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1 DECEMBER 2006
Koningin Beatrix Opent Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid

BEELD EN GELUID
u voorstelt. Als eerste kennismaking met de rijkdom van het 
immense archief, en vooral ook: om ermee te spelen. Zelf een keer 
showmaster zijn, soapie of nieuwslezer, zodat u de media niet 
alleen ondergaat, maar ook actief beleeft. 

Kijkt u twee, drie uur per dag tv? En luistert u dan ook nog twee 
uur radio en muziek? In dat tempo zou u 350 jaar nodig hebben 
om alles te zien en te horen wat Beeld en Geluid bewaart. Het 
oudste uit 1896, het nieuwste van een uur geleden. De experience 
is de interactieve samenvatting daarvan, in 15 tentoonstellingen, 
160 schermen en tientallen spelletjes. Nog altijd goed voor 
80 uur plezier (als u alles wilt doen). Deze DVD en dit boekje 
vatten dat weer samen, in een uurtje. Niet genoeg natuurlijk! 
Blijf ons bezoeken!

Pieter van der Heijden
Directeur beeld en Geluid experience

Waar was u op 11 september 2001? Bijna niemand kan zeggen: 
in New York. Toch bent U bijna allemaal ooggetuige van de aan-
slag op het WTC, u vergeet het nooit- maar u was er niet bij. 
U was getuige via de televisie. Net als van het huwelijk van Prins 
Willem-Alexander en Prinses Máxima, wedstrijden van het Neder-
lands elftal of de oudejaarsconference. En, in pyjama misschien, 
van de Fabeltjeskrant of Pipo de Clown.
Via de audiovisuele media delen we onwaarschijnlijk veel met 
elkaar. En daarom is het zo belangrijk dat de programma’s goed 
bewaard worden. Zodat u ze weer kunt zien. Daarvoor zorgt, sinds 
1 december 2006, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 
Hoog boven de 50 archiefkelders van het spectaculaire gebouw 
hangt de Beeld en Geluid experience. De attractie, waarin Beeld 
en Geluid het mooiste, bijzonderste, raarste en ontroerendste aan 
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EEN KLEURRIJKE GREEP UIT DE OMROEPGESCHIEDENIS
In het archief van Beeld en Geluid ligt ruim 700.000 uur aan beeld 
en geluidsmateriaal opgeslagen. Dat zijn bijna anderhalf miljoen 
radio- en televisieprogramma’s, films, documentaires, geluiden, 
reclames en ander materiaal dat ooit op de opnameband is vast-
gelegd. Een enorme verzameling, die nog steeds groeit, elke dag.
Beeld en Geluid herbergt te veel materiaal om in één mensenleven 
allemaal te kunnen zien en te kunnen horen. Maar zoveel bezoekers, 
zoveel sentimenten, televisiefavorieten en programma’s die als on-
vergetelijk worden bestempeld. De één denkt met weemoed terug 
aan Kapitein Plano, de ander aan Theo en Thea of aan de grote 
zaterdagavondspelshows van weleer. Net als de persoonlijke herin-
neringen aan radio en televisie, vormen de gevelpanelen rondom 
het gebouw van Beeld en Geluid een bescheiden weerslag van 

de ontelbare hoogtepunten en belangrijke momenten uit de Neder-
landse omroepgeschiedenis. Deze fragmenten zijn door grafisch 
ontwerper Jaap Drupsteen vereeuwigd in de gekleurde glaspanelen 
met daarop, in reliëf, het televisie- of filmfragment.
Dit boekje is een greep uit de 384 archiefbeelden op de 
2244 glaspanelen. Het vertelt het verhaal achter de uiteenlopen-
de beelden: fragmenten uit succesvolle komedies, kinderseries, 
muziekoptredens, drama’s en spelshows, maar ook van de grote 
gebeurtenissen uit nieuws en sport en belangrijke televisiepersoon-
lijkheden. Een verzameling beelden die de eerste stap kan zijn in de 
ontdekkingsreis door het archief van Beeld en Geluid of juist een
nostalgische en kleurrijke terugblik op de rijke Nederlandse radio- 
en televisiegeschiedenis. 

De kleine foto’s aan de linkerkant van de pagina’s zijn foto’s die door Jaap Drupsteen verwerkt 
zijn in het gebouw. Via de index achterin kunt u opzoeken waar de foto zich bevind op het 
gebouw.  

INDEX

15 MEI 2007
Honderdduizendste bezoeker 
Beeld en Geluid experience
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16 APRIL 1986
Laatste Sterrenshow

WILLEM RUIS’ STERRENSHOW
De persoon van Willem Ruis heeft in de loop der tijd mythische 
proporties aangenomen. Met een carrière als een komeet en een 
onverwachte dood op veel te jonge leeftijd, zijn de voorwaarden 
voor mythevorming ruimschoots aanwezig. 

Ruis’ carrière begint in 1976 bij de KRO. De toen nog keurig in 
pak gestoken heren op televisie vormen een schril contrast met 
de charmante presentator vol jongensachtige bravoure. Bijnaam; 
kissmaster, vanwege zijn neiging kandidaten om de nek te vallen 
en te kussen. In de jaren tachtig gaat Ruis voor de Vara Sterren-
show presenteren, een geesteskind van de presentator zelf en 
een voor die tijd spectaculair programma met veel showballet, 
internationale artiesten en wisselende decors. 

De show is voor zowel Ruis als de Vara een ware ‘tour de force’. 
Sterrenshow wordt opgenomen in een rondreizende circustent op 
steeds wisselende locaties. De Vara hoopt er door het hele land 
nieuwe leden mee te werven. Maar het opbouwen en afbreken van 
de tent en de live-uitzendingen kosten allemaal veel geld en het 
levert nauwelijks nieuwe leden op. De Vara gaat bijna failliet aan 
Ruis’ Sterrenshow. Als de kijkcijfers in 1986 beginnen te dalen, 
besluit de Vara met de show te stoppen. Een aantal maanden later 
overlijdt Ruis, tijdens een vakantie in Spanje, aan een hartaanval.

In 1981 willen zowel de KRO als de Vara Ruis hebben. De Vara contracteert hem uiteindelijk voor 
drie ton, in die tijd een recordbedrag. Daarmee is hij de eerste presentator over wiens salaris 
Kamervragen worden gesteld.

KAMERVRAGEN
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TOPPOP
Presentator Ad Visser en danseres Penny de Jager zijn de 
gezichten van het muziekprogramma dat in de jaren ’70 jongeren 
massaal aan zich weet te binden: AVRO’s Toppop. Bedenker van 
Toppop is regisseur Rien van Wijk, die het programma baseert op 
het Britse Top of the pops. Sterren komen tijdens het programma 
langs in de studio of worden op een andere plek gefilmd waarbij 
vervolgens de clip wordt uitgezonden. Geen ster? Geen nood! 
Penny de Jager en haar showballet lossen het op door te dansen 
op de hit van de artiest in kwestie. 

Bijzonder aan Toppop is de democratische formule, de muziekkoper 
bepaalt wat er te zien is. Opvallend is ook de cameravoering van Bob 
Rooyens, te herkennen aan de enigszins psychedelische inslag. 

Pas als Veronica in 1988 begint met het uitzenden van de Top 40 
en clips op muziekzenders als MTV aan populariteit winnen, stopt 
de AVRO met het programma.

Iggy Pop staat in 1977 garant voor een van de meest onvergete-
lijke Toppop-optredens; eerst weigert de zanger zijn kleedkamer 
uit te komen maar als de muziekband wordt gestart, stormt hij on-
verwacht toch de studiovloer op en moeten de vloertechnici zich 
razendsnel uit de voeten maken. Een optreden volgt waarin Iggy al 
playbackend over de vloer kronkelt en zich vermaakt met het 
slopen van een aantal decoratieve kamerplanten

AFSCHEID
In 1985 neemt Ad Visser afscheid van Toppop. Terwijl Chris Rea zijn nummer 1 hit Josephine 
vertolkt neemt de presentator, in een regen van confetti, zijn felicitaties in ontvangst. Rea kan 
zijn ergernis over deze verstoring van zijn optreden nauwelijks verbergen. 

27 MEI 1985
Ad Visser neemt afscheid van Toppop
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Op 16 maart 1937 debuteren de dames juffrouw Snip en juffrouw 
Snap (Willy Walden en Piet Muyselaar) als komisch duo in het 
AVRO-programma De Bonte Dinsdagavondtrein. In eerste instan-
tie hebben Walden en Muyselaar geen zin om in vrouwenkleding 
grappen en grollen uit te wisselen, maar na enig aandringen van 
René Sleeswijk, theaterproducent en ‘derde man’, gaat het duo 
toch overstag. Met groot succes. Na afloop rennen luisteraars de 
straat op om erachter te komen wie deze twee grappenmakers 
zijn. De Snip en Snap revue is geboren. Wat een eenmalige 
gebeurtenis had moeten zijn, mondt uit in een veertig jaar duren-
de, zeer succesvolle samenwerking. In 1954 is de Snip en Snap 
Revue voor het eerst op televisie te zien in een rechtstreekse 
uitzending. Tot 1977 houdt het duo het vol.

Het geheim van het succes van Snip en Snap ligt in het subtiele 
samenspel tussen situatie en woord en de manier waarop het duo 
speelt met de werkelijkheid. Het woord is steeds de sleutel tot 
een nieuwe situatie. Muyselaar geeft aan, Walden maakt af. Een 
komische botsing, waarmee het duo jarenlang volle theaterzalen 
trekt en vele kijkers aan de buis gekluisterd houdt. 

Kort nadat het duo in 1977 stopt, sterft producent René Sleeswijk en 
niet lang daarna ook Piet Muyselaar. Willy Walden presenteert nog 
tot 1987 het spelletje Raad een lied (of niet) voor de TROS. Walden 
overlijdt in 2003, ruim twee weken voor zijn 98ste verjaardag.

