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Verantwoording 

In de Radioraad (thans Omroepraad geheten) leefde lange tijd 
de wens dat de geschiedschrijving die mej. dr. J. de Boer in 
1946 over het omroepbestel publiceerde en die de periode vanaf 
het ontstaan van dat bestel tot 1940 omvat, zou worden ver
volgd. Het lag daarbij in de bedoeling allereerst de oorlogs
periode 1940-1945 te laten beschrijven. Via een gunstig oordeel 
van een commissie die over studieprojecten op het gebied van 
de omroep adviseert, ontving ik begin 1970 van de minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk de opdracht 
deze geschiedschrijving ter hand te nemen, nadat ik na een 
oriënterend onderzoek in beschikbare archieven en collecties 
besloten had ook de naoorlogse periode tot begin 1947 in mijn 
studie te betrekken. Ik kwam tot dit besluit op grond van het 
feit dat nog tijdens de bezetting van ons land, vrij spoedig 
nadat de omroeporganisaties in maart 1941 waren opgeheven, 
door personen zowel binnen als buiten de omroep initiatieven 
en besprekingen op gang werden gebracht die alle betrekking 
hadden op het functioneren van de radio nadat ons land van 
de bezetter bevrijd zou zijn. Hadden die initiatieven en be
sprekingen weliswaar hetzelfde doel gemeen — de radio on
middellijk na de bevrijding te laten functioneren - over de 
wijze waarop dat diende te geschieden liepen de meningen even
wel sterk uiteen. De inrichting van het omroepbestel was daar
bij in het geding en de strijd die daarover tussen - grofweg 
geschetst — de voorstanders van een eenheidsomroep en de naar 
'rechtsherstel' strevende grote omroeporganisaties (AVRO, KRO, 
NCRV en VARA) ontstond, zou eerst in 1947 bij de oprichting 
van de stichting Nederlandse Radio Unie beslecht worden. 
De wortels van die strijd liggen echter dieper. De oorlog had ons 
volk weliswaar samengedrongen in zijn gezamenlijke afweer 
van bruut geweld en smadelijk onrecht, maar de nationale een-
heidsidee die hieruit opbloeide vermocht niet een nieuwe na
oorlogse geestelijke, politieke en maatschappelijke werkelijkheid 
te scheppen. Het Nederlandse volk was zichzelf gebleven, na 
vijf jaar onderdrukking en verzet werden de schotjes, het hecht 
gestructureerde organisatiewezen op levens- en wereldbeschou
welijke grondslag dat de oorlog vrijwel ongeschonden overleefd 
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had, opnieuw opgetrokken. Een analyse van het naoorlogse her
stel waar het de omroep betreft vanuit dit algemene kader zou 
naar mijn mening tekortschieten. Ik heb daarom gemeend te 
moeten trachten de wortels van het ontstaan van het Neder
landse omroepbestel bloot te leggen en de ontwikkeling van dat 
bestel vóór de oorlog op de voet te volgen. Ik ben daarbij uiter
aard gekomen op het terrein dat De Boer in haar in 1946 ver
schenen proefschrift Omroep en publiek in Nederland tot 1940, 
De plaats van de omroep in het openbare leven in Nederland 
tot 1940 uitvoerig behandeld heeft. Het lag in de bedoeling van 
De Boer haar studie door een tweede deel te laten volgen waarin 
de aard van de aanhang en het programmabeleid van de om
roeporganisaties aan de orde zouden komen. Dit tweede deel is 
— helaas - nooit verschenen; wel hebben wij notities van haar 
hand, die kennelijk voor deze vervolgstudie bestemd waren, in 
het archief van de Radioraad, van welk regeringsadviescollege 
zij na de oorlog secretaresse werd, aangetroffen. Voor haar 
studie over het Nederlandse omroepbestel tot 1940 heeft De 
Boer evenwel, blijkens haar bronnenoverzicht, geen gebruik ge
maakt van enkele belangrijke overheidsarchieven. Bij mijn studie 
heb ik deze omissie op twee manieren volledig kunnen compen
seren. In de eerste plaats heb ik geraadpleegd het Overzicht van 
de bemoeiingen van het Staatsbedrijf der P.T.T met den radio-
omroep in Nederland van het begin af tot Mei 1940' dat P. A. 
Enserinck aan de hand van overheidsarchivalia heeft samen
gesteld. Enserinck heeft de ontwikkeling van de omroep in ons 
land niet alleen van dichtbij gevolgd, hij heeft uit hoofde van 
zijn functie - hij was voor de tweede wereldoorlog chef van de 
afdeling Radio en Radiodistributie van het hoofdbestuur der 
PTT — ook een actief aandeel geleverd in de ontwikkeling van 
het omroepbeleid der opeenvolgende kabinetten. Dat hij op het 
terrein van de omroep een deskundige was, blijkt ruimschoots 
uit het door hem samengestelde overzicht dat, gezien de uit
voerigheid ervan, kennelijk nooit voor publicatie bestemd is 
geweest. In de tweede plaats heb ik voor waardevolle aan
vullingen rechtstreeks uit beschikbaar bronnenmateriaal kunnen 
putten. De belangrijkste overheidsarchieven die hiertoe tot mijn 
beschikking stonden zijn het archief van de Radioraad, dat 
thans door het ministerie van CRM beheerd wordt, en dat van 
de afdeling Radio en Radiodistributie van het hoofdbestuur der 
PTT. Dit laatste archief werd, toen het kabinet-Schermerhom-
Drees in 1945 besloot de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen met het omroepbeleid te belasten, naar het mi
nisterie van OKW overgebracht; thans is dit archief onder 
beheer van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 
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Daarnaast hebben het bestuursarchief van de NCRV en het 
radioarchief van het Aartsbisdom Utrecht waardevolle gegevens 
opgeleverd. Ondanks de bestaande literatuur en het overzicht 
van P. A. Enserinck, bleek dit nadere archiefonderzoek nood
zakelijk omdat het thema van mijn studie specifiek op het ont
staan en de ontwikkeling van het omroepbestel is toegespitst. 
Dat specifieke thema is de strijd die er over de inrichting van 
het omroepbestel gevoerd is. In die strijd ging het in hoofdzaak 
om twee ordeningsprincipes — met enkele nuanceringen daar
tussen — die ik in de titel van dit boek tot uitdrukking heb 
gebracht. Enerzijds was er een streven in ons land een nationale 
omroep te vestigen. Ofschoon - zoals uit deze studie duidelijk 
zal worden - onder dit begrip niet steeds hetzelfde werd ver
staan, leidden de denkbeelden daarover alle in de richting van 
een centrale, van de overheid onafhankelijke, omroeporganisatie 
waarin de verscheidenheid van ons volk naar geestelij k-cultu
rele en levens- en wereldbeschouwelijke kenmerken en over
tuigingen in de programma's zoveel mogelijk tot uitdrukking 
diende te komen. Tegenover deze idee van een organisatorisch 
gezien monopolistische omroep stond het beginsel van de parti
culiere verzorging van de radio-omroep. Het is niet toevallig 
dat juist in ons land dit principe sterk gedomineerd heeft. In de 
periode waarin de radio de fase van het amateurism« aan het 
ontgroeien was, als massamedium in moderne zin ontdekt werd 
en zich met de drukpers begon te meten, was wat wij later de 
verzuildheid van het Nederlandse volk zijn gaan noemen erg 
groot, zodanig zelfs dat van een bloeiperiode van de verzuiling 
gesproken kan worden. Die verzuiling bestond dan hierin dat 
verschillende bevolkingsgroepen elk afzonderlijk in een complex 
van maatschappelijke organisaties op levens- en wereldbeschou
welijke grondslag geïntegreerd waren. Welnu, in dit klimaat 
werd het massamedium radio door verschillende 'verzuilde' be
volkingsgroepen opgeëist om vooral de eigen beginselen voor de 
leden van de eigen groep uit te dragen. De radio diende dus tot 
bescherming van de eigen wereld tegen invloeden van buiten. 
Particuliere omroeporganisaties werden opgericht die zich als 
vertegenwoordigsters van die onderscheiden stromingen opwier
pen en als zodanig bij het volk en de overheid erkenning wisten 
te vinden. Een organisatie doet niet alleen aaneensluiten, zij 
sluit ook buiten. 
Het is deze karakteristiek van het Nederlandse omroepbestel die 
in haar verdere ontwikkeling gevolgd wordt nadat in 1930 dat 
bestel door enkele belangrijke uitvoeringsbesluiten van de re
gering een duidelijk juridisch kader had verkregen. Twee aspec
ten, die in vele gevallen op elkaar inwerken, staan daarbij cen-
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traal. Enerzijds worden de verhoudingen tussen de in dat bestel 
bestaande omroeporganisaties voortdurend in het oog gehouden 
en anderzijds worden invloeden van buiten de kring der om
roeporganisaties, in zoverre die invloeden direct of indirect ge
richt waren op verandering van de organisatorische opzet van 
het omroepbestel, bestudeerd. 
Een belangrijke verandering in de organisatorische structuur 
van het omroepbestel voltrok zich toen, een klein jaar nadat 
ons land door de Duitsers bezet werd, de Nederlandsche Omroep 
werd opgericht. Dat geschiedde in maart 1941. De wijze waarop 
het tot die tijd bestaande omroepbestel geliquideerd werd en 
tegelijk de aanloop tot de oprichting van de Nederlandsche 
Omroep werd genomen komt in deze studie uitvoerig aan de 
orde in het kader van de passieve en actieve rol die de omroep
organisaties daarbij speelden. Nadat de verschillende zowel van 
Nederlandse als van Duitse kant gedane voorstellen voor en 
ontwikkelde ideeën over een meer of minder vergaande con
centratie van het omroepbestel en de maatregelen die in dit 
verband uiteindelijk gerealiseerd werden zijn besproken, wordt 
een tweetal aspecten die er aan de rol van de omroeporganisaties 
na de oprichting van de Nederlandsche Omroep te onderkennen 
zijn, geanalyseerd. Het eerste aspect betreft de medewerking die 
twee confessionele omroepverenigingen - zij het in een andere 
organisatorische vorm - aan de godsdienstige uitzendingen in 
het kader van de onder nazi-dictatuur staande staatsradio bleven 
verlenen. Het andere aspect heeft betrekking op alle omroep
organisaties die nl. hun programmabladen lieten voortbestaan 
toen die organisaties geen zelfstandige uitzendtaak meer ver
vulden. Toen op 1 januari 1942 ook aan het bestaan van de 
programmabladen van de omroepen een einde kwam, had de 
Nederlandsche Omroep op alle terreinen van het omroepbestel 
een monopoliepositie verkregen en was de rol van de omroep
organisaties formeel uitgespeeld. Er kwamen daarna evenwel 
spoedig besprekingen tussen de vier grote omroeporganisaties 
AVRO, KRO, NCRV en VARA op gang die gericht waren op 
herstel van het vooroorlogse omroepbestel zodra ons land van 
het Duitse bezettingsregime bevrijd zou zijn. Ook in de kring 
van de VPRO waren soortgelijke activiteiten te bespeuren, zij 
het dat deze werden ondernomen met het oogmerk een naoor
logse nationale omroep te vestigen. Al die besprekingen en acti
viteiten worden tenslotte in het kader van de naoorlogse door-
braakbeweging op maatschappelijk, politiek en geestelijk-cultu-
reel gebied behandeld. 
Gezien de opzet van deze studie zal het begrijpelijk zijn dat 
niet is ingegaan op de lotgevallen van de Nederlandsche Om-
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roep Wel zij terzijde opgemerkt dat het omvangrijke archief 
van de staatsradio bestudeerd is, omdat zich daarin - zeer 
verspreid - belangrijke archivalia over de concentratie van het 
omroepbestel en de liquidatie van de omroeporganisaties be
vinden. De Nederlandsche Omroep werd opgericht in een tijd 
waann de wettige Nederlandse regering noch de volksvertegen
woordiging enig gezag kon uitoefenen De staatsomroep die van 
maart 1941 tot 1945 fungeerde was een Fremdkörper in de 
ontwikkeling van het omroepbestel over de periode die deze 
studie bestrijkt. Zoals m deze studie ook de omroeporganisaties 
afzonderlijk slechts in het kader van de ontwikkeling van het 
omroepbestel aan de orde komen, zo wordt hier op gelijke wijze 
aan de Nederlandsche Omroep aandacht besteed in zoverre deze 
omroep betekenis heeft gehad voor de ideeenvorming over de 
opzet van het (naoorlogse) omroepbestel. Voor een omvangrijke 
studie over de Nederlandsche Omroep kan verwezen worden 
naar het boek van D. Verkijk, Radio Hilversum 1940-1945. 
Dit boek baarde, toen het in 1974 verscheen, (terecht) groot 
opzien, omdat voor het eerst aan de hand van o m een uit
voerige studie van het archief van de Nederlandsche Omroep 
interessante gegevens over het functioneren van deze onder 
nationaal-socialistische heerschappij staande staatsomroep ge
openbaard werden. Waar dit boek en mijn studie elkaar enigs
zins overlappen — en dat betreft de periode mei 1940 tot 1942 
(vanaf maart 1941 overigens alleen waar het gaat over de rol 
van de omroeporganisaties) - meen ik dat de analyse in eerder
genoemd boek op een beperkt aantal bronnen berust. 
Na deze verantwoording van het thema moet nog gewezen 
worden op de restricties die ik in deze studie heb aangebracht. 
De belangrijkste beperking die de keuze van het thema met zich 
meebracht is dat geen aandacht is besteed aan het medium radio 
zelf, noch aan de technische kant daarvan, noch aan de pro
grammatische aspecten van de radio als cultureel middel. Dit 
laatste betekent, dat het programmabeleid van de omroeporga
nisaties, en wat daarvan in de uitzendingen tot uitdrukking 
kwam, buiten beschouwing is gebleven Het lijkt overigens, 
gezien de aard van de nog bewaard gebleven archieven van de 
omroeporganisaties, met name over de vooroorlogse periode, een 
moeilijke taak daarvan een wetenschappelijk verantwoord beeld 
te geven. Wel biedt het archief van de njksradio De Neder
landsche Omroep mogelijkheden voor een studie over de aard 
van de berichtgeving via de genazificeerde staatsradio in de 
periode 1941-1945, omdat een groot gedeelte van het archief 
van deze omroep dat op uitgezonden nieuwsberichten en com
mentaren betrekking heeft, bewaard gebleven is. 
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Een ander aspect van de ontwikkeling van het Nederlandse 
omroepbestel in de periode die deze studie bestrijkt, is de op
stelling van de verschillende politieke partijen in het parlement 
in wat steeds de 'radiokwestie', de inrichting en het functio
neren van het omroepbestel, is geweest. Dit aspect, dat zeker 
nadere beschouwing verdient in relatie tot de verdere naoorlog
se ontwikkeling van de omroep, is niet uitdrukkelijk hier aan 
de orde gesteld. Van het met name op de voet volgen van de 
parlementaire behandeling van allerlei omroepvraagstukken — 
gedurende de in dit boek behandelde periode betrof dit vooral 
de vooroorlogse censuur op de radioprogramma's — heb ik dus 
afgezien, omdat deze werkwijze al te gemakkelijk tot buiten de 
grenzen van deze studie zou voeren. 
Tenslotte nog dit. Een studie als deze kan slechts tot stand 
komen met bereidwillige medewerking van velen. Ik heb die 
medewerking van verschillende kanten en in ruime mate mogen 
genieten, zowel waar het ging om het verkrijgen van toestem
ming tot het raadplegen van en publiceren uit archieven en 
particuliere collecties, als om de zorg en toewijding waarmee 
de archivalia mij ter beschikking werden gesteld. Allen die hun 
bijdrage aan de totstandkoming van deze studie hebben geleverd 
wil ik hier graag bedanken. Het zij mij veroorloofd een tweetal 
namen te noemen van personen (en de instellingen waar zij 
werkzaam zijn) aan wie ik door hun dienstverlening grote dank 
verschuldigd ben. Het zijn de heer J. Zwaan, archivaris van het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam en de 
heer M. G. H. A. de Graaff, hoofdarchivist bij het Algemeen 
Rijksarchief te 's Gravenhage. 

