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Journalisten + Nederlandse Vereniging van 

+ Nederlandse Vereniging van Journalisten + 
Te're,q,itJiTw van Journalisten + Nederlandse 

Wat de 
Revu 

De Journalist vertelt precies wat Nieuwe 
Revu overkwam toen de VNV-top vond 
dat het kerstnummer niet kón. dat ko
ninklijke uitspraken met soft-sex combi-

Passeerde neerde, Gevolg: demon~tratie! gesprek 
met Van Doorn. toevallig net m Amster
dam, protest van NV J, stukken iu dit blad 
- dat alle teksten en illustraties afdrukt. 
Pagina 25 tlrn 33. 

Meuten in het Huis van Bewaring, 
en toch op de foto door de raampjes 
van de buitendeur. Bert Verhoeff 
(I.) en Bob Friedländer in actie. 
Koen Suyk fotografeerde hen weer. 
Later zijn raampjes en zeUs sleutel
gat (!) dichtgeplakt . 

nummer 
Commentaar - En verder 

- pagina7jlO 

* 
Ontheffing loonmaatregel voor 
nieuwsbladjournalisten 

- pagina 12/13 

* Journalisten in Europese club 
- pagina 14/15 

* Dries, driezer, driest. Podium 
-pagina 17 

* Zeeuwse overheden vliegen 
Gouden Delta naar de keel 

- pagina 43 

* Haagse galerie verkoopt pers-
tekeningen 

- pagina47 

'Ons Indië' 
'Ons Indië' gefotografeerd. Een 
boek in het voetspoor van Tempo 
Doeloe, net als dit boek samenge
steld door Rob Nieuwenhuys. Met 
de hand ingeplakte foto·s. een 
treffend beeld van het koloniale 
tijdperk. Meer hierover onze foto
rubriek, pagina 27. 
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EEN ‘VERNIETIGEND’ KERSTNUMMER  
 
Het is misschien wel de meest besproken inbreuk op onze naoorlogse persvrijheid. De 
vernietiging van een gehele editie van Nieuwe Revu in 1976. Gehele editie? Een 
beschouwing. 
 

 
 
Op 13 december 1976 slaat de uitgever van de Geïllustreerde Pers, gebogen over de laatste editie 
van het jaar 1976 van Nieuwe Revu, schriftelijk alarm. Hij richt zich tot de directie van de VNU 
Tijdschriftengroep en in het bijzonder tot directeur Drost. In een formele brief uit hij zijn zorgen over 
nr. 52 van de Nieuwe Revu. Indrukwekkend zijn zijn passages in de brief, waarvan er twee 
integraal worden overgenomen: “In Nieuwe Revu nr. 52 staan enige zaken die wellicht reactie 
zullen oproepen. Het gaat met name om de in de kerstsfeer spelende ‘Koninklijke boodschap’. 
Hierin heeft de redactie gepoogd om enerzijds de waardige sfeer van de kerst op te pakken door de 
weergave van citaten uit enkele kerstboodschappen van Hare Majesteit doch anderzijds dit streven 

------------------~~-----------------
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naar hogere doelen te zien in combinatie met de feitelijke gerichtheid van de mens op het fysieke.” 
(…)“Toch zijn er een aantal aspecten die op z’n minst de revu hadden moeten passeren zoals: hoe 
reageert de doelgroep (hiermee wordt bedoeld de lezer,JdW) op de combinatie van soft sex en de 
sfeer rond Kerstmis, is onze doelgroep voldoende rijp om kerst en sex in vredig samenzijn te zien 
met het koningshuis of moet de conclusie zijn dat-hoewel de intensie van de (hoofd)redactie zuiver 
is geweest-slechts weinigen van onze doelgroep over voldoende educatie beschikken om 
kerstboodschap en soft sex op de juiste waarde te schatten en de bedoelde relatie tussen het 
verhevene en het aardse te kunnen begrijpen.”(…) 
 
Dit destijds serene redactionele sneeuwvlokje leidde tot een managementlawine, met als gevolg 
dat eerst technisch werd geprobeerd de pagina’s te verwijderden, maar toen dat door tijdsdruk niet 
lukte, onder sanctie van de Raad van Bestuur van VNU, het inmiddels vervaardigde nummer 52  
van Nieuwe Revu in z’n geheel werd vernietigd.  
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Personeel 
De directie van VNU nam het rigoureuze besluit de gehele oplage te vernietigen, zonder dat de 
redactie enige mogelijkheid had tegen deze ingreep beroep aan te tekenen. Er werden dus meteen 
ook mediabreed vraagtekens geplaatst bij de rol van de uitgever. Hoewel met gemak de discussie 
gevoerd kon worden welke vrijheden allemaal werden aangetast, zo stelde de Nederlandse 
Vereniging van Journalisten destijds, kon tenminste worden gezegd dat de directie van VNU de 
(hoofd)redactionele verantwoordelijkheid met dit ingrijpen buitenspel heeft gezet. Journalistiek 
uitermate interessant, werd op 14 december 1976, tijdens een extra personeelsvergadering van de 
Geïllustreerde pers, vastgesteld dat het ontstane probleem nadrukkelijk te wijten was aan de 
onduidelijkheid van verantwoordelijkheden van de uitgevers en de redacties in de 
tijdschriftendivisies van VNU. Hoewel het personeel, ingegeven door deze onduidelijkheid, 
zinspeelde op het voordeel van de twijfel, werd desondanks tevergeefs een beroep gedaan op de 
Raad van bestuur van VNU om de kersteditie toch uit te geven.  
 