SNIP EN SNAP

BEROEMDE TELEVISIEDUO’S
Johnny en Rijk (Johnny Kraaykamp en Rijk de Gooyer)
André van Duin en Frans van Dusschoten
Kees van Kooten en Wim de Bie

16 MAART 1937
Tv-debuut Snip en Snap
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KUNSTGREPEN
Als conservator van het Stedelijk Museum in Schiedam, en later als 
directeur van het Gemeentemuseum in Arnhem, valt Pierre Janssen 
al op door zijn uitzonderlijke overdrachtelijke talent. Geïnspireerd 
door Rene Huyghe, conservator van het Franse Louvre, probeert 
Janssen door middel van lezingen kunst toegankelijk te maken voor 
het volk. Met succes. Dit wordt ook opgemerkt door regisseur Leen 
Timp. Hij vraagt Janssen zijn verhaal live op televisie te komen doen.

AVRO’s Kunstgrepen, uitgezonden op de zondagavond, is het 
eerste kunstprogramma op de Nederlandse televisie en bereikt 
vergeleken met andere kunst- en cultuurprogramma’s een ongeëve-
naarde looptijd. Met zeer beperkte middelen, het decor is vaak 
volledig kaal op het kunstobject in kwestie na, weet Janssen kunst 

als geen ander te verkopen; niet ‘uitleggerig’, maar zeer enthou-
siasmerend en druk gebarend. Hij groeit uit tot de ster onder de 
‘deskundigen’ die in die tijd op televisie te zien zijn, waaronder ook 
Simon van Collem met zijn filmprogramma De Oude Draaidoos en 
het reisprogramma van Dr. L. Van Egeraat. In 1961 ontvangt Pierre 
Janssen voor zijn presentatie van Kunstgrepen de allereerste 
Nipkowschijf.

Pierre Janssen wenste zijn programma’s niet herhaald te zien. 
Hij achtte ze te tijdgebonden. Nadat hij stopt met Kunstgrepen 
heeft de AVRO moeite met het vinden van een opvolger. In 1989 
vind de AVRO in Henk van Os, directeur van het Rijksmuseum, een 
waardige opvolger.

Pierre Janssen liet ook de jeugd kennismaken met kunst; hij was jarenlang vaste gast in het 
razend populaire kinderprogramma Ren je rot.

1961
Pierre Janssen wint de eerste 
Nipkowschijf

REN JE ROT



NOS SPORT
De media hebben hun succes voor een groot deel te danken 
aan de sport, en de sport dankt de schaalvergroting groten-
deels aan de media. Voetbal is het meest sprekende voorbeeld. 
Cruyff, Neeskens, Gullit, Van Basten, Rijkaard en Van Nistelrooy; 
ze worden wereldsterren dankzij de televisie. Tot Talpa (daarna 
Tien, daarna RTL) de uitzendrechten van het eredivisievoetbal 
aankoopt in 2005, heeft de NOS de exclusieve rechten op de 
registratie van alle grote sportevenementen zoals de Olympische 
Spelen, het WK en EK Voetbal, de Elfstedentocht en de Tour de 
France. Vanaf 5 april 1959 verovert de sport al een vaste plek op 
de zondagavond met Sport in beeld, gepresenteerd door Jan Cot-
taar en Bob Spaak. In 1969 verandert de naam in Studio Sport. 
Op de radio doet de titel Langs de Lijn het al sinds 1967. 

In 2007 vult Studio Sport standaard veertig uitzendingen per week. 
De concurrentie is moordend geworden: RTL en SBS hebben elk 
een zeer succesvolle sportprogrammering opgezet, net als bui-
tenlandse, gespecialiseerde kanalen als SkySport en Eurosport. 
De grootste strijd betreft de voetbalrechten, want voetbal betekent 
kijkers. En de kijker krijgt wat: waren 2 of 3 camera’s genoeg in de 
jaren ’60, tegenwoordig staan er wel 17 camera’s om het veld en 
is er geluid in Dolby Surround.

Dankzij jarenlange specialisatie zijn de regisseurs van Studio 
Sport coryfeeën geworden in de meercamera-regie: Martijn Lin-
denberg en Pim Marks gelden als internationale topregisseurs.

BESTE TUNE ALLERTIJDEN?
De muziek tijdens de leader van NOS Studio Sport bestaat jarenlang uit een bigbandnummer, 
geschreven door Tonny Eyk. In de jaren ’90 doet de NOS een poging de tune te verversen, maar 
na aanhoudende verzoeken van kijkers keert het oude nummer in 2001 terug. In juli 2004 door 
luisteraars van het radioprogramma ‘Antenne 2’ verkozen tot beste Nederlandse televisietune 
allertijden.

29 JUNI 2000
Euro 2000: Nederland – Italië 
trekt 11,5 miljoen kijkers

15
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29 NOVEMBER 2003 KOPSPIJKERS
Zeer succesvol programma, vooral dankzij het zogenaamde ‘Kop-
spijkerscabaret’ dat samen met presentator Jack Spijkerman de 
actualiteiten van de afgelopen week van commentaar voorziet. 
Met een dikke knipoog naar Van Kooten en De Bie’s Keek op de 
Week. Vooral de imitaties van politici, leden van het Koningshuis 
en BN’ers gooien hoge ogen. De teksten worden door cabaretiers 
geschreven in overleg met Spijkerman; een uitstekende grime 
maakt de gelijkenis meer dan treffend.
Te zien op ‘prime time’ op zaterdagavond, trekt Kopspijkers op het 
hoogtepunt een miljoenenpubliek. Dat dit vooral te danken is aan 
het cabaret, blijkt uit de golfbeweging in de kijkcijfers; tijdens de 
cabaretonderdelen is er vaak een verdriedubbeling van het aantal 
kijkers waarneembaar.

De eerste jaren vormen Erik van Muiswinkel, Diederik van Vleuten en 
Rob Kamphues de kern van het cabaretteam, later nemen de man-
nen van NUHR het over (Joep van Deudekom, Peter Heerschop en 
Viggo Waas). Na het vertrek van NUHR schuift een keur van nieuwe 
cabaretiers aan bij Spijkerman waaronder Hans Sibbel, Paul Haenen, 
Owen Schumacher, Paul Groot, Plien en Bianca en Sanne Wallis 
de Vries. Het programma is eveneens een springplank voor jong 
komisch talent als Jochem Meyer, Alex Klaassen en Sander van 
Opzeeland. In 2004 ontvangt Kopspijkers de Gouden Televizierring. 
Paul Groot en Owen Schumacher verlaten Kopspijkers in 2004 om, 
in dezelfde imitatie- en persiflagetraditie, Koefnoen op te zetten. 
Daarmee treden zij definitief in de voetsporen van Van Kooten en 
De Bie.

Op het hoogtepunt van de roem scoort het cabaretteam van Kopspijkers een nummer één hit 
met het (gruwelijke) lied One day fly. Spijkerman wil met deze persiflage aantonen dat kwaliteit 
geen belangrijke voorwaarde is voor het scoren van een hit. Ze krijgen gelijk.

ONE DAY FLY

kopspijkers trekt ruim 
3,5 miljoen kijkers
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“Van wie is die tekst?”, is in de jaren ’50 een vaste kreet in het 
radiofeuilleton Mimosa. “Van Eli Asser”, weet het Nederlandse 
publiek in die tijd massaal te antwoorden. Want Asser is als kome-
dieschrijver razend populair. Volgens Asser is het de vermenging 
van de Jordaanse humor met zijn joodse geest die het succes van 
’t Schaep bepaalt. In de serie spelen Leen Jongewaard en Piet 
Römer de kastelein en kelner van een Amsterdams café. Naast de 
kroeg is de wasserette van het populaire personage Tante Door, 
gespeeld door Adèle Bloemendaal. 

Met de muziek van componist Harry Bannink brengt ’t Schaep ook 
een aantal hits voort zoals We benne op de wereld om mekaar te 
helpen niewaar? en Het zal je kind maar wezen. In 1970 wint de 

serie de Televizierring. ’t Schaep telt slechts acht delen, maar 
Asser levert in 1972 nog 24 afleveringen voor Citroentje met 
suiker bij de KRO af. De komedieserie lijkt erg op ’t Schaep met 
nagenoeg dezelfde cast en setting. 

Van ’t Schaep wordt in 2006 een bewerking gemaakt door Frank 
Houtappels, met hulp van Eli Asser zelf. De hele top van acterend 
Nederland staat in de rij voor een rol. Uiteindelijk zijn het onder 
andere Pierre Bokma, Marc-Marie Huijbregts, Loes Luca en 
Georgina Verbaan die deel uitmaken van de cast. De remake van 
serie boekt echter niet het succes van het origineel uit 1969.

’T SCHAEP MET DE 5 POOTEN1969-1970
Originele serie van ’t Schaep op de buis

De opnamebanden van ’t Schaep werden destijds hergebruikt. Van de serie is daarom weinig 
bewaard gebleven. Nieuw in 2006 zijn de wekelijkse gastrollen voor bekende Nederlanders. 
Zo speelt Lange Frans een schilder, Theo Maassen Lowietje de Bokser en Huub van der Lubbe 
Schipper Willem.
.

’T SCHAEP IN 2006
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Eerste reclamespot op tv 
(voor de dagbladpers)

2 JANUARI 1967 STER

Loeki komt van het Engelse ‘to look’, ofwel kijken. De leeuw moet een kijkmagneet zijn tussen 
de reclamefilmpjes in. Geesink, ontevreden met de proefopnames van stemacteurs, sprak zelf 
de stem van Loeki in. Kreten als ‘Asjemenou’ en ‘Voila!’, zijn inmiddels even beroemd als de 
leeuw zelf. 