Januari 1976 
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Hoofdstuk ι 

De ontwikkeling van het omroepbestel 
tot 1940 

'Ernstig zal de vraag moeten overwogen, of de tijd niet is ge
komen, dat het Rechtsche kofschip zich losmaakt van het libe
rale scheepke en, met de Kruisbanier in top, in volle vrijheid, 
op eigen kompas, een eigen koers op de woelige golven der 
radio-beweging inslaat.' Dat schreef, eind 1927, de anti-revo-
lutionaire Standaard van Hendrik Colijn·1* Dat rechtse kofschip 
was - met de Kruisbanier in top - een bijzonder zeilschip: 
het kofschip van de antithese. En met de leer van Kuypers 
antithese tussen liberaal en christen hadden protestanten en 
katholieken de nodige ervaring opgedaan. De schoolstrijd lag 
nog vers in het geheugen en het loon van die strijd werd sinds 
enkele jaren (in gave guldens) uitbetaald, dank zij de lager 
onderwijswet van de christelijk-historische minister De Visser. 
Desondanks vermocht deze onderwijspacificatie niet de diepe 
kloven die in ons volksleven bestonden, te overbruggen. Ge
reformeerden en katholieken bleven waakzaam om elke aanslag 
op hun christelijk erfdeel af te slaan. Toen in de jaren twintig 
door middel van de 'liberale' radio 'een nieuwen en verwoeden 
aanval' op geloof en geloofsgemeenschap werd beraamd, kreeg 
de tweezijdige confessionele oppositie tegen het liberalisme 
nieuw voedsel. Het liberalisme had voor de zoveelste keer be
wezen, zo betoogde De Standaard in het reeds geciteerde artikel, 
'dat het niets heeft geleerd en niets heeft vergeten, dat de les
sen van den schoolstrijd ongemerkt aan zijne volgelingen zijn 
voorbijgegaan, dat deze zich nog steeds beschouwen als 'het 
denkend deel der natie'.' 

Hun onmiskenbare afkeer van het 'neutrale' liberalisme dreef 
ook op het gebied van de omroep orthodox-protestanten en 
katholieken samen en zoals de coalitiepolitiek onder pro
testantse voogdij had gestaan, werd ook de omroepstrijd geken
merkt door krachtige impulsen van protestantse leiding en ini
tiatief. 
In tegenstelling tot de onderwijskwestie, waarbij zij de bijzon
dere school eerst na langdurige en volhardende strijd op de 
liberalen wisten te veroveren, hadden de confessionelen in het 

* De noten zijn achterin dit boek opgenomen. 
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omroepbestel reeds na enkele jaren een stevig verankerde positie 
kunnen veroveren. Reden tot ontevredenheid was er dan ook 
allerminst, vooral niet omdat de voor hen zo gunstige ont
wikkeling van de omroep minder door strijd dan door tactische 
manoeuvres en een hun welgezinde regering was verkregen 
Naast het 'liberale scheepke', dat met de Hilversumse zender 
als eerste op de ethergolven dobberde en hoofdzakelijk bemand 
werd door de zich neutraal of algemeen noemende Hilversum-
sche Draadlooze Omroep (HDO)2 en de socialistische VARA, 
lag het 'Rechtsche kofschip' van de Huizer zender met aan boord 
de confessionele lading van KRO en NCRV Het 'rechtsche' 
zendstation was allerminst een illegaal ojjererende 'etherpiraat'; 
zijn activiteiten waren gewettigd door een ministeriele machti
ging, die op ι september 1926 'in afwachting van de definitieve 
regeling van den Nationalen Omroep in Nederland' was ver
leend.3 Tot deze zender in oktober 1927 operationeel werd 
moesten NCRV en KRO genoegen nemen met het huren van 
een wekelijkse avond elk afzonderlijk op de Hilversumse zen
der. Doordat de HDO het overgrote gedeelte van de zendtijd 
vulde, werd 'Hilversum' maar al te vaak met deze omroepver
eniging geïdentificeerd, hetgeen de andere omroepen in feite 
degradeerde tot het vervullen van een figurantenrol. 
De mogelijkheid om een groter aandeel in de beschikbare zend
tijd te verwerven was hun bij voorbaat door de HDO ontnomen. 
Met lede ogen had deze omroep moeten toezien, dat het aantal 
van haar (gratis) zendavonden voortdurend slonk doordat de 
eigenaar van de zender, de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek 
(NSF),4 aan 'nieuwkomers' als KRO, NCRV en VARA tegen 
betaling zendtijd verhuurde. Niet, dat de NSF zo voor het prin
cipe van de verdelende rechtvaardigheid op de bres stond; haar 
handelen werd eerst en vooral door commerciële motieven ge
leid- achter elke omroeporganisatie aan wie zij de zender ver
huurde, stond voor deze radiotoestellenproducent immers een 
nieuwe markt van potentiële afnemers van haar jongste produkt. 
Hoe gevarieerder het programma-aanbod, des te groter het aan
tal luisteraars dat zich voor het nieuwe massamedium interes
seerde. 

De HDO, die door haar programma's hier en daar met wat 
morgenwijdingen en kerkdiensten te larderen de toenemende 
etherconcurrentie trachtte te bezweren, meende daarin op effec
tieve wijze te slagen door een contract te sluiten met de NSF: 
voortaan zou zij, maar dan tegen betaling, de beschikking krij
gen over de nog niet verhuurde zendtijd op 'Hilversum', als
mede over die welke op een door de NSF te bouwen zender, 
waarvoor vergunning was gevraagd, zou ontstaan.5 Tot grote 
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teleurstelling en ergernis van de HDO liep dit voornemen stuk 
op de inderhaast opgerichte η·ν. Nederlandsche Draadlooze Om
roep, waarin NSF, KRO en NCRV financieel participeerden en 
die een machtiging voor de bouw en exploitatie van een nieuwe 
zender in Huizen ontving. Nu de NSF niet alléén de machtiging-
houder werd vervielen automatisch haar contractuele verplich
tingen tegenover de HDO. Alleen de bij de opening van de 
Huizer zender op 'Hilversum' vrijgekomen zendtijd van NCRV 
en KRO viel weer aan de HDO (inmiddels omgedoopt tot Alge-
meene Nederlandsche Radio Omroep - ANRO) toe en door 
bemiddeling van de minister van Waterstaat, mr. H. van der 
Vegte, gedeeltelijk ook aan VARA en VPRO.' 
Betekende de nieuwe zender voor beide grote confessionele om
roeporganisaties het begin van een perspectiefvolle toekomst — 
'dank jegens God, Die op den strijd den zegen gaf'7 - hun 
tegenstanders zagen daarin 'een nieuwe haard . . . van waaruit 
de splijtzwam zich verder kan uitzaaien om haar sloopend werk 
met vernieuwde kracht voort te zetten'.8 Inderdaad, door de 
Huizer zender was de omroep danig in beweging gebracht. De 
HDO had, wat zendtijd betrof, een grote concurrent tegenover 
zich gekregen, de VARA was iets steviger in het zadel komen 
te zitten en ook in ledenaanwas liepen de nieuwe omroeporgani
saties, uitgezonderd de VPRO, spoedig op de 'liberale' koploper 
in. Maar desondanks heerste er geen onverdeelde vreugde in 
het confessionele kamp. Zeker, met het nieuw verworven bezit 
kon men de gelovigen eerst goed beschermen tegen 'de gevaren 
van moreelen aard', of het onttrekken aan invloeden, die de 
kerk 'verderfelijk acht voor hun stoffelijk of geestelijk wel
zijn'.9 De radio bood tevens ongekende mogelijkheden in de 
strijd 'contra spiritualia nequitiae in caelestibus',10 want aan 
miljoenen ongelovigen tegelijk zou nu immers het evangelie 
verkondigd kunnen worden. Het streven naar verbreiding van 
de eigen levensbeschouwing kon dus ten volle ontplooid wor
den. Neen, het onbehagen gold het feit, dat de alleenheerschappij 
over de zender niet volledig was. Krachtens een clausule in de 
machtiging tot de bouw en exploitatie van de Huizer zender 
moesten KRO en NCRV één avond in de week aan de VPRO 
afstaan voor het uitzenden van vrijzinnig-protestantse kerk
diensten en godsdienstoefeningen.11 Volgens de voorzitter van 
de KRO, pastoor L. H. Perquin, paste deze omroep niet in het 
gelovig milieu der rechtse groepen, zodat hierover 'een krachtige 
actie te bevoegder plaatse steeds aan de orde (zal) blijven'.12 

Dat die actie krachtig en doeltreffend tegelijk was zou later, in 
mei 1930, bij de officiële zendtijdverdeling blijken. 
Hadden NCRV en KRO de rest van de zendtijd in goede ver-
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standhouding onderling verdeeld,18 voor de katholieke bevolking 
vooral - en zeker voor haar geestelijke leiders — was het toch 
wel even wennen aan deze nauwe radiocoalitie. Reeds enkele 
maanden nadat 'Huizen' in de lucht was waarschuwden katho
lieke dagbladen op verzoek van 'geestelijke zijde' tegen de me
ning die kennelijk bij vele katholieke luisteraars had postgevat, 
dat de zender te Huizen een 'roomsch' radiostation zou zijn. De 
Limburger Koerier met name maakte zijn lezers erop attent, dat 
uitzendingen van de protestanten over dezelfde zender 'soms 
krenkend zijn voor de Katholieken en dikwijls zoo geheel af
wijkend van de Katholieke opvatting in geloofsaangelegenhe-
den, dat het voor de Katholieke luisteraars gebiedende eisch is, 
het station uit te schakelen'.14 Overigens wekte deze nauwe rela
tie ook in NCRV-kring somtijds wrevel op, daar waar de KRO 
de indruk probeerde te vestigen dat de Huizer zender van de 
'Roomschen' was en de NCRV een 'bijwagen' van de katho
lieken. Laatstgenoemde vereniging stelde zich hiertegen teweer 
door in redevoeringen en in haar programmablad zo weinig 
mogelijk van 'den Roomschen omroep' te gewagen.15 

De organisatorische structuur van het omroepbestel, gekenmerkt 
door segregatie en polarisatie, had haar beslag gekregen en tot 
1940 zou zij in haar grondtrekken vrijwel ongewijzigd blijven. 
In dit hoofdstuk zullen wij de wijze waarop het wettelijk ge
regelde omroepbestel tot stand is gekomen beschrijven. Warmeer 
wij ons daarbij de vraag stellen waarom die wordingsgeschiede
nis uiteindelijk is uitgelopen op een wettelijke erkenning van 
zelfstandige omroeporganisaties en niet ten gunste van een na
tionale omroep als eenheidsorganisatie, komt de rol die de con
fessionelen in deze ontwikkeling speelden in onze analyse cen
traal te staan. Zij waren het immers - de inleiding tot dit 
hoofdstuk getuigt daar reeds van - die niet alleen in de omroep 
als het ware wisten binnen te dringen, maar er ook in slaagden 
het zelfstandig voortbestaan van hun organisaties KRO en 
NCRV te verzekeren. In nauw verband hiermee staat het feit, 
dat zij elke poging tot vorming van een nationale omroep die 
niet door beide richtingen samen - katholieken en calvinisten 
- gedomineerd zou worden, wisten te frustreren. 

De eerste wettelijke regeling 

De basis voor het gezamenlijk streven van de confessionelen 
werd in 1925 gelegd, toen de omroep de sfeer van het hobbyis
me van de radiozendamateurs aan het ontgroeien was en reeds 
duidelijke kenmerken van massamedium en cultuurinstrument 

16 



begon te vertonen. In dat jaar waren plannen tot oprichting 
van een Nederlandsche Omroep Maatschappij, die de taak van 
de НЕЮ als enige uitzendende omroepvereniging op bredere 
basis zou overnemen, in een vergevorderd stadium.19 Het zou 
een neutrale en van de overheid onafhankelijke omroeporgani
satie worden, waarin commerciële belangen ter bevordering van 
de verkoop van radiotoestellen en vage doelstellingen van en
kele cultuuridealisten om 'de Omroep dienstbaar te maken aan 
de cultureele opheffing van het volk'17 hand in hand gingen, 
Deze ontwikkeling vervulde de Bennekomse advocaat mr. A. 
van der Deure met zorg. 
Bram van der Deure had, toen de 25-jarige journalist Pieter 
Kors Dommisse uit Maassluis op zaterdag 10 mei 1924 in drie 
protestants-christelijke dagbladen - De Standaard, De Neder
lander en De Rotterdammer — een oproep plaatste tot steun en 
medewerking aan de oprichting van een Christelijke Vereeni-
ging voor Draadlooze Telefonie, onmiddellijk gereageerd. Die 
reactie behelsde niet een algemeen gehouden sympathiebetui
ging, maar het aanbod om daadwerkelijk zijn schouders onder 
deze zaak te zetten. Van der Deure, die naast zijn advocaten
praktijk tevens lector was aan de landbouwhogeschool te Wage
ningen en later ook lid van gedeputeerde staten van Gelder
land, was de anti-revolutionaire beginselen toegedaan en van 
gereformeerden huize. Hij stond bekend als een energiek per
soon die diplomatiek van aard was en vele relaties had, met 
name in politieke kringen. Op 21 juni, tijdens de eerste bijeen
komst van het z.g. voorlopige comité van de nieuwe christelijke 
omroepvereniging, werd hij tot voorzitter daarvan gekozen, wel
ke benoeming in de oprichtingsvergadering van de NCRV op 
15 november 1924 een definitief karakter kreeg.18 

Via de NCRV wilde Van der Deure over de radio het christelijk 
levensbeginsel verbreiden, zoals dat reeds in het onderwijs, de 
pers en de vakbeweging geschiedde. 'De Christelijke cultuur/ 
zo schreef hij, 'heeft een eigen sfeer die - dit leert de praktijk 
van jaren - door anderen dikwijls kwalijk wordt begrepen en 
verstaan. Vandaar, dat in de aangelegenheden, waarin ons le
vensbeginsel sterk naar voren komt, gezocht wordt naar zelf
standigen vorm en naar eigen organisatie.'19 