Oog in oog 
De inbreuk op de journalistieke vrijheid werd door de Nieuwe Revu op 15 december wereldkundig 
gemaakt via de NVJ. In een persconferentie in Amsterdam gaf de NVJ blijk van hoge 
verontwaardiging van de vernietiging van het kerstnummer. Citaat: “De vrijheid van meningsuiting 
en de redactionele verantwoordelijkheid zijn met voeten getreden.” Tijdens deze persbijeenkomst 
werden tevens de zes punten bekendgemaakt, onder welke omstandigheden de Nieuwe Revu 
bereid was haar werk voort te zetten. Na de persconferentie trok een stoet journalisten met 
spandoeken van het gebouw van de Geïllustreerde Pers (Stadhouderskade) naar het Rijksmuseum 
waar, o toeval, diezelfde middag door toenmalig minister Van Doorn van CRM de tentoonstelling 
‘Drukpers en vrijheid’ werd geopend. Inspelend op die actualiteit werd de al rondwandelende 
minister bij de opening van de tentoonstelling nadrukkelijk geconfronteerd met de verboden Nieuwe 
Revu-editie. Naar verluidt bladerde hij het blad door en zweeg hij zorgvuldig...  
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Al op 16 december doet de Raad van bestuur een eerste handreiking, door een gesprek te 
arrangeren met als doel de verhouding uitgeverij en redactie te verduidelijken.  Het eerste gesprek 
leidt tot de samenstelling van een commissie, bestaande uit journalisten van de Geïllustreerde 
Pers, Spaarnestad en Oberon met de directie van VNU. Deze commissie heeft zich gebogen over 
de verhouding VNU redactie, met alle statuten, grondregels en zelfs de grondwet aan toe. Ook de 
Tweede Kamer blijf niet stilzitten en de fractie van de PvdA stelde via mediawoordvoerder H. 
Roethof op 5 januari 1977 kamervragen aan minister van CRM Van Doorn. In zijn beantwoording 
valt op dat hij subtiel stelt dat hij ‘in het algemeen’ van oordeel is dat persorganen die een publieke 
functie vervullen, uitgegeven dienen te worden op basis van een overeenkomst tussen uitgever en 
redactie. Vlees noch vis.  
 

 
 
Geheel vernietigd? 
Heel 1977 gaat de discussie rond onze persvrijheid en de juiste verhoudingen nog wel door. Het 
reikt te ver om in dit jaarboek daarop in te gaan, maar misschien wel de tijd heeft in dat jaar de 
wond geheeld. Van editie nummer 52 van de Nieuwe revu is nooit meer iets vernomen, nadat op 31 
december 1976 de redactie van Nieuwe Revu een noodeditie (nummer 53!) uitgeeft: het gekuiste 
reguliere kerstnummer zonder de artistieke naaktfoto’s, maar wél aangevuld met verschillende 
protestreportages over het geheel vernietigen van het dierbare nummer 52. Geheel vernietigd? Het 
lijkt mij sterk dat echt álle exemplaren verdwenen zijn, maar feit is wel dat die mogelijk 
weggekaapte spaarzame nummers 52 ook langzamerhand na 30 jaar in veel papierbakken zijn 
beland. De Koninklijke Bibliotheek liet desgevraagd weten niet een exemplaar te bezitten. 
Daarentegen onze helaas vorig jaar overleden VKTV-lid Rein van Rooij wél. Hij bezat een volledig, 
deels ongesneden, exemplaar, inclusief correspondentie. Zijn editie en aanverwante zaken zijn 
door hem in 1999 overgedragen aan mij, tijdens een geanimeerd gesprek over 17e eeuwse 
couranten. Niet passend in mijn collectie, toch maar zuinig op zijn, lijkt mij.  
 
(Jan de Wit)  
 
Met dank aan:  
• Wijlen voormalig VKTV-lid / oud-journalist Rein van Rooij 
• ‘De Journalist’, tweewekelijks blad voor de media (NVJ) , 13 januari 1977, 928e jaargang, nummer 1 / 2 ) 
• Bronmateriaal voormalige voorlichtingsdienst  ministerie CRM, 1977 