De Stichting Ether Reclame (Ster) wordt opgericht in 1967 
met het doel bedrijven de mogelijkheid te geven op televisie te 
adverteren en extra inkomsten te genereren voor de publieke 
omroepen. Hoewel er al vanaf de jaren ’50 interesse vanuit de 
bedrijfswereld bestaat om reclame te maken op het nieuwe medium, 
is de regering in eerste instantie terughoudend. Gevreesd wordt 
dat de onafhankelijkheid van de programma’s ermee in gevaar kan 
komen. Wel worden er pauzes tussen de programma’s ingebouwd 
om de kijker de gelegenheid te geven voor een toiletbezoek of het 
zetten van een verse kop koffie.

Op 2 januari 1967 komt het er dan toch van; het eerste tv-spotje 
wordt uitgezonden, een reclamefilmpje dat het lezen van de krant 

promoot: “Zeven seconden geleden begon de reclame in de televisie.
U wist het uit uw krant.” Tot 1987 is er alleen reclame te zien vóór 
en na het journaal, daarna wordt het zwevende reclameblok tus-
sen twee programma’s in geïntroduceerd. In 1989 krijgt de Ster 
er met de komst van de eerste commerciële zender in Nederland 
(RTL Veronique) voor het eerst een concurrent bij.

Vaste mascotte van het reclameblok is 33 jaar lang de poppen-
animatie Loeki de Leeuw. Geboren op de tekentafel van Joop 
Geesink, worden van 1972 tot 2002 ruim 7000 filmpjes gemaakt 
met Loeki in de hoofdrol. In 2002 besluit de Ster te stoppen met 
de Loeki-filmpjes en de seconden in de reclameblokken voortaan 
aan adverteerders te verkopen.

ASJEMENOU!
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1979-1989
Telebingo op tv

TELEBINGO
Over het algemeen beschouwd als wegbereider voor alle latere 
loterijshows. Telebingo is een goede doelenshow waaraan kijkers 
met een Telebingo-kaart kunnen meedoen. De opbrengst gaat 
naar een goed doel. Althans gedeeltelijk, want ook het programma 
zelf wordt deels van het geld betaald, voor die tijd een hele nieuwe 
vorm van televisiemaken. Met Telebingo maakt Mies Bouwman 
haar rentree als presentatrice in het amusementsgenre. 
De show onderscheidt zich ook door de grote prijzen: zo is er een 
heuse Opel Kadett te winnen! Mies Bouwman houdt het na twee 
seizoenen voor gezien om verder te gaan met In de hoofdrol, maar 
Telebingo blijft nog 10 jaar op de buis.
Mies Bouwman krijgt voor het eerst bekendheid als presentatrice 
van spelshows in 1969. Ze presenteert dan voor het eerst Eén van 

de acht en maakt, en passant, het broekpak tot een modieus item. 
Tussen 1969 en 1974 is Eén van de acht dé grote zaterdagavond-
show, met amusement voor het hele gezin. In de show strijden vier 
kandidatenkoppels door middel van denk- en doespelletjes om de 
prijzen. Zodra er nog maar één koppel over is, komt het neer op 
het beantwoorden van kennisvragen.
Hoogtepunt is de finale met de lopende band, die later nog wordt 
‘geleend’ door Rudi Carrell voor de Duitse show Am laufenden 
Band. Op deze band hobbelen allerlei spullen langs en één vraag-
teken. Kandidaten gaan naar huis met de spullen waarvan ze de 
prijzen weten te onthouden. Een razend spannende bezigheid, 
waarbij het zweet vele kijkers en kandidaten in de handen staat. 

De bedenker van Telebingo is tv-producent René Stokvis, die het idee opdeed in Hongkong: 
“Op een scherm zag ik daar een zaaltje met mensen die bingo speelden. Vooraf waren er in de 
hele stad lootjes verspreid. Het was ongelooflijk lullig in beeld gebracht, maar ik zag toen de 
mogelijkheid om er een show van te maken. Telebingo werd een mega-megahit”. 

HONGKONG
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9 SEPTEMBER 1974
Tv première De Stille Kracht

DE STILLE KRACHT 
Driedelige dramaserie van de AVRO, naar het gelijknamige boek 
van Louis Couperus, die in de jaren ’70 veel stof doet opwaaien. 
De ophef wordt vooral veroorzaakt door wat de geschiedenis in zou 
gaan als de ‘Piri-Piri’-scène. Hierin is actrice Pleuni Touw te zien 
terwijl ze onder de douche staat en de mysterieuze oosterse stille 
kracht (de goena goena) zich op bloederige wijze manifesteert. 

Regisseur Walter van der Kamp is een van de pioniers op het 
gebied van Nederlands televisiedrama. Al vanaf de jaren ’50 is hij 
actief als dramaregisseur. Op de televisie groeit de donderdag-
avond vanaf 1959 uit tot het ‘toneelavondje’. 
Van der Kamp legt zich in de jaren ’70 vooral toe op het verfilmen 
van meesterwerken uit de vaderlandse literatuur zoals Bordewijks 

Karakter (1971) en Elsschots Lijmen/ Het Been (1970). Hoewel 
de televisiedrama’s door de beperkte middelen en faciliteiten in 
de studio veelal dicht bij de techniek van het theater blijven, vin-
den ze een groot kijkerspubliek.

De douchescène uit De Stille Kracht belandt nog altijd hoog in de 
top van meest schokkende tv-momenten.

SCHOKKEND NAAKT
Hoewel Pleuni Touw niet de allereerste vrouw is, die naakt op televisie verschijnt (zie p. 25, komt 
volledige naaktheid nog zelden voor op televisie. De scène, waarin Touw geheel ontkleed onder 
de douche staat, wordt door het publiek dan ook als schokkend ervaren. 
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Eerste officiële tv uitzending De voormalig Hervormde Irene-kerk in Bussum vormt de geboorte-
plek van de Nederlandse televisie. Op 2 oktober 1951 vindt vanuit 
Studio Irene de eerste officiële uitzending plaats. De techniek is er 
al eerder. Al vanaf de jaren ’30 wordt er druk mee geëxperimenteerd, 
met name door Erik de Vries, televisiepionier en medewerker van 
Philips. Wim Kan treedt in 1938 al op voor de camera, aanschouwd 
door het publiek van de Utrechtse Jaarbeurs. Nadat het nieuwe 
medium in 1951 tijdens de eerste uitzending officieel is geopend 
door staatsecretaris Cals en Prof. J.B. Kors, de voorzitter van de pas 
opgerichte Nederlandse Televisie Stichting (NTS), volgt het eerste 
programma: de komedie De Toverspiegel. Anderhalf uur lang is er 
televisie te zien. De uitzending wordt ontvangen door 400 toestellen.
Studio Irene is klein en het tv-maken een kwestie van improviseren. 

Er is maar plaats voor één decor en elk geluid is tijdens de uitzendin-
gen hoorbaar. De technische ploeg moet tijdens de opnames daarom 
op kousenvoeten lopen. Buiten worden verkeersborden opgehangen 
die de passant op straat tot stilte manen. 

In 1955 veroorzaakt een ongeluk met een kwiklamp brand in 
Studio Irene. De schade valt echter mee en de studio blijft nog een 
aantal jaren in gebruik. In 1954 wordt bovendien een tweede studio 
in gebruik genomen, Studio Vitus. Cultureel erfgoed of niet, begin 
jaren ’90 belandt het gebouw op de slooplijst en wordt Studio Irene 
afgebroken.

STUDIO IRENE

Elke omroep had een eigen omroepster. De dames van het eerste uur: Karin Kraaykamp (VARA), 
Hannie Lips (KRO), Tanja Koen (NCRV), Vertie Dixon (VPRO), Ageeth Scherphuis (AVRO) en 
Jeanne Roos (NTS).

DE OMROEPSTER

2 OKTOBER 1951
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Eerste uitzending

WIE VAN DE DRIE 
Jarenlang veruit de langstlopende quiz in de Nederlandse 
televisiegeschiedenis, maar inmiddels op de voet gevolgd 
door Per seconde wijzer en Lingo. Het AVRO-programma 
Wie van de drie, naar een Amerikaanse spelconcept, is van 
1963 tot 1983 onafgebroken op televisie te zien.

Het format is eenvoudig: een panel van bekende Nederlanders 
moet raden wie van de drie personen in de studio daadwerkelijk is 
wie hij of zij zegt te zijn. Dit gebeurt door vragen te stellen over het 
beroep dat de persoon in kwestie beoefent. De show wordt in eer-
ste instantie gepresenteerd door Nand Baert maar het is presen-
tator Herman Emmink die de populariteit van het programma tot 
ongekende hoogten stuwt. Vaste panelleden zijn jarenlang Albert 

Mol, Lous Haasdijk, Sonja Barend, Martine Bijl, Kees Brusse en 
Thérèse Steinmetz. Met name Albert Mol is met zijn dubbelzinnige 
grappen goed voor vele memorabele, hilarische interventies.

Dat Wie van de drie een gouden formule bezit, blijkt uit de vele 
varianten die er tot op de dag van vandaag op het programma 
worden verzonnen zoals Wie is Wie en Zo vader, zo zoon. 

De beroemde begintune van het programma is het nummer Caravan, een jazzklassieker van 
Duke Ellington, gespeeld door gitarist Wes Montgomery. 

DE OPENINGSTUNE

26 OKTOBER 1963
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9 OKTOBER 1967
Eerste bloot op tv

HOEPLA
Het VPRO-programma Hoepla, gemaakt door Hans Verhagen, 
Gied Jaspers, Wim T. Schippers en Wim van der Linden, wordt 
in totaal maar drie keer uitgezonden. Wel veroorzaakt het vanaf 
aflevering één veel ophef. 
Ontstaan in de roerige jaren ’60, komen in het programma taboe-
doorbrekende onderwerpen aan bod, zoals een pleidooi voor de 
legalisering van drugs en een reportage vanuit een treincoupé 
vol dronken militairen. De documentaire Vleesch, gemaakt in het 
abattoir, sneuvelt zelfs bij voorbaat op last van de VPRO-directie. 

Wel in Hoepla: het allereerste naakt op televisie. Gevolg: inter-
nationale publiciteit en vragen in de Tweede Kamer. In de eerste 
aflevering komt ze al even langslopen, slechts bedekt door een 

paar kunstbloemen; het model Phil Bloom. In aflevering twee zit 
ze volledig naakt achter een krant. In eerste instantie is dat een 
exemplaar van Trouw, maar de krant tekent hier onmiddellijk pro-
test tegen aan. In de uitzending is uiteindelijk te zien hoe Phil 
Bloom een stukje voorleest uit Het Vrije Volk met de titel ‘VPRO 
zet schaar in naakt van Phil’. Vervolgens laat ze de krant zakken 
en rolt het postadres van de Vpro over haar blote borsten, als een 
soort service aan de opzeggers. Er melden zich er meteen 67.

De eerste drie uitzendingen van Hoepla leveren de makers zoveel 
gesteggel op met de VPRO-directie dat ze het voor gezien houden.
‘Hoepla 4’ is dan al gemaakt, maar zal het beeldscherm nooit halen. 

Phil Bloom houdt aan de uitzending 500 gulden over en een stroom aan aanbiedingen. De van 
oorsprong door dominees geleide VPRO verliest in totaal 5000 leden, maar vestigt het imago 
als rebelse omroep.

REBELS
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HET DIGITALE TIJDPERK
De meest schokkende gebeurtenis van 2001 is een gebeurtenis die 
de burger met een onwaarschijnlijk hoge snelheid bereikt. Technolo-
gische ontwikkelingen als de uitvinding en massale verspreiding van 
mobiele telefoons, digitale video- en fotocamera’s en internet, zor-
gen ervoor dat de terreuraanslagen op de Twin Towers van het New 
Yorkse World Trade Center vrijwel direct wereldwijd zichtbaar zijn. 

Het is voor het eerst dat op deze schaal de amateurbeelden het 
grote publiek eerder bereiken dan de officiële nieuwsbeelden. 
Miljoenen mensen zien live hoe een tweede passagiersvliegtuig 
zich in één van de Twin Towers boort. De andere toren staat 
dan al in brand, mensen springen in doodsangst van de hoogste 
verdiepingen uit het raam. 

Het maakt van de aanslag behalve een historische gebeurtenis, 
ook een ‘media-event’. Tientallen miljoenen kijkers, luisteraars en 
internetgebruikers hebben al van de gebeurtenis vernomen voordat 
de werkelijke aard en omvang van de aanslag duidelijk wordt. 

Tijdens een speciale uitzending van het jeugdjournaal kwam Maarten van Rossum de aanslag op 
de Twin Towers in de studio toelichten voor kinderen. Hij vertelde de Nederlandse jeugd dat zo’n 
aanval als in Amerika net zo makkelijk in Nederland zou kunnen gebeuren. Die uitspraak werd 
hem door veel ouders niet in dank afgenomen. 

11 SEPTEMBER 2001
Live verslag van een aanslag

DESKUNDIG
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SPORTMOMENTEN: MARIANNE TIMMER EN PETER MUELLER
Het zijn ware kijkcijferkanonnen; de grote momenten uit de sport. 
Momenten die garant staan voor emotie bij zowel de sporter als 
de kijker. Vooral voetbal en schaatsen hebben in de loop der jaren 
voor vele memorabele televisiemomenten gezorgd.

Tijdens de Olympische Spelen in het Japanse Nagano is het 
Marianne Timmer die twee gouden races rijdt. Ze verslaat de 
Amerikaanse Chris Witty op de 1000 meter en de onverslaan-
baar geachte Duitse Gunda Niemann op de 1500 meter. Dat het 
fragment waarin Marianne Timmer haar coach Peter Mueller in de 
armen valt, uitgroeit tot een legendarisch televisiemoment kent 
echter meer redenen. Ten eerste is het een publiek geheim dat 
Timmer en Mueller op dat moment meer dan de ijsbaan delen.

Ook de stem van verslaggever Frank Snoeks maakt het moment 
memorabel. Als duidelijk wordt dat Timmer een wereldrecord gaat 
rijden, roept hij: “Timmertje, Timmertje, wat doe je nou?”. De pres-
tatie is dan ook fenomenaal. Timmer, een nieuweling, wint niet 
alleen goud ten koste van Niemann maar vestigt ook een nieuw 
wereldrecord.

Het vaak herhaalde televisiefragment levert Marianne Timmer 
voortaan de bijnaam “Timmertje” op. 

Het sprookje Mueller en Timmer duurt niet lang. In 2003 gaat het stel uit elkaar. In zijn biografie 
uit 2005 rekent de voormalige topcoach bovendien genadeloos af met de Nederlandse schaats-
wereld. Mueller werkt nu als schaatscoach in Noorwegen.

KORTDUREND SPROOKJE

19 FEBRUARI 1998
‘Timmertje’ wint goud in Nagano
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HET POLYGOONJOURNAAL
Het Polygoonjournaal van de firma Polygoon-Profilti is in de voor- 
en naoorlogse jaren dé bron voor nieuws in beeld en geluid 
over nationale en internationale gebeurtenissen. Onder de namen 
‘Het Neêrlandsch Nieuws’ en ‘Wereldnieuws’ werden de journaals 
wekelijks in 400 bioscopen vertoond. Het Polygoonjournaal houdt 
zich doorgaans ver van ‘hard’ binnenlands nieuws. Met de slogan 
‘Waar wij niet zijn is niets te doen’ als uitgangspunt, brengt de 
camerastaf van Polygoon vooral de grote nationale evenementen 
en gebeurtenissen in beeld. Het liefst met wat humor zodat er 
voor het bioscooppubliek ook nog wat te lachen valt. 

De inauguratie van Juliana op het balkon van het Paleis op de Dam 
is slechts één van de vele beroemde fragmenten uit de Polygoon-

geschiedenis. Te zien is hoe Wilhelmina de toegestroomde 
menigte op De Dam toespreekt en haar dochter Prinses Juliana 
met de woorden “Lang Leve de Koningin!” officieel als troon-
opvolgster naar voren schuift. Juliana’s vervulling van het koning-
schap zal zich gaan kenmerken door haar maatschappelijke 
betrokkenheid en informele benadering; zo laat zij zich aanspreken 
met ‘mevrouw’ in plaats van ‘majesteit’. 

DE STEM VAN NEDERLAND
In 1946 trekt Polygoon Philip Bloemendal als commentator en redacteur aan.  Bloemendals 
geoliede, nasale stem en ietwat ironische woordgebruik groeien uit tot iconen van het 
Polygoonjournaal. Ruim veertig jaar lang voorziet Bloemendal de Polygoonfilms van commentaar. 
Ook in de Amsterdamse metro klonk jarenlang zijn stemgeluid wanneer de haltes werden 
afgeroepen. 

6 SEPTEMBER 1948 
Inauguratie Juliana
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HET JOURNAAL
In de hedendaagse beeldcultuur is het bijna waarschijnlijker dat 
we een beeld van televisie kennen dan ‘uit het echt’. Beelden die 
tot bepaalde politieke tradities zijn gaan behoren, staan bij veel 
kijkers inmiddels op het netvlies gebrand. 

Neem bijvoorbeeld de bordestrap van Paleis Huis ten Bosch. Het 
is de plek waar elk pas gekozen kabinet zich voor het eerst in vol 
ornaat aan de Nederlandse burger presenteert, maar ook de trap 
die leidt naar het ontslag van individuele ministers en voltallige 
kabinetten. Vóór de komst van de nieuwsbulletins op de commer-
ciële zenders, zijn veruit de meeste nieuwsbeelden afkomstig van 
het NOS journaal, dat in 2005 zijn vijftigste verjaardag viert. 

In de beginjaren heeft ‘Het Journaal’ vooral een filmisch en regi-
strerend karakter, net als zijn voorloper, het Polygoonjournaal, 
uit de bioscoop. Voor het harde nieuws is de NOS afhankelijk van 
wat de autoriteiten hen willen vertellen. De buitenlandse bericht-
geving wordt kant-en-klaar aangeleverd door buitenlandse pers-
bureaus. In de jaren ’70 verandert de journalistiek en gaat er een 
frisse wind waaien. De nieuwsmedia zijn steeds minder vaak brave 
spreekbuizen van bestuurders en gaan een meer autonome, 
kritische rol spelen. Ook meldt ‘Het Journaal’ niet langer alleen de 
feiten maar ook de context, een taak die voorheen vooral vervuld 
werd door de actualiteitenrubrieken van de omroepen. 

Inmiddels kent zelfs de NOS als omroep een aantal coryfeeën, graag geziene verslaggevers en 
commentatoren die vaak al jaren meedraaien: Ferry Mingelen als politiek commentator, Marga 
van Praag als verslaggeefster voor onderwerpen met een knipoog, Erwin Krol als de weerman 
met het bloemrijkste taalgebruik van Nederland en Philip Freriks als de vaak stotterende, maar 
gewaardeerde nieuwslezer.

5 JANUARI 1956
Eerste Journaaluitzending

NIEUWSCORYFEEËN
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HET RADIOTIJDPERK
De allereerste radio-uitzending in Nederland vindt plaats op 
6 november 1919 onder leiding van de omroeppionier Schotanus 
à Steringa Idzerda. Het programma-aanbod op de radio bestaat in 
de eerste jaren voornamelijk uit beursberichten en morsecodes. 
Daar komt verandering in als het Eindhovense bedrijf Philips in 
1920 de eerste commerciële radio-ontvanger op de markt brengt. 
Het toestel, ontworpen door hoofdontwerper Louis Kalff, krijgt al 
gauw de bijnaam ‘Roggebroodje’. Het is een voor die tijd innove-
rend ontwerp en het toestel is gemakkelijk in grote oplages te 
produceren. De radio verovert in de jaren daarna een vaste plek in 
de Nederlandse huiskamers. In 1930 zitten circa 140.000 luiste-
raars aan de radio gekluisterd. Het medium is een belangrijke 
bron voor informatie en amusement geworden. 

In de jaren ’50 vindt opnieuw een kleine revolutie in radioland plaats 
met de uitvinding en opkomst van de transistorradio. De transistor 
maakt het mogelijk overal naar de radio te luisteren: op het strand, 
in de auto, in het park. Deze ontwikkeling verbreedt het bereik van 
het medium enorm. Het aantal zenders neemt in de jaren daarna 
explosief toe en het radiolandschap fragmenteert in doelgroep-
zenders. De muziekprogrammering is het belangrijkste inhoudelijke 
component: de radio brengt muziek in en uit elke uithoek. 

De bij het Roggebroodje behorende luidspreker is minstens zo markant als de radio zelf; 
de bakelieten ‘Pannenkoek’ komt eveneens van Philips. ‘Pannenkoek’ en ‘Roggebroodje’ zijn in 
de vooroorlogse jaren wat de ‘platte beeldbuis’ nu is; hip en gewild.  

6 NOVEMBER 1919
Eerste radio-uitzending in Nederland

PANNENKOEK
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AMATEURBEELDEN UIT DE OORLOG
Tijdens de oorlogsjaren hebben talrijke amateur-filmers, ondanks 
de schaarste en het verbod op filmen en fotograferen, de gebeurte-
nissen gedurende de bezetting vastgelegd. Het clubblad voor 
amateur-filmers (Het veerwerk) moedigt er zelfs toe aan: “Blijf uw 
camera trouw, maak er echt een tijdsbeeld van”. 
De smalfilmbeelden tonen de rauwe werkelijkheid van de bezet-
ting: het gebombardeerde Rotterdam, de marcherende Wehr-
macht, de hongerwinter en de wraak op de ‘moffenmeiden’. 
Ten strengste verboden, maar toch gefilmd; militaire objecten, 
beelden van razzia’s en kleine daden van verzet, zoals het dragen 
van een anjer. Een groep Joodse onderduikers maakte een film 
over hun dagelijkse bestaan boven cabaretcafé Alcazar aan het 
Thorbeckeplein in Amsterdam.

Sommige filmers wagen zich zelfs aan ‘journalistieke’ reportages. 
De Maastrichtse filmer Pans weet, soms met een verborgen ca-
mera, vast te leggen hoe Duitse soldaten door de winkelstraten 
van Maastricht slenteren en hoe de klokken uit de Onze Lieve 
Vrouwe Kerk worden gestolen om tot kogels om te smelten. Na de 
bevrijding filmt hij de wegtrekkende Duitsers, de eerste geallieer-
de soldaten en de uitzinnige vreugde. Dick Laan, de schrijver van 
Pinkeltje en fervent amateur-filmer, registreert de arrestatie van 
de NSB’er R. van Genechten. 
De smalfilmbeelden tonen ook de andere kant van de bezetting; 
het dagelijkse leven tijdens de oorlogsjaren. Er zijn kinderfeestjes, 
Sinterklaas, familie-uitstapjes; stille getuigen dat het leven ook 
tijdens de oorlogsjaren voor veel burgers gewoon doorging. 

De collectie van het voormalig Smalfilmmuseum is sinds 1 juni 2006 onderdeel van het archief 
van Beeld en Geluid. Het zijn authentieke en persoonlijke documenten die een historische 
inkijk bieden in het dagelijkse leven van de afgelopen honderd jaar, waaronder de oorlogsjaren. 
De komende jaren wordt de hele collectie verder geconserveerd en gedigitaliseerd.

1985
Henk Verheul richt het 
Smalfilmmuseum op

BEELDEN VOOR DE TOEKOMST
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OP VOLLE TOEREN
De Amsterdamse volkszanger Manke Nelis en zijn zwager, accor-
deonist Johnny Meijer, treden vanaf begin jaren ’70 regelmatig op 
in succesvolle TROS-programma’s als Op losse Groeven en Op 
volle toeren. Met groot succes brengen zij het levenslied in de 
huiskamers. 

Maar het levenslied heeft zeker niet altijd op de aandacht van de 
Hilversumse media kunnen rekenen. Op de vooroorlogse radio 
komt het genre alleen aan bod als het wordt beoefend door cory-
feeën als Louis Davids en in de jaren ’50 en ’60 wordt het levens-
lied nagenoeg genegeerd door Hilversum, zeker op tv. Terwijl de 
platenindustrie, met name dankzij producer Johnny Hoes, juist 
drijft op de enorme populariteit van het genre. 

De komst van de TROS in 1964 schud Hilversum wakker. Een van de 
zaken waar de kersverse omroep al snel patent op heeft, is het muzi-
kale volksvermaak. Chiel Montagne, voormalig Veronica-dj, ontpopt 
zich bij de TROS tot beschermheer van het Nederlandstalige reper-
toire en presenteert het ene na het andere succesprogramma.

Het levenslied wordt zelfs salonfähig wanneer de Zangeres zonder 
Naam op 23 oktober 1969, tijdens de uitreiking van de P.C. Hooft-
prijs, optreedt voor Gerard Reve, op uitnodiging van de schrijver zelf. 
De ban is gebroken en het levenslied krijgt, net als de schlager, een 
vaste plek in de programmering. Aan Frans Bauer en Jan Smit worden 
zelfs reality-series gewijd. De uitvaart van volkszanger André Hazes 
wordt live uitgezonden vanuit een volle Arena.  

De volkse muziekprogramma’s zijn deels verantwoordelijk voor het ontstaan van het begrip 
‘vertrossing’: de toename van laagdrempelig amusement in de media, ten koste van klassieke 
muziek, zwaar drama, wetenschap en discussieprogramma’s. 

29 APRIL 1971
Eerste uitzending Op losse groeven

VERTROSSING
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1976
Tv-première Sil de Strandjutter Hartverscheurende, zevendelige serie uit de hoogtijdagen van het 

Nederlands tv-drama. Sil de Strandjutter komt uit de koker van 
tekstschrijver en regisseur Willy van Hemert, televisieman van het 
eerste uur en oervader van de Hollandse streekdrama’s waaronder 
ook Bartje “Ik bid nie veur brune boon’n” Bartels. Nadat Van 
Hemert met Dynastie der Kleine Luyden een enorme flop produ-
ceert – pijnlijk genoeg het historisch drama dat in 1974 het vijftig-
jarige bestaan van de Ncrv feestelijk moet inluiden-, wordt hij een 
tijdlang verguisd. Eind jaren ’70 keert Van Hemert echter ijzersterk 
terug met Sil de Strandjutter en Dagboek van een herdershond.

Sil de Strandjutter verhaalt over de lotgevallen van de kleine geslo-
ten gemeenschap op het eiland Terschelling aan het begin van de 

20e eeuw. De serie, een co-productie met de Belgische BRT, is 
gebaseerd op het gelijknamige boek van Cor Bruijn uit 1940. 
Glansrollen zijn er voor Monique van de Ven, als het Zweedse 
meisje dat ternauwernood van de verdrinkingsdood wordt gered, 
Jan Decleir (Sil Droeviger) en Elsje Scherjon als Sils vrouw. 
De strijd die de personages leveren tegen het natuurgeweld, de 
beklemmende geloofsgemeenschap op het eiland en zichzelf, ont-
wikkelt zich tot een zeer dramatische afloop.
Aanvankelijk wil regisseur Bob Löwenstein de serie in Zeeland 
opnemen. Eenmaal kennisgemaakt met het aanzicht van Terschel-
ling en de eenheid tussen de zee, de duinen en de boerderijen, 
is hij onmiddellijk overstag. ‘Sil’ wordt geheel op locatie op Ter-
schelling opgenomen. 

SIL DE STRANDJUTTER

Tijdens de opnames zijn de omstandigheden soms bar. Zo maakt Jan Decleir een lelijke val van 
een wild paard en verdrinkt een ander castlid bijna, in een poging een paard dat te ver de zee in 
is gegaan aan de staart weer het land op te slepen.

BARRE OMSTANDIGHEDEN
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24 FEBRUARI 1968
Wim Sonneveld speelt drie rollen in 
Ja Zuster, nee zuste

Zeer succesvolle Nederlandse komedieserie van de VARA, 
geschreven door Annie M.G. Schmidt. Een cultureel document van 
de hoopvolle en overzichtelijke jaren ‘60. De serie over het altijd 
levendige rusthuis van Zuster Klivia (Hetty Blok) en de karakteristieke 
bewoners die het voortdurend aan de stok hebben met de boze 
buurman Boordevol, slaat eind jaren ’60 in als een bom. Dat is mede 
te danken aan de liedjes van componist Harry Bannink en de gastrol-
len die door bekende artiesten worden vervuld. Voor de sterkomiek 
Wim Sonneveld schrijft Schmidt zelfs een aflevering met maar liefst 
drie rollen. Sonneveld vertolkt zichzelf, zijn dubbelganger (Pruiselaar 
junior) en diens opa (Pruiselaar Senior). Samen met Leen Jonge-
waard brengt hij het liedje In een rijtuigie. Ook De kat van Ome 
Willem en Anna Suzanna worden door Sonneveld gezongen.

In 1968 wint Ja zuster, nee zuster de Televizierring. De uitge-
brachte elpee met daarop de liedjes uit de serie sleept datzelfde 
jaar de Edison muziekprijs in de wacht. Veel van de liedjes heb-
ben inmiddels de status van klassieker. Iedereen kent Mijn opa en 
Niet met de deuren slaan (Ja zuster, nee zuster).

Hoewel er jarenlang plannen bestaan voor een moderne bewer-
king van de serie, laat deze lang op zich wachten. Pas in 2002 
komt het er van en gaat de filmmusical Ja zuster, nee zuster in 
première. Loes Luca neemt de rol van zuster Klivia op zich. 

JA ZUSTER, NEE ZUSTER

Bijna alle afleveringen van de serie zijn voorgoed verloren. De opnames werden gemaakt op 
toen extreem dure Ampexbanden, die na afloop van de uitzending werden hergebruikt. 
Een aantal liedjes zijn wel bewaard gebleven. Net als de buitenopnames, die werden opgenomen 
op film. 

HERGEBRUIK
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DE TRAAN
Een sprookjeshuwelijk, tot in de puntjes geregisseerd. Op de 
trouwdag van Willem-Alexander en Máxima, geregistreerd door de 
NOS, wordt niets aan toeval overgelaten. 

Voor de uitzending richt de NOS een persdorp in op de Nieuwe-
zijds Voorburgwal in het centrum van Amsterdam. Gedurende de 
hele dag huizen daar de redacties van NOS Actueel, het NOS 
Journaal en van NOS Internet. Er worden die dag 500 tv-me-
dewerkers ingezet en 100 verslaggevers, regisseurs en produ-
cers. Daarbovenop komen nog 400 technici. In 1966, tijdens het 
huwelijk van Beatrix en Claus, waren er in totaal 350 mensen in 
de weer. Het huwelijk en de festiviteiten worden door 60 camera’s 
vastgelegd.

Het gouden moment voor NOS-regisseur Rudolf Spoor volgt 
wanneer accordeonist Carel Kraayenhof het Argentijnse nummer 
Adios Nonino (‘Dag vadertje’) van Ástor Piazzolla inzet. Een dikke 
traan biggelt over de wang van Máxima, precies op het moment 
dat de camera op haar inzoomt.

Een huzarenstukje van de regisseur en smullen voor het publiek. 
In vele huiskamers veroorzaakt het beeld een tissuemoment. Ruim 
6 miljoen kijkers zitten tijdens de plechtigheid voor de buis.

De later uitgezonden regieaanwijzingen van Rudolf Spoor zijn op zijn minst ontnuchterend te 
noemen: ‘Inzoomen! alleen Máxima! zo close mogelijk!’

2 FEBRUARI 2002
Huwelijk Prins Willem-Alexander 
en Maxima

DE TRAAN, VANUIT DE REGIEKAMER
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HET KONINKLIJK HUIS
Bij koninklijke aangelegenheden wordt hij van stal gehaald. Het 
symbool van de Monarchie: de Gouden Koets. De gebeurtenissen 
rond het Koningshuis vormen vanaf de begindagen van radio en 
televisie een dankbaar onderwerp. Niet in de laatste plaats om-
dat het de schaarse dagen zijn waarop de Hollandse nuchterheid 
even plaats maakt voor ‘Oranje-gekte’.

Op de huwelijksdag van Prinses Beatrix en Claus von Ams-
berg rommelt het echter in de hoofdstad. Het huwelijk met de 
Duitse Claus von Amsberg ligt gevoelig in de naoorlogse jaren; 
tienduizenden mensen tekenen protest aan. Een televisie-inter-
view voorafgaand aan het huwelijk, waarvoor Claus speciaal een 
minuut Nederlands uit zijn hoofd leert, brengt de gemoederen 

enigszins tot bedaren. Toch verloopt de rit met de Gouden Koets 
door Amsterdam niet zonder horten en stoten. Uit protest tegen 
het huwelijk wordt een rookbom afgestoken. De beelden gaan de 
hele wereld over.

De naoorlogse jaren kenmerken zich door een veranderende houding 
van het Koningshuis ten opzichte van de massamedia. Is de omgang 
in de beginjaren nog stijf en formeel, tegenwoordig verschijnen de 
meeste leden ontspannen voor de camera. De publieke opinie blijkt 
door de jaren heen bovendien vergevingsgezind. Het imago van ons 
Koningshuis doorstaat met glans de breed in de media uitgeme-
ten affaires zoals die rondom gebedsgeneezeres Greet Hoffmans, 
Lockheed en later de affaires Zorreguieta en ‘Mabelgate’. 

De Gouden Koets is vervaardigd door de Amsterdamse gebroeders Spyker, de latere 
autofabrikanten. De koets is niet van massief goud maar van Javaans teakhout, bedekt met 
bladgoud. De koets werd in 1898 door de bevolking van Amsterdam als geschenk aangeboden 
aan Koningin Wilhelmina.

10 MAART 1966
Huwelijk Prinses Beatrix en 
Claus von Amsberg

DE GOUDEN KOETS
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CONCERTREGISTRATIES
Slechts zes jaar duurt het Doe Maar-avontuur, maar voor zowel de 
band rondom Henny Vrienten en Ernst Jansz als voor Nederland is 
het een tumultueuze tijd. Voor het eerst maakt ons land kennis 
met het fenomeen massahysterie. Hoewel The Beatles in de jaren 
’60 ook al de nodige oploop hadden veroorzaakt, is Doe Maar de 
eerste Nederlandse band die de gekte op grote schaal ontketent. 
Fans gillen, schreeuwen en huilen en verslinden alles wat er over 
de groep wordt geschreven. Meisjes vallen tijdens de optredens 
massaal in katzwijm. 

Doe Maar begint als gelegenheidsband tijdens het Festival of 
Fools. De band combineert ska, reggae, punk en Nederlandstalige 
zang en vindt daarmee een nieuw genre uit: Nederpop. De grote 

doorbraak komt in 1982 met de singles Doris Day en Is dit alles?.
Rond de release van het tweede album 4Us, dat in muzikaal 
opzicht als het meest geslaagde wordt beschouwd, bereikt de 
Doe Maar-rage een hoogtepunt. De band, belaagd door de roddel-
pers, kondigt zelfs een publiciteitsstop aan. 

In 1984 is de creatieve rek eruit. Op 14 april geeft de band twee 
emotionele afscheidsconcerten in de Maaspoort in Den Bosch, 
live op televisie uitgezonden. Tegen de verwachtingen in komt het 
in 1999 tot een reünie van de band, met zestien drukbezochte 
concerten in Ahoy, een nieuw album en zelfs een musical. 

Begin jaren ’80 worden de winkels overspoeld met merchandise. Nederland ziet groen en roze 
van de Doe Maar-prullaria; van bekers, dekbedden en buttons tot kussentjes en kleurplaten(!). 

14 APRIL 1984 
Afscheidsconcert Doe Maar

GROEN EN ROZE
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JEUGDJOURNAAL EN KLOKHUIS5 JANUARI 1981
Uitzending eerste jeugdjournaal Als in 1981 de NOS en NPS gezamenlijk beginnen met het uitzen-

den van Het Jeugdjournaal heeft Nederland daarmee een primeur. 
Het is het eerste journaal dat zich speciaal op kinderen richt. Want 
hoewel De Verrekijker, dat tot 1971 wordt gemaakt in samenwer-
king met andere Europese omroepen, als een soort voorloper wordt 
beschouwd, is er tot dan toe relatief weinig interesse voor het onder 
de aandacht brengen van binnenlandse actualiteiten bij kinderen. 
De Verrekijker brengt vooral internationaal nieuws. 
Het succes van Het Jeugdjournaal schuilt in de manier waarop het 
programma nieuws op een heldere en duidende manier brengt, maar 
nooit vervalt in het kinderachtige. De formule is hetzelfde als bij het 
journaal voor volwassenen: er is een presentator, er zijn reportages 
op straat en er zijn studio-interviews. De verfrissende en ontwape-

nende benadering maakt Het Jeugdjournaal ook populair bij veel 
oudere kijkers. Politici die zwabberen, krijgen gewoon nog een keer 
de vraag te horen en schokkend nieuws wordt niet vermeden. Marga 
van Praag is jarenlang het gezicht van Het Jeugdjournaal, eerst als 
verslaggever en van 1984 tot 1996 ook als presentator.
Het Klokhuis volgt in 1988, met de oprichting van het derde 
publieke televisienet. Klokhuis wordt direct na Het Jeugdjournaal 
uitgezonden. In dit educatieve programma gaan de presentatoren 
op zoek naar antwoorden op uiteenlopende vragen bijvoorbeeld 
hoe vitamines werken, hoe je moet tapdansen en wat panna is. 
De informatieve reportages worden afgewisseld met sketches en 
liedjes. Inmiddels vormen Het Jeugdjournaal en Het Klokhuis al 
jaren een trouwe twee-eenheid op de televisie. 

Het Jeugdjournaal is goed voor een aantal legendarische 1 april-grappen. Zo weet het journaal in 
2004 de kijkertjes met succes wijs te maken dat premier Balkenende is gevraagd de vader van 
Harry Potter te spelen in de derde Harry Potterfilm. 

1 APRIL!
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29 JANUARI 1989
Salman Rushdie te gast bij van Dis

HIER IS... ADRIAAN VAN DIS
De dan nog onbekende NRC-redacteur Adriaan van Dis maakt in 
1983 zijn tv-debuut. Hier is Adriaan van Dis, dat Van Dis tot 1992 
voor de VPRO presenteert, gaat van start als een talkshow met 
verschillende binnen- en buitenlandse gasten. Al snel groeit de 
show in vorm en inhoud uit tot een soort standaard voor literaire 
talkshows. Het format wordt talloze malen gekopieerd. 
De gasten worden voornamelijk door Van Dis gekozen, die een 
zekere affiniteit met de genodigden een noodzakelijke voorwaarde 
vindt voor een goed televisiegesprek. De invloed van het program-
ma is groot. Literatuurminnend Nederland spoedt zich na de uit-
zending massaal naar de boekhandel om werk aan te schaffen van 
de schrijver die te gast was bij de chique Adriaan van Dis. Voor 
zijn programma ontvangt Van Dis in 1986 de Nipkowschijf. 

“Meneer Rushdie, u heeft niet alleen een groot talent om boeken 
te schrijven, maar ook een groot talent om mensen te provoce-
ren”. Met deze woorden opent Van Dis het tafelgesprek met de 
schrijver Salman Rushdie. Het gesprek vindt plaats naar aanlei-
ding van het verschijnen van Rushdies roman De Duivelsverzen, 
het boek waarmee de schrijver een enorme hetze tegen zijn eigen 
persoon veroorzaakt. Ook in Nederland zorgt de Rushdie-affaire 
voor veel ophef en tot op de dag van vandaag is de schrijver zijn 
leven niet zeker.
Als Van Dis hoort van de fatwa die Komeiny tegen Rushdie, zijn 
vertalers en zijn uitgevers heeft uitgesproken, sluit hij zich aan bij 
een protestcomité.

Eveneens legendarisch en ontelbare keren herhaald, is het gesprek tussen Van Dis en de auteur 
WF Hermans over diens omstreden reis naar Zuid-Afrika, een land dat destijds vanwege het 
Apartheidsregime door Nederland wordt geboycot. Van Dis: ‘Mag ik misschien even iets zeggen?’
WFH: ‘Nee, u mag mij niet onderbreken!’ Van Dis: ‘Maar dit is toch een vraaggesprek?’
WFH: ‘Dit is een vertélgesprek van mijn kant! Daarvoor ben ik helemaal uit Parijs gekomen! 
U moet mij laten uitspreken.’

WILLEM FREDERIK HERMANS
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11 APRIL 1930
Première Stalen Knuisten

STALEN KNUISTEN
Avant-gardistische propagandafilm gemaakt door Polygooncamera-
man Jo de Haas in opdracht van de Algemene Nederlandse Metaal-
bewerkersbond, ter gelegenheid van het 25-jarig bondsjubileum. 
Stalen Knuisten toont het metaalvak en het werk van de bond met 
beelden van de reusachtige hoogovens, blaasbalgen, hijskranen en 
werklustige arbeiders in indrukwekkende beeldcomposities en een 
krachtige montage. De kracht van de metaalindustrie wordt bepaald 
door de inspanningen van haar werknemers, zo betoogt de film.
De vakbondsfilm is in de jaren dat de filmtechniek tot volle bloei 
komt een door de bonden veelgebruikte methode zich aan hun 
leden te presenteren. Vermaarde filmers als Joris Ivens worden 
ervoor ingehuurd (Wij bouwen uit 1930 en Heien uit 1929). 
De bonden zijn er in die tijd van overtuigd dat film als kunstvorm 

kan bijdragen aan de culturele vorming van hun leden en, ook 
belangrijk, het overtuigen van hun echtgenotes van het belang van 
de noeste arbeid die hun mannen verrichten. Welwillend worden 
dan ook de propagandabudgetten aan film besteed, met voorstel-
lingen door het hele land.  

Stalen Knuisten wordt in de jaren ’30 al beschouwd als meer dan 
een eenvoudige registratie van het reilen en zeilen in de (zware) 
industrie. Als propagandamiddel oogst Stalen Knuisten echter wei-
nig succes. De productiekosten waren extreem hoog en hoe de 
bond ook geloofde in de mobiliserende werking van film, Stalen 
Knuisten bereikt bij het grote publiek niet het beoogde effect en 
verdwijnt al snel op de plank.

Slechts het ruwe Polygoonmateriaal van Stalen Knuisten is bewaard gebleven. Ter gelegenheid 
van het 100-jarig jubileum van de vakbond FNV in 1986 werd een zorgvuldige reconstructie van 
de film gemaakt. In 1991 kende een jury van deskundigen een pre-Gouden Kalf toe aan de film 
voor de beste documentaire van vóór 1940.

RECONSTRUCTIE
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12 APRIL 1981
Voor het eerst op tv: de Vieze Man

VAN KOOTEN EN DE BIE
De Vieze Man is het geesteskind van een van de meest markante 
duo’s uit de Nederlandse televisiegeschiedenis: Kees van Kooten 
en Wim de Bie. Kees van Kooten en Wim de Bie ontmoeten elkaar 
in 1959 tijdens het schoolcabaret. Het is het begin van een 
jarenlange samenwerking, in 1964 eerst voor de radio met het 
programma Uitlaat, maar al snel ook voor de televisie. Tot 1998 
blijven Kees van Kooten en Wim de Bie bijna onafgebroken onder-
deel uitmaken van het televisieaanbod. 

Met hun satirische en altijd actuele sketches, liedjes en commen-
taren, zetten ze de Nederlandse televisiesatire op de kaart en 
leveren ze een blauwdruk af voor de hedendaagse satire op tv. De 
Vieze Man, maar ook types als Tegenpartij-oprichters F. Jacobse 

en Tedje van Es, Oost-Europadeskundige Dr. Clavan, Prof. 
dr. Akkermans, Frank en Carla van Putten en de zusjes Veenen-
daal hebben zich inmiddels in ons collectieve geheugen veran-
kerd. De namen zijn uitgegroeid tot soortnamen voor personen 
met overeenkomstige karaktereigenschappen. 

Behalve tientallen typetjes, laten Van Kooten en De Bie ook een 
aanzienlijke erfenis na op het gebied van de Nederlandse taal. 
Ruim vijftig woorden en uitdrukkingen voegt het duo toe aan de 
Nederlandse woordenschat. Velen daarvan zijn nog altijd veel 
gebruikt zoals ‘regelneef’, ‘doemdenken’, ‘Jemig de pemig’, 
‘oudere jongere’ en ‘positivo’. Van die dingen.

Kees van Kooten komt op het idee voor De Vieze Man tijdens een boswandeling met zijn dochter. 
In het bos wordt hij aangesproken door een man die hem waarschuwt: ‘niet verder lopen hoor, 
daar liggen er twee’. Van Kooten weet het zeker: de man liegt, maar vindt het gewoon lekker om 
dit te vertellen. De Vieze Man is geboren. 

DE VIEZE MAN
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16 OKTOBER 1951
Tv-debuut Mies Bouwman

MIES-EN-SCÈNE
Als de televisie in 1951 in Nederland van start gaat, leert het nog 
kleine kijkerspubliek Mies Bouwman kennen als de eerste omroep-
ster van de KRO. Tijdens de allereerste uitzendavond doet zij de 
aankondigingen. Gepland staat een cursus pottenbakken en een 
dansje van doofstommen uit Sint-Michielsgestel. De opgewekte 
Mies, die haar tv-publiek steevast begroet met “Dag lieve men-
sen”, maakt indruk op de allereerste kijkers. Met de marathon lief-
dadigheidsuitzending Open het Dorp weet de presentatrice zich 
voorgoed onsterfelijk te maken. 

Het programma Mies-en-scène volgt in 1966. Het wordt live 
uitgezonden vanuit Theater Frascati in Amsterdam. Zowel on-
bekende als bekende Nederlanders komen aan het woord. 

Het succes van Mies-en-scène is niet in de laatste plaats te 
danken aan de persoonlijkheid van Mies en haar ontwapende manier 
van interviewen. Bovendien beschikt het programma over een zeer 
vakkundige en journalistiek onderlegde redactie. Bouwman noemt 
het achteraf het fijnste programma dat ze ooit presenteerde. Vooral 
het gesprek met de schrijver Godfried Bomans is tot de canon 
van de Nederlandse televisiegeschiedenis gaan horen. Tijdens het 
interview draait woordkunstenaar Bomans de rollen vakkundig om. 
Wie interviewt hier nu wie? 

De dubbele stoel waarop Mies Bouwman haar gasten interviewt is niet toevallig gekozen. 
De programmamakers streven ernaar in de studio zoveel mogelijk een huiskamersfeer te 
creëren. Willem Duys had daarvoor zijn vissenkom (Voor de vuist weg), Mies Bouwman de 
intieme slingerstoel. 

HUISKAMERSFEER
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30 DECEMBER 2006
Laatste aflevering Sonja

SONJA
Veertig jaar lang is ze als ‘koningin van de Nederlandse talkshow’ 
niet van de beeldbuis weg te denken: Sonja Barend. In 1966 
begint Sonja als omroepster bij de Nederlandse Televisie Stich-
ting (NTS), maar al snel komt ze terecht bij het programma 
Fenklup van de VARA, de omroep waar ze het grootste deel van 
haar televisiecarrière zal doorbrengen. Haar eerste talkshow 
presenteert ze in 1972 echter voor de AVRO: Sonja ’s avonds. 
Ook maakt ze in die tijd deel uit van het Wie van de drie-panel. 
In 1977 maakt Sonja een comeback bij de VARA met Sonja’s 
Goed Nieuws Show, dat later verandert in een talkshow, laat op 
de avond, getiteld Sonja op maandag. In de jaren daarna vestigt 
Sonja zich definitief als boegbeeld van de VARA. Negentien jaar 
lang is haar talkshow elke week te zien. Het enige dat verandert 

zijn de dagen van de week in de titel. Tot 2002 blijft Sonja actief 
als talkshowpresentatrice.

Steun en toeverlaat voor Sonja is regisseur Ellen Blazer. Een 
gerucht dat Sonja jarenlang hardnekkig achtervolgt betreft het 
zogenaamde ‘oortje’. Beweerd wordt dat Sonja door Blazer 
vragen en instructies krijgt ingefluisterd via een oortelefoon waar-
mee presentatrice en regisseur met elkaar in contact staan. 
Inhoudelijk zou de talkshow vooral op conto van Blazer komen en 
niet van Sonja Barend. Het tweetal heeft dit altijd ontkend. 
De ‘oortjes’ zijn inmiddels gemeengoed geworden, geen presen-
tator werkt meer zonder. In 2007, acht jaar na Sonja Barend, 
ontvangt ook Ellen Blazer een oeuvreprijs,.

Door Sonja verzonnen en verspreid: ‘Voor straks: welterusten. En morgen gezond weer op.’ 

VOOR STRAKS…
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21 JULI 1969
Eerste mens op de maan

APOLLO HENKIE
Wereldnieuws is het, de reis, de landing en de eerste stappen 
op de maan van astronaut Neil Armstrong en de overige beman-
ningsleden van Apollo 11. 
In 1957 zijn het, tot ergernis van Amerika, de Russen die als eer-
ste een ‘kunstmaan’ lanceren. In de gretigheid de ‘spacerace’ 
voor eens en altijd te winnen, bereidt NASA zich eind jaren ’60 
dan ook koortsachtig voor op de eerste maanlanding.
In Nederland is de belangstelling voor de gebeurtenissen rond de 
Apollo opmerkelijk groot. Beelden van de eerdere Apollo-vluch-
ten hadden al veel indruk gemaakt en de maanlanding wordt hier 
in de nacht van 20 op 21 juli 1969 live en nonstop op televisie 
uitgezonden. Het houdt vele kijkers een hele nacht uit hun slaap. 
Presentator Henk Terlingen levert het de naam Apollo Henkie op.

Hugo van Rhijn is op de radio te horen: “En we zien het been van 
Neil Armstrong! Nu voor het eerst: voetstap op de maanbodem 
nu! En daar staat ie op de maan, nu!”. Ook Chriet Titulaer ontleent 
zijn roem aan de maanlanding; hij treedt op als deskundige en zou 
daarna nog vele wetenschapsprogramma’s presenteren. 

De maanlanding krijgt echter ook van begin af aan kritiek. Een 
schijnvertoning en dikdoenerij, vinden tegenstanders. De ruimte-
reizen leveren te weinig nieuwe kennis op. Van de vele miljarden 
die de Amerikaanse overheid jaarlijks pompt in NASA en ruimte-
vaarttechnologie, zouden volgens hen tientallen wetenschappe-
lijke instituten en universiteiten kunnen worden opgericht.

Ongetwijfeld vooraf ingestudeerd maar daarom niet minder legendarisch; de eerste woorden 
van Neil Armstrong op de maan: “It’s one small step for men, one giant leap for mankind”.

‘ONE SMALL STEP’
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9 NOVEMBER 1963
Eerste aflevering Zo is het toevallig ook 
nog ’s een keer

ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG ‘S EEN KEER!
Zorgen om de schadelijke invloed van de televisie zijn al zo oud 
als het medium zelf. Desondanks stelt de overheid zich vanaf de 
beginjaren van de Nederlandse televisie terughoudend op. Pre-
ventieve censuur bestaat niet. Maar in 1964 veroorzaakt het 
Vara-programma Zo is het toevallig ook nog ’s een keer een 
nationale rel. In de uitzendingen geven makers Jan Blokker, Rinus 
Ferdinandusse, Dimitri Frenkel Frank, Gerard Reve, Yoka Berretty 
en Mies Bouwman onder eindredactie van Herman Wigbold 
scherpe, satirische commentaren op de actualiteit. 
Van oorsprong een BBC-format (That was the week that was), 
is het programma vanaf de eerste aflevering controversieel, maar 
in de sketch Beeldreligie wordt er één heilig huisje te veel omver 
geworpen. De Bijbelse bewoordingen die Peter Lohr gebruikt om 

’s lands verslaving aan ‘het Heilig Beeld’ (de televisie) te beschrij-
ven, worden door een deel van de natie als godslastering ervaren. 
Kamervragen volgen en zelfs bedreigingen aan het adres van de 
redacteuren. Met name Mies Bouwman, die zich met de presenta-
tie van Open het Dorp tot publiekslieveling heeft ontpopt, moet 
het ontgelden en ze besluit zich terug te trekken. 

‘Zo is het...’ blijft in de jaren daarna een luis in de pels, maar de 
controverse rond Beeldreligie wordt niet meer geëvenaard. In 
1966 stopt het programma.

“En zo won dit machtige geloof elke dag nieuwe discipelen, die gelijk met hun broeders en 
zusters neerknielen voor het Beeld en bidden: Geef ons heden ons dagelijks programma, wees 
met ons, o Beeld, want wij weten niet wat wij zonder u zouden moeten doen.”

BEELDRELIGIE
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24 JUNI 1964 
André van Duin wint de talentenjacht 
Nieuwe Oogst

LACHEN MET ANDRÉ VAN DUIN
Lange tijd door de culturele elite verguisd en afgedaan als volks-
komiek, maar inmiddels allom gewaardeerd: Adrianus Marinus 
Kyvon, alias André van Duin.
André van Duin wordt in 1964 ontdekt in het programma Nieuwe 
Oogst. De door het land trekkende ‘bandparodist’ maakt een ver-
pletterende indruk en wint de talentenjacht. Niet veel later is de 
gekkebekkentrekkende komiek al te gast in de eerste show van 
‘Willy en Willeke’ (Alberti).
Zijn eerste eigen show krijgt hij in 1969 bij de AVRO: Een avondje 
teevee met André. De André van Duin show volgt niet lang daarna.
In 1974 maakt Van Duin de overstap naar de TROS. De zanger, 
komiek en tekstschrijver groeit hier uit tot een razendpopulair 
televisiefenomeen. 

De hit Willempie veroorzaakt in 1976 de nodige ophef, er wordt 
zelfs gedreigd met een rechtszaak, omdat het liedje zou spotten 
met verstandelijk gehandicapten. De zaak loopt met een sisser af 
als Van Duin publiekelijk verklaart dit niet zo te hebben bedoeld. 

De televisie ziet dankzij Van Duin, en zijn rechterhanden Frans van 
Dusschoten en Corrie van Gorp, de terugkeer van de revue. Voor 
de radio maakt hij vanaf 1973, samen met Ferry de Groot, de Dik 
Voormekaar Show. Vele shows en spelprogramma’s volgen, van 
Moordspel tot Wie van de Drie. Inmiddels is Nederlands meest 
bekende komiek met zijn revues teruggekeerd naar zijn eerste 
liefde; het theater. 

De populariteit van Ome Joop uit de Dik Voormekaar show en zijn bozige, hese stemgeluid is 
eind jaren ’70 zo groot dat het personage massaal wordt geïmiteerd. Kinderen worden officieel 
gewaarschuwd dat het veelvuldig nabootsen de stembanden kan aantasten.

OME JOOP 
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1981-1993
Looptijd van de serie Zeg eens AAA

ZEG ‘NS AAA
Jarenlang een van de voornaamste bronnen van zaterdagavond-
vermaak voor het hele gezin en veruit de populairste serie van de 
jaren ‘80. Op het hoogtepunt wekelijks bekeken door 5 tot 6 mil-
joen kijkers. De kracht van de Vara-komedie huist inde combinatie 
van twee uitstekende schrijvers, Alexander Pola en Chiem van 
Houweninge, en een ijzersterke cast met onder andere Sjoukje 
Hooymaayer als dokter Lydie van der Ploeg, Manfred de Graaf als 
haar vriend, en Carry Tefsen als Mien Dobbelsteen. In de eerste 
jaren maakt ook René Soutendijk deel uit van de cast. Zij speelt 
de rol van Nancy, de dochter van Koos en Mien Dobbelsteen, 
maar verlaat de serie voordat de ware glorietijd aanbreekt. De 
schrijvers mikken met Zeg ‘ns AAA niet op een grote grappen-
dichtheid. De humor zit vooral in de situaties die zich voordoen en 

de karakters van de personages. Onovertroffen is huishoudster 
Mien Dobbelsteen, de Jordanese volksvrouw met de ras Amster-
damse tongval: “Met de assistente van dokter Van der 
Plóéóéóéóéóég”, schalt zij elke aflevering wel een paar keer door 
de telefoon. Het groeit al snel uit tot een ‘running gag’ en vaak 
geïmiteerde kreet.

Rond buurman Buys, gespeeld door Coen Flink, wordt in 
1991 een ‘spin-off’ serie gestart; Oppassen. Hiermee ziet we-
derom een succesvolle en langlopende komedieserie van de Vara 
het licht. Zeg eens AAA wint in 1984 de Gouden Televizierring. 
Met 212 aflevering haalt de serie bovendien het Guinness Book 
of Records.

De Zeg ‘ns AAA-formule bereikt ook Duitsland, Engeland en zelfs Nieuw-Zeeland. In Spanje werd 
de serie nagesynchroniseerd uitgezonden onder de Catalaanse titel On li fa mal en de Spaanse 
titel Diga 33.

DIGA 33!
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25 JUNI 1970
Première van de speelfilm Feest in 
Fabeltjesland

DE FABELTJESKRANT
De introductie van ‘bedtijd-tv’ in Nederland en zonder twijfel een 
van de meest succesvolle Nederlandse series ooit. Van De Fabel-
tjeskrant zijn in totaal 1524 aflevering gemaakt, de serie is aan 
36 landen verkocht en, met enkele tussenpozen, bijna vijfentwin-
tig jaar op televisie te zien geweest. Tekstschrijver Leen Valkenier 
en producent Thijs Chanowski ontvangen er in 1969 een Gouden 
Televierring voor. De Edison gaat dat jaar naar de liedjeselpee van 
de serie.

In eerste instantie baseert Valkenier de verhalen op de fabels van 
de Franse schrijver Jean de la Fontaine; verhalen met een duide-
lijke moraal waarin dieren de hoofdrol spelen. Later bedenkt hij de 
verhalen zelf. Steeds vaker komen daarbij actuele onderwerpen 

aan bod. De dieren ontwikkelen zich tot voor de kijker herkenbare 
personages met menselijke trekjes en gewoontes. Zo menen som-
mige kijkers in Meneer de Uil Joop den Uyl te herkennen. Met de 
komst van de actuele insteek neemt de populariteit van De Fabel-
tjeskrant sterk toe. Op het hoogtepunt, begin jaren ’70, volgen 
ruim twee miljoen kijkers, zowel kinderen als volwassenen, de 
avonturen in Het Grote Dierenbos.

De stemmen van de meeste dieren worden vertolkt door slechts 
een drietal stemacteurs: Elsje Scherjon (o.a. Juffrouw Ooievaar, 
Mejuffrouw Mier, Zaza Zebra), Frans van Dusschoten (o.a. Jacob 
de Uil, Willem Bever, Momfer Mol) en Ger Smit (o.a. Meneer de 
Raaf, Bor de Wolf, Ed Bever, Lowieke de Vos, Zoef de Haas).

Meneer de Uil sloot altijd af met dezelfde woorden: “En straks maar knus naar jullie warme 
nestjes. En, denk erom: oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker!”

SLAAP LEKKER!
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