Hoewel slechts gesteund door een nog kleine groep van leden
sympathisanten, slaagde Van der Deure er in mei 1925 in via 
de katholieke minister van Waterstaat, G. J. van Swaaij, bij de 
uitwerking van de plannen tot oprichting van een Nederland
sche Omroep Maatschappij betrokken te worden. Zijn beroep 
op Van Swaaij leidde er tevens toe, dat ook vertegenwoordigers 
van andere groepen — uit kringen van vrijzinnig-protestanten, 
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katholieken en de (sociaal-democratische) arbeidersbeweging -
die inmiddels belangstelling voor de radio-omroep toonden en 
die, elk vanuit eigen levens- en wereldbeschouwelijke achter
grond, eveneens een zelfstandige uitzendtaak nastreefden, hun 
belangen daarbij konden laten gelden.20 Maar dat overleg dreigde 
in de ogen van Van der Deure de toekomstige ontwikkeling van 
het omroepbestel te sturen in een richting waarin de belangen 
van het gelovige volk achtergesteld dreigden te worden bij het 
streven van hen die, door het terugdringen van godsdienstige en 
politieke invloeden, de omroep zoveel mogelijk een z.g. neutraal 
karakter wilden geven.21 Dat verontrustte Van der Deure in 
hoge mate en hij vond daarin de katholieke representant in het 
overleg, dr. Willem van Koeverden, aan zijn zijde. De radio
coalitie was geboren. 
Willem van Koeverden heeft, in tegenstelling tot Van der Deure, 
slechts korte tijd een (belangrijke) rol in de omroepgeschiedenis 
gespeeld. Hij was een actief man: naast zijn functie van leraar 
aan het bisschoppelijk seminarie te Culemborg zette hij zich in 
voor de bevordering van de geloofskennis en het geloofsleven 
van de katholieken en legde hij contacten met de niet-katho-
lieke wereld. Kortom: samen met onder meer Gerard Brom, 
Alfons Ariëns en Jacques van Ginneken was hij een van de op 
de voorgrond tredende figuren in de 'roerige' roomse wereld van 
de jaren twintig.22 In het voorjaar van 1925 was hij erin ge
slaagd de verschillende plaatselijke katholieke omroepverenigin
gen (die alle voor de oprichting van een katholieke zender ijver
den) tot samenwerking te brengen in de R.K. Bond van Radio-
Vereenigingen. Inmiddels had hij kennis gemaakt met de initia
tiefnemer van de katholieke omroepvereniging in Amsterdam, 
de dominicaan Lambert Perquin, pastoor van de hoofdstedelijke 
Dominicuskerk en jarenlang hoofdredacteur van het weekblad 
De Bazuin. Terwijl Van Koeverden nog onderhandelingen voer
de om in de Nederlandsche Omroep Maatschappij i.o. voor de 
katholieken een zelfstandige positie te verwerven, spoorde hij 
pastoor Perquin aan om, met opzet geheel onafhankelijk van 
hem, een contract te sluiten met de eigenaar van de Hilversum-
se zender, de NSF, die tevens een van de initiatiefnemers van de 
op te richten Nederlandsche Omroep Maatschappij was. Zijn 
plan gelukte. De R.K. Bond van Radio-Vereenigingen verwierf, 
gelijk al eerder de NCRV, één zendavond in de week. Nu de 
katholieken over zendtijd beschikten, had Van Koeverden met 
deze list een aanmerkelijk steviger onderhandelingspositie in de 
besprekingen over de oprichting van de Nederlandsche Omroep 
Maatschappij gekregen. Het was nu nog zaak de katholieken 
een eigen plaats in het nieuwe omroepbestel te geven. Over-
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tuigd als hij was van de grote waarde van de radio als middel 
om de grote groep van gelovigen te bereiken èn aan te spreken 
en om de nationale integratie van de katholieke gemeenschap 
te bevorderen, kon aan niemand beter dan aan hem die taak 
worden toevertrouwd. Tegelijkertijd zorgde hij op verzoek van 
het episcopaat ervoor dat de R.K. Bond van Radio-Vereenigin-
gen een veel bredere basis verkreeg door er tevens vertegen
woordigers van een tiental katholieke organisaties in op te ne
men. In juni 1926 kwam deze basisverbreding tot stand, de 
KRO was geboren en Perquin zou, als voorzitter, met 'ontem
bare strijdbaarheid' de katholieke stem in de ether gestalte gaan 
geven.23 Maar voor het zover was diende Van Koeverden de 
besprekingen over de oprichting van de Nederlandsche Omroep 
Maatschappij tot een goed einde te brengen. 
Terwijl die besprekingen nog in een beginfase verkeerden, ont
wikkelden Van der Deure en Van Koeverden achter de schermen 
- elk afzonderlijk, maar wel in nauw overleg met elkaar -
reeds een koortsachtige activiteit om hun denkbeelden over de 
organisatorische structuur van het toekomstige omroepbestel in
gang te doen vinden. Beiden stonden op het standpunt, dat in 
dat bestel zelfstandige omroeporganisaties dienden te opereren 
die ieder van een eigen golflengte gebruik zouden maken: een 
voor de orthodox-protestanten, een voor de katholieken en een 
voor de vrijzinnige en liberale stromingen. Daarbij toonde Van 
Koeverden - meer dan Van der Deure - zich tot coöperatie 
bereid door, indien slechts twee golflengten beschikbaar zouden 
zijn, een federatief samenwerkingsverband tussen de beide zelf
standige confessionele omroeporganisaties op één zender moge
lijk te achten, de andere zender aan de 'linkse' omroepen over
latend.24 Ook hun geestverwanten in de regering stelden zij van 
hun ideeën op de hoogte. Van Koeverden - daartoe herhaalde
lijk door zijn radiobondgenoot aangespoord - zocht steun bij 
premier jhr. Charles Ruys de Beerenbrouck en Van der Deure 
bij minister van Financiën Hendrik Colijn, welke laatste tijdens 
de audiëntie nog een memorandum voor Ruys opstelde, waarin 
het plan over de drie golflengten werd uiteengezet.25 Wel een 
bewijs, dat Colijn het belang van de zaak inzag. 
Beiden hadden het getij mee. Begin augustus 1925, na de perio
dieke kamerverkiezingen, kwamen de confessionelen met een 
meerderheidskabinet van katholieken, anti-revolutionairen en 
christelijk-historischen opnieuw aan de macht. Bovendien nam 
Colijn, die — gestoken in een oliejas, de zuidwester op het 
hoofd - in de voorafgaande verkiezingsstrijd door de ARP als 
' 's Lands stuurman' werd geafficheerd,26 het roer van het schip 
van staat in handen en het zou hem, zoals we gezien hebben, 
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zeker niet onverschillig laten wat er via de boordradio werd 
uitgezonden. Van der Deure en Van Koeverden richtten daarom 
hun activiteiten op de nieuwe minister van Waterstaat, het 
voormalig lid van de Tweede Kamer voor de RKSP ir. M. C. E. 
Bongaerts, van wie verwacht kon worden dat hij in zijn om
roepbeleid spoedig voor principiële beslissingen zou komen te 
staan. Nauwelijks had deze bewindsman de tijd gehad om zich 
de gehele omroepproblematiek eigen te maken of de NCRV-
voorzitter benaderde hem met een uitgewerkt plan dat met zijn 
eerder geventileerde ideeën nauwe verwantschap vertoonde.27 

Dat plan behelsde de oprichting van een omroepmaatschappij, 
waarvoor de uitgifte van aandelen tot 10 stuks van elk 
/ 10.000,- nominaal beperkt zou moeten blijven. 'Door deze 
groóte aandelen beletten wij kleine groepen om aan te dringen 
op deelname/ zo schreef hij in zijn toelichting. De verdeling 
van de aandelen en de daarmee corresponderende benoeming 
van de leden van de raad van commissarissen zou volgens hem 
als volgt moeten geschieden: drie aandelen voor de regering, die 
daarvoor een gelijk aantal (regerings)commissarissen zou mogen 
aanwijzen, twee voor de toen nog geheten R.K. Bond van Radio-
Vereenigingen, twee voor de NCRV en drie aandelen voor de 
'linkse' groepen, zoals de SDAP, de vrijzinnig-protestanten en 
een vereniging van radiozendamateurs, de NVVR.M Wat de re
geringscommissarissen betreft deed Van der Deure alvast de sug
gestie om hiertoe aan te zoeken de oud-minister van Landbouw 
dr. F. E. Posthuma, die nauw betrokken was geweest bij de 
plannen tot oprichting van een Nationale Omroep Maatschappij 
en aangemerkt kon worden als vertegenwoordiger van de 'link
se' richting in de omroep, verder jhr. mr. Ch. Ruys de Beeren-
brouck (RKSP) en 'Van Dijk', met welke laatste vermoedelijk 
een van de leden van de Tweede Kamer bedoeld werd, ni. de 
oud-minister van Oorlog J. J. С van Dijk (ARP) of J. B. van 
Dijk (RKSP); uit een oogpunt van politieke en godsdienstige 
verhoudingen heeft Van der Deure waarschijnlijk J. J. C. van 
Dijk op het oog gehad, ook al omdat deze - zoals uit het ver
volg van dit hoofdstuk zal blijken — als de anti-revolutionaire 
'omroepspecialist' gekwalificeerd kan worden. Aldus zouden de 
confessionelen in het aantal 'kroonleden' een meerderheid be
zitten. Van der Deures Nationale Omroep zou geleid moeten 
worden door drie directeuren 'die zooveel mogelijk de verschil
lende geestesstromingen van ons volk vertegenwoordigen': één 
directeur aangewezen door de R.K. Bond van Radio-Vereenigin-
gen, één door de NCRV en één behorende tot de 'linkse' groe
pen. Wanneer elke directeur de zorg voor de programma's van 
zijn groepering kreeg opgedragen, aldus de opsteller van het 
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plan, zou hiermee de kiem worden gelegd voor een splitsing 
van de omroepmaatschappij m drie richtingen die uiteindelijk 
elk van een eigen zender gebruik zouden maken 
In wezen hield Van der Deure met dit voorstel vast aan zijn 
streven naar soevereiniteit in eigen kring, in dit geval naar de 
vrije beschikking over een afzonderlijke zender voor de ortho-
dox-protestants-chnstelijke richting Dat de praktische uitwer
king van dit plan zou neerkomen op de oprichting van één na
tionale omroeporganisatie, waarin de zelfstandige NCRV met 
vertegenwoordigers van andere groeperingen zou moeten sa
menwerken, deed aan de beoogde programma-autonomie niets 
af Zijn opzet getuigde van inzicht in de bestaande krachtsver
houdingen in de omroep (NSF/HDO) en een juiste afweging 
van de haalbaarheid van de in dit kader bestaande mogelijk
heden 
Hoewel het plan-Van der Deure geen werkelijkheid is geworden, 
heeft het met nagelaten de loop der gebeurtenissen in sterke, 
naar onze indruk zelfs m beslissende mate te beïnvloeden 
Reeds enkele weken nadat het project ter kennis van de minister 
van Waterstaat was gebracht, werd de Regccnngs-Commissie 
voor den Nationalen Draadloozen Omroep geïnstalleerd Het is 
met duidelijk wie minister Bongaerts tot het instellen van deze 
staatscommissie heeft weten te bewegen, al ligt de veronder
stelling voor de hand, dat Van der Deure hieraan niet vreemd 
is geweest of zulks via een of meer geestverwanten in het kabi-
net-Cohjn, mogelijk door de premier zelf, bereikt heeft In ieder 
geval waren de 'rechtse' leden m deze door de katholieke oud-
premier Ruys de Beerenbrouck geleide commissie m de meerder
heid, m tegenstelling tot hun minderheidspositie tijdens de on
derhandelingen over de opichting van een Nationale Omroep 
Maatschappij Voegt men bij dit alles het feit, dat de voorzitter 
van de NCRV tot hd-secretaris werd benoemd en zich m die 
functie met de opstelling van het commissie-advies belastte, 
waarbij hij de gelegenheid aangreep zijn ontwerp tot leidraad 
van de besprekingen te maken,2* dan mag men toch wel conclu
deren, dat er evenzovele waarborgen waren geschapen om het 
streven van de confessionelen (naar op zijn minst een over
wegende positie in een op te richten nationale omroepmaat
schappij of anders behoud van het zelfstandig voortbestaan van 
hun omroeporganisaties) kans van slagen te bieden 
Bovendien blijkt uit de rede van minister Bongaerts ter gelegen
heid van de installatie van deze commissie op 15 oktober 1925, 
dat diens voorkeur — anders dan die van zijn voorganger Van 
Swaaij, die zich bereid had getoond via een wetsvoorstel de op
richting van een (neutrale) nationale omroeporganisatie te be-
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vorderen'0 - sterk ging m de richting van de in het plan-Van 
der Deure ontvouwde richtlijnen Vooropgesteld, zo sprak hij, 
dat de overheid 'regelend en steunend met den radio-omroep 
bemoeienis (zal) moeten hebben' en dat 'de Rijkszorg ook hier 
ter wille van onderscheidene belangen aan de vrijheid van han
delen beperkingen (zal) moeten aanleggen', kwam het binnen 
deze noodzakelijke grenzen 'het meeste overeen met ons volks
karakter, dat aan de radio-omroep zooveel mogelijk vrijheid van 
ontwikkeling wordt gelaten, ook waar overtuiging of belang tot 
bepaalde groepeeringen nopen' Deze vrijheid kon de noodzaak 
van meerdere uitzendstations met zich brengen, indien daar
naast echter de te ontwerpen wettelijke omroepregeling 'tevens 
een prikkel of een zachten drang schept tot samenwerking der 
verschillende groepen, waar dat slechts mogelijk i s ' 3 1 

Zoals gezegd waren de leden van deze staatscommissie die tot 
de 'rechtse' groepen behoorden in de meerderheid Naast voor
zitter Ruys de Beerenbrouck en secretaris Van der Deure waren 
door minister Bongaerts uitgenodigd het anti-revolutionaire 
Tweede Kamerlid en oud-mmister van Oorlog J J С van Dijk, 
het lid van de Tweede Kamer voor de CHU jhr dr J W H 
Rutgers van Rozenburg en twee gedelegeerden van de R К Bond 
van Radio-Vereemgmgen, die wij al eerder ontmoetten, dr W 
van Koeverden en pastoor L H Perquin 'Links' was vertegen
woordigd door G. Baron Tindal, voorzitter van de HDO, A 
Veder, voorzitter van de NVVR, mej dr N A Bruming en 
С Werkhoven 3 2 

Nicolette В ruining werd in 1886 in Schermer, als dochter van de 
hervormd predikant en latere hoogleraar aan de Universiteit 
van Amsterdam dr. A Bruming, geboren Zij was secretaresse 
van het moderamen van de Centrale Commissie voor het Vrij
zinnig Protestantisme,53 een in oktober 1923 door diverse kerk
genootschappen, groepen en verenigingen op vrijzinnig-protes
tantse grondslag opgericht overleg- en samenwerkingsorgaan. 
In maart 1924 benoemde het moderamen van de Centrale Com
missie een Subcomité voor Radiozaken Dit subcomité, dat de 
mogelijkheid van vrijzinnig-protestantse radio-uitzendingen 
moest bestuderen en 'begon met voorbereidselen te maken om 
een enkele maal een preek uit te zenden',34 werd in mei 1926 
m een vereniging omgezet onder de naam Vrijzinnig Protes-
tantsche Radio Omroep (VPRO) 35 Bruming, die voorzitster was 
van het subcomité, werd in het VPRO-bestuur in dezelfde func
tie benoemd Jarenlang zal deze vereniging aan haar zorg en 
toewijding zijn toevertrouwd 
Ofschoon in vrijzinnig-godsdienstige kring dus reeds vroeg be
langstelling voor de omroep bestond, bleef die interesse - ze-
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ker in de begintijd - beperkt tot incidentele uitzending van 
predikaties. Toen echter in kringen van orthodox-protestanten, 
katholieken en sociaal-democraten eigen omroeporganisaties ont
stonden, vonden de vrijzinnig-protestanten — zij het niet zonder 
aarzeling - hierin aanleiding ook hun streven organisatorisch 
gestalte te geven Eigenlijk was de Centrale Commissie van me
ning dat de specifieke doelstelling van haar omroep, nl om 
door godsdienstige en daarmee nauw verband houdende pro
gramma's de vrijzinnig-protestantse beginselen uit te dragen, 
beter via een nationale omroeporganisatie, 'in welke men de 
geestelijke structuur van ons volk als eenheid zou kunnen te
rugvinden',36 te realiseren was. Voor dit standpunt voerde mej 
Bruining het pleit, eerst in het overleg over de oprichting van 
de Nationale Omroep Maatschappij, later ook in de Regeermgs-
Commissie voor den Nationalen Draadloozen Omroep Op 
grond van dit uitgangspunt en in de verwachting, dat een na
tionale omroeporganisatie spoedig tot stand zou komen, stelde 
de VPRO bij zijn oprichting dan ook met dadelijk pogingen m 
het werk om, zoals zijn voorgangers met succes hadden gedaan, 
een vaste wekelijkse uitzendavond te verwerven Het bestuur 
'zag met schrik de groeiende verdeelmg die niet anders dan 
verdeeldheid wekken kan', zo schreef dr Bruining later in een 
artikel, 'en liever dan mee te doen in den wedloop om een 
avond, wilde het in eenheid trachten te redden, wat te redden 
was'3 7 Maar die 'wedloop' was al beslist, want enkele maanden 
voor de oprichting van de VPRO had de NSF zich, zoals we 
gezien hebben, contractueel verplicht de nog resterende tijd op 
de Hilversumsc zender aan de HDO te verhuren, de VPRO 
moest met enkele uren op de zondagen, haar door de andere 
omroepen afgestaan, genoegen nemen 38 

De laatste omroeporganisatie die vóór de 'fatale' datum van 
5 maart 1926, toen dus het contract tussen Nat en nuO ge
sloten werd, nog een zendavond wist te huren, was de Veree-
niging van Arbeiders Radio Amateurs (VARA). Deze omroep 
had onder meer als doelstelling 'de beginselen te verbreiden van 
de Nederlandsche Arbeidersbeweging, georganiseerd op den 
grondslag van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigm-
gen en van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij in Neder
land'.39 'De leiding van de jonge vereemging', aldus assistent
redacteur Ger Bakker van het programmablad van de VARA in 
het Radio-]aarboek 1932, ' . . . was uitgegaan van de opvatting, 
dat de nieuwe organisatie zich geheel in dienst zou stellen 
van de zich vrijmakende arbeidersklasse en een belangrijk wapen 
zou worden m den historischen strijd voor een toekomstige so
cialistische maatschappij'.40 Aan die doelstelling heeft de secre-
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taris van de SDAP en 'de radiospecialist van de Partij'41 Cees 
Werkhoven mede vorm gegeven door als lid van het voorlopig 
bestuur op ι november 1925 de oprichting van de VARA te be
vorderen. Nadien echter vervulde hij - overigens om onduide
lijke redenen42 - in de VARA geen officiële functie meer, al 
bleef hij lid van de commissie-Ruys. Het is daarom de vraag in 
hoeverre de geprononceerde denkbeelden die hij, zoals wij nog 
zullen zien, in deze commissie ventileerde als representatief voor 
de VARA kunnen worden beschouwd.43 

Het feit, dat de HDO door het beleid van de NSF steeds meer 
concurrenten in de ether kreeg, vormde voor deze omroep een 
teleurstelling en een bedreiging tegelijk. De alleenheerschappij 
van de HDO was doorbroken en het contract met de NSF kon 
die concurrentie slechts indammen, haar uitbannen was niet 
meer mogelijk. Alle uitzendingen geschiedden op tijdelijke basis 
via een aan de NSF verleende f abrieksmachtiging die bedoeld was 
om de gelegenheid te geven met de radio als nieuwste toepas
sing van de radiotelefonie te experimenteren; het lag dan voor 
de hand dat de bestaande toestand ongewijzigd bleef totdat de 
regering over de inrichting van het nieuwe bestel zou hebben 
beslist. Bovendien was die concurrentie moeilijk meer weg te 
krijgen, omdat de nieuwe omroeporganisaties als pressiegroepen 
fungeerden die aan het feit dat zij eenmaal uitzonden, zekere 
rechten ontleenden. Zij wachtten niet gelaten af tot over hun 
lot was beslist, maar gebruikten eerst en vooral de microfoon 
om die beslissing in hun voordeel te beïnvloeden. En dan waren 
er uiteraard de programma's zelf die als bewijs moesten dienen 
van de rechtmatigheid van de presentie van deze richtingen in 
de ether. De HDO, voortgekomen uit het enthousiasme van 
een aantal zendamateurs en door het initiatief van enkele werk
nemers van de NSF van de grond geholpen, pretendeerde het 
Nederlandse volk in al zijn geledingen te vertegenwoordigen. 
Toen echter het confessionalisme via eigen organisaties in de 
ether oprukte, werd het 'algemene' karakter van de НЕЮ in 
feite gereduceerd tot het 'neutrale', tot alles wat buiten het con
fessionele terrein lag en gemakshalve het liberale stempel op
gedrukt kreeg. Nadat ook een andere groepering, de sociaal-de
mocratische arbeidersbeweging, die in de HDO in het geheel 
niet aan bod kwam, regelmatig haar stem door de radio liet 
klinken, had de omroep een fundamenteel ander karakter ge
kregen. Naast de HDO traden immers groeperingen op die 
ieder vanuit een specifieke levens- of wereldbeschouwelijke ach
tergrond de radio in dienst stelden van een al even specifieke 
taak. Trokken de socialisten zich met hun eigen krant, sport- en 
jeugdorganisaties, arbeidersbeweging en nu ook met een eigen 
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omroep in hun rode bolwerk terug om aan de verheffing der 
arbeiders te werken, katholieken en calvinisten deden dat op 
gelijke wijze om de emancipatie van hun bevolkingsgroepen te 
bewerkstelligen. Wij komen op dit aspect van het omroepbestel 
nog uitvoeriger terug. Hier willen wij volstaan met te conclu
deren, dat de vertegenwoordigers van de HDO in de commissie-
Ruys de Beerenbrouck slechts één keuze hadden. Die keuze be
stond dan hierin, dat ten gunste van de 'algemene' HDO de 
zelfstandige uitingen in de omroep geëlimineerd moesten wor
den via de oprichting van één (nationale) omroeporganisatie 
die, zonder banden met confessionele of politieke richtingen of 
partijen, aan de geestelijk-culturele geschakeerdheid van het Ne
derlandse volk recht zou doen wedervaren. 
Het gezelschap dat met zulke uiteenlopende belangen in de Re-
geerings-Commissie voor den Nationalen Draadloozen Omroep 
gebundeld werd, zette zich aan de opstelling van een advies dat 
in juli 1926 verscheen en ondanks het ijveren van mr. Van der 
Deure verre van eensluidend was. In haar proefschrift kwalifi
ceert De Boer het rapport van deze commissie als een compro
misvoorstel.44 Wij menen echter, dat het slechts in schijn tege
moetkwam aan degenen in ons land die een nationale, dat wil 
zeggen centraal geleide en van confessionele en politieke rich
ting onafhankelijke omroep voorstonden. De commissie ging er 
immers van uit, 'dat op het terrein van den omroep zooveel 
mogelijk aan het particulier initiatief moet worden overgelaten' 
en 'dat een kleurlooze omroep niet gewenscht is en dat iedere 
levensbeschouwing, welke niet in strijd is met 's Lands Wetten, 
gelegenheid moet krijgen, zich te uiten . . .'45 Wie zou denken, 
dat het nationale zou liggen in de door haar aanbevolen op
richting van de n.v. Nationale Draadlooze Omroep laat zich 
misleiden èn door de naamgeving èn door de fraaie taakom
schrijving van dit instituut. Het doel van deze organisatie zou 
zijn 'de verzorging van den Radio-Omroep in Nederland, voor 
zooverre die verzorging niet door andere rechtspersonen ge
schiedt',48 een centraal lichaam dus, dat regelend moest optreden 
en in zijn programma's 'mede de algemeene, in de neutrale zòne 
liggende onderwerpen verzorgt, welke anders, indien deze alleen 
aan de vereenigingen werden overgelaten, vermoedelijk in het 
gedrang zouden komen'.47 

De nationale vlag diende slechts tot dekmantel van de invloed 
die de omroeporganisaties in dit centrale instituut wilden ver
werven. Dat blijkt zonneklaar uit de verdeling van het aan
delenkapitaal dat ingebracht zou worden: NCRV en KRO zou
den ieder 25 aandelen ontvangen, VARA 20, HDO 13, VPRO 
12 en NVVR 5. Ofschoon over deze verdeling 'ernstige moei-
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lijkheden' in de commissie rezen (zij diende immers als maatstaf 
voor de verdeling — via de aandeelhoudersvergadering - van 
de invloed van de verschillende groepen in de n.v.), waren de 
leden het erover eens, dat de verschillende stromingen in het 
volk in het bestuur van de centrale organisatie tot uitdrukking 
moesten komen 'met waarborg voor gelijkberechtigdheid'. Die 
gelijkberechtiging zag men dan als een 'evenwichtstoestand' tus
sen de volgende 'hoofdstroomingen', nl. enerzijds KRO en 
NCRV die tot het 'rechtse' blok behoorden en anderzijds de an
dere participanten die gemakshalve tot de 'linkse' omroepen wer
den gerekend Daardoor zou 'overheersing uitgesloten, vriend
schappelijk overleg geboden zijn', zoals waarschijnlijk de secreta
ris uit de vaderlijke mond van Ruys de Beerenbrouck zal hebben 
opgetekend 4Θ Maar de vertegenwoordiger van de SDAP,49 die in 
een minderheidsnota50 voor een vorm van staatsomroep opteer
de, oefende hier op niet mis te verstane wijze kritiek: 'Een om
roep, die werkelijk 'nationaal' wil heeten, zal mijns bedunkens 
met op deze wijze allen invloed mogen monopoliseeren voor de 
richtingen en stroomingen, voor de partijen en godsdienstige 
groepen, die min of meer toevallig in de Commissie vertegen
woordigd waren ' 5 1 

Waarschijnlijk het meest illustratieve punt hoe 'nationaal' het 
nieuwe instituut wel zou worden vormt het voorstel van 'meer
dere leden' om de directie uit drie leden te laten bestaan een 
behorende tot de rooms-kathoheke, een tot de orthodox-pro
testantse en een tot de vrijzinnig-protestantse volksgroep, waar
van het 'voordeel' zou zijn, 'dat iedere Directeur rekening zou 
kunnen houden met hetgeen er in zijn groep leeft, en met het
geen de tot zijn geestverwanten behoorende luisteraars verlan
gen'. Op deze wijze behoefde dan geen enkele groep zich achter
gesteld te voelen, wat wel het geval zou zijn bij benoeming van 
één directeur, 'die dan tocji noodzakelijk tot een der drie voor
noemde groepen moet behooren', zo stelden die 'meerdere leden' 
niet zonder zelfoverschatting vast 52 Ook deze opvatting ontlokte 
de SDAP'er venijnige kritiek 'Alsof buiten deze drie geen an
dere richtingen, gelooven, godsdiensten, ethische of politieke 
stroomingen m ons volk bestonden ' Alsof - in elk geval - alles 
wat met Roomsch-Kathohek, orthodox- of vrijzinnig-Protestant 
is, onwaardig, ongeschikt of onbekwaam zou zijn een Nationa
len draadloozen omroep mede te leiden ''5S De meerderheid van 
de commissie voelde echter meer voor één directeur, 'een hoog
staand persoon . . . , die zoo onpartijdig is dat hij aan hetgeen in 
alle drie volksgroepen leeft, behoorlijk recht zal doen weder
varen' M 

Hiermee hebben wij in grote lijnen de opzet van de 'nationale 

26 



omroep', zoals de commissie-Ruys zich die dacht, geschetst 
Thans nog een enkel woord over de plaats van de omroeporga
nisaties m deze opzet. Voor het waarborgen van de zelfstandig
heid en het eigen karakter van die omroeporganisaties was een 
fraaie constructie ontworpen De Nationale Draadlooze Omroep 
zou namelijk aan omroepverenigingen die aan 'zekere eischen' 
voldeden, op gezag van de minister van Waterstaat ten hoogste 
één zendavond per week moeten afstaan, al dienden 'uit den 
aard der zaak' maatregelen getroffen te worden, dat met 'aller
lei groepjes' wekelijks een avond voor zich konden opeisen, ter
wijl anderzijds toch weer 'de vorming van andere dan de tegen
woordig bestaande verenigingen niet onnoodig mag worden ver
zwaard' 55 Hoe dat 'niet onnoodig' verstaan moet worden leren 
de voorwaarden die de commissie meende te moeten stellen de 
kandidaat-omroeporganisatie moest rechtspersoonlijkheid bezit
ten (in dit geval een vereniging), minstens 3 000 betalende leden 
tegen een mimmum-contnbutic van ƒ 1,— per jaar hebben in
geschreven en een waarborgsom van ƒ 30 000,- in de schatkist 
storten 5e Ook hier weer werkt het commentaar van de sociaal
democraat verhelderend Dit bedrag, zo stelde Werkhoven in 
zijn meergeciteerde minderheidsnota, kan slechts een hatelijk 
middel zijn 'om kleine bonafide, doch arme stroomingen in het 
volk de gelegenheid te ontnemen van de radio-uitzendmogelijk-
heid gebruik te maken . ' , om de vrijheid van meningsuiting 
afhankelijk te maken van toevallig bezit beschouwde hij als 
'het meest onduldbare criterium, dat te bedenken valt' 57 

Het voorgaande rechtvaardigt de conclusie, dat het advies van 
de commissie weinig leek op een werkelijk compromis waarin, 
zoals De Boer het voorstelde, ieder zijn denkbeelden en strevin
gen gerealiseerd zag de voorstanders van een ongedeelde na
tionale omroep en de verdedigers van zelfstandige, naar levens-
en wereldbeschouwing onderscheiden omroeporganisaties In de 
voorgestelde regeling kan het compromissoire karakter hoog
stens gevonden worden m het feit, dat in het instituut van de 
nationale omroep de invloed tussen de bestaande omroeporgani
saties verdeeld zou worden. Daarmee zou het bestaansrecht van 
de nieuwe, na de HDO opgerichte, omroeporganisaties erkend 
worden, hetgeen voor deze organisaties juist een duidelijke 
overwinning inhield Dat bovendien aan ieder van de bestaande 
omroepen afzonderlijk zendtijd diende te worden toegekend, zou 
de zelfstandigheid en het specifieke eigen karakter van elk nog 
meer benadrukken 5e In de 'nationale' omroeporganisatie zou de 
positie van de HDO bovendien tot een minderheid worden te
ruggebracht. Terwijl 'rechts' zich de helft van de aandelen had 
toegedacht en KRO en NCRV ten opzichte van elkaar konden 
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rekenen op een redelijke eensgezindheid in optreden, stond daar 
een veel zwakker, want versplinterd, conglomeraat van 'linkse' 
organisaties tegenover die niets anders gemeen hadden dan dit 
kunstmatig opgeplakte etiket. Kortom, NCRV en KRO hadden 
binnen de bestaande omstandigheden bereikt wat zij wilden be
reiken; tegenover de dominerende positie van de confessionele 
radiobondgenoten in het totale (nochtans papieren) omroepbe
stel, dat in feite door zelfstandige omroeporganisaties gedragen 
zou worden, stond slechts het opgeven voor de orthodox-pro
testantse omroep van zijn streven naar een eigen zender. 
De sterke positie die de beide 'rechtse' omroepen in de commis
sie innamen wordt nog eens duidelijk onderstreept door de aan
beveling om de uitzending van kerkdiensten volgens de bestaan
de toestand te handhaven en wel zodanig, dat de Nationale 
Draadlooze Omroep verplicht diende te worden ' . . . eiken Zon
dag en Christelijken feestdag des voormiddags van acht tot 
twaalf en des namiddags van vier tot acht uur een zender met 
volledige bediening ter beschikking te stellen van een Comité 
tot regeling der Radio-Kerkdiensten, uitgaande van den Vrij-
zinnig-Protestantschen Radio-Omroep, den Roomsch-Katholie-
ken Radio-Bond en de Nederlandsche Christelijke Radio-Ver-
eeniging'. Alle aan deze kerkuitzendingen verbonden uitgaven, 
met uitzondering van eventuele vergoedingen aan predikanten, 
organisten of andere medewerkenden, zouden door de vennoot
schap gedragen moeten worden.59 

De Regeerings-Commissie voor den Nationalen Draadloozen 
Omroep was goed en wel geïnstalleerd of een langdurige kabi
netscrisis brak uit. Het eerste ministerie-Colijn, dat op 4 augus
tus 1925 was aangetreden, struikelde over de kwestie van het 
Nederlands gezantschap bij het Vaticaan. De anti-papist ds. 
Kersten, die in 1918 als dissidente ARP'er met zijn Staatkundig 
Gereformeerde Partij in de Tweede Kamer zijn intrede had ge
daan, zag op 11 november 1925 zijn amendement om de be
treffende begrotingspost te schrappen ten einde daarmee de op
heffing van de vertegenwoordiging bij de H. Stoel te bewerk
stelligen, aangenomen. Dat was voor de katholieke ministers 
aanleiding hun portefeuilles ter beschikking te stellen. Dit voor
beeld werd enkele dagen later door de overige leden van het 
rechtse coalitie-kabinet gevolgd. 
Eerst na een kleine vier maanden, op 4 maart 1926, was een 
extra-parlementair kabinet met jhr. mr. D. J. de Geer aan het 
hoofd geformeerd. In de plaats van ir. Bongaerts werd de Zwolse 
advocaat en lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel, de 
anti-revolutionair mr. H. van der Vegte, met de portefeuille 
van Waterstaat belast. Oud vertelt over hem dat hij uitermate 
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langzaam sprak en dat zijn gevoel voor humor de Kamer aan
vankelijk welwillend stemde. 'Maar op den duur begint hij haar 
toch te vervelen. Men begint in te zien, dat hij met alleen in 
zijn spreken langzaam is en kan zijn methode om lastige zaken 
maar bever te laten liggen minder waarderen.'"0 

Tot die 'lastige zaken' behoorde ongetwijfeld ook het omroep
beleid, want ofschoon de nieuwe bewindsman reeds in juli 1926 
de resultaten van het werk van de commissie-Ruys op zijn bu
reau had liggen, duurde het nog bijna een jaar voordat de Ka
mer een ontwerp voor de eerste wettelijke omroepregehng ter 
beoordeling kreeg voorgelegd. Ondertussen zouden NCRV en 
KRO m afwachting van de definitieve regeling van de omroep 
toestemming krijgen om een eigen zender te bouwen en te ex
ploiteren. Hiertoe richtten zij, samen met de NSF, de houdster
maatschappij n.v. Nederlandsche Draadlooze Omroep op. Nu 
'rechts' in het vooruitzicht van een eigen zender was - op 22 
oktober 1927 werd hun station, de Huizer zender, in gebruik 
gesteld - was voor hen de noodzaak om met andere omroep
organisaties over de verdeling van zendmogelijkheden tot over
eenstemming te geraken verdwenen, laat staan dat er bij hen 
nog behoefte bestond aan een nationale omroep zoals die door 
de comtmssie-Ruys de Beerenbrouck ontworpen was In hun 
ogen zouden alle problemen opgelost zijn wanneer 'links' zich 
op de bestaande Hilversumse zender concentreerde.61 

Was er in het licht van deze ontwikkeling, waarin het omroep
bestel als vanzelf zijn organisatorische vorm scheen te vinden, 
voor de regering nog wel voldoende aanleiding om in te grij
pen ' Het kabinet had beide grote confessionele omroeporgani
saties in ieder geval met de toestemming om een eigen station 
te bezitten een comfortabeler positie bezorgd dan in de voorstel
len van de commissie-Ruys de Beerenbrouck besloten lag. De 
regering besloot daarom deze ontwikkeling nog eens aan te 
zien en minister Van der Vegte presenteerde derhalve aan het 
parlement een louter formele wettelijke regeling van het om
roepbestel. 
In de eerste plaats werden alleen de technische aspecten van het 
nieuwe massamedium in een wettelijk jasje gestoken. Vandaar 
dat de minister kon volstaan met een uitbreiding van de Tele
graaf- en Telefoonwet van 1904 e2 Daarmee kwam de omroep 
automatisch onder het departement van Waterstaat, in casu bij 
het hoofdbestuur van de PTT, te ressorteren. Ware de betekenis 
van de radio als cultureel medium benadrukt, dan had een af
zonderlijke wet voor de hand gelegen. Bovendien was in dat 
laatste geval de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen de eerst aangewezene om het omroepbeleid gestalte 
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te geven. In de tweede plaats werd in het ontwerp met geen 
woord, zelfs niet in hoofdlijnen, over de inrichting van het 
toekomstige omroepbestel gerept. De kem van het wetsontwerp 
was, dat een aantal onderwerpen bij algemene maatregel van 
bestuur geregeld zou kunnen worden - het was in verschillende 
gevallen nog facultatief gesteld ook - hetgeen volgens onze 
rechtsbeginselen neerkwam op een machtiging van de wetgever 
aan het uitvoerend gezag om in de toekomst de nodige rege
lingen te treffen. 
De regering verdedigde dit beleid met erop te wijzen, dat de 
radio-omroep nog tezeer in ontwikkeling verkeerde; van over-
heidszijde achtte men het tijdstip voor een definitieve wettelijke 
regeling van deze materie nog niet gekomen. Om het met de 
woorden van de bewindsman te zeggen: 'Wilde men alles in de 
wet regelen, de gisting in de materie zoude te zeer blijken de 
rekbaarheid der wet te buiten te gaan.'6 3 Oud zou later in een 
ander verband84 een dergelijk beleid, nl. ' . . . om de gehele zaak 
te renvoyeren aan een algemenen maatregel van bestuur', kwali
ficeren als ' . . . in het wezen der zaak een betreurenswaardig 
symptoom van onmacht des wetgevers . . .'es In het Voorlopig 
Verslag van de Kamer lieten 'verschillende leden' dan ook te
recht optekenen: 'Wat op het oogenblik aan gisting is op te 
merken, vloeit niet voort uit evoluties in de techniek, doch uit 
strijd tusschen een aantal groepen van belanghebbenden.' Naar 
hun mening behoorde de wet in dezen richtinggevend te zijn 
'ten einde te voorkomen, dat door het optreden van het steeds 
toenemend aantal uitzendvereenigingen een betreurenswaardige 
splitsing op dit gebied in ons volk ontstaat . . .'ββ 

Ontbrak aan het wetsontwerp zelf elke materiële inhoud, de 
Memorie van Antwoord, die Van der Vegte met de Kamer wis
selde, onthulde daarentegen wel iets over de ware bedoelingen 
van de minister waar hij schreef 'dat de Overheid goed zal 
doen, door samenwerking met de verschillende omroeporganisa
ties eene oplossing te bevorderen, daarin bestaande, dat die 
organisaties ten slotte - met eerbiediging van elkanders poli
tieke en godsdienstige levensbeschouwingen — komen tot één 
lichaam, den nationalen omroep'.97 In dit antwoord lag niet 
alleen de erkenning van de bestaande omroeporganisaties be
sloten, maar ook van hun rol in een eventueel te vormen natio
nale omroep. Blijkbaar wilde Van der Vegte hun op dat moment 
niets in de weg leggen, althans de bestaande toestand handha
ven, in plaats van een duidelijk beleid uit te stippelen dat op 
organisatorische centralisatie of minstens op kanalisatie van de 
ontwikkeling gericht zou zijn. 
Voordat het wetsontwerp in mei 1928 het Staatsblad bereikte68 
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wisten de confessionelen op enkele punten belangrijke successen 
te boeken, die voor de ontwikkeling van het omroepbestel, als
mede voor de onderlinge verhouding tussen de daarin bestaande 
organisaties, van grote betekenis zouden zijn · · Terwijl de Twee
de Kamer zich vrij algemeen op het standpunt stelde, dat een 
neutrale omroep, als een instituut dat over onderwerpen van 
levens- en wereldbeschouwelijke aard zou moeten zwijgen, 
onbestaanbaar was, ging de anti-revolutionaire woordvoerder 
J J С van Dijk nog een stapje verder met zijn voorstel de ver
deling van de beschikbare zendtijd wettelijk te regelen Die ver
deling zou paritair moeten zijn de helft voor 'rechts' en de 
andere helft voor 'links' Omdat het wetsontwerp hierover geen 
enkele richtlijn bevatte, slaagde hij erin in deze lacune bij amen
dement70 te voorzien en wel zodanig, dat de beschikbare zend
tijd 'naar billijkheid' en rekening houdend met 'ieders recht
matige aanspraken'71 onder de omroeporganisaties moest worden 
verdeeld De vergaande consequenties van dit amendement zul
len we later in dit hoofdstuk bespreken 
Bovendien nam de Kamer een tweede amendement-Van Dijk 
aan7 2 waarmee in het wetsontwerp de verplichting werd op
genomen tot instelling van een Radioraad als vast college van 
advies en bijstand ex art 78 van de Grondwet 7 3 De indiener 
meende, dat er een college moest zijn, 'op onpartijdige en na
tuurlijk ook veelzijdige wijze samengesteld, dat den Minister 
van voorlichting kan dienen, zoodat hij met uitsluitend is aan
gewezen op ambtelijke adviezen, maar ook stemmen kan be
luisteren, die van andere zijde tot hem komen' 7 4 

Over de samenstelling van de Radioraad hebben Tweede Kamer 
en Senaat zich breedvoerig uitgesproken Voor zover de volks
vertegenwoordiging dit adviescollege zag als een weerspiegeling 
van in de maatschappij bestaande levens- en wereldbeschouwe
lijke groeperingen, vonden de parlementariërs de bewindsman 
aan hun zijde 75 Waar het echter gmg om vertegenwoordigers 
van de bestaande omroeporganisaties in de Raad op te nemen 
nam Van der Vegte een afwijzend standpunt in 7e Het gevolg 
hiervan zou onder meer kunnen zijn, zo hield hij de senaat, 
waar deze materie werd behandeld, voor dat bijvoorbeeld bij 
het vraagstuk van de zendtijdverdeling de betrokken omroep
organisaties over hun eigen voortbestaan zouden moeten advi
seren 77 Maar de katholieke senator mr J N J E Heerkens 
Thyssen, die tevens bestuurslid was van de KRO en zei namens 
deze omroep en de NCRV te spreken ('), het zich hierdoor met 
zo gemakkelijk uit het veld slaan. In zijn betoog, door de so
ciaal-democratische fractie gesteund, bracht hij naar voren dat 
het, juist met het oog op een billijke verdeling van de zendtijd, 

31 



noodzakelijk was voor iedere zender minstens twee omroep-
functionarissen in de Raad te benoemen.78 

Toen minister Van der Vegte op 29 januari 1929 de Radioraad 
installeerde, bleek uit de samenstelling ervan,79 dat hij zich — 
anders dan zijn uitspraken deden vermoeden - voor de aan
drang van de omroeporganisaties, die in verschillende politieke 
partijen immers hun spreekbuis bezaten, niet geheel ongevoelig 
had getoond. Ofschoon het door ons ingestelde archiefonderzoek 
over de benoeming van de voorzitter en de leden van de Radio-
raad geen bescheiden aan het licht gebracht heeft,80 verschaft 
een uit begin 1940 daterende nota81 van de directeur-generaal 
van de PTT toch wel voldoende achtergrondinformatie. Daaruit 
blijkt, dat de bewindsman over de mogelijke samenstelling van 
de Raad waarschijnlijk met de omroeporganisaties meerdere be
sprekingen heeft gevoerd (waarover echter schriftelijk niets is 
vastgelegd) en hun per brief82 heeft uitgenodigd tot het doen 
van een voordracht van personen, die naar hun mening voor 
benoeming in aanmerking zouden komen. Hij achtte het even
wel niet gewenst om bestuursleden van omroeporganisaties in 
het adviescollege op te nemen. Alle omroepen zonden de ge
vraagde lijst, behalve de NCRV,83 die zich met 's ministers re
serve niet kon verenigen, zodat de representanten van de ortho
dox-protestantse richting van overheidswege werden aangewe
zen. Telkens wanneer een der door de omroeporganisaties aan
bevolen personen om enigerlei reden ophield lid van de Radio-
raad te zijn, werd deze procedure herhaald. Relevant in dit op
zicht is bovendien de door de chef van de afdeling Radio-omroep 
van het hoofdbestuur der PTT in zijn conceptnota getrokken 
conclusie, 'dat de Regeering oorspronkelijk bij de samenstelling 
van den Radio-raad aan de omroepvereenigingen zekeren in
vloed daarop wenschte toe te kennen.'Vermoedelijk op instigatie 
van de directeur-generaal werd deze gevolgtrekking door een 
wat voorzichtiger gestalde vervangen, nl. 'dat het geenszins 
vaststaat, dat men bij de eerste samenstelling van den Radio-
raad heeft gezocht naar 'vertrouwensmannen' van den omroep', 
maar ' . . . dat de Regeering, op zoek naar personen, die in den 
te benoemen Radio-raad de verschillende groóte geestesstroo-
mingen in ons land zouden kunnen vertegenwoordigen, er mede 
op prijs stelde op dit punt de meening van de 4 groóte omroep
vereenigingen en den V.P.R.O. te leeren kennen'. Mochten het 
dan al geen 'vertrouwensmannen' zijn en al was de voordracht 
van de omroepen voor de minister niet bindend, de veronder
stelling is gewettigd dat de door de omroepen voorgedragen 
leden van de Raad voor de belangen van 'hun' organisatie op 
de bres stonden, wellicht meer mèt dan zonder ruggespraak met 
de onderscheiden besturen. 
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Het Zendtydbeslmt van 1930 en zijn gevolgen 

Demonstreerde het wetsontwerp de besluiteloosheid en het ge
brek aan visie van de overheid, de behandeling ervan in het 
parlement gaf evenmin reden te veronderstellen dat het omroep
beleid met voortvarendheid ter hand zou worden genomen, zeker 
niet nu de regering over een adviescollege als de Radioraad de 
beschikking had gekregen en hem dadelijk de gehele omroep
problematiek ter bestudering toeschoof84 Het belangrijkste 
vraagstuk dat hem werd voorgelegd betrof uiteraard de wijze 
waarop de in gang zijnde ontwikkeling van het omroepbestel 
in de richting van een door minister Van der Vegte bedoelde 
nationale omroep geleid zou kunnen of moeten worden Daar
naast diende de Raad te adviseren over de voorwaarden waar
onder zendmachtigingen verleend konden worden en over de 
verdeling van de zendtijd, onderwerpen die op hun beurt weer 
bepalend waren voor de organisatorische opzet en het karakter 
van het toekomstige bestel 

Aan de bestudering van het eerstgenoemde probleem is de Ra
dioraad in feite met toegekomen, omdat het in mei 1930 uitge
vaardigde Zendtijdbesluit85 een streep haalde door de toch al 
utopische plannen tot oprichting van een nationale omroepor
ganisatie 
Het was mr Van der Vegte niet meer gegeven deze uitvoerings
maatregel, op basis dus van de aangevulde en gewijzigde Tele
graaf- en Telefoonwet, te realiseren Na de periodieke kamer
verkiezingen in 1929 ruimde hij het veld voor de katholieke 
senator mr Ρ J Reymer, die tevens burgemeester van Hilver
sum was Behalve dat hij eveneens de advocatuur had uitge-
oefend,86 had de nieuwe bewindsman met zijn voorganger de 
eigenschap gemeen, dat ook hij gespeend was van een eigen 
visie op het omroepbestel Oud getuigde zelfs van hem, dat hij 
'volkomen onmimstrabel' was 8 7 

Vond de behandeling van het wetsontwerp-Van der Vegte nog 
in een rustige sfeer plaats, omdat de aanvulling van de Tele
graaf- en Telefoonwet m feite een juridische formaliteit was, de 
beslissing die minister Reymer in het voorjaar van 1930 over de 
verdeling van de zendtijd nam ontketende een ware storm van 
kritiek Door de verdeling van de zendtijd werd immers het 
omroepbestel met zendgemachtigden als het ware ingevuld De 
zendtijdverdehng was geen a-politieke administratieve maatregel 
maar een zaak van politieke orde, omdat niets minder dan de 
verdeling van de macht over de radio-omroep in het geding 
was Bovendien vormde het Zendtijdbesluit het culminatiepunt 
van een jarenlange strijd tussen de omroeporganisaties, die tot 
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uitdrukking kwam in intensieve ledenwerfacties, in scherpe 
perscampagnes (waarin zelfs eikaars geheime of vertrouwelijke 
stukken werden gepubliceerd), openlijke beschuldigingen en luid
ruchtige scheldkanonnades over en weer.88 In deze strijd stelden 
orthodox-protestanten, katholieken en sociaal-democraten zich 
eensgezind op tegen de, niet met enige politieke of godsdienstige 
richting verbonden en zich met de epitheta 'neutraal' en 'al
gemeen' etiquetterende AVRO. Op grond van de bewering, dat 
haar programma's voor iedereen bestemd waren, eiste de AVRO 
alle zendtijd op de Hilversumse zender voor zich op, terwijl ze 
de omroepen met een godsdienstige of politieke signatuur op de 
Huizer zender wilde concentreren. Hiertegenover stelden KRO, 
NCRV en VARA, die de AVRO als een omroep van liberale of 
vrijzinnige richting bestempelden, dat zij ieder een vierde ge
deelte van het Nederlandse volk vertegenwoordigden en dus 
recht op een evenredig gedeelte van de zendtijd konden doen 
gelden. Op deze bewering is wel wat af te dingen, zoals ook 
P. A. Enserinck in zijn manuscript vermeldt: niet alle katho
lieken konden geacht worden sympathisanten van de KRO te 
zijn, 'een groot gedeelte' van de orthodox-protestanten verkoos 
de AVRO boven de NCRV, terwijl de VARA tot de groepering 
die zij vertegenwoordigde ook de katholieke en protestants-
christelijke arbeiders rekende, wat weer bezwaren opriep bij 
KRO en NCRV.8· 
Over het karakter van de AVRO zijn in de jaren voor de Tweede 
Wereldoorlog talloze polemieken gevoerd. Wij zullen in deze 
kwestie hier niet treden, doch willen slechts ter bepaling van 
ons standpunt in een kort intermezzo het volgende opmerken. 
De voorloper van de AVRO, de Hilversumsche Draadlooze Om
roep, werd in 1923 onder patronage van de NSF gesticht. Voor
dat de andere omroeporganisaties bestonden recruteerde de HDO 
zijn ledenbestand, de z.g. luistervinken, in principe uit alle rich
tingen en groeperingen van het Nederlandse volk. Dit recrute-
ringsveld werd spoedig sterk verkleind door NCRV, KRO, 
VARA en VPRO, welker opkomst zeker ook aantrekkingskracht 
zal hebben uitgeoefend op die HDO-leden die tot hun respec
tieve levens- of wereldbeschouwelijke richting behoorden. Hoe
wel hierover geen gegevens bestaan, is de veronderstelling ge
rechtvaardigd, dat tot de HDO/AVRO uiteindelijk voornamelijk 
personen gingen behoren zonder kerkelijke gezindte, wier poli
tieke overtuiging of voorkeur geacht kon worden bij de libera
le en vrijzinnige partijen te liggen. Toch waren er orthodox
en vrijzinnig-protestanten, katholieken en, waarschijnlijk in 
mindere mate, lieden uit het socialistische kamp die lid van de 
AVRO waren. Blijkens publicaties in de pers werd het gevaar 
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van deze 'dwalingen' door de andere omroeporgamsaties onder
kend, weshalve de bevolkingsgroepen, waaruit zij steun konden 
verwachten, werd aangespoord zich met door de leuze der 'val-
sche' neutraliteit en algemeenheid tot een lidmaatschap van de 
AVRO te laten verleiden e o 

Deze benaderingswijze van het ledenbestand en het daarmee 
verband houdende karakter van de AVRO konden ten hoogste 
slechts voor haar achterban enige relevantie bezitten De vraag 
of de AVRO zelf een liberale of vrijzinnige kleur bezat zou 
slechts aan de hand van de inhoud van haar uitzendingen vast
gesteld kunnen worden Nog afgezien van het feit, dat de AVRO 
regelmatig ook typisch 'rechtse' (godsdienstige) programma's 
(zoals morgenwijdingen en bijbellezingen) de lucht in zond, 
fungeerde zij geenszins als spreekbuis van de liberalen of de 
vrijzinnig-democraten Terwijl de partijpolitiek van SDAP en 
RKSP via VARA en KRO werd uitgebazuind, werden de eerder-
bedoelde linkse partijen buiten de studiodeur van de AVRO 
gehouden De liberalen gingen m 1928 dan ook over tot de 
oprichting van de Vereenigmg van Liberale Radio-Amateurs en 
het hoofdbestuur van de Vrijzinnig-Democratische Bond vroeg 
de minister van Waterstaat in datzelfde jaar eveneens radio-
zendtijd β 1 Overigens waren beide politieke partijen vurige pleit
bezorgsters van een nationale omroeporganisatie, waarin zoveel 
mogelijk richtingen en stromingen in het geestelijk en maat
schappelijk leven van ons land zouden samenwerken Dat in 
hun conceptie de AVRO, zeker vóór de totstandkoming van 
Van der Vegte's radiowetje, de meest geschikte organisatie werd 
geacht om tot die nationale omroep uitgebouwd te worden, lag 
alleszins voor de hand Het streven van de AVRO in dezelfde 
richting, men denke aan haar ijveren om een eigen zender te 
verwerven, heeft al te gemakkelijk en ten onrechte ertoe geleid, 
dat zij met de vrijzinnig/liberale partijen geïdentificeerd werd , 2 

Keren wij terug naar de zendtijdverdeling Volgens wettelijk 
voorschrift moest het een 'billijke' verdeling worden, maar dit 
begrip kon op evenzovele wijzen geconcretiseerd worden als er 
belangengroepen m de omroep bestonden Ook de Radioraad 
bleek deze materie te machtig, verstrengeld als hij was geraakt 
in de kluwen van belangentegenstellingen die dit college m hun 
greep hielden Ruim een jaar had de Raad op de zendtijdver
deling gestudeerd Het resultaat daarvan werd uiteindelijk in 
maart 1930 m een drietal adviezen neergelegd, een meerder
heidsadvies - waarover echter in onderdelen weer geen een
stemmigheid bestond - en twee minderheidsadviezen In het 
meerderheidsadvies werd voorgesteld om voorlopig voor één 
jaar i50/o van de totale zendtijd voor een algemeen programma 
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te bestemmen dat bij toerbeurt door AVRO, KRO, NCRV en 
VARA afzonderlijk maar op den duur door deze vier gezamen
lijk verzorgd diende te worden. Van de rest van de zendtijd — 
minus 50/o voor VPRO en andere 'kleine' verenigingen 'die de 
propaganda van hun bijzonder politiek, godsdienstig of ander 
doel beoogen' - dus 8o0/o, diende aan de AVRO 260/o te worden 
toegewezen ('zulks op grond van de overweging, dat onder haar 
luisteraars een gedeelte wordt aangetroffen van hen, die be-
hooren tot de volksgroepen, die overigens grootendeels hun ver
tegenwoordiging vinden in de K.R.O., N.C.R.V. en V.A.R.A.') 
en aan de andere grote omroepen elk i60/o. Het ene minderheids
advies wilde, eveneens na aftrek van 50/o voor 'bijzondere' om
roepverenigingen als de VPRO, 250/o van de zendtijd voor een 
algemeen programma bestemmen dat door de AVRO verzorgd 
zou moeten worden; de vier grote omroepen dienden de rest 
van de zendtijd evenredig te verdelen, ieder derhalve I71/20/o, 
waarmee de AVRO in totaal 421/20/o van de zendtijd zou krij
gen, gelijk aan het aantal uren waarover zij reeds op de Hilver-
sumse zender beschikte. Het andere minderheidsadvies kwam in 
hoofdzaak hierop neer dat het de Hilversumse zender voor de 
'linkse' omroepen (AVRO, VARA en VPRO) wilde bestemmen 
en op de Huizer zender uitsluitend de 'rechtse' organisaties 
(KRO en NCRV) wilde concentreren, waarmee de bestaande 
toestand niet fundamenteel zou veranderen, zij het dat de VPRO 
- die op beide zenders uitzendingen verzorgde - uit het milieu 
van NCRV en KRO verwijderd zou worden.93 

Een sprekender bewijs van de impasse waarin de omroeppro
blematiek verkeerde was nauwelijks denkbaar. Minister Reymer 
zag daarin dan ook aanleiding om zelf de zendtijdknoop door 
te hakken. Tot tweemaal toe werd de bewindsman over de door 
hem gekozen oplossing door de Kamer geïnterpelleerd, maar de 
aard van de kritiek en het feit dat deze zich voornamelijk ont
laadde op het hoofd van mr. A. van der Deure, deden eerder 
veronderstellen dat niet de bewindsman van Waterstaat, maar 
de bewindvoerder van de grootste protestants-christelijke om
roepvereniging van ons land zich tegenover de volksvertegen
woordiging te verantwoorden had. 
De beslissing van mr. Reymer vertoonde een opvallende gelijke
nis met een door Van der Deure opgesteld schema voor de zend-
tijdverdeling dat hij na een persoonlijk onderhoud met de mi
nister deze laatste, bij brief van 24 april 1930 van NCRV en 
KRO gezamenlijk, ter vertrouwelijke kennisneming had aan
geboden.·4 Indien de bewindsman dit schema in praktijk zou 
brengen, dan verbinden — aldus de beide voorzitters — 'uit den 
aard der zaak . . . onze beide organisaties zich ten deze in de 
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pers en voor de microfoon achter Uw Excellentie te staan en 
te zorgen, dat Nederland den indruk krijgt, dat door U, als 
Minister van rechts, alles is gedaan wat mogelijk is om onze 
aanspraken zooveel mogelijk te bevredigen.'*5 

Die 'aanspraken' werden inderdaad gehonoreerd: de vier grote 
omroeporganisaties kregen ieder een gelijk aantal zenduren 
(200/o) en de VPRO werd van de Huizer zender 'verbannen'. In 
ruil voor dit alles aanvaardden de 'rechtse' omroepen - bij 
wijze van concessie - de introductie van een z.g. algemeen pro
gramma (i50/o van de totale zendtijd) dat beurtelings door de 
'grote vier' gedurende twee dagen per week zou worden uit
gezonden en bedoeld was als een buiging in de richting van wat 
eens als het ideaal van een nationale omroep gold. De over
winning in het confessionele kamp was vrijwel compleet. De 
vreugde daarover werd niet vrijmoediger vertolkt dan door de 
auctor intellectualis, de man die zo vaardig achter de schermen 
wist te opereren, de NCRV-voorzitter zelf, toen hij in een lof
rede de kwaliteiten van de minister van Waterstaat bezong: 
'Niettegenstaande van alle zijden op hem druk werd uitgeoefend, 
niettegenstaande ook de Radioraad zich niet kon opwerken tot 
het standpunt, dat de christelijke groepen niet bij die van links 
mochten worden achtergesteld, heeft Minister Reymer zich in 
enkele maanden — nadat de verschillende instanties jarenlang 
daarover hadden beraadslaagd - in de moeilijke kwesties inge
werkt en gezien, dat alleen door recht een definitieve oplossing 
van het omroepvraagstuk kon worden verkregen. Voor den door 
Minister Reymer in deze zaak betoonden zedelijken moed oogst 
hij den hartelijken dank van ons christenvolk. In de annalen 
onzer radiogeschiedenis zal Minister Reymer blijven vermeld 
als de man, die ons recht deed.'98 Het behoeft wel geen betoog, 
dat Van der Deure zijn belofte om 'achter Uwe Excellentie te 
staan' ruimschoots gestand deed. 
De meest gedupeerde onder de bestaande omroeporganisaties, de 
AVRO, die haar zendtijd tot een halve week zag teruggebracht, 
begroette het ministeriële besluit 'met onbeheerste verontwaar
diging en verbittering'. Deze omroepvereniging heeft niet na
gelaten nog jarenlang daama naar herziening te streven van 
wat zij zelf het 'vonnis' noemde.·7 De confessionelen hadden 
met succes de leidende positie van de AVRO teruggedrongen en 
een aan haar gelijkwaardige status van 'algemene omroep' we
ten te verwerven. 
Evenals bij NCRV en KRO heerste ook bij de vrijzinnig-pro
testantse en de socialistische omroep voldoening over het Zend-
tijdbesluit. De VPRO moest zelfs van de aangeboden acht uur 
zendtijd per week er twee als 'overbodig en te duur' afslaan, al 
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betreurde deze omroep het dat zijn ideaal van één nationale 
omroep niet verwezenlijkt werd.·8 De VARA, die slechts over 
acht uur per week beschikte, verwierf de gevraagde halve week 
zendtijd, hetgeen het sociaal-democratische dagblad Het Volk 
deed spreken van een mijlpaal nu 'de boeien, waarin de 
V.A.R.A. langen tijd geslagen zat, zijn geslaakt'.·· Die comfor
tabele positie in het wettelijk geregelde omroepbestel hadden de 
socialisten verkregen vooral dank zij de ijver waarmee - vol
ledig uit eigenbelang overigens - KRO en NCRV voor gelijk
stelling van wat zij de vier grote geestesstromingen noemden, 
hadden gepleit. Gezien in het licht van het toen bestaande anti-
socialisme, de angst voor het 'rode gevaar', gelet ook op de 
houding en de standpunten van de sociaal-democratie tegenover 
de gevestigde maatschappelijke orde (koningshuis, overheidsge
zag, geloof, krijgsmacht e.d.) was dit effect van het confessio
nele streven op zijn minst opvallend. 
De confessionelen legden zich als emancipatiebewegingen toe 
op het realiseren van hun verworven rechten in de maat
schappij. De radio was in feite de kroon op hun streven naar 
een gelijkwaardige of volwaardige positie in de maatschappij en 
eerst en vooral bedoeld als samenbindend element voor de eigen 
groep van geloofsgenoten. In handen van de confessionelen was 
de radio dan ook naar binnen gericht, ter versterking van de 
eigen identiteit om van daaruit de leden van de groep vertrouwd 
te maken met de hun rechtens toekomende plaats in de maat
schappij. Het is naar onze mening dan ook inherent aan deze 
emancipatiebewegingen dat zij zich in hun streven naar gelijk
stelling conformeerden aan het bestaande; zij konden de be
staande maatschappelijke orde niet principieel vijandig gezind 
zijn, omdat zij juist streefden naar een eigen en volwaardige 
plaats daarin. Ook de AVRO, die tot de neutraal/liberale 'zuil' 
gerekend werd, conformeerde zich aan de bestaande maatschap
pelijke orde en dat conformisme had, waar het de omroep betrof, 
zelfs een sterk liberale inslag doordat deze omroepvereniging de 
rechten die de confessionelen op de omroep meenden te kunnen 
claimen, ontkende. Kortom, de grote omroeporganisaties AVRO, 
KRO en NCRV konden in die tijd gezien worden als maat
schappij-bevestigende organisaties. Hoe geheel anders was de 
positie van de VARA. 
De VARA stelde zich uitsluitend op de grondslag van het Ne
derlands Verbond van Vakverenigingen en van de Sociaal-De
mocratische Arbeiders Partij op. Daarmee is het karakter van de 
VARA getekend. De klassestrijd die SDAP en NVV in hun 
vaandel voerden was principieel onverzoenbaar met de bestaan
de maatschappelijke orde, al betekende dit geenszins dat de 
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sociaal-democratie niet evolueerde van afwijzing naar hervor
ming der maatschappij.100 In deze evolutionaire ontwikkeling 
werd de radio niet alleen gebruikt als massamedium om de 
eigen leden te informeren en zo nodig te mobiliseren, maar 
vooral ook als wapen in een strijd die op de buitenwereld ge
richt was om de doelstellingen van de sociaal-democratische ar
beidersbeweging te realiseren.101 

Bij de behandeling van het z.g. radiowetje van minister Van der 
Vegte sprak het liberale Tweede Kamerlid mr. P. Droogleever 
Fortuyn over een 'welhaast onoplosbare puzzle' om de verschil
lende groepen op het terrein van de omroep tot vredige samen
werking te brengen. De minister stak zich hier volgens hem in 
een wespennest.102 Dat was de omroepproblematiek inderdaad 
en met die constatering zou men de toenmalige bewindsman 
in herinnering willen roepen de waarschuwende woorden, be
lichaamd in het rijmpje: 'Greif niemals in ein Wespennest, doch 
wenn du greifst, so greife fest.'103 Het was, zoals we gezien 
hebben, geen krachtige hand die de eerste omroepwetgeving 
schiep. Daar waar een grote mate van visie en leiding gewenst 
was om door overheidsmaatregelen de grote belangstelling voor 
het nieuwe massamedium te kanaliseren, muntte die legislatieve 
arbeid uit door een minimale overheidsbemoeiing. De wet ging 
zowel de feitelijk bestaande (voorlopige) toestand als de ver
dere organisatorische ontwikkeling van het bestel uit de weg. 
Het Zcndtijdbesluit, de hoeksteen die twee jaar later volgde, 
haalde niet alleen een streep door velerlei strevingen tot op
richting van een nationale omroeporganisatie, maar stelde bo
vendien de positie van de particuliere omroeporganisaties defi
nitief veilig. Een beslissende fase in de ontwikkeling van ons 
omroepbestel werd hiermede gemarkeerd. 
Niet geheel ten onrechte is deze periode van de omroep wel eens 
vergeleken met de schoolstrijd. Het valt buiten het kader van 
deze studie hierop uitvoerig in te gaan, maar zoveel is zeker, 
dat de herinnering aan die strijd bij protestants-christelijken en 
katholieken in belangrijke mate tot het ontstaan van de radio
coalitie, toch al een herhaling van de samenwerking die in poli-
ticis reeds bestond, had bijgedragen. En zoals de coalitiepolitiek 
door protestantse leiding en opvattingen gedomineerd werd,104 

kreeg ook de omroepstrijd de beslissende impulsen van die zijde 
toegediend. Bovendien viel, zoals Schöffer opmerkt, de behoefte 
aan gemeenschappelijk beleven in eigen verband op basis van 
een confessionele grondslag hierbij samen met de moderne nood
zaak van organisatie en institutionalisering: 'Als inktvlekken 
breidden zich deze klein begonnen organisaties uit over heel het 
vloeiblad van het maatschappelijk leven.'105 Deze confessionele 

39 



groepsverbanden, ontstaan uit het verzet van katholieken en 
protestants-christelijken tegen het liberalisme en later ook tegen 
het socialisme, gingen gaandeweg een eigen leven leiden, een 
verschijnsel dat later 'zuilvorming' of 'verzuiling' zou worden 
genoetnd. 
Isolement treffen we ook aan bij de sociaal-democraten, vooral 
toen na 1918 de revolutionaire dreiging tot omverwerping van 
de burgerlijk-kapitalistische maatschappij steeds meer naar de 
achtergrond verdween en hun organisaties zich meer en meer in 
het maatschappelijk patroon begonnen te nestelen.106 Op basis 
van een gemeenschappelijke ideologie vormde de 'rode familie' 
naast katholieken en protestanten een derde blok, door Kruyt 
een quasi- of pseudozuil genoemd.107 

Door deze opdeling van ons volk in drie levens- of wereld
beschouwelijke blokken, bleef tenslotte een restcategorie van 
'algemene' organisaties over. Ofschoon deze voor iedereen, on
geacht godsdienstige of politieke overtuiging, open stonden, re-
cruteerden zij in feite hun ledenaanhang merendeels uit de be
volkingsgroepen die niet tot een van de 'zuilen' gerekend kon
den worden. In de periode tussen de beide wereldoorlogen be
stond dan ook voortdurend de strijdvraag of deze 'algemene' 
organisaties als representatief voor het gehele Nederlandse volk 
beschouwd konden worden. Thurlings108 wijst m.i. terecht op 
het oneigenlijke woordgebruik, ontstaan doordat bijvoorbeeld 
het openbare onderwijs, de neutrale pers en de AVRO als 'neu
trale zuil' betiteld werden. Volgens hem kan hier niet van 'zuil' 
gesproken worden, omdat gemeenschappelijkheid van levens
beschouwing als kristallisatiepunt ontbrak, hetgeen ook voor 
de socialistische 'quasizuil' geldt, die geen levensbeschouwing 
maar een pragmatisch programma als element van samenbin
dende kracht bezat. 
Niettemin kan geconstateerd worden, dat het zuilensysteem in 
het interbellum een zo vanzelfsprekend verschijnsel was, dat het 
in vele gevallen — en een sprekend voorbeeld levert het Zend-
tijdbesluit - tot officiële norm werd verheven, althans op zijn 
minst officiële erkenning verwierf. 'Voortaan zou de sociale 
compositie van ons land/ aldus Thurlings, 'worden bepaald door 
de relatie tussen deze vier, en het meest bereikbare zou steeds 
een evenwichtsposirie zijn waarin met het bestaan van elk van 
deze vier werd rekening gehouden.'109 Bovendien werd die even-
wichtspositie niet slechts langs politieke kanalen (via politieke 
partijen, het staatkundig bestel en juridische spelregels) bereikt, 
maar ook door wat Kruyt noemt 'externe federaties op een be
paald terrein'.110 Door periodiek overleg tussen de leiders of 
vertegenwoordigers van katholieke, protestants-christelijke, so-
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cialistische en neutrale organisaties werd dat machtsevenwicht 
ook in overleg- en samenwerkingsorganen geïnstitutionaliseerd. 
Voordat wij zullen zien in hoeverre dit ook voor het vooroorlog
se omroepbestel geldt, willen wij de aandacht vestigen op twee 
belangrijke conclusies die uit onze analyse van de wordingsge
schiedenis van het omroepbestel naar voren springen. 
In de eerste plaats toont die analyse duidelijk aan, dat de voor
standers van een ongedeelde nationale omroep, waarin confes
sionele en partij-politieke belangen geweerd zouden worden, het 
moesten afleggen tegen groepen die naar een zelfstandige be
schikkingsmacht over de radio streefden. De verklaring hiervoor 
moet gezocht worden in het feit, dat de radio zich als massa
medium ontwikkelde in een verzuild maatschappelijk bestel, 
waarin talrijke groepen op basis van levens- en wereldbeschou
wing op even talrijke gebieden actief waren, zoals op het terrein 
van het onderwijs, de politiek, de vakbeweging, de pers, de 
jeugdzorg en het charitatieve leven. In dit klimaat werd de om
roep een kind van zijn tijd: de sociale groeperingen trokken de 
radio naar zich toe. De strijd om de omroep, aldus Thurlings, 
is van meet af aan mede een strijd om de gezuilde structuur van 
onze samenleving geweest. 'In het culminatiestadium van deze 
zuilformatie werd de Nederlandse omroep geboren, en het zou 
wel zeer verwonderlijk geweest zijn, wanneer die omroep zich 
niet in de maatschappelijke matrijzen van zijn tijd had inge
voegd.'111 

De tweede in het oog springende conclusie is, dat de aanzet tot 
die strijd van calvinistische zijde kwam. Verwonderlijk is dat 
niet. Deze bevolkingsgroep opereerde in haar emancipatiestrijd 
— 'een groeiproces naar politieke, sociale en culturele volwas
senheid', zo corrigeerde Rogier dit 'slordig, maar helaas gang
baar taalgebruik'112 - vanuit Kuypers leer van de antithese, de 
gedachte dat er een onverzoenlijke tegenstelling tussen christe
lijke en niet-christelijke groepen bestond. Dit werd, aldus Kruyt 
en Goddijn, 'het bindmiddel èn het wapen in de strijd voor 
gelijkberechtiging der gereformeerde 'kleine luyden' en een 
theoretische grondslag voor de beginnende verzuiling, ook, zij 
het meer aarzelend, overgenomen door sommige orthodox-her
vormden'.113 Bovendien hadden de calvinisten met hun principe 
van de 'souvereiniteit in eigen kring' de sleutel voor de verde
ling van de macht in de omroep aangegeven. De onderscheiden 
maatschappelijke groepen dienden hun principiële zaken zelf in 
volle vrijheid te kunnen regelen, niet alleen op het terrein van 
het onderwijs maar in feite in de gehele sociaal-culturele sector 
van het maatschappelijke leven; de overheid moest zich beper
ken tot het creëren van regels die deze vrijheid zouden waarbor-
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gen en beschermen. En zoals de schoolstrijd calvinist en katho
liek politiek bij elkaar gebracht had, ontstond ook in de radio-
strijd een coalitie tegen de ijveraars voor een nationale omroep, 
de 'liberalen', die ook in de schoolstrijd hun gemeenschappelijke 
tegenstanders waren. Werden de katholieken tijdens de school
strijd in sterke mate door de militante calvinisten geïnspireerd 
- volgens De Rooy werden de politieke actie van Schaepman en 
de machtsvorming die hiermee bij de katholieken gepaard ging, 
hierdoor beïnvloed114 - ook van de radiostrijd kan gezegd 
worden dat de katholieken met hun omroep door de stimule
rende ondernemingszin van de orthodox-protestanten gesteund 
werden, in wezenlijk belangrijke momenten zich daardoor zelfs 
lieten leiden. Tenslotte dient bij dit alles opgemerkt te worden, 
dat het streven van de confessionelen om ook in de omroep het 
soevereiniteitsprincipe te realiseren niet los gezien mag worden 
van de aanspraken die een andere maatschappelijke groepering, 
de socialistische arbeidersbeweging, op het gebruik van de om
roep maakte. De socialistische arbeidersbeweging kende even
zeer eigen organisaties op velerlei gebied en ook bij haar vorm
de de radio een onderdeel van de strijd die zij voerde en die 
zij als deel van de klassestrijd beschouwde. Het succes van de 
confessionele actie bewerkstelligde over de grenzen van de anti
these heen dat tevens de socialistische beweging, waarvoor -
anti-kerkelijk als zij was — katholieken en protestanten zich in 
hun zuilformaties verschanst hadden, een plaats in het omroep
bestel kreeg toegewezen. 

De jaren dertig 

Nu het omroepbestel door het Zendtijdbesluit zijn definitieve 
organisatorische structuur gekregen had, was daarmee de acute 
strijd over de richting waarin dat bestel zich ten principale 
diende te ontwikkelen definitief beslecht. Nederland had een om
roepbestel gekregen waarin uitsluitend zelfstandige particuliere 
organisaties de uitzendingen verzorgden, een bestel dat boven
dien een gesloten karakter droeg doordat de beschikbare zend
tijd over de bestaande, door de overheid erkende omroepen ver
deeld werd. Toch had de wetgever iets van de oorspronkelijke 
bedoeling van een nationale omroep in het bestel trachten te 
verweven door via het Zendtijdbesluit een algemeen programma 
in het leven te roepen. 
De belangrijkste voorwaarde waaraan de programma's in deze 
categorie moesten voldoen was, dat zij niet op een specifieke 
bevolkingsgroep noch godsdienstig of politiek gericht mochten 
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zijn.11* Het algemeen programma 'de eenige vlek . . . die minis
ter Reymer heeft gemorst op het 'schema' voor het zendtijdenbe-
sluit, dat de leiders der confessioneele omroep destijds aan den 
bewindsman hebben voorgelegd',11' zou derhalve beschouwd 
kunnen worden als een tegemoetkoming - zij het niet in organi
satorische, maar alleen in programmatische zin — aan de voor
standers van een nationale omroep, los van elke politieke en 
godsdienstige richting, als symbool van de eenheid van het 
Nederlandse volk als natie. Hoewel minister Van der Vegtc de 
Radioraad bij de installatie van dit college verzocht had de op
richting van 'een goed geregelden, krachtigen nationalen om
roep' te bevorderen,117 kwam de Raad niet verder dan het voor
stel tot invoering van een algemeen programma, waarvoor voor
al voorzitter dr. J. Th. de Visser118 zich een groot ijveraar had 
getoond. 
De verwachting, dat door dit programma de samenwerking in 
de omroep bevorderd zou worden, Iaat staan dat het tot een 
soort van 'gezamenlijk' of 'nationaal' programma zou uitgroei
en, werd in de vooroorlogse periode van het omroepbestel niet 
bewaarheid.11· De toezichthoudende overheidsinstantie, de Alge
meen Programma Commissie,120 die de beoogde samenwerking 
een belangrijke stimulans had kunnen geven, riep daarentegen 
door haar voornamelijk uit de dagelijkse praktijk gedestilleerde 
voorschriften, geboden en verboden ernstige meningsverschillen 
tussen haar en de omroeporganisaties op. Die meningsverschil
len ontstonden overigens reeds in de boezem van de commissie 
zelf over de interpretatie van de vage richtlijn, dat het program
ma 'mededeelingen van woord-, toon- of beeldinhoud van ent
spannenden, leerzamen, aesthetischen of ethischen aard' moest 
bevatten en wel zodanig dat aan de inhoud 'niemand redelijker
wijs aanstoot' kon nemen.121 Omdat volgens het Radioregle
ment de uitzendingen van de omroeporganisaties 'van ontspan-
nenden, leerzamen, politieken, aesthetischen, ethischen of reli
gieuzen aard'122 konden zijn, concludeerde de commissie uit het 
verschil tussen beide voorschriften, dat in het algemeen pro
gramma politieke en godsdienstige uitzendingen geweerd moes
ten worden. Toen NCRV en KRO tegen deze restrictie bezwaar 
maakten, 'preciseerde' minister Reymer enigszins cryptisch, dat 
'officieele kerkdiensten of bepaalde kerkelijke belijdenissen, wel
ke in den bijzonderen omroep geheel tot hun recht komen', in 
het algemeen programma weliswaar niet thuishoorden, maar 
dat tegen 'religieuze toespraken' (zoals morgenwijdingen en bij
bellezingen) geen bezwaar bestond, 'mits die toespraken geen 
polemiek bevatten'! l ïs 

De hardnekkigheid waaimee de omroepen via het algemeen pro-
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gramma niettemin hun eigen beginsel uitdroegen en voor hun 
organisatie propaganda voerden vormde een bron van conflict 
tussen hen, met name de organisaties met een politieke of gods
dienstige signatuur, en de commissie.124 Daar kwam nog bij dat 
KRO en NCRV zich reeds voor de totstandkoming van het 
Zendtijdbesluit tegen de invoering van een algemeen program
ma hadden verklaard.125 De uiteindelijke aanvaarding ervan, in 
ruil voor het behoud van hun eigen zender en zendtijd, beteken
de een concessie waarmee zij kennelijk nogal wat moeite had
den, getuige de vaststelling van de commissie dat 'een in alle 
opzichten con amore medewerking' van beide omroepen nauwe
lijks te verwachten viel.126 Ook de AVRO toonde zich verre van 
gelukkig met wat zij het 'super algemeen programma' noemde, 
zich op het standpunt stellend dat alleen zij voor de verzorging 
ervan in aanmerking kwam — uiteraard met volledige beschik
king over de Hilversumse zender. Op haar beurt toonde zij zich 
bereid haar vereniging in dat geval een bredere bestuursbasis 
te geven in de vorm van een uitbreiding met representanten van 
diverse levens- en wereldbeschouwelijke richtingen.127 

De VARA zag in het algemeen programma, overeenkomstig de 
bedoeling van minister Reymer, een mogelijkheid om tot meer 
samenwerking in de omroep te komen. Reeds kort na de publi
catie van het Zendtijdbesluit benaderde zij de drie andere grote 
omroepen met het plan om over de uitzendingen in het kader 
van het algemeen programma regelmatig met elkaar overleg te 
voeren, hetgeen op den duur zou kunnen uitmonden in de in
stelling van een commissie, te vormen uit de vier omroepen, 
die dan met de samenstelling van dit programma belast zou 
worden.128 De VARA verbond hieraan tevens het voorstel om 
op wat langere termijn te komen tot overleg over de samen
stelling van de eigen uitzendingen der omroeporganisaties 'zoo
dat ook hier onnoodige dupliceering van bepaalde programma's 
kan worden voorkomen, regelend kan worden opgetreden ter
zake van het geven van lessen, cursussen e.d., zendtijd kan 
worden uitgespaard door een oordeelkundige indeeling.. . van 
muziek over beide zenders en wellicht voor enkele zaken van 
zeer algemeenen aard samenwerking zou kunnen worden ver
kregen'.12· Zij wilde deze voorstellen gezamenlijk onder leiding 
van de voorzitter van de Radioraad, dr. De Visser, wiens stre
ven naar samenwerking in de omroep bekend was, verder uit
werken. 
Terwijl KRO en NCRV positief op dit initiatief reageerden,130 

bleek de AVRO slechts tot dat overleg bereid indien haar drie 
zusterorganisaties instemming betuigden met haar plan om door 
de bouw van een bepaald zendersysteem in de gelegenheid te 
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worden gesteld haar zendtijd zodanig uit te breiden, dat de 
AVRO de gehele week in de lucht kon zijn. De AVRO ver
wachtte overigens bij voorbaat weinig nut van bedoelde be
sprekingen, omdat de drie omroepen 'in al hare uitingen blijk 
geven zoo vijandig te staan tegenover de A.V.R.O.'.131 Ofschoon 
ook minister Reymer - via de Algemeen Programma Commissie 
- er niet in slaagde de AVRO voor het VARA-initiatief te 
winnen, wees hij het verzoek van de socialistische vereniging, 
om het Zendtij dbesluit zodanig aan te vullen dat de verzorging 
van het algemeen programma slechts zou worden toegewezen 
aan de omroepen die zich tot samenwerking bereid toonden, af. 
Met de commissie was de bewindsman van mening, dat een 
met dwang opgelegde samenwerking tussen de vier niet in het 
belang van een 'gunstige ontwikkeling van den Nederlandschen 
omroep in het algemeen en van het algemeen programma in 
het bijzonder' kon worden beschouwd; de opzet van dit pro
gramma zou zeker ondergraven worden, indien een omroep
organisatie die deze samenwerking afwees, van de verzorging 
ervan zou worden uitgesloten.132 

Het was overigens niet de eerste keer, dat een nauwere samen
werking tussen de omroeporganisaties werd beproefd. Reeds in 
het voorjaar van 1928 vonden tussen de vijf omroepen (waar
bij dus ook de VPRO was betrokken) op initiatief van minister 
Van der Vegte besprekingen plaats over de mogelijkheid bepaal
de programma's gemeenschappelijk te verzorgen, ten einde daar
door tot realisering van 's ministers plan van een nationale om
roep te komen. Volgens De Boer133 betrof het een voorstel van 
de VARA tot vorming van een federatie voor een algemeen pro
gramma. Hieraan was het plan gekoppeld om de beschikbare 
zendtijd (over twee zenders) als volgt onder de organisaties te 
verdelen: drie dagen per week voor elke grote omroep en twee 
dagen per week voor de VPRO.134 De zendtijdvoor het algemeen 
of gezamenlijk programma zou verkregen worden door de in
breng van een nog nader vast te stellen gedeelte van de aan de 
vijf omroepen toegekende zendtijd. De onderhandelingen spron
gen om verschillende redenen af. De AVRO eiste de verzorging 
van dat algemeen programma voor zich op, waarvoor dan 750/o 
van de zendtijd beschikbaar gesteld moest worden. Wel toonde 
zij zich bereid de andere omroepen in een in te stellen Raad van 
Toezicht (op de programmaleiding) te laten participeren, maar 
op hun beurt wensten NCRV en KRO daarin gezamenlijk een 
volstrekte meerderheid te verwerven. Bovendien konden deze 
laatste geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen voor 
programma's, die niet met de eigen beginselen zouden stroken. 
Voor de NCRV betekende dit, dat zelfs 'gemeenschappelijke 
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lunchmuziek' onaanvaardbaar was.1*5 Terwijl de KRO zich op 
het standpunt stelde, dat een gemeenschappelijke basis voor een 
nationale omroep toch wel te vinden zou zijn, verwierp de 
NCRV iedere dwang van de zijde van de overheid om een 
'kunstmatige eenheid' te scheppen, 'welke het eigen karakter 
van den Christelijken omroep in gevaar zou brengen'. Federa
tieve samenwerking zag deze vereniging uitsluitend mogelijk op 
omroeptechnisch gebied, zoals bijvoorbeeld tussen KRO en 
NCRV in de Nederlandsche Draadlooze Omroep reeds gestalte 
had gekregen.lse 

Toen in de jaren dertig het antagonisme tussen de omroeporga
nisaties zijn scherpste kanten had verloren, werd een laatste 
poging ondernomen om het algemeen programma tot een 'ge
zamenlijk' of 'nationaal' programma uit te bouwen. Het plan 
hiertoe rijpte in de Algemeen Programma Commissie en behels
de de instelling van een soort van 'opperste programmaraad',137 

waarvoor deze commissie dan in aanmerking diende te komen 
en waarin naast vertegenwoordigers van de regering en van 
'nationale cultuurinstituten' ook representanten van de vier grote 
omroeporganisaties zitting zouden hebben.ne De secretaris van 
de Commissie, E. P. Weber,18" bracht dit door hem warm aan
bevolen plan via een geruchtmakend artikel in het Haagsch 
Maandblad1*0 van februari 1935141 in de openbaarheid. Het 
gehele plan, dat op heftig verzet van de omroeporganisaties 
stuitte,142 verdween spoedig in de doofpot.143 

Strandde in de programmasector elk samenwerkingsinitiatief op 
het non possumus van de angstvallig voor het behoud van hun 
zelfstandigheid wakende omroeporganisaties, die samenwerking 
was wel aanwezig waar het autonomiteitsprincipe onaangetast 
bleef en het zaken betrof die buiten de levens- en wereldbe
schouwelijke sfeer lagen. In het midden van de jaren dertig 
rijpte bij de vier grote omroeporganisaties het inzicht dat on
derling contact wenselijk was om gemeenschappelijke belangen 
doeltreffend te kunnen behartigen. Daartoe behoorden onder 
meer het vraagstuk van de auteursrechten op programmage
gevens en op radio-uitzendingen, de verhouding tussen omroep 
en pers en tussen de omroeporganisaties en de overheid en in
ternationale regelingen en contacten.144 Al deze zaken werden 
ondergebracht in het in de zomer van 1936 opgerichte Centraal 
Bureau voor den Omroep in Nederland, waarvan NCRV-voor-
zitter mr. A. van der Deure gedurende het eerste jaar de voor
zittersfunctie bekleedde.145 De AVRO introduceerde het Centraal 
Bureau bij haar leden o.m. met de opmerking, dat er 'bij vol
komen behoud van souvereiniteit, bij ongerepte zelfstandigheid 
. . . - zelfs onder erkenning, dat er diep wortelende tegenstel-
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lingen blijven bestaan - een noodzaak (is) van contact over 
zaken, die een gemeenschappelijke bedreiging inhouden of waar
bij bepaalde belangen gemeenschappelijk het best kunnen wor
den gediend'.146 

Dit citaat is illustratief voor de veranderde houding van de 
AVRO tegenover haar zusterorganisaties Toen de voorloper 
van het Centraal Bureau, het Comité van Omroepvereemgingen, 
in 1927 door KRO, NCRV en VARA werd opgericht, weigerde 
de AVRO tot dit overlegorgaan toe te treden, omdat zulks haar 
aanspraken op erkenning als enige 'algemene' omroepvereni
ging zou kunnen ondermijnen Voordat de door de overheid 
vastgestelde officiële zendtijdverdeling een feit was, was het 
streven van de AVRO er immers sterk op gericht de tegen
stellingen tussen haar en de drie 'richting-organisaties' zoal met 
te vergroten dan toch zeker m stand te houden. Bovendien wa
ren haar voortdurende pogingen om een eigen zender te be
machtigen debet aan haar afzijdige houding 147 

Toch groeide in het begin van de jaren dertig reeds het contact 
met de AVRO, zij het dat deze vereniging zich in de positie van 
'buitenstaander' had gemanoeuvreerd die bij tijd en wijle door 
haar zusterorganisaties over haar standpunt geraadpleegd 
werd ^ 8 Het motief voor samenwerking via het Centraal Bu
reau werd m het dagelijks bestuur van de AVRO niet beter 
vertolkt dan door de directeur van dit omroepbedrijf, Willem 
Vogt, die daarin een mogelijkheid zag 'de kans te krijgen om 
leiding te geven' ш Het superioriteitsgevoel zat in de AVRO 
blijkbaar diep geworteld. 
De weg die tot de oprichting van het Centraal Bureau voor den 
Omroep leidde - met deelname van de AVRO - werd groten
deels door de anti-revolutionaire minister J. A de Wilde ge
ëffend Toen de Eerste Wereldoorlog zijn ontknoping naderde 
had mr. De Wilde - hij was in die tijd wethouder van Finan
cien van de gemeente 's Gravenhage - als lid van de Tweede 
Kamer zijn intrede in de Staten-Generaal gedaan , 5 0 In het cnsis-
kabinet-Cohjn dat m mei 1933 aantrad na vervroegde kamer
ontbinding in februari van dat jaar als gevolg van een conflict 
tussen de regering (in casu minister van Justitie mr. dr. J. 
Donner) en het parlement over bezuiniging op de uitgaven 
voor de rechterlijke macht, beheerde hij de portefeuille van 
Binnenlandse Zaken. Omdat dit departement van bescheiden 
omvang was, kreeg de nieuwe bewindsman, ten einde de om
vangrijke taak van zijn ambtgenoten van Financien en Water
staat te verlichten, van de eerste het beleid inzake ambtenaren-
aangelegenheden en van de laatste de zorg voor de posterijen, 
de telegrafie en telefonie en daarmede van de omroep.151 
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Ofschoon verschuivingen in de departementale taakverdeling bij 
de vorming van een nieuw kabinet geen onbekend verschijnsel 
zijn, valt het te betwijfelen of met de overheveling van het om
roepbeleid van Waterstaat naar Binnenlandse Zaken uitsluitend 
'een meer rationele arbeidsverdeling' beoogd werd.158 Ook al had 
het kabinet-Colijn zich vastgelegd op handhaving van de status-
quo, opdat 'het toespitsen van politieke en geestelijke tegenstel
lingen ter wille van de noodzakelijke eendracht' vermeden zou 
worden,15* een liberale minister aan het hoofd van het de
partement van Waterstaat zou bezwaarlijk belast kunnen wor
den met de voortzetting van een omroepbeleid waaraan de door 
de Liberale Staatspartij voorgestane principes oppositioneel wa
ren. De veronderstelling ligt dan ook voor de hand, dat Colijn 
— geen vreemde in het Jeruzalem van de omroep — zich deze 
complicatie bij zijn kabinetsformatie heeft gerealiseerd en het 
daarom raadzamer achtte de 'radiozaken' aan zijn partijgenoot 
op Binnenlandse Zaken toe te vertrouwen. Minister De Wilde 
heeft overigens zelf aan deze suppositie grond gegeven door zijn 
ophefmakende redevoering - door hemzelf een 'gemoedelijke 
toespraak' genoemd - op de jaarlijkse bondsdag in mei 1934 
van de Nederlandsche Bond van Jongelingsvereenigingen op 
Gereformeerde Grondslag, waarin hij o.m. verklaarde dat Colijn 
het behartigen van de omroepzaken liever toevertrouwde aan 
iemand met een 'positieve levensbeschouwing' dan aan de li
berale minister van Waterstaat.154 

Bevorderde de minister met deze toespraak geenszins het gezag 
en de eenheid van het kabinet,155 in zijn omroepbeleid toonde hij 
een gelukkiger hand te bezitten. Reeds eind oktober van het 
eerste jaar van zijn ambtsperiode confronteerde hij de minister
raad met de omroepproblematiek door in een uitvoerige nota15* 
twee vraagstukken aan de orde te stellen die volgens hem drin
gend om een oplossing vroegen. 
Het eerste betrof de officiële zendtijdverdeling. Daarover was 
het rumoer nog steeds niet geluwd en door het Zendtijdbesluit 
te berde te brengen beoogde de minister waarschijnlijk, niet 
genegen als hij was om het te wijzigen, daarop het officiële 
fiat van zijn liberale en vrijzinnig-democratische ambtgenoten 
te verkrijgen, zodat deze kwestie althans in dit kabinet van de 
baan zou zijn. 
Belangrijker voor de verhoudingen tussen de omroeporganisaties 
vond hij het tweede vraagstuk, dat van de technische verzorging 
van de omroep. Was van de 'innerlijke gedeeldheid van het 
Nederlandsche volk' de 'gedeeldheid in de aether' nu eenmaal 
een onvermijdelijk gevolg — een constatering die blijkbaar voor 
de 'linkse' coalitiepartners bestemd was — op het gebied van de 

48 



omroeptechniek achtte De Wilde die 'gedeeldheid' niet alleen 
onnodig, maar ook een schromelijke geldverspilling. Bovendien 
achtte hij het onjuist dat de bouw en exploitatie van omroep-
zenders zich in handen van de industrie bevonden. Hij wilde 
daarom de zenders in één hand concentreren, maar dan niet bij 
de omroepen zelf, die zouden 'binnen den kortst mogelijken tijd 
met elkander overhoop liggen en een ware chaos doen ont
staan' en evenmin bij de overheid alleen, omdat die zich dan 'in 
allerlei nesterijen (zou) moeten steken'. De oplossing zag hij in 
een door de staat en de vier grote omroeporganisaties op te 
richten naamloze vennootschap, waarin de overheid de over
wegende zeggenschap zou krijgen.157 Met dit plan gingen KRO, 
NCRV en VARA reeds akkoord en de minister verwachtte, dat 
ook de AVRO de toegestoken hand niet zou afslaan.159 

Nadat hij tactvol de vier omroepen door middel van een daartoe 
ingestelde commissie formeel bij de uitwerking van zijn voorstel 
had betrokken,159 kon de bewindsman in januari 1935 de Twee
de Kamer een machtigingsontwerp ter oprichting van de n.v. 
Nederlandsche Omroep Zender Maatschappij (NOZEMA) voor
leggen.180 Een half jaar later werd het vrijwel ongewijzigd ge
bleven ontwerp door de koningin bekrachtigd161 en eind 1935 
was genoemd zenderbedrijf,182 waarvan ir. A. Dubois tot direc
teur benoemd werd, een feit.183 

Met de oprichting van de NOZEMA werd, met behoud van de 
feitelijk bestaande toestand, aan de privaatrechtelijke verhou
dingen in het omroepbestel een nieuwe juridische vorm toege
voegd. Het was de grote verdienste van mr. De Wilde, dat hij 
op deze wijze de onderlinge wedijver tussen de omroeporgani
saties om elk een eigen zender te bemachtigen184 wist te elimine
ren, waardoor althans op technisch gebied orde en rust in de 
Hilversumse 'omroeparena'185 ontstonden.166 

Vijf jaar geleden nog strandde het voorstel van de VARA, om 
— met het algemeen programma als uitgangspunt — tot nauwe
re programmatische samenwerking te komen, op de eis van de 
AVRO tot de bouw van een eigen zendersysteem. Na de op
richting van de NOZEMA zou men kunnen verwachten dat, nu 
het belangrijke obstakel van de zenderkwestie uit de weg was 
geruimd, daarmee tevens een verdere doorbraak in de verhou
dingen tussen de omroeporganisaties tot stand zou kunnen ko
men. Verder dan de oprichting van het Centraal Bureau voor den 
Omroep, omgeven met alle restricties tot behoud van de zelf
standigheid der omroepen, is die doorbraak evenwel niet ge
komen.167 Integendeel, het zelf standigheidss tre ven van de om
roeporganisaties vond in de tweede helft van de jaren dertig 
zelfs nieuw voedsel, toen twee kwesties — de oprichting van een 
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Nederlandse wereldomroep en de financiering van de omroep -
actueel werden. 
Degene van wie verwacht werd deze problemen tot een oplos
sing te brengen was Hendrik van Boeyen. In juni 1937 was hij 
bij de formatie van het 'positief christelijke'19' vierde kabinet-
Colijn mr. J. de Wilde, die Financiën ging beheren, als minister 
van Binnenlandse Zaken opgevolgd. Deze christelijk-historische 
bewindsman had een snelle carrière doorgemaakt. Begonnen als 
adjunct-commies bij de PTT bracht Van Boeyen het via gemeen
teraadslid en wethouder van Openbare Werken van Voorburg 
tot lid van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land.169 Het is niet geheel duidelijk wat Colijn ertoe gebracht 
heeft deze nauwgezette, brave man en harde werker, wiens be-
leidscapaciteiten overigens door zijn ambtgenoten niet hoog 
werden aangeslagen en die zelfs door de toenmalige commissa
ris van de koningin in Zuid-Holland, Van Karnebeek, onge
schikt werd geacht voor het burgemeesterschap van een kleine 
gemeente, in zijn kabinet op te nemen.170 

Van Boeyen was op het terrein van de omroep geen onbekende. 
Als opvolger van dr. J. Th. de Visser bekleedde hij vijf jaar 
lang het voorzitterschap van de Radioraad, de Radio-Omroep 
Controle-Commissie, de Algemeen Programma Commissie en de 
Indie Programma Commissie.171 Direct na zijn ambtsaanvaarding 
werd hij geconfronteerd met vraagstukken die de strijd om de 
omroep opnieuw deden ontbranden. Maar terwijl de verhoudin
gen in de binnenlandse omroep het kenmerk van consolidatie 
droegen, verplaatste die strijd zich nu naar het door diezelfde 
organisaties vrijwel verwaarloosde terrein van de uitzendingen 
naar Nederlands-Indië en van de werelduitzendingen.172 Alleen 
KRO en VPRO verzorgden regelmatig uitzendingen naar de Ar
chipel, later ook naar Amerika, Afrika en Azië. In hun streven 
om ook in het uitzenden naar het buitenland een zelfstandige 
positie te veroveren, vonden de vier grote organisaties een 
machtige concurrent op hun weg: de Philips' Omroep Hol-
land-Indië (PHOHI).173 Jarenlang zond de PHOHI reeds via 
de kortegolf uit, maar de hoge exploitatielasten voor de 
n.v. Philips en de plannen van de regering om deze uitzen
dingen - in navolging van de activiteiten van de ons omrin
gende landen — meer aan culturele en economische doel
einden dienstbaar te maken174 droegen ertoe bij, dat de plannen 
voor de toekomstige organisatie van de wereldomroep sterk ten
deerden in de richting van volledige staatsexploitatie via de 
PHOHI die daarmee een monopoliepositie zou verwerven. De 
overheid dreigde zich dus rechtstreeks te gaan bemoeien met de 
verzorging van de programma's, voorwaar een unicum in de 
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geschiedenis van de Nederlandse omroep Deze bedreiging van 
buitenaf werkte op de omroeporganisaties als een katalysator 
eensgezind stelden zij zich teweer, eerst en vooral om de PHOHI 
van het omroeptoneel te verdringen om vervolgens de program
maverzorging - behalve de ζ g economische voorlichtingspro
gramma's over ons land die door de Economische Voorlichtings
dienst samengesteld zouden worden - tot zich te kunnen trekken 
Het enige obstakel dat dit plan van de omroepen in de weg 
stond vormde de financiering ervan De oplossing voor dit pro
bleem werd op voorstel van de vier grote omroeporganisaties 
gevonden in de invoering van een verplichte luisterbijdrage, die 
jaarlijks door alle toestelbezitters opgebracht zou moeten wor
den Op deze wijze zou de deelname van de omroepen aan de 
wereldomroep veilig gesteld kunnen worden Maar minister Van 
Boeyen wilde 5 0 % van de opbrengst van deze heffing voor de 
vijf omroeporganisaties bestemmen en de andere helft ter be
schikking stellen van het rijk voor het verzorgen van zijn aan
deel in de werelduitzendingen 1 7 5 

Het Centraal Bureau voor den Omroep ging uiteindelijk met de 
invoering van een omroepretributie akkoord op voorwaarde, dat 
de keuzemogelijkheid voor de belastingplichtigen beperkt bleef 
tot de vier 'algemene' omroepen Ook deze wens vond weer
klank, want toen een daartoe gevormde commissie uit de Radio-
raad1 7 6 in juni 1939 over de financiering van de wereldomroep 
aan de regering advies uitbracht, werden slechts AVRO, KRO, 
NCRV en VARA aangewezen als omroeporganisaties voor wie 
men zijn luisterbijdrage rechtstreeks kon bestemmen De luister
bijdragen die voor de VPRO bestemd zouden zijn, moesten via 
de NOZEMA voldaan worden177 en van deze overgemaakte 
gelden zou dan nog slechts een gedeelte aan de VPRO ten 
goede komen, omdat — zo luidde de redenering — deze ver
eniging slechts weinig uren zendtijd genoot en haar luisteraars 
buitendien geacht konden worden ook naar een 'algemene' om
roep te luisteren 1 7 8 

Toen minister Van Boeyen in april 1940 de/e voorstellen in 
grote lijnen in een wetsontwerp opnam,178 hadden de vier grote 
omroepen met hun eensgezindheid-tegen-wil-en-dank180 belang
rijke resultaten weten te boeken In de eerste plaats was hun 
volledige onafhankelijkheid staande gebleven in de oplossing 
van een voor de meeste omroeporganisaties gevaarlijke toestand 
de voorziening - met steun van de overheid nog wel — in hun 
precaire financiële bestaan, afhankelijk als zij waren van de 
vrijwillige bijdragen van een zich stabiliserend bestand van le
den en begunstigers bij steeds stijgende omroepkosten Boven
dien konden zij hun activiteiten op het gebied van de wereld-
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omroep gaan ontplooien en werden tenslotte hun jarenlange 
pogingen om de 'bijzondere' positie van de VPRO te accentue
ren met succes bekroond. 
Eendracht en samenwerking waren bepaald niet karakteristiek 
voor het Nederlandse omroepbestel in de jaren dertig. Alleen 
bedreigingen van buitenaf die hun bestaan zelf raakten, brach
ten de omroeporganisaties ertoe datgene wat uiteindelijk als een 
gemeenschappelijk belang werd gezien en dat voor hen in de 
handhaving van het op particuliere organisaties gebaseerde om
roepbestel lag, te verdedigen. Waar coöperatie tussen de om
roeporganisaties zich manifesteerde was deze gebouwd op het 
drijfzand van wat zij als een gezamenlijk belang beschouwden: 
het behoud van ieders zelfstandig bestaan. Belangentegenstel
lingen, die vanaf het begin van het omroepbestel bestonden, 
konden in deze schijneenheid slechts naar de achtergrond ver
dwijnen, opgelost werden zij niet. Hoe wankel dit evenwicht 
was, hoe gemakkelijk ook de elkaar eigenlijk diep wantrouwen
de omroepen wederom in een belangenstrijd verwikkeld konden 
raken, bleek tijdens de Duitse bezetting, toen met het bestaan 
van de omroeporganisaties tegelijk ook de grondslag van het 
omroepbestel zelf in het geding kwam. 
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Hoofdstuk 2 

De eerste maanden 
onder Duitse bezetting 

De 'woelige golven der radiobeweging' van de jaren twinrig 
waren in de loop der tijd — om de beeldspraak van De Standaard 
uit ons eerste hoofdstuk nog even vast te houden - door de 
aanleg van enkele 'waterstaatkundige werken' (de NOZEMA 
en het Centraal Bureau voor den Omroep) langzaam maar zeker 
tot bedaren gekomen. En de storm die rond de kwestie van de 
definitieve inrichting van het omroepbestel had geheerst, was 
geluwd. Het omroepbestel was overzichtelijk geordend dank zij 
de reeds eerder besproken 'vierendeling' en elke omroeporgani
satie maakte, vooral ook door een stabilisatie van de leden-
aanhang, een periode van consolidatie door. Maar die rimpel
loze toestand was slechts schijn, want zoals elke zee stroom en 
onderstroom kent, zo heersten ook in het omroepbestel kracht 
en tegenkracