ‘terughoudendheid op het gebied van
godsdienst, zedelijkheid, gezag of volkskracht’. Het enige programma uit die tijd dat
Bank bespreekt, de geruchtmakende VPRO-uitzending Dag Koninginnedag, beschrijft
hij als de eerste in een reeks ‘opvallende botsingen’ die achteraf gezien ‘mijlpalen
zijn geweest op een weg van geleidelijke culturele veranderingen’.6 Bank borduurt
voort op de theorie van de socioloog Ellemers, die in zijn ‘Nederland in de jaren
zestig en zeventig’ beschrijft hoe aan het begin van de jaren zestig een nieuwe
generatie - de ‘secundaire elites’ - de traditionele fatsoensnormen doorbrak en de
weg vrijmaakte voor ingrijpende culturele veranderingen. In Ellemers' betoog komen
de jaren vijftig, wat televisie betreft, zelfs helemaal niet ter sprake.7
Tijd dus voor een meer diepgaande bestudering van de eerste tien Nederlandse
televisiejaren, waarvoor ik in deze bijdrage een aanzet zal proberen te geven. Daarbij
zullen twee ontwikkelingen centraal staan. Ten eerste zal worden ingegaan op de
onbekendheid met het nieuwe medium, die zich manifesteerde in een hevige vrees
voor de mogelijk gevaarlijke invloed. Toen men als reactie daarop probeerde de
televisie te beheersen en controleren met behulp van bestaande regels en wetten werd
al snel duidelijk dat dit problemen opleverde, zoals in 1956 zichtbaar werd in de
conflicten rondom het uitzenden van speelfilms op televisie. Het tweede deel van
deze bijdrage zal gaan over de nieuwe lichting programmamakers die zich in de
tweede helft van de jaren vijftig met televisie gingen bemoeien. Aan de hand van de
(korte) eerste televisiecarrière van journalist Jan Vrijman zullen een aantal conflicten
worden besproken, met Dag Koninginnedag als hoogte-/dieptepunt.

5
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In deze situatie begint pas de laatste jaren verandering te komen. Met de bundel Omroep in
Nederland. Vijfenzeventig jaar medium en maatschappij, 1919-1994 (Zwolle 1994) onder
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Aarzelende intrede
Dat de introductie van televisie in Nederland niet zonder slag of stoot verliep mag
bekend worden verondersteld.8 Na fors aandringen van Philips gaf de regering in
1951 met enige tegenzin toestemming voor landelijke uitzendingen gedurende een
proefperiode van twee jaar. De verzorging van televisieprogramma's werd in de
handen gelegd van de eveneens niet onverdeeld geestdriftige
radio-omroepverenigingen, die daarvoor een samenwerkingsverband aangingen. Op
31 mei 1951 richtten de AVRO, KRO, NCRV en VARA de Nederlandse
Televisie-Stichting (NTS) op, en enkele maanden later trad ook de kleinere VPRO
toe. Het dagelijks bestuur van de NTS werd samengesteld uit bestuursleden van de
omroepverenigingen. Op grond van de Televisiebeschikking 1951 kreeg de NTS
voor de periode van 1 oktober 1951 tot 1 oktober 1953 (de zogenaamde ‘experimentele
periode’) een zendmachtiging voor drie uur per week. De vijf omroepverenigingen
zouden deze zendtijd, samenwerkend in de NTS, gaan vullen met ‘voor allen
aanvaardbare programma's’.
Op dinsdagavond 2 oktober 1951 was het zo ver. Onder de bloedhete lampen in
de studio te Bussum opende staatssecretaris J.M.L.Th. Cals van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen namens de regering-Drees de eerste nationale televisie-uitzending
met een plechtige toespraak. Daarna volgden nog enkele filmpjes en de opvoering
van het toneelstuk De Toverspiegel, dat speciaal voor die avond was geschreven en
de mogelijkheden van het nieuwe medium televisie tot onderwerp had.
De omroepverenigingen hadden tot aan 1956 slechts drie uur zendtijd per week
ter beschikking. Die werden gevuld met toneelstukken, kleinkunst, causerieën, korte
filmpjes en gezelschapsspelletjes. Het televisie-amusement leunde in de eerste jaren
sterk op beproefde formules van de radio. Populaire radio-programma's als de Bonte
Dinsdagavondtrein (AVRO), Negen heit de klok (KRO) en de VARA-shows met
het bekend orkest The Ramblers verschenen simpelweg in een televisieversie op het
scherm. Wanneer we de programma-overzichten bekijken valt op hoe vaak er
uitzendingen werden gewijd aan demonstraties van vaardigheden als pottenbakken
en bloemschikken. Voordat we dat afdoen als ‘typische jaren-vijftig kneuterigheid’
moeten we ons realiseren dat de keuze van onderwerpen belangrijk werd beperkt
door het feit dat vrijwel alle programma's rechtstreeks vanuit de kleine studio moesten
worden uitgezonden. Anderzijds kan de programma's een zekere mate van wat we
nu ‘oubolligheid’ zouden noemen niet worden ontzegd. Werd er sneeuw verwacht,
dan kondigde de omroepster het weerbericht aan gehuld in een ski-pak. Het
hoogtepunt van een praatje door de directeur van Artis bestond erin dat deze
AVRO-omroepster Netty Rosenfeld een reuzenpad op het hoofd zette.
Omroepverenigingen baseerden zich in de eerste jaren vooral op de radio-traditie:
oubollig en hoofdzakelijk gezellig.
Gezien de zeer langzame groei van het aantal televisiebezitters in de jaren vijftig
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Zie bijvoorbeeld W.J. de Gooijer, Beheersing van technologische vernieuwing. Een
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van televisie als voorbeeld van beleidsvorming (Alphen aan den Rijn 1976); Jan Bank,
‘Televisie verenigt en verdeelt Nederland’ in: Huub Wijfjes ed., Omroep in Nederland.
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moet de betekenis van het nieuwe medium voor het grote publiek in die jaren zeker
niet worden overschat. Vooral het trage regeringsbeleid was hiervan de oorzaak. De
beslissing over het al dan niet definitief invoeren van televisie in ons land werd keer
op keer uitgesteld. Daarom bestond er tot in 1955, toen de Eerste en Tweede Kamer
toestemden in de duurzame invoering van televisie, nog geen zekerheid over
uitbreiding van de schaarse zendtijd en de hoogte van het eventueel in te voeren
kijkgeld. Zolang die zaken onzeker waren, waren maar weinig mensen bereid een
duur ontvangtoestel (in 1952 geschat op zo'n 750 gulden) aan te schaffen. Diegenen
die dat wel hadden gedaan, klaagden overigens regelmatig over de matige kwaliteit
van de programma's, vooral te wijten aan de onwennigheid van de programmamakers
met het nieuwe medium en het nijpende gebrek aan financiële en materiële middelen.
Ook het feit dat voor de uitzendingen slechts twee zenders beschikbaar waren, de
grote PTT-zender in Lopik die het westen en midden van het land bestreek en een
kleine steunzender van Philips in Eindhoven, speelde mee. Tot in 1958 waren de
NTS-uitzendingen in grote delen van het noorden, oosten en zuiden van Nederland
niet te ontvangen. Tenslotte zal ook de weigerachtige houding van veel huiseigenaars
met betrekking tot het plaatsen van televisieantennes remmend hebben gewerkt op
de groei van het televisiebezit in Nederland.
Toch zegt het aantal toestellen niet alles over het aantal kijkers. Er werd met veel
mensen naar een toestel gekeken, zodat het publieke bereik gaandeweg niet
onaanzienlijk werd. Televisie werd beschouwd als een interessante nieuwigheid,
waarmee cafés en radiowinkels klanten probeerden te lokken. Particulieren die een
toestel hadden aangeschaft kregen de halve straat op visite. Sport demonstreerde al
vroeg het potentiële publieksbereik. De start van Eurovisie in 1954 mondde uit in
de rechtstreekse uitzending van het WK-voetbal in Zwitserland. Later dat jaar werden
ook nog enkele verslagen doorgegeven van de Tour de France. Deze succesvolle
uitzendingen hadden een positieve invloed op de groei van de Nederlandse
televisiemarkt: het aantal toestelbezitters verdrievoudigde van ongeveer 2800 aan
het einde van 1953 tot 9500 aan het einde van 1954. Dat uitzendingen van grote
sportevenementen de verkoop van toestellen bevorderde werd ook ingezien door
televisiefabrikanten, die dergelijke uitzendingen dan ook grootmoedig ondersteunden.
De invoering van televisie in Nederland is in de eerste plaats een economische
noodzakelijkheid geweest. Het Eindhovense electronicaconcern Philips, dat het
nieuwe medium al sinds de jaren twintig in ontwikkeling had, oefende na de bevrijding
zware druk uit op de overheid om haast te maken met de invoering van televisie in
ons land. De regering-Drees achtte daar, in het kader van de wederopbouw, de tijd
nog niet rijp voor: de noodzakelijke investeringen zouden te hoog zijn en het volk
moest spaarzaam zijn en niet worden verleid tot de aanschaf van onnodige
luxe-artikelen. Maar Philips benadrukte dat de Nederlandse economie en
werkgelegenheid juist gebaat zouden zijn bij een massale produktie van
televisietoestellen, vooral omdat de Europese markt nog open lag. Het bedrijf stelde
zelfs dat zijn voortbestaan direct afhankelijk was van een succesvolle introductie
van televisie. Al snel werd het de regering duidelijk dat invoering om economische
redenen onvermijdelijk was, en in 1948 verleende ze Philips een zendmachtiging
voor het ver-
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zorgen van experimentele televisie-uitzendingen die in en rondom Eindhoven te
ontvangen waren.9
Datzelfde jaar werd een commissie ingesteld die de regering moest gaan adviseren
over de wenselijkheid van definitieve invoering van televisie, en tevens over de
manier waarop die zou kunnen plaatsvinden. Deze Televisiecommissie (de tweede,
een eerste Televisiecommissie was reeds voor de oorlog werkzaam geweest)
bevestigde in haar rapporten de opvatting dat invoering noodzakelijk was gezien de
grote economische belangen. Haar verdere adviezen waren vooral in technische en
financiële termen geformuleerd. Hoewel bij de installatie van de commissie was
benadrukt, dat beslist ook de sociale en culturele aspecten van het nieuwe medium
dienden te worden onderzocht, kwamen die in de rapporten nauwelijks aan de orde.10
Op basis van de adviezen van de tweede Televisiecommissie besloot de regering
in 1951 tot het houden van het experiment voor de duur van twee jaar, waarbij de
programmaverzorging in handen werd gelegd van de omroepverenigingen die samen
zouden gaan werken in de NTS. Inmiddels was het de betrokkenen wel duidelijk
geworden dat er geen weg terug meer was. De proefperiode van twee jaar droeg dan
ook voornamelijk de naam ‘experiment’, omdat de regering op die manier voorlopig
nog geen beslissing hoefde te nemen over de definitieve inrichting van het
televisiebestel. Meer onderzoek was gewenst, met name naar de sociale en culturele
implicaties van televisie.
Want, zoals vaker het geval is wanneer nieuwe technieken zich aandienen, de
introductie van televisie werd omgeven met een hevige bezorgdheid over de mogelijke
maatschappelijke gevolgen. In zijn rede tijdens de eerste uitzending op 2 oktober
1951 verwoordde staatssecretaris Cals de ambivalente houding van veel intellectuelen
en gezagsdragers tegenover televisie. Enerzijds waarschuwde hij voor de mogelijke
culturele gevaren, met name voor de dreigende ‘massificatie’, ‘die de menselijke
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’. Maar tegelijk prees hij de technische vooruitgang, en toonde
goede hoop dat televisie een positieve invloed zou hebben. In handen van de juiste
mensen, onder goede leiding en ‘onder Gods onmisbare zegen’, zou het nieuwe
medium ‘niet tot cultuurafbraak, maar integendeel tot cultuurverspreiding en culturele
opbouw kunnen meewerken’.11
De bezorgdheid van Cals over de mogelijk negatieve gevolgen van de invoering
van televisie was waarschijnlijk mede bepaald door de ‘morele paniek’ die
onmiddellijk na de bevrijding was uitgebroken. Voortgekomen uit het
cultuurpessimisme van de jaren twintig en dertig leefde onder de vernieuwers van
de Nederlandse Volksbeweging (NVB) en bij de leden van het eerste naoorlogse
kabinet-Schermerhorn-Drees sterk het idee van een ‘crisis in de cultuur’. Als reactie
daarop zou de overheid, als hoedster van de morele normen en waarden, een ‘actieve
cultuur9
10
11

De Gooijer, Beheersing van technologische vernieuwing.
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politiek’ moeten gaan voeren. Daarbij zouden ook massamedia als radio, film en de
komende televisie moeten worden ingezet. Dat het filmbeleid en het omroepbeleid
in 1946 werden ondergebracht bij het departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, waar minister G. van der Leeuw de scepter zwaaide, is hiervan een
indicatie. Het crisisgevoel verflauwde echter aan het einde van de jaren veertig, en
daarmee ook de noodzaak van een actieve cultuurpolitiek.
In het Nederlands Cultureel Contact (NCC), een in 1950 opgericht zuildoorbrekend
ontmoetingspunt voor personen die actief waren op sociaal-cultureel terrein, werd
het idee van een cultuurcrisis wel levend gehouden. Berucht is het artikel dat
mede-oprichter prof. dr Fred L. Polak in 1951 publiceerde in De Gids. Daarin
projecteerde deze socioloog en futuroloog, tevens adjunct-directeur van het Centraal
Planbureau, alle verderfelijke eigenschappen van de massacultuur op televisie. Het
nieuwe medium zou leiden tot analfabetisme en smaakbederf. De televisiekijker zou
een ‘geestelijke lilliputter’ worden, het televisiebeeld kweekte slechts ‘oppervlakkige,
inhoudsloze mensen’.12
Mede om deze bezorgdheid over mogelijk negatieve gevolgen van de invoering
van televisie weg te nemen besloot Cals eind 1951 tot de instelling van een
Televisieraad. Tussen december 1951 en december 1953 zouden de 24 deskundigen
die dit brede adviescollege vormden, onderzoek doen naar diverse aspecten en
invloeden van televisie. Op grond van de resultaten zou de Raad een advies formuleren
over de definitieve invoering en de inrichting van het televisiebestel. Tijdens de
installatierede kreeg de Televisieraad de expliciete opdracht zich met name te buigen
over de vraag ‘hoe waarborgen te verkrijgen zijn, dat dit massamedium medewerkt
tot versterking van onze cultuur en niet tot haar afbraak’.13
Volgens de historicus Rob Berends, die de activiteiten van de Televisieraad heeft
onderzocht, kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat het onderzoek van
de Raad naar de sociaal-culturele aspecten van televisie ‘geheel mislukte’. Wegens
gebrek aan bruikbare gegevens waren de resultaten zeer pover. De uitslag van het
onderzoek kan dan ook geen doorslaggevende rol hebben gespeeld in de discussie
over definitieve invoering van televisie. Televisie moest er in eerste instantie komen
om economische redenen, en ook binnen de Televisieraad werd dat erkend.
Opmerkelijk is wel, dat deze conclusie in het definitieve rapport door de voorzitter
van de Raad, prof. dr P.S. Gerbrandy, uiterst zorgvuldig werd omkleed met een lang
exposé over het culturele belang van televisie. Dit was ongetwijfeld gedaan om de
zuinige Drees, die een tegenstander was van de invoering van televisie, over de streep
te trekken.14
Uit het mislukken van dit deel van het onderzoek van de Televisieraad kan een
belangrijke conclusie worden getrokken, aldus Berends. Omdat de Televisieraad er
niet in was geslaagd het culturele belang van televisie vast te stellen, kreeg dit
plotseling een uiterst concrete inhoud: het waren de programmamakers in Bussum
die
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het vorm gaven. Daarom werd de belangrijkste vraag al snel hoe het toekomstige
televisiebestel diende te worden ingericht, met andere woorden: wie mocht wat gaan
uitzenden?15

Nationaal of verzuild?
Het grootste strijdpunt binnen de Televisieraad werd het oude probleem van een
nationaal versus een verzuild omroepbestel. De discussie over een nationale omroep,
die de gemoederen zo had beheerst tijdens het felle conflict over de inrichting van
het radiobestel omstreeks 1930, was onmiddellijk na de oorlog weer in alle hevigheid
opgelaaid. In de roes van nationale eenheid die de bezetting in ons land had
veroorzaakt, werd gedurende twee jaar een belangenstrijd uitgevochten tussen
voorstanders van een nationale omroep (voor een deel verenigd rondom Radio
Herrijzend Nederland) en tegenstanders (de oude radio-omroepen, die hun krachten
hadden gebundeld in een Federatie van Omroepverenigingen). Begin 1947 was het
pleit beslist: de traditionele omroepen kwamen als glorieuze overwinnaars uit de
strijd en werden door een tijdelijke ministeriële beschikking in hun uitzendrechten
hersteld. De naoorlogse geest van vernieuwing, die ondanks de mislukte ‘doorbraak’
op maatschappelijk-politiek gebied tal van veranderingen had teweeggebracht, bleek
aan de door taaie verzuilde krachten beheerste omroepverenigingen geheel voorbij
te zijn gegaan.16
Een aantal organisatorische vernieuwingen werd wel geaccepteerd door de
omroepverenigingen. De belangrijkste was ongetwijfeld de oprichting van de
Nederlandsche Radio Unie (NRU) in 1947. De NRU werd een facilitair bedrijf dat
als doelstelling kreeg kostenbesparing en verhoging van de efficiëntie door het
gezamenlijk beheer en onderhoud van onder meer radio-studio's,
grammofoonplatencollecties, orkesten, koren en de nieuwsdienst. Ook kreeg de NRU
de verantwoordelijkheid over de gezamenlijke programma's, hoewel er geen
zelfstandige programmastaf werd ingesteld. Gezamenlijke programma's zouden
worden gemaakt bij toerbeurt, maar elke omroepvereniging kon een veto uitspreken
indien de inhoud voor haar onverteerbaar zou zijn.17
Afgezien van deze gedwongen coöperatie in de NRU kon elke zuil, net als vóór
de oorlog, weer volstrekt zelfstandig haar ideologie en cultuur ten gehore brengen.
Er was geen sprake van een echte wil tot samenwerking. In 1950 constateerde
NRU-programmacommissaris Broeksz dat sommige omroepen nog steeds de neiging
hadden ‘om dingen liever gescheiden slecht te doen, dan gezamenlijk goed’.18
Desondanks werd in 1951 de NTS opgericht volgens vrijwel dezelfde organisatorische
structuur als de NRU. Dat de omroepen, die zeker niet stonden te trappelen om deel
te nemen aan het kostbare televisie-experiment, hiermee toch instemden,
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had vooral een omroeppolitieke achtergrond. Opnieuw voelden zij namelijk de hete
adem in de nek van de voorstanders van een nationale omroep. De komst van televisie
was onafwendbaar, zoveel was inmiddels wel duidelijk geworden, en als zij de
programmaverzorging niet op zich zouden nemen, wie zouden dat dan wel gaan
doen?19
Tijdens de experimentele televisieperiode werd er door de overheid regelmatig
gedebatteerd over de organisatorische en financiële aspecten van de invoering van
televisie. Het was beslist nog niet zeker dat de experimentele situatie, waarbij de
omroepen de programma's verzorgden en de daaraan verbonden kosten droegen, zou
worden voortgezet na de experimentele periode. Integendeel, de regering hield bewust
de mogelijkheid open om een andere organisatievorm te kunnen opbouwen, wellicht
in de richting van een nationale omroep. Er waren in de Tweede Kamer al stemmen
opgegaan dat een nationale organisatie van de televisie minder hoge exploitatiekosten
met zich mee zou brengen dan een verzuilde, dus versnipperde vorm.20
Eind 1952 bracht de Televisieraad, wiens voorzitter Gerbrandy een fervent
voorstander was van een nationale omroep, een eerste advies uit aan de regering.
Ook de Televisieraad had zich gebogen over de vraag of de programma-autonomie
van de omroepverenigingen bij het veel duurdere medium televisie voortgezet kon
worden. Een meerderheid kwam tot de conclusie dat een samensmelting van de
afzonderlijke televisiestaven wenselijk was. Een centrale programmaverzorging werd
aanbevolen, onder voorbehoud dat iedere omroeporganisatie de mogelijkheid zou
blijven houden het ‘eigene op eigen wijze te kunnen brengen’. Het is duidelijk dat
de Televisieraad hierbij redeneerde in de richting van een nationaal televisiebestel.
Dat was tegen het zere been van de grote omroepverenigingen, die eveneens
vertegenwoordigd waren in de Televisieraad. In een minderheidsnota verklaarden
zij zich pertinent tegen het advies van de meerderheid en spraken zich uit voor het
doortrekken van de bestaande radio-organisatie naar het televisiebestel. De omroepen
wilden wel samenwerken op technisch, materieel en administratief terrein, maar niet
gedwongen worden tot een gezamenlijke programmaverzorging.
In het ontwerp van de wet tot regeling van de omroep, die Cals eind 1953 indiende
bij de Tweede Kamer verklaarde de minister dat de programmaverzorging zou worden
toevertrouwd aan de omroeporganisaties, die daarvoor hun eigen televisiestaven
behielden. Het wetsontwerp kreeg een voortzetting in de Tweede Televisienota,
waarover in maart 1955 in de Tweede Kamer fel werd gedebatteerd. Vooren
tegenstanders van het verzuilde bestel vlogen elkaar in de haren tijdens de debatten
die overigens live op televisie werden uitgezonden. Een socialistisch kamerlid
verwachtte een ‘fatale ontwikkeling’ als het bestel werd verkwanseld aan de bestaande
omroepen met hun ‘inteeltsfeer’. Een KVP-er roemde de Nederlandse
omroeporganisatie echter als ‘uniek, bepaald door gewetensnormen en religie: het
klokhuis van de democratie!’.21
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En weer trokken de voorstanders van een nationale omroep aan het kortste eind, want
op 15 maart 1955 werd de Tweede Televisienota door de Tweede Kamer aanvaard.
De volgende dag kopte Het Parool over drie kolommen: ‘Confessionele overwinning
in televisiedebat’. In oktober ging ook de Eerste Kamer accoord, zodat op 1 januari
1956 het Televisiebesluit 1956 van kracht kon worden. De programmaverzorging
bleef (overigens bij Koninklijk Besluit en dus niet volgens een wettelijke regeling
zoals Cals in 1953 aanvankelijk wilde) voor het overgrote deel in handen van de in
de NTS samenwerkende en wederom zegevierende omroepverenigingen.
Niet iedereen was gelukkig met het wetsontwerp van Cals uit 1953, dat in grote
lijnen de inmiddels gegroeide situatie bevestigde en dat aan de basis zou liggen van
het uiteindelijke Televisiebesluit 1956. De Televisieraad had zich bij haar
meerderheidsadvies al afgevraagd of in het kleine Nederland wel genoeg creatief
talent te vinden was om vier afzonderlijke televisiestaven te bezetten, en of de
programma's ‘door versnippering van krachten’ niet kwalitiatief beneden de maat
zouden blijven, ‘onvoldoende aantrekkelijk’ zouden zijn en daardoor ‘de toeneming
van het aantal kijkers in ernstige mate [zouden] beïnvloeden’.22
In een fel pleidooi voor een nationale omroep in De Telegraaf van 31 oktober
1953 deelde dr mr J.A. Leerink deze bezorgdheid. Hij noemde het ‘beslist luguber’
dat het zo invloedrijke medium televisie ‘thans met huid en haar wordt verkocht’
aan die ‘brave, doch merendeels middelmatige radiomensen’. De televisiemedewerkers
hadden zich inmiddels bewezen als ‘goede vakmensen, technisch en artistiek niet
onbegaafd’. Maar het bleven slechts bruikbare ‘tweedeplans figuren’. Het zuilenbestel
diende terzijde te worden geschoven ten gunste van een nationale televisie-omroep
‘onder neutrale, onafhankelijke leiding’.23 Leerink had een verklaring voor het zijns
inziens ‘volslagen gebrek aan ruggegraat bij de regering’ tegen de druk van de
omroepverenigingen, die bezig waren zich de televisie toe te eigenen. ‘De vele
potentaatjes van ons openbare leven schuwen TV. In tegenstelling tot de meerderheid
van ons volk, weten zij buitengewoon goed, welk een enorm gevaar een vrije,
onafhankelijke TV kan worden voor hun machtsposities. Daarom is hun ijverig
streven, de TV klein te houden en, vooral, onbeduidend’. Een nationaal georganiseerde
televisie zou echter een geducht beschermer kunnen worden van de democratie. Een
waker tegen misstanden en machtsmisbruik. Een nationaal podium: iedereen kon
worden uitgenodigd te spreken in ‘Het Glazen Huis der Openbaarheid’. De weigeraar
maakt zichzelf verdacht, want ‘wie geen boter op zijn hoofd heeft, behoeft immers
het licht van de studiolampen niet te schuwen!’24
Leerink was een roepende in de woestijn met zijn pleidooi voor meer politieke
openheid en de centrale rol die een nationale televisie daarbij zou kunnen spelen.
Anders dan in de dagbladpers, waar een dergelijke openheid wel zichtbaar werd -zij
het zeer langzaam en nog steeds met de verzuilde identiteit als basis - had de
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programmapraktijk van het door de omroepen beheerste televisiebestel in de jaren
vijftig een sterk gedepolitiseerd karakter. Het zat de voorstanders van een nationale
omroep flink dwars dat de mogelijkheden van televisie op deze manier ongebruikt
bleven. Want, om nogmaals het betoog van Leerink aan te halen, in plaats dat de
televisie zich tot een ‘rem op politieke en ambtenaarlijke uitwassen’ ontwikkelde,
tot ‘het geneesmiddel tegen de ons steeds nijpender omklemmende greep van de
moderne, semi-autoritaire ambtenarenstaal’, restte de kijker nu niets anders dan
‘betalen, zijn mond houden en naar een onschuldig cabaretje of een show-orkest
kijken in het glazen kastje’.25
De opvatting dat politiek niet in de verzuilde ether thuishoorde stamde uit de jaren
dertig. In die periode bestond er een door velen gedeelde afkeer jegens het openbare
politieke debat. Dat zou alleen maar onrust, onvrede en controverse oproepen.
Politieke discussies dienden te worden gevoerd achter de gesloten deuren van het
parlement en niet op straat of in de huiskamers, en zeker niet via de radio. Omdat de
VARA de ether volgens de confessionelen en liberalen in dit opzicht regelmatig
misbruikte, werd politiek op de radio aan scherpe voorschriften gebonden. In de
woorden van historicus Huub Wijfjes: ‘Politiek mocht slechts voor de microfoon
gebracht worden in zgn. stellige vorm, dat wil zeggen zonder anderen aan te vallen
of te bekritiseren’.26 Deze instelling bleef ook de televisieprogrammering tot ver in
de jaren vijftig beheersen.
De televisie werd in de jaren vijftig aangewend als instrument voor de verspreiding
van de ideologie van de betrokken zuil. De invloed van de heersende verzuilde elites
op de verwante omroepbesturen was aanzienlijk. Niet zelden bekleedden
omroepbestuurders belangrijke functies in andere organisaties of in het openbare of
politieke leven. Zo was PvdA-fractievoorzitter Jaap Burger tevens voorzitter van de
VARA; NCRV-voorzitter A.B. Roosjen lid van het parlement voor de ARP en
KRO-voorzitter Van Doorn voorzitter van de KVP. Televisie zat in een ijzeren greep
van de particuliere omroeporganisaties, die het medium als instrument gebruikten
bij hun zelfgestelde culturele en opvoedende taak naar hun achterban toe. De wijze
waarop politieke, maatschappelijke of religieuze activiteiten van de eigen zuil in de
televisieprogramma's werden behandeld kenmerkte zich door een volstrekt
niet-kritische benadering. Principiële discussies of gevoelige thema's werden
zorgvuldig uit de weg gegaan. Van in de studio uitgenodigde gezagsdragers werd
een zo aangenaam mogelijk portret geschetst. Lastige of onverwachte vragen werden
niet gesteld. Het was lange tijd gebruikelijk om rechtstreekse interviews van te voren
te repeteren.27
Hoewel de zuilelites in deze ‘eenheid in verscheidenheid’ juist de werkelijk
nationale, of beter ‘Nederlandse’ verzorging van de omroeptaak zagen, bestond er
onder de tegenstanders van de verzuilde omroep veel weerstand tegen de regelmatig
terugkerende kritiekloze propaganda-avondjes op televisie. Met name de KRO,
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waarvan het bestuur meerdere malen had verklaard zich gerechtigd te zien ‘vierkant
propaganda te maken voor de KVP’, kreeg het vaak zwaar te verduren in de pers.
Het kan niet gedoogd worden, zo schreef televisierecensent Henk Schaafsma in
november 1957, ‘dat zij, aan wie de hantering van het tegelijk zo machtige en zo
gevaarlijke medium is toevertrouwd, het misbruiken door “hun” uitzendingen te
nadrukkelijk de eigen kleur op te leggen. Tegen dagsluitingen door een katholiek of
een protestants geestelijke kan men geen bezwaar hebben - maar als aan zo'n
dagsluiting op één avond een stukje propaganda voor het r.-k. hoger onderwijs, een
gesprek over een katholiek jeugdevenement en een typisch katholieke benadering
van het vraagstuk der gezinsvermeerdering vooraf gaat, wordt de grens van het oirbare
bedenkelijk dicht benaderd (waarbij nog buiten beschouwing wordt gelaten, dat zo'n
cumulatie psychologisch wel eens een effect, omgekeerd evenredig aan de bedoeling,
zou kunnen hebben)’.28
Schaafsma pleitte voor ‘controversial broadcasting’: meer discussie op televisie,
meer ‘woord en wederwoord’ ten gunste van een ‘vrije opinievorming, zonder welke
een democratische samenleving het niet kan stellen’. Omdat kijkers vanwege de
aanwezigheid van slechts één televisiezender en het geringe aantal zenduren, geen
keuzemogelijkheid hadden, lag hier een bijzonder zware verantwoordelijkheid voor
de omroepen. Verwijzend naar de BBC lag hier volgens Schaafsma bij uitstek een
taak voor een nationale omroep, maar dat was nu eenmaal niet mogelijk in ons land.
‘Er moet op dit gebied nog heel veel gebeuren,’ zo concludeerde hij gelaten.
Niet alleen de uitzendingen van de KRO wekten veel kritiek, ook de VARA werd
regelmatig verweten een overmaat aan partij-propaganda op het scherm te brengen.
Een door deze omroep in augustus 1956 uitgezonden forumdiscussie met journalist
Meyer Sluyser leidde zelfs tot vragen in het parlement.29 Ook de NTS moest neutraal
blijven, en kreeg problemen toen tijdens een rechtstreekse uitzending van het carnaval
in Breda een groep jongetjes met KVP-vlaggetjes door het beeld liep, zo herinnert
programma-commissaris Rengelink zich.30 Om dergelijke problemen tegen te gaan
werd besloten de politieke partijen vanaf 1959 toestemming te verlenen om
voorafgaande aan de verkiezingen korte uitzendingen te verzorgen. De omroepen
dienden zich dan van iedere vorm van partijpolitieke propaganda te onthouden. In
1962 werd de zendtijd voor politieke partijen verder uitgebreid. Dit had invloed op
de inhoud van de programma's van de omroepverenigingen. Ondubbelzinnige
propaganda kwam steeds minder vaak voor.31
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‘Levensgevaarlijke koorddanserij’
Niet alleen politiek op televisie lag gevoelig in de jaren vijftig. Eigenlijk alles wat
werd uitgezonden op het ‘uiterst indringende medium’ kon gevaarlijk zijn, zo meenden
velen. Die angst werd vooral ingegeven door de geringe bekendheid met de
maatschappelijke gevolgen van televisie-uitzendingen. Aan het einde van de
experimentele periode in de zomer van 1953 verscheen dan ook een groot aantal
bezorgde berichten in de pers. De omroepverenigingen gaan ‘het kind TV verder
opvoeden’, zo schreef Het Vrije Volk in juli van dat jaar. Maar daarmee betreden ze
onbekend terrein. Want ‘het indringingsvermogen van TV op het publiek is zo groot
- vele malen groter dan het indringingsvermogen van radio - dat grasduinen in dit
veld weinig minder zou zijn dan levensgevaarlijke koorddanserij’.32
Ook de overheid maakte zich zorgen. In hoeverre moest en kon de regering toezicht
houden op en ingrijpen in hetgeen er werd uitgezonden? Televisie was een nieuw
massamedium en de effecten ervan waren duister en onbekend. Vóór de oorlog, toen
radio en bioscoop hun intrede deden, hadden de gezagsdragers met gelijksoortige
problemen geworsteld. Toen had men gekozen voor een preventieve censuur. De
opmars van de film bijvoorbeeld had tot grote bezorgdheid geleid onder vooral het
confessionele volksdeel. Met name de rooms-katholieken vreesden het zedeloze en
vulgaire amusement van de bioscoop, dat het Nederlandse volk op een ongekende
schaal dreigde te corrumperen. Reeds in 1912 pleitte een pater voor strenge contrôle
en censuur in de brochure Het dreigend gevaar. Een jaar later besloot de overheid,
op basis van de uitkomsten van een onderzoek naar de situatie van bioscopen in ons
land, de controle van films over te laten aan de gemeentebesturen. De meeste steden
hadden sindsdien wel een of andere keuringscommissie die kon beslissen of een film
wel of niet mocht worden vertoond binnen de gemeentegrenzen. Dit systeem werkte
echter de willekeur in de hand, en de roep om een landelijke filmkeuring werd sterker.
In 1918 werd een staatscommissie ingesteld die moest gaan onderzoeken hoe het
‘zedelijk en maatschappelijk gevaar’ van de bioscoop kon worden beteugeld. Het
bleek een taai probleem. Pas in 1926 werd de Bioscoopwet aangenomen, die tot 1977
van kracht zou blijven. Volgens deze wet, die op 1 maart 1928 officieel in werking
trad, mocht een film geen bedreiging vormen voor de openbare orde of in strijd zijn
met de goede zeden, zulks ter beoordeling van een Centrale Commissie voor de
Filmkeuring. Een film kon worden gecoupeerd of in het uiterste geval in zijn geheel
verboden. In de zuidelijke provincies met een overwegend katholieke bevolking
verzorgde de Katholieke Filmcentrale (opgericht in 1929) een gemeentelijke
nakeuring. 33
Ook de snel toenemende populariteit van de radio in de jaren twintig werd door
de verzuilde elites als een bedreiging ervaren. Ongevraagd en ongecontroleerd drongen
de ethergolven het huisgezin binnen. Radio werd beschouwd als ‘een reusachtige
injectienaald die het publiek met het serum van de misleiding, de onte-
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vredenheid en met onlustgevoelens zou inspuiten’.34 Het gevaar dat de zuilen hierdoor
hun invloed op de achterban zouden verliezen werd in 1930 bezworen door de
radio-omroep wettelijk op levensbeschouwelijke grondslag te organiseren. De
overheid verdeelde de zendtijd over de verzuilde omroepverenigingen, de
vertegenwoordigers van de belangrijkste bevolkingsgroepen. Er kwamen twee zenders:
een ‘linkse’ met de AVRO en de VARA en een confessionele (‘rechtse’) met de
KRO, de NCRV en de kleine VPRO.
Tevens werd er vanaf 1930 streng op toegezien dat de inhoud van radioprogramma's
niets zou bevatten dat een gevaar kon zijn voor de ‘veiligheid van de staat, de goede
zeden en de openbare orde’. Een regeringscommissie, de Radio Omroep
Contrôle-Commissie (ROCC) beoordeelde vooraf, op basis van de uitgeschreven
programmateksten, of een uitzending aan de gestelde eisen voldeed. De ROCC greep
regelmatig in door programma's geheel of gedeeltelijk te verbieden. Met name de
VARA was het slachtoffer van deze strenge censuur.35 In 1933, na de muiterij op de
Zeven Provinciën, werden de regels aangescherpt met de bepaling dat programma's
niets mochten bevatten dat ‘een rechtstreekse dan wel zijdelingsche of bedekte
ondermijning van godsdienst, zedelijkheid, gezag en volkskracht’ inhield.36
Deze radiocensuur legde volgens historicus Wijfjes ‘de omroep een keurslijf van
zelfbeperking op dat tot ver na de oorlog de programmapraktijk zou beïnvloeden’.37
De normen van toelaatbaarheid werden geleidelijk door de omroepverenigingen
geïnternaliseerd, waarbij programmaleiders zelf, intern, een voorcontrole gingen
uitoefenen.38 De ongeschreven ‘mediacode’ die aldus ontstond, verhinderde
‘onfatsoenlijk taalgebruik, kwetsing van andersdenkenden, kritiek op andere
omroepverenigingen, al te harde kritiek op bevriende landen (waaronder
nazi-Duitsland), godslastering en atheïsme. Grote voorzichtigheid was geboden met
openlijke bespreking van seksualiteit, politieke uitzendingen, kritiek op autoriteiten
en revolutionaire taal en muziek’.39
Hoewel veel vormen van vooroorlogse fatsoensrakkerij na de bevrijding gewoon
terugkeerden, vond men de preventieve radiocensuur te ver gaan. De controle zou
voortaan achteraf plaatsvinden, op voorwaarde dat de omroepverenigingen er zelf
streng op zouden toezien dat hun uitzendingen niets zouden bevatten, dat kon worden
beschouwd als ondermijning van godsdienst, zedelijkheid, gezag of volkskracht.40
In deze sfeer ging de televisie dus van start. Regisseur Willy van Hemert formuleerde
de zelfregulering als volgt: taboe op televisie waren ‘colaflesjes, kruisbeelden,
bieraffiches, herkenbare sigarettendoosjes, bestaande kranten en
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decolletés, dieper dan de aanzet van het kuiltje. Ze werden schadelijk geacht voor
de volksgezondheid of uitgelegd als “gratis reclame”’.41
Het lastigst waren in dit verband de zogenaamde ‘nationale programma's’, een
nogal omineuze term voor de reportages van feestelijkheden rondom het Koninklijk
Huis of andere nationale feestdagen, die in gezamenlijkheid werden voorbereid en
uitgevoerd. Omdat hier alle zuilen in samenwerkten, moesten die programma's lang
in ‘principieel bleekwater’ worden gelegd, totdat ze dermate ‘flets’ waren dat geen
enkele bevolkingsgroep ‘gekwetst’ kon worden. ‘Het ergste dat je in Nederland kan
overkomen’, aldus Van Hemert, ‘is de opdracht tot het samenstellen van een nationaal
programma. De synthese rechts, links, katholiek, protestant, humanistisch, joods en
niks ligt ergens tussen “Hollands vlag je bent mijn glorie” en “In 't verleden ligt het
heden, in het nu wat worden zal”’.42
Maar omdat die eerste televisiejaren voor de programmamakers van het eerste uur
zo ‘geweldig spannend’ waren, en zij vaak ook het vak nog moesten leren, ontstond
bij dergelijke zeldzame live-uitzendingen regelmatig een gevaarlijke ‘wilde jacht op
mooie plaatjes. [...] Eén druk op de knop en heel Nederland ziet het als commentaar’.43
Van Hemert illustreert het dilemma dat zo ontstond met een anekdote over een der
eerste reportages van de opening der Staten-Generaal. Het protocol verbood tijdens
de troonrede tussenshots op straat te maken. ‘Op de Vijverberg slaat een jongen, die
op het tramhuisje geklommen was, een agent, die hem eraf wou trekken de pet van
het hoofd net op het moment dat de troonrede de zegeningen van de democratie prijst.
Je vingers jeuken, maar zwichten voor de verleiding zou het eind van je carrière
betekenen’.44
Over één ding waren zowel voor- als tegenstanders van televisie het eens: door
de suggestieve kracht van het beeld was de invloed groot. Vooral over de gevolgen
voor de tere kinderziel maakte men zich ernstige zorgen. ‘Het blijkt, dat ze alles wat
op het scherm verschijnt als werkelijkheid beleven,’ schreef een bezorgde ouder over
zijn kijklustige kinderen. ‘Ze zien alleen maar plaatjes en als die plaatjes een beetje
schrikaanjagend zijn, kunnen ze er een psychisch trauma van over houden’. Om die
reden werd met name het NTS-journaal, dat vanaf 1956 immers het ‘onrust en onlust’
ademende wereldgebeuren de huiskamer binnenbracht, door velen als een probleem
gezien. Hoofdredacteur Carel Enkelaar maakte echter resoluut korte metten met
dergelijke klachten: ‘Nieuws is nieuws!’.
Desondanks was vrijwel iedereen het er over eens dat niet alles zomaar kon worden
uitgezonden. Krachtens de Televisiebeschikking 1951 mochten de uitzendingen niets
bevatten dat gevaar op kon leveren voor de veiligheid van de staat, de openbare orde
of de goede zeden. En, zoals gezegd, de omroepbestuurders letten er nauwgezet op
dat aan deze bepaling zou worden voldaan. Een onverwachte manifestatie van deze
zelfcensuur betrof de boks-boycot. Sportuitzendingen waren sinds de start van televisie
mateloos populair, maar tot grote verontwaardiging van vele boksliefhebbers weigerde
de NTS categorisch om bokswedstrijden uit te zen41
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den. NTS-programmacommissaris J.W. Rengelink had in 1951 namelijk op de
Amerikaanse televisie gezien hoe een bijna knock-out geslagen bokser door te laat
ingrijpen van de scheidsrechter nog een hele serie slagen te verduren kreeg en
bewusteloos werd weggevoerd. Deze live-beelden maakten een zeer diepe indruk,
en toen Rengelink de volgende dag ook nog in de krant las dat de bokser aan zijn
verwondingen was overleden, besloot hij dat zoiets gruwelijks op de Nederlandse
televisie nooit zou mogen voorkomen. Pas in 1965 doorbrak de AVRO deze boycot.

Eindstation
Eén vorm van preventieve censuur was nog wel van toepassing op de
televisie-uitzendingen: de filmkeuring. Niemand zal er vreemd van hebben opgekeken
dat in de Televisiebeschikking 1951 werd bepaald dat alle films en filmfragmenten,
die via de televisie zouden worden uitgezonden, van te voren moesten worden
voorgelegd aan de Centrale Commissie voor de Filmkeuring. Maar al na enkele
uitzendingen werd duidelijk dat men daarmee voor praktische problemen kwam te
staan, zeker als het op film opgenomen actualiteiten en nieuwsflitsen betrof. Dit
waren programma-onderdelen waar veel belang aan werd gehecht, daar de
mogelijkheid tot actualiteit en directheid werd beschouwd als ‘het levensbloed van
de televisie’. Maar als een actuele filmopname eerst door de commissie moest worden
bekeken - een proces dat meerder dagen kon duren - bleef er van de nieuwswaarde
niet erg veel meer over. Nu hadden gefilmde actualiteiten in die eerste televisiejaren
weliswaar niet zoveel nieuwswaarde, het ging echter om het principe. Daarbij speelde
nog een andere factor een rol. Was het niet een beetje eigenaardig dat de televisie
van alles live mocht uitzenden - cabaret, interviews, toneel, ballet - terwijl iets moest
worden gekeurd zodra het op film was opgenomen? Het probleem was van belang,
omdat buitenopnamen moeilijk waren en video niet bestond. Dus als het niet in de
kleine studio paste, moest het op film worden opgenomen.
En dus ging NTS-programmacommissaris J.W. Rengelink in oktober 1951 over
dit probleem in conclaaf met de CCF. De voorzitter van de CCF vond een oplossing
in artikel 16, 4e lid van de Bioscoopwet, waarin werd bepaald dat ‘in spoedeisende
gevallen films, betreffende onderwerpen van actueel belang’ konden worden vertoond,
‘voordat deze aan het oordeel der Commissie zijn onderworpen’. Die regeling mocht
nu ook gaan gelden voor de Nederlandse televisie, maar dan wel alleen als het
actualiteiten betrof. Afgesproken werd dat de CCF voorafgaande aan de uitzending
telefonisch op de hoogte zou worden gesteld van de aard en inhoud van de film, die
na vertoning zo spoedig mogelijk ter keuring moest worden aangeboden. Omdat
deze bepaling alleen gold voor ‘houders van vergunningen’, moest de NTS een
vergunning tot het vertonen van films aanvragen bij de burgemeester van Hilversum.45
Voor alle andere films of gedeelten van films bleef de bepaling van kracht, dat
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deze door de CCF voor alle leeftijden moesten zijn goedgekeurd. Ook in de
overgangsregelingen van 1953 en 1954 was dit het geval. Dit ging al die jaren goed.
Maar met het Televisiebesluit 1956, dat op 1 januari 1956 van kracht werd, begonnen
de problemen. Onveranderd bleef de regeling dat films of gedeelten van films die
door de CCF voor alle leeftijden waren goedgekeurd via de televisie mochten worden
uitgezonden (artikel 4, lid 2). Toegevoegd echter werd de bepaling dat met
toestemming van de minister van OK&W ‘ook films of gedeelten van films [kunnen]
worden uitgezonden, die voor het vertonen aan personen van veertien jaar of
daarboven zijn toegelaten’. Dat moest dan in de programmagidsen en dagbladen
worden aangekondigd, evenals vlak voor de uitzending op het televisiescherm.
Op dinsdagavond 20 november 1956 had de VARA de uitzending gepland van de
Italiaanse speelfilm Stazione termini (1953) van regisseur Vittorio de Sica, wiens
veelgeprezen Ladri di biciclette (1948) eerder dat jaar door dezelfde omroep op het
scherm was gebracht. Stazione termini draaide om overspel (de Engelse titel luidde
Indiscretion of an American wife) en was door de filmkeuring geschikt geacht voor
achttien jaar en ouder. Zoals gebruikelijk sinds het in werking treden van het
Televisiebesluit 1956 had de VARA om ontheffing gevraagd voor uitzending van
deze film bij de pasbenoemde staatssecretaris R.G.A. Höppener (KVP) van OK&W.
Tot ieders verbazing weigerde de staatssecretaris. ‘De artistieke kwaliteiten geheel
daargelaten, lijkt het mij niet juist deze film aan het - altijd toch zeer gemengde kijkerspubliek voor te zetten,’ zo motiveerde Höppener zijn besluit, ‘nu de Centrale
Commissie voor de keuring van films aan de vertoning van deze rolprent in de
bioscopen het grootst mogelijke voorbehoud heeft verbonden, terwijl er geen
overwegingen zijn van andere aard, die voor uitzending daarvan pleiten’.46
Verbouwereerd vroeg de VARA vervolgens ontheffing voor de Franse film
Dorpsschandaaltje47 met Fernandel, goedgekeurd voor veertien jaar en ouder, die
men in plaats van Stazione termini wilde uitzenden. Ook dat ging niet door, want
deze film handelde volgens Höppener eveneens ‘geheel om een buitenechtelijke
verhouding, hetwelk voor mogelijke jeugdige kijkers toch weinig geschikt is’.48 In
allerijl moest er gezocht worden naar een vervangende film. Om verdere problemen
te vermijden koos de VARA toen maar voor de alle-leeftijden-film Ma pomme (1950),
een onschuldig Frans produkt met Maurice Chevalier en een simplistische
geld-maakt-niet-gelukkig-moraal.
Voorafgaand aan deze film verscheen echter J.W. Rengelink op het televisiescherm,
programmacommissaris van de NTS en televisiesecretaris van de VARA, die met
ingehouden woede zijn bevreemding uitsprak over de hele gang van zaken. Refererend
aan de bepaling in het Televisiebesluit op grond waarvan Höppener het recht had
een film voor televisie-uitzending te verbieden, zei Rengelink dat de NTS zich daar
tot dusver niet ongerust over had gemaakt, en dat het verleden daartoe ook nooit
aanleiding had gegeven. ‘Maar nu de staatssecretaris heeft medegedeeld geen
toestemming te verlenen, hetgeen voor de eerste maal geschiedt, meen
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ik enige toelichting aan de kijkers schuldig te zijn’. Wanneer dit beleid zich doorzet,
betekent dat een aanzienlijke verarming voor de Nederlandse televisie, aldus
Rengelink. De keuze was toch al gering, en als nu van die kleine hoeveelheid films
nog eens tweederde ‘met een brede armzwaai’ wordt weggeveegd, komt de televisie
wel in een heel moeilijke situatie terecht. Maar dat was volgens de
programma-commissaris niet het grootste probleem. Want wie bepaalde eigenlijk of
een film al dan niet vertoond mocht worden op televisie? Hij betwijfelde dat de
staatssecretaris het zelf deed, dus was het waarschijnlijk een anonieme
OK&W-ambtenaar. Op die manier dreigde er ‘een groot gevaar [...] voor volkomen
eenzijdige en niet objectieve beoordeling’. Emotioneel doch gelaten besloot hij: ‘We
maken ons meer dan een tikje ongerust’.49
De ongerustheid werd eensgezind gedeeld in de pers, die massaal aandacht
besteedde aan het voorval. ‘Eindelijk dan bezit televisie-Nederland zijn opperste
censor,’ schreef de NRC in een sarcastisch commentaar, ‘dat is de geheimzinnige
iemand op wiens adviezen de nieuwe uit rooms-katholieke kring komende
staatssecretaris voor o., k. en w. achtereenvolgens twee speelfilms verbood voor
vertoning door de V.A.R.A. Nog kort geleden hadden wij beide films [...] graag op
ons televisiescherm gezien. Nu denken wij met een mengeling van schaamte en
walging terug aan deze zwakheid van ons zedelijk zelf. De geheimzinnige iemand
wist gelukkig beter voor ons, onze echtgenote, onze kinderen. De televisiekijkers
hebben er thans zogezegd een anonieme pa bij, een soort opperman in het
pedagogische en morele, iemand die voor allen denkt, voor allen doet, wie weet een
soort gematigde Big Brother’. Van welke geheimzinnige persoon de staatssecretaris
zijn ‘moraaladviezen’ kreeg wist de NRC niet. ‘Van het mannetje in de maan of van
ds. Keurema uit Appelteemde of van een dorpspastoor? Het enige, dat wij zeker
weten, is: de heer Boelganin [destijds premier van de USSR, ES] kan het niet zijn’.
Programmacommissaris Rengelink had blijkbaar geen gevoel voor ‘de romantiek
rondom zo'n anonieme opperpa. Wij verdenken hem er zelfs sterk van, dat hij een
teveel heeft aan gevoel voor burgerlijke vrijheden. Foei in het jaar 1956!’50
Dit commentaar geeft de kern weer van vrijwel alle persreacties: de staatssecretaris
had niet als een zedenmeester mogen ingrijpen in het huisgezin. Veel commentaren
waren opvallend emotioneel. Höppener wilde ‘uit particuliere pedagogische aandrift
de zedemeester [...] spelen in alle Nederlandse huiskamers, waar een televisietoestel
staat’ (Het Parool); ‘dat zelfs in de huiskamer de hand der regering voelbaar is, doet
vreemd aan [...] een klap in het gezicht van de opvoeders der hedendaagse jeugd’
(Haagsche Courant); ‘mogen de ouders in Nederland niet stellen dat het de minister
geen fluit aangaat wat zij in hun huis hun kinderen voorzetten?’ (Het Vrije Volk). De
boodschap voor Höppener was duidelijk: laat de beslissing over aan de ouders.
Vrij Nederland plaatste het conflict in het bredere kader van het al jaren
‘bloedeloze’ programmabeleid. Wanneer deze ‘bedenkelijke censuur’ zou doorzetten,
aldus de commentator, en ‘de ouders niet meer in staat worden geacht te kunnen be-

49
50

Het Parool (21 november 1956); NRC (24 november 1956).
NRC (24 november 1956).

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

266
oordelen welke programma's voor hun kinderen geschikt zijn, zal de hele televisie
op den duur een eeuwigdurend kinderuurtje worden, waar nooit een ernstig probleem
op volwassen wijze behandeld kan worden’.51 De bekende filmcriticus L.J. Jordaan
noemde in hetzelfde blad het verbod van Höppener een uiting van ‘een absurde
dictatuur’, een ramp voor televisiekijkers waarvan de omvang zich nog nauwelijks
liet afmeten.52
In de perscommentaren werd verder de nadruk gelegd op het absurde karakter van
de situatie. De verantwoordelijkheid voor alle andere televisieprogramma's - toneel,
cabaret, variété, ballet, interviews - berustte bij de omroepverenigingen. Alleen voor
de film had de overheid een bijzondere bevoegdheid, en dat terwijl ‘de film, gemaakt
voor vertoning op het grote bioscoopscherm, niet eens zo indringend behoeft te zijn
- in de huiskamer niet eens zoveel indruk hoeft te maken - als het speciaal voor de
televisie geregisseerde toneelstuk of variétéprogramma’.53 De filmcensuur voor
televisie miste elke redelijke grond, aldus Het Vrije Volk. ‘Waarom ook dit stuk
beleid niet aan de omroepverenigingen overgelaten? [...] Na deze ervaring moet het
Televisiebesluit zo worden veranderd, dat de minister niet meer bevoegd is tot enige
censuur. Hij heeft de weelde van deze bepaling niet kunnen dragen’.54
Een maand later moest de geplaagde staatssecretaris zich verantwoorden tegenover
de Tweede Kamer. Höppener toonde zich verbaasd dat zijn beslissing aanleiding
gegeven had tot zulke ‘emotionele exclamaties’ in de Kamer en in de pers. Want had
de Kamer niet zelf een jaar eerder, bij het ontwerp van het Televisiebesluit, benadrukt
dat alleen films voor ‘alle leeftijden’ in aanmerking mochten komen voor
televisie-uitzending en dat voor alle overige films dispensatie moest worden
aangevraagd? En had diezelfde Kamer er toen bovendien niet bij de minister op
aangedrongen zeer voorzichtig te zijn met het verlenen van die dispensatie?55
Höppener meende daarom dat hem in de dagbladpers ten onrechte de rol van
kindermeisje of televisievoogd werd toegedacht - ‘een rol, die mij zeker niet bijzonder
ligt’.
Terugblikkend meent ook Rengelink dat het niet Höppener zelf is geweest die
achter het verbod zat. De staatssecretaris, die verder ‘weinig indruk’ op hem had
gemaakt, zal onder grote druk hebben gestaan van de rooms-katholieke hiërarchie,
die nog steeds een machtsfactor van betekenis was in Nederland. Opmerkelijk was
namelijk volgens Rengelink, dat het verbod niet een film betrof die zou worden
uitgezonden door de neutrale NTS, maar door de socialistische VARA. Het is
verleidelijk het verbod te zien als een symptoom van de toenemende spanningen
tussen de op politiek nivo coöpererende katholieken en socialisten.56 Halverwege de
jaren vijftig was de rooms-rode samenwerking namelijk scheuren gaan vertonen.
Kon het bisschoppelijk mandement van 1954, waarbij het katholieken onder meer
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ernstig werd ontraden regelmatig naar uitzendingen van de VARA te luisteren, worden
beschouwd als een krampachtige paniekreactie op de katholieke verkiezingsnederlaag
van 1952 en veranderingsverschijnselen binnen de roomse zuil, ook dit incident kan
tegen eenzelfde achtergrond worden verklaard. De verkiezingen van 1956 werden
grotendeels bepaald door de emoties die het mandement had losgemaakt. Menig
socialistisch spreker kreeg het in het katholieke zuiden zwaar te verduren. De PvdA
won en kreeg 50 zetels, één meer dan de KVP, waarmee het duidelijk was dat het
politieke offensief van de roomse geestelijkheid was afgeslagen.57 De KVP rekte de
formatie eindeloos - die duurde vier maanden, tot dan toe de langste in de geschiedenis
- maar het kwam uiteindelijk toch weer tot een ‘kabinet op brede basis’. De
rooms-rode samenwerking was broos en zou in 1958 roemloos ten onder gaan. Het
is dan ook verleidelijk te denken, dat het door Höppener uitgevoerde verbod wederom
een paniekreactie was van de verzuilde elites op de waargenomen en negatief ervaren
veranderingen.
De emotionele reactie van Rengelink, die in zijn functie van
VARA-televisiesecretaris op het scherm verscheen, maar liet doorschemeren ook
namens de overige omroepen te spreken, is eveneens te verklaren tegen deze
achtergrond. Het katholieke veto was voor hem de druppel die de emmer deed
overlopen. Al langer had men zich in televisiekringen geërgerd aan de pogingen van
de overheid (lees: het door de KVP beheerste departement van OKW, waaronder het
omroepbeleid viel) om meer greep te krijgen op de televisie-programma's. Wat de
omroepen, die hun autonome positie koesterden, vooral tegen de borst had gestuit,
was een bepaling in het Televisiebesluit 1956 volgens welke de overheid inspraak
had gekregen in de samenstelling van het NTS-bestuur. Aan het algemeen bestuur
waren drie vertegenwoordigers uit het culturele milieu toegevoegd, die door de
minister van OKW werden benoemd. Ook één van de vijf dagelijkse bestuursleden
werd aangewezen door de minister. (Krachtens een belangrijke wijziging van het
Televisiebesluit in 1958 zou ook de NTS-voorzitter door de Kroon worden benoemd).
Het voorstel van Cals om zelfs een gedelegeerde in televisiezaken te benoemen was
tijdens de debatten in de Tweede Kamer in 1955 op grote bezwaren gestuit. Volgens
de motie-Bruins Slot (AR) werd de gedelegeerde, die een veel te grote machtspositie
zou innemen, vervangen door een ambtenaar van het departement. De omroepen
zagen deze ontwikkelingen als infiltratie van de overheidsbemoeienis in de NTS.
Dit was in strijd met het systeem van de vrije omroep. De minister wenste de
verantwoordelijkheid voor het aanwijzen van bestuursleden blijkbaar niet meer alleen
bij de omroepen te leggen, en als zodanig beschouwden velen het tevens als een blijk
van wantrouwen jegens het zelfstandige beleid van de omroepbesturen. Dit alles zat
Rengelink dwars toen hij de kijkers uitleg gaf over het verbod.58
De felle reacties in de pers tenslotte komen vooral voort uit onvrede met
bevoogding en afkeer van staatsinvloed. Veel commentatoren gebruikten termen als
censuur en dictatuur. Het veto van Höppener kwam nog geen maand na de Russische
inval in Hongarije, een gebeurtenis die in Nederland veel emoties had losge-
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maakt. Het anticommunisme leefde sterk in deze periode. Maar het zal vooral de
gedachte aan de bezetting zijn geweest, en dan vooral aan het misbruik en de
manipulatie van de massamedia door de Duitsers, die het verzet tegen de beslissing
van Höppener motiveerde. Dat blijkt onder meer uit de woorden van jonkvrouwe
Wttewaal van Stoetwegen, die op donderdag 21 december in de Tweede Kamer een
gloedvol betoog hield, waarin ze de argumenten die eerder in de dagbladpers te lezen
waren nog eens op een emotionele manier naar voren haalde: ‘Verboten! Een woord
waar wij allemaal iets van krijgen, Mijnheer de Voorzitter!’
Hoe het ook zij, de bestaande regeling was onbevredigend, zo gaf ook Höppener
toe in de Kamer. Er diende snel naar een praktische oplossing te worden gezocht.
Niet alleen was de uitzonderingspositie van films ten opzichte van toneel en cabaret
en dergelijke op zijn minst merkwaardig te noemen, ook konden televisie-uitzendingen
van buitenlandse films zonder meer worden opgevangen; ‘hiervoor kan enige selectie
vanuit Nederland natuurlijk niet worden toegepast’. Daarom kondigde de
staatssecretaris aan zo spoedig mogelijk met de NTS in onderhandeling te treden om
tot een bevredigende oplossing te komen.59
Het NTS-bestuur gooide het bij die onderhandelingen over de pragmatische boeg.
Er waren al zo weinig films om uit te kiezen, en indien de staatssecretaris dit beleid
wilde blijven volgen, dan konden de kijkers de wekelijkse filmavond waarnaar de
omroepen streefden wel vergeten. De filmkeuzecommissie van de NTS moest toch
‘een goede 18 jaars film kunnen kiezen boven een prul voor alle leeftijden’. Daarbij
kon de staatssecretaris heus wel vertrouwen op ‘voldoende moreel gevoel en artistiek
inzicht’ bij de leden van die filmkeuzecommissie.60 Höppener zwichtte voor deze
argumenten, en op 10 januari 1957 sloot hij met het NTS-bestuur een gentlemen's
agreement. De gewraakte bepaling in het Televisiebesluit bleef ongewijzigd, maar
ontheffing hoefde niet meer te worden aangevraagd voor het uitzenden van films,
die niet voor alle leeftijden toelaatbaar werden geacht. De staatssecretaris verleende
‘algemene dispensatie’, op voorwaarde dat dergelijke films pas na 21.00 uur zouden
worden uitgezonden en duidelijk vooraf op het scherm en in de programmagidsen
werd aangekondigd dat de film niet voor alle leeftijden geschikt geacht werd.61 In
oktober 1959 werd het uitzendtijdstip voor films ‘boven de veertien’ vervroegd naar
20.30 uur. Hoewel de NTS en de omroepverenigingen wel verplicht bleven de
staatssecretaris vooraf op de hoogte te stellen van de aard en inhoud van de films die
zij wensten uit te zenden, zodat nader overleg mogelijk bleef, betekende het agreement
feitelijk, dat de keuze van films en de verantwoordelijkheid voor het uitzenden ervan
bij de omroepen kwamen te liggen.62
Dit incident kan worden beschouwd als symptoom van de ideologische uithol59
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ling. De macht van de autoritaire paternalisten van bovenaf werd, onder druk van de
publieke opinie én van de praktische omstandigheden, overgedragen aan de lagere
regionen (de omroepen) en het gezin.

Improvisatie
‘Met weinig ervaring, maar met veel enthousiasme uitgerust, hebben de
televisiemedewerkers der omroepverenigingen zich op de programmaverzorging
geworpen’, aldus het eerste jaarverslag van de NTS over de periode 1951-1953.63
Daarmee lijkt niets te veel gezegd. Als één woord het eerste decennium van de
Nederlandse televisie beschrijft is het wel: improviseren. Een opleiding voor
programmamakers zou pas in 1961 starten. Maar 10 jaar eerder, terwijl Philips het
Bussumse kerkgebouwtje ‘Irene’ ombouwde tot de eerste Nederlandse televisiestudio
- het blijft overigens van een opmerkelijke symboliek dat de eerste Nederlandse
televisie-studio's werden ondergebracht in voormalige kerkgebouwen - werden in
de Hilversumse radiostudio's van de omroepverenigingen kamertjes vrijgemaakt
‘waarin drie of vier mensen, achter een deur waarop haastig met krijt “televisie”
stond geschreven, wanhopig en verwoed bezig waren het eerste programma voor
hun omroep samen te stellen’.64
Televisie, nu uitgegroeid tot een reusachtig continubedrijf, was in die eerste jaren
‘piepklein [...] zo klein, dat je de hele Nederlandse televisie aan één lange tafel kon
verenigen’.65 De meeste ‘televisiepioniers’ waren afkomstig van de
omroepverenigingen en hadden dus enkel ervaring met het maken van radio. Voor
een eerste kennismaking met de mogelijkheden van het nieuwe medium werden ze
naar Engeland gestuurd, waar ze bij de BBC een spoedcursus televisie kregen die
drie weken duurde. Terug in Hilversum werd de technische kennis bijgespijkerd door
Philipsmensen als Erik de Vries. Avonden lang zaten de aspirant-programmamakers,
‘in een prille eensgezindheid en ieder zuilenstelsel negerend’ met elkaar te debatteren,
om zich tenslotte onwennig, onervaren maar uiterst gemotiveerd in het spannende
televisie-avontuur te storten.66
Uit de talloze herinneringswerkjes van mensen die bij de eerste
televisie-uitzendingen betrokken waren, blijkt dat de verzuilde politiek, die televisie
op bestuurlijk niveau zo bepaalde, op de werkvloer nauwelijks een rol speelde. Het
ging de jonge programmamakers, zoals treffend verwoord door regisseur Willy van
Hemert, vooral om de uitdaging van ‘live-uitzendingen, persoonlijke betrokkenheid
van ieder, die er aandeel in had, 't telkens ontdekken van nieuwe mogelijkheden,
combinatie met film, vastleggen op telerecording, toveren met te kleine ruimten die
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grote ruimten moesten suggereren, en vooral die spanning: nu gaan we de lucht in,
nu is er geen terug meer. Aan het eind, als het gelukt was, als iedereen zwetend en
doodop het kantinetje inliep, waar de eerste telefoontjes binnenkwamen, dan vielen
we elkaar om de hals en als je dan thuiskwam was er altijd weer die verbazing, dat
ze het thuis ook werkelijk gezien hadden, details die je jezelf amper herinnerde. Een
heerlijke, geïnspireerde tijd vol schietgebedjes’.67
Het enthousiasme van de vroege programmamakers kon niet verhullen dat de
televisie-uitzendingen in de eerste helft van de jaren vijftig door de gebrekkige
techniek waarmee moest worden gewerkt, een erg primitief en geïmproviseerd
karakter droegen. De onzekerheid over de toekomst als gevolg van de besluiteloosheid
van de overheid - pas in 1955 werd duidelijk dat definitieve invoering een feit was
- leidde er immers toe dat de omroepverenigingen, die het televisie-experiment uit
eigen zak betaalden, de investeringen beperkt hielden. Omdat magnetische
beeldregistratie nog niet mogelijk was (pas in 1961 kreeg de NTS de beschikking
over een videorecorder waarmee vanaf 1966 ook kon worden gemonteerd) werden
de meeste programma's live vanuit de studio uitgezonden. Buitenuitzendingen waren
mogelijk door de door Philips beschikbaar gestelde reportagewagen, maar dergelijke
programma's waren dermate omslachtig en kostbaar dat de wagen alleen werd ingezet
bij bijzondere evenementen zoals belangrijke sportwedstrijden en koninginnedag.
Geen wonder dat de recensenten in de dagbladen, die de verrichtingen van de
eerste lichting programmamakers op het beeldscherm nauwlettend volgden, zo gauw
het nieuwtje er af was, begonnen te klagen over de kwaliteit van de programma's.
‘Voor ons gevoelsleven is de TV nog niet een “monsieur”, die meetelt.... zoals de
krant,’ schreef dr J.A. Leerink in Het Nieuws van de Dag in 1953, terugblikkend op
het tweede seizoen. ‘Slaafse reproducties van succesvertoningen uit de toneelzaal,
filmactualiteiten in de trant van de bioscoopjournaals - dit alles is goede “bladvulling”,
maar kan ons niet warm maken voor het medium televisie. Het brengt ons hoegenaamd
niets nieuws. [...] Dat de Nederlandse TV weinig tot ons spreekt, komt voornamelijk,
doordat zij zich te angsvallig bepaalt tot “vertoningen”, feitenmateriaal, ruwe
grondstof. In de programma's zit (doorgaans) te weinig persoonlijkheid, te weinig
“pep”’.68
In het midden van de jaren vijftig begon er in deze situatie geleidelijk verbetering
te komen. Het aantal zenduren werd uitgebreid, er kwam meer studioruimte
beschikbaar en er werd nieuwe, modernere technische apparatuur aangeschaft. Maar
de belangrijkste impuls werd gegeven door de nieuwe mensen die werden
aangetrokken. Jonge mensen met een verschillende achtergrond die geïntrigeerd
geraakt waren door het nieuwe medium dienden zich aan. Onder hen bevond zich
de journalist Jan Vrijman, die er persoonlijk voor zorgde dat de Nederlandse televisie
een flinke dosis ‘pep’ zou krijgen, zij het niet op een manier waar Het Nieuws van
de Dag op zat te wachten. Hoewel: in hetzelfde artikel waarin dr Leerink wees op
het gebrek aan ‘pep’ en ‘persoonlijkheid’ in de Nederlandse televisieprogramma's,
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pleitte hij tevens voor een veel grotere nadruk op het ‘menselijke element’, dat ten
slotte ‘meer boeit dan alle ogenpracht’. Een programma moest volgens hem prikkelen
tot instemming of verzet. ‘Het slechtste TV-programma is niet dat, waaraan we ons
ergeren, maar dat, wat ons onverschillig laat’, zo besloot Leerink zijn betoog. En die
woorden moeten Jan Vrijman uit het hart zijn gegrepen.

Dag Koninginnedag
Jan Vrijman werd in 1925 geboren als Jan Hulsebos in de Amsterdamse Jordaan.
Zijn vader, eigenaar van een loodgietersbedrijfje, was liberaal, zijn moeder socialiste.
Boven de radio hingen de VARA-troffel en het AVRO-lepeltje vreedzaam naast
elkaar. De jaren dertig ervoer hij als een weerzinwekkende tijd. ‘Wij kinderen van
de jaren dertig en de plus-fourties vormden een generatie die opgroeide in de schaduw
van oude lieden,’ zo schreef Vrijman in een ongepubliceerd, autobiografisch
manuscript. ‘De naam van de oude Colijn hing ons, als van een toornig God,
voortdurend boven het hoofd, de oude mevrouw Boudier-Bakker klopte aan onze
deur. Aan de schoolwanden zagen de verstorven tronies van fiere Bataven, Hollandse
graven en vaderlandse vorsten op ons neer; het lieve oudevrouwenportret van
koningin-moeder Emma bood nog het meest eigentijdse portret’.69 Vrijman stikte
bijna in de onbetwistbaarheden en onomstotelijkheden van de vooroorlogse
samenleving, de onaantastbaarheid van het gezag en de rigide klassenmaatschappij.
‘Toen kwam de oorlog en als een vermolmde kast zakten alle Onverbiddelijkheden
in elkaar. Rotsvaste levensregels sloegen nergens meer op, onze helden werden
belachelijk, oude waarheden bleken leugens, vertegenwoordigers van vrijheid en
cultuur, steunpilaren der maatschappij, pleitbezorgers van het menselijk geweten
schudden lachend de hand van misdadigers’.70 ‘De oorlog was mijn bevrijding’,
beweert Vrijman later in talloze interviews. Tijdens de bezetting koos hij voor het
communisme, want dat ‘waren de enigen die echt wat deden’. Hij werd even een
extreem stalinist en verrichtte - onder zijn verzetsnaam ‘Vrijman’ - hand- en
spandiensten voor de illegale Waarheid. Na de bevrijding trad hij toe tot de redactie
van die inmiddels gelegaliseerde krant. Maar in 1947 komt het tot een breuk en wordt
hij geroyeerd als lid van de CPN en ontslagen bij De Waarheid.
De verwarde periode die volgde karakteriseert Vrijman zelf als ‘woedend op alles’.
Hij is diep teleurgesteld over het uitblijven van het even in brede kring verwachte
‘nieuwe en fantastische Nederland’, waarin alle revolutionaire waarden van het verzet
zich zouden gaan manifesteren. De vooroorlogse normen waren taai genoeg om vijf
oorlogsjaren te doorstaan, zodat na de bevrijding gezag en orde weer op vertrouwde
wijze konden worden hersteld. Zwaar gedesillusioneerd weigerde Vrijman tijdens
de politionele acties zijn dienstplicht te vervullen, wat hem op een half jaar
gevangenisstraf kwam te staan. Als ex-bajesklant en ex-communist bleek het
vervolgens in herrijzend Nederland niet gemakkelijk om aan de bak te komen.
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Op los-vast-basis grasduinen in de journalistiek was zo'n beetje de enige mogelijkheid
om nog brood op de plank te krijgen, zodat Vrijman begon te schrijven voor alle
mogelijke blaadjes.
Het geestelijke klimaat in de ‘jaren van tucht en ascese’ - het conformisme, de
consensus over wat kon en wat niet kon onder alle lagen van de bevolking en de
afkeer van alles wat afweek, zoals kunstenaars en communisten - benauwde hem
omdat het zo sterk leek op de jaren dertig. Hij deed er dan ook alles aan om die in
zo'n brede kring aanvaarde ‘formele werkelijkheid’ te ontluisteren. Onder het
pseudoniem Jean Journaille ging hij in Vrij Nederland en Het Parool tekeer tegen
het culturele en politieke establishment van die dagen. Hij nam het op voor zijn
artistieke vrienden, de ‘experimentele’ kunstenaars Lucebert, Kouwenaar, Elburg,
Campert, Vinkenoog, Corneille, Constant en Appel. Uit onvrede met de formele
werkelijkheid ging Vrijman op zoek naar een ‘andere werkelijkheid’, hij wilde een
‘illegale realiteit’ openbaren, die niet in de geformaliseerde media - de kranten, de
weekbladen of de radio - tot uitdrukking kwam. Niet zozeer om te shockeren, maar
om het grote publiek de ogen te openen. ‘Alles wat ik deed zag ik steeds gelegitimeerd
door het idee dat ik de wereld er een beetje mee verbeterde’, heeft hij ooit gezegd.
Maar het publiek reageerde over het algemeen verbaasd, geërgerd of zelfs geschokt.
Inmiddels was Vrijman bevriend geraakt met Ed van der Elsken, een jonge
fotograaf die hij had ontmoet in de donkere kamer van Ad Windig. Ze besloten samen
reportages te maken. Eén van de eerste resultaten van die samenwerking was een
geruchtmakend portret van Karel Appel in Vrij Nederland in januari 1955. Om het
idee van de Heilige Kunst enigszins te nuanceren had Vrijman aan Appel de beroemd
geworden opmerking ‘ik rotzooi maar een beetje an’ ontlokt, waarmee hij zich de
woede van de kunstcritici en ingezonden-brievenschrijvers op de hals haalde.71
Datzelfde jaar vestigde Vrijman met een reportage over de ‘Nozems van de
Nieuwendijk’ definitief zijn naam als lastpak.72 Zeker toen één van de door Van der
Elsken geportretteerde jongeren een proces tegen Vrij Nederland aanspande omdat
hij zich geheel niet kon vinden in de beschrijvingen van Vrijman. Uit de talloze
ingezonden brieven die ten burele van Vrij Nederland belandden, sprak vooral
verbijstering; waarom kreeg die ontspoorde jeugd zo veel en zulke serieuze aandacht?
De reportages van Vrijman en Van der Elsken hadden de aandacht getrokken van
Leen Timp, die als cameraman en regisseur bij de AVRO-televisie werkte. Timp,
opgeleid als reclame-ontwerper aan de Haagse Kunstacademie, was een van die
begeesterde jonge mensen die de televisieprogramma's medio jaren vijftig een
creatieve impuls wilden geven. Hij vroeg Vrijman en Van der Elsken of ze reportages
voor de televisie wilden komen maken. Die hadden daar wel oren naar. Aanvankelijk
stelde Timp voor, dat ze eenvoudigweg de foto's van Van der Elsken als beelmateriaal
zouden kunnen gebruiken, terwijl Vrijman daar wat gesproken tekst onder zou zetten.
Maar Van der Elsken vond dat onzin, die wilde gaan filmen. Omstreeks 1956 maakten
Van der Elsken en Vrijman hun televisiedebuut. Al snel
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trok de eerste zich terug om zich weer op de fotografie te gaan toeleggen. De journalist
Vrijman was echter gegrepen door het medium televisie. Hij begreep dat hij zijn
‘verborgen werkelijkheid’ veel directer met beelden kon weergeven dan met het
geschreven woord. Bovendien had hij Joes Odufré ontmoet, een jonge regisseur in
dienst van de VPRO-televisie, met wie hij het goed kon vinden.
Vrijman had nog steeds een levendige interesse in de ‘moderne jeugd’, en toen
Odufré op 31 januari 1957 voor de VPRO een anderhalf uur durend programma over
jazzmuziek regisseerde, greep hij de kans enkele van deze jongeren voor de camera
te halen. Het programma kreeg in de pers goede kritieken. Odufré, die het experiment
niet schuwde, ‘deed suggestief werk met de camera's, zodat alleen visueel al veel te
genieten viel’.73 De zwarte toneelspeler Otto Sterman vertelde ‘op de hem eigen
indringende wijze’ het levensverhaal van Charly Parker. Ook de muzikale bijdragen
van het sextet van ‘de muzikale tekenaar’ Frits Müller en het combo van Toon van
Vliet vielen bij de meeste televisierecensenten in goede aarde. Alleen de interviews
van Vrijman met enige jeugdige jazzliefhebbers - ‘jongeren [...] die niet bepaald
representatief voor onze jeugd waren’74 - vormden een smet op het programma. De
ondervraagden stonden ‘te pal’ voor de lens opgesteld en Vrijman gooide de
uitzending in de war door ze ‘buiten beeld in slecht Nederlands verwarde
kruisverhoren op te leggen’.75
Een week later maakte Vrijman het volgens veel televisierecensenten nog bonter.
Samen met Leen Timp maakte hij, onder de titel De jeugd van tegenwoordig voor
de AVRO-televisie live een portret van de zogenaamde ‘Leidseplein-jeugd’. Vrijman:
‘Dat zag ik als een nieuw type nozem; keurig gekleed, élitair, pseudo-intellectueel.
Ze doorbraken alle gedragsregels die toen [...] golden. Ze rookten hash, toen nog
kief geheten. En ze gingen met elkaar naar bed, wat toen voor tieners heel bijzonder
was’.76 Onmiddellijk na de uitzending stonden de telefoons roodgloeiend. Woedende
kijkers meenden dat de AVRO nooit had mogen suggereren dat dit ‘onze Nederlandse
jeugd’ was. De reacties in de pers waren overwegend negatief. Opvallend is de
buitengewoon afwijzende manier, waarop in de meeste kranten over deze jongeren
werd geschreven: ‘pleinvuil’ noteerde de Volkskrant zelfs. Vrijman: ‘Dat is een der
eerste doorbraken geweest in de voorstelling van typisch Nederlandse leefgewoonten
volgens een formeel beleden werkelijkheid: het was een stuk Nederlandse
werkelijkheid, maar een andere’.77
In de zomer van 1957 zette Vrijman een nieuw programma-idee uiteen aan dominee
J.A. van Nieuwenhuijzen, het hoofd van de VPRO-televisiesectie. Hij wilde een
reeks programma's maken onder de titel Ik heb u lief, mijn Nederland, waarin hij
wilde laten zien ‘wat een geweldig land Nederland toch eigenlijk was’. In
afzonderlijke delen zouden steeds bepaalde aspecten uit onze nationale geschiedenis
worden belicht. Dat Vrijman daarbij een onconventionele invalshoek voor ogen had,
verbaasde niemand. ‘Ik wilde eens een andere Nederlandse werkelijkheid to-
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nen in plaats van dat traditionele Polygoonbeeld, van een land waar niets gebeurde
en de zon altijd scheen’. Van Nieuwenhuijzen, volgens Vrijman ‘een heel vrijzinnige,
progressieve en humanistische dominee’ was razend enthousiast, en stemde toe.
Samen met regisseur Joes Odufré begon Vrijman aan de voorbereiding van het eerste
deel, onder de titel Dag Koninginnedag.
In het VPRO-programmablad Vrije Geluiden schreef Vrijman wat Odufré en hij
met Dag Koninginnedag beoogden. ‘We willen herinneringen oproepen aan
Koninginnedagen, zoals we die in bijna een halve eeuw hebben gekend. We willen
laten zien, hoe die Koninginnedagen hun tijd weerspiegelen - het sociale leven van
die tijd, de economie, de politiek, het amusement. We willen dat doen met de kijk
van nu. We willen nagaan, wat de betekenis was van Koninginnedag’.78
Inmiddels was - als gevolg van de vakantieperiode vrij laat - in het gezamenlijk
overleg van de omroepverenigingen de vraag aan de orde gekomen, op welke wijze
de verjaardag van prinses Wilhelmina (31 augustus) op televisie moest worden
gevierd. Aanvankelijk werd gedacht aan een kort filmprogramma over het leven van
Wilhelmina, maar daarover bleek te weinig filmmateriaal voorhanden te zijn. Men
vroeg zich af of Dag Koninginnedag dat door de VPRO al was aangekondigd, niet
als nationaal programma kon worden uitgezonden. VPRO-regisseur Jack Dixon legde
daarop in de vergadering kort de aard van het programma uit. Na een telefonische
bespreking met Van Nieuwenhuijzen, die op vakantie was, gingen alle omroepen
met deze oplossing akkoord.
Ook programmacommissaris Rengelink was op vakantie, en toen hij terugkeerde,
liet hij zich persoonlijk nog eens door Jack Dixon voorlichten over de inhoud van
het programma. Hij vroeg zich af of Joes Odufré, die met de regie van het programma
was belast, wel ‘voldoende zwaar’ voor die taak was.79 Maar aangezien de
sectiehoofden geen bezwaar tegen Odufré hadden, ging Rengelink akkoord. De
uitvoering van het programma werd dus volledig toevertrouwd aan de
VPRO-televisiesectie, maar het zou worden uitgezonden onder de vlag van de NTS.
Er was tot dusver geen reden tot ongerustheid, zo schreef Rengelink achteraf, vooral
niet omdat ook dominee Van Nieuwenhuijzen, ‘die bekend staat als een rustig en
weloverwogen man’, er geen bezwaar in zag.80
Twee dagen voor de uitzending was die gerustheid plotseling verdwenen. Vrijman
wilde namelijk in het programma aandacht besteden aan de muiterij op de Zeven
Provinciën in 1933. Hij kende een van de muiters, Maud Boshart, die hij had benaderd
met de vraag of hij zijn verhaal niet voor de televisiecamera's wilde komen vertellen.
Volgens Vrijman luisterde de BVD de telefoon af van Boshart, die destijds een
belangrijke functie vervulde in de communistische Eenheids Vakcentrale (EVC). Op
29 augustus ontving Rengelink een mededeling van Schade van Westrum, het hoofd
van ... OK&W, ‘dat op zaterdagavond in het televisieprogramma iemand zou
verschijnen die had deelgenomen aan de opstand op de Zeven Provinciën en die nu
een functie in de EVC in Rotterdam had’.81 Hierdoor onaan78
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Jan Vrijman tijdens de uitzending van Dag Koninginnedag in gesprek met oud-Lombokstrijder Barend
Lahstein. Foto: AVAC-Fotoarchief.

genaam verrast belde Rengelink onmiddellijk met de inmiddels van vakantie
teruggekeerde Van Nieuwenhuijzen en vertelde hem, dat Boshart niet in het
programma mocht optreden. Van Nieuwenhuijzen zegde dat ogenblikkelijk toe.
Rengelink was verwonderd dat er in het programma blijkbaar live-interviews waren
gepland, in zijn ogen een ‘moeilijk liggend feit’ waarover hij nooit door de VPRO
was geraadpleegd.
Dag Koninginnedag, door de omroepster aangekondigd als ‘een programma met
veel vreugd en een tikkeltje weemoed over de 31ste augustus, die altijd in onze
herinnering zal voortleven als “Koninginnedag”’, werd ingeleid door jonkheer mr
A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, de laatste gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië. Rechtstreeks vanuit de studio sprak hij een gelukwens uit voor de
jarige prinses Wilhelmina, waarna het feitelijke programma aanving. Na het
openingslied, een zoetsappige ballade gezongen door Peter van Hattum die zichzelf
daarbij op een harpje begeleidde, begon de commentaarstem in de trant van een
sprookje - ‘Lang, lang geleden, was er een koning, die heerste over een klein, maar
dapper land’ - over de voorouders, geboorte en jeugd van Wilhelmina te vertellen.
Op het scherm werden foto's en oude filmbeelden vertoond van de jonge prinses en
haar familie. Na een minuut of tien veranderde het commentaar van teneur: ‘Het was
natuurlijk niet allemaal rozengeur en maneschijn’. Verteld werd

Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig

276
over de veldtocht van generaal Van Heutsz op Atjeh in 1898, en over de slachtpartij
op het eiland Lombok vier jaar eerder. Een voormalige Lomboksoldaat, Barend
Lahnstein, die in de strijd zijn linkerarm verloren had, zat in de studio en werd live
door Vrijman ondervraagd. De krasse 87-jarige sprak verbitterd over zijn tijd in
Indië, en bezigde ruwe taal. Zo had hij het over ‘dat zwarte zootje’, ‘die troep van
de radja’ en ‘de zwarten over de kling jagen’.82 Ook vertelde Lahnstein dat de strijd
niet voor de vrijheid werd gevoerd, maar omdat ‘Holland immers de ping-ping van
Indië nodig had’.83
Verderop in het programma kwam de 86-jarige socialistische pionier en het
oudkamerlid Kornelis ter Laan aan het woord, eveneens in de studio door Vrijman
ondervraagd. Hij beschreef verontwaardigd hoe tijdens de Oranjefeesten in 1898 zijn
woning in Delft door een woedende menigte oranje werd geschilderd, omdat hij
weigerde de vlag uit te steken. ‘En in het jaar 1913 werd hij, door Koningin
Wilhelmina, benoemd tot burgemeester van Zaandam; de eerste rooie burgemeester
in Nederland’.
Zo kabbelde Dag Koninginnedag voort. Afgewisseld met cabaret en liedjes uit
die dagen, kwam het drankmisbruik aan de orde, de opkomst van het feminisme, de
spoorwegstaking van 1903, Pisuisse en Max Blokzijl, de Eerste Wereldoorlog, de
revolutiepoging van Troelstra, de drooglegging van de Zuiderzee en de crisisellende.
Dan komt de muiterij op de Zeven Provinciën ter sprake. In de studio werd de
49-jarige Martinus Dooyeweerd, die ten tijde van de muiterij als korporaal-machinist
op de Zeven Provinciën werkte, ondervraagd door Vrij Nederland-journalist Tom
Pauka. Dooyeweerd was voor zijn aandeel in de muiterij destijds tot negen jaar
gevangenisstraf veroordeeld, een beslissing die hij voor het scherm aanviel. Hij zei
verder, dat de muiterij het gevolg was van een voor het marinepersoneel
aangekondigde loonsverlaging: ‘Protestvergaderingen waren hiervan het gevolg. Er
werd ons toen beloofd, dat de loonsverlaging niet door zou gaan. Kort daarop moesten
alle schepen, die toch konden varen, zee kiezen, waarop toch de loonsverlaging werd
afgekondigd. Dienstweigering op zee zou muiterij betekenen. De inheemse
bemanningsleden, die tien maal in de meerderheid waren, maakten zich toen meester
van het schip. De blanke bemanningsleden waren tegen deze overmacht niet
opgewassen. Wij zijn overgebracht naar het eiland Onrust en gevangen gezet in een
afgekeurd quarantainestation. Daar zijn wij zeer slecht behandeld. Toen echter de
datum, waarop het proces in Soerabaja zou worden gevoerd, naderde, kregen wij de
lekkerste dingen te eten, zoals kip en fruit zodat wij toch vooral gezond voor de
rechter zouden verschijnen. De vliegenier, die de bom op het schip heeft gegooid en
die daartoe volgens zijn eigen verklaring opdracht had ontvangen, is later opgeborgen
in een zenuwinrichting’.84 Pauka nam vervolgens met Dooyeweerd een lijst door met
namen van andere betrokken bemanningsleden, waarbij hij toelichting gaf met
opmerkingen als ‘die is fout geweest in de oorlog ...’, ‘die is dood ...’ of ‘die is lid
van de CPN’.85
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Dag Koninginnedag eindigde met een op film vastgelegd optreden van Wim Kan,
die in een reconstructie van een koninginnedag, zoals die zich in 1943 moet hebben
afgespeeld in een Birmaans gevangenenkamp, gehuld in kamptenue, de ‘onbekende
liedjes’ zong, waarmee hij destijds zijn kampgenoten ‘tot in het hart moet hebben
geraakt’.86
Minister van Staat jhr mr A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer keek na
zijn optreden voor de camera's in de studio via een studiomonitor naar het verdere
verloop van het programma, in gezelschap van de AVRO-voorzitter jhr Th. Roëll
(die tevens penningmeester van de NTS was en in die laatste functie de hoge gast
had ontvangen) en dominee J.A. van Nieuwenhuijzen. Bij het interview over de
Zeven Provinciën uitte mr Tjarda - die zelf geen televisie had; Dag Koninginnedag
was het eerste televisieprogramma dat hij zag - zijn ontstemming. Hij werd ‘bijzonder
opgewonden en verontwaardigd’ en vroeg zich af hoe het mogelijk was, dat ‘dergelijke
volksvergiftiging werd uitgezonden’. Ook jonkheer Roëll was zeer ontstemd. Hij
kon zich niet beheersen en liep de kamer uit, waarin hij met zijn hoge gast de
uitzending volgde.87 Na een woordenwisseling met een televisiefunctionaris van de
VPRO en met de woorden ‘dat deze muis nog wel een staart zou hebben’ verliet
Roëll de studio.88
Vrijman: ‘De uitzending verliep geweldig, precies zoals Odufré en ik het gewild
hadden. Odufré zat in de regieruimte en ikzelf liep over de studiovloer om alles te
regelen. Er zat geen foutje in. Alles kwam precies op tijd, de interviews verliepen
vlekkeloos. Toen ging het rode licht uit, het teken dat de uitzending was afgelopen.
Joes komt uit de regiekamer en riep: het was fantastisch! We omarmden elkaar, we
dansten door de studioruimte, de gang op ... en daar zien we een zwijgzame stoet
keurig geklede maar woedend kijkende hotemetoten langzaam de trap af dalen. Onder
hen jonkheer Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, die ons uiteraard voorbijliep
zonder iets te zeggen’.
De gevolgen zijn bekend. Daags na de uitzending, op zondag 1 september 1957,
werd via de radionieuwsdienst bekend gemaakt dat staatssecretaris Höppener een
onderzoek gelast had naar ‘bepaalde uitlatingen’ die zouden zijn gedaan in Dag
Koninginnedag. Op maandag viel vrijwel de gehele Nederlandse dagbladpers
schuimbekkend over de makers heen. ‘Onbeschoft’, ‘grove laster’, ‘een rode rel op
Oranje-avond’: het programma werd unaniem veroordeeld. Maar Höppener moest,
na een gesprek met het NTS-bestuur, al snel concluderen dat er niets was gebeurd
dat gevaar had opgeleverd voor ‘de veiligheid van de Staat, de openbare orde of de
goede zeden’. En toen de NTS nog diezelfde maandag verklaarde het ‘ten zeerste’
te betreuren dat er een ‘volstrekt onaanvaardbaar’ nationaal programma was
uitgezonden, en aankondigde maatregelen te zullen treffen ‘teneinde herhaling van
dergelijke fouten te voorkomen’, beschouwde de staatssecretaris de zaak dan ook
als afgedaan.
Die maatregelen werden getroffen. Dag Koninginnedag had namelijk bewezen
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dat aan rechtstreekse interviews grote gevaren kleefden. Het programma was live
uitgezonden en niet vastgelegd, zodat het maar moeilijk kon worden gereconstrueerd.
Het NTS-bestuur concludeerde dat ‘een volledig uitsluiten van risico's slechts mogelijk
zou zijn indien nationale programma's tevoren geheel op film zouden worden
opgenomen’. Een dergelijke procedure was echter veel te duur. Daarom zegde men
de staatssecretaris toe, dat ‘van alle nationale programma's, voor zover dit in de
praktijk mogelijk is, uiterlijk zes weken voor de datum van uitzending aan de leden
van de Programmacommissie een korte samenvatting van de opzet en de inhoud van
het programma schriftelijk ter kennis wordt gebracht, opdat het programma tijdig
door de Programmacommissie kan worden vastgesteld; uiterlijk drie weken voor de
datum van uitzending aan de leden van de Programmacommissie een zover mogelijk
uitgewerkt draaiboek wordt toegezonden waarin in ieder geval zijn opgenomen de
naam van het programma, de naam (namen) van de samensteller(s), de naam (namen)
van de regisseur(s), de namen der medewerkers en de te gebruiken teksten; over
wijzigingen van enige betekenis, welke daarna nog in het draaiboek worden
aangebracht, laten de leden van de Programmacommissie zich voorlichten; van de
uitzending zelve wordt steeds een geluidsopname gemaakt, teneinde ook achteraf
contrôle te hebben over de vraag wat wel en wat niet gezegd is’.89

Besluit
Echt verstrekkende gevolgen hebben de hiervoor beschreven incidenten niet gehad.
In beide gevallen werd de verantwoordelijkheid van de omroepverenigingen uitgebreid
en nog eens benadrukt. Onthullender is echter de context waarin een en ander
plaatsvond. Duidelijk zichtbaar is de in de jaren vijftig nog steeds toenemende
organisatorische verzuiling die af en toe krampachtige vormen aanneemt, met het
Mandement als hoogtepunt. Rondom het nieuwe verschijnsel televisie vond een
voortdurende strijd plaats tussen vernieuwende en behoudende krachten. Ingevoerd
als economische noodzakelijkheid kon niemand vermijden dat televisie, hét symbool
van voortschrijdende modernisering, zich een plaats veroverde in de Nederlandse
samenleving. Een ‘probleem’ dat men op typisch Nederlandse wijze benaderde: door
een verzuilde organisatie, het unieke middel ter bescherming tegen en beheersing
van maatschappelijke veranderingen.
Zowel het debat rond de invoering van televisie als de discussie over de inrichting
van het televisiebestel werd gedomineerd door economische motieven. Wie zou deze
ons door de industrie opgedrongen dure frivoliteit gaan betalen? Op de achtergrond
speelde echter een veel fundamentelere discussie, waarbij voor - en tegenstanders
van de verzuiling lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Met name in kringen
waar het anti-verzuilingssentiment sterk leefde en de roep om politieke vernieuwing
het luidst klonk, werd vrije, onafhankelijke televisie, georgani-
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seerd in een nationale omroep, gezien als een middel waarmee de starre, gesloten
verzuilde samenleving kon worden opengebroken. Maar evenals de
vernieuwingsgezinden die vlak na de oorlog poogden de traditionele verzuilde
verhoudingen te doorbreken, trokken ook de voorstanders van een neutraal
televisiebestel aan het kortste eind. De verzuilde elites slaakten in 1956 dan ook een
zucht van verlichting toen de overheid besloot de televisie, net als de radio, in beheer
te laten-van de traditionele omroepverenigingen Het gevaarlijke medium was in
veilige handen, maatschappelijke rust en orde waren verzekerd.
Want vrijwel iedereen was ervan overtuigd dat het ‘glazen huis der openbaarheid’
maatschappelijke risico's met zich droeg. Niet alleen als de verwerpelijke verbreider
van platte massacultuur, zoals de meeste intellectuelen televisie zagen. Ook het
mogelijk kwalijke gevolg van televisiekijken op met name kinderen baarde velen
zorgen. Maar uit de golf van emotionele kritiek die in 1956 losbarstte, nadat de
staatssecretaris meende vanuit deze gedachte een speelfilm te moeten verbieden,
bleek dat de verzuilde bevoogding een grens had bereikt. Verontwaardigd eisten de
kijkers hun eigen verantwoordelijkheid op, daarin gesteund door de dagbladpers.
Wellicht met het rumoer over het Mandement van twee jaar daarvóór nog in gedachten
stelde de katholieke bewindsman zich soepel op.
Een jaar later demonstreerde Jan Vrijman een ander potentieel ‘gevaar’ van
televisie. Met Dag Koninginnedag bewees hij hoe creatieve, maar vooral suggestieve
televisie traditionele, historische en maatschappelijke zekerheden en opvattingen
over gezag en autoriteit kon ondermijnen. In een overdreven schrikreactie toonde de
pers zich even eensgezind als tijdens het speelfilmverbod, maar schaarde zich aan
de andere zijde, nu ‘de Staat’ en de ‘openbare orde’ in het geding waren in plaats
van de ‘goede zeden’. Overigens niet verwonderlijk voor wie zich de Greet
Hofmans-affaire van een jaar eerder voor de geest haalt.
Het nieuwe medium televisie, met zijn eigen wetten en mogelijkheden, kwam op
weg naar volwassenheid voortdurend in aanvaring met de behoudende verzuilde
krachten. In die conflicten zijn aanzetten waarneembaar tot maatschappelijk-culturele
ontzuiling, het proces waarin ‘het glazen huis der openbaarheid’ in de jaren zestig
zo'n belangrijke rol zou spelen.
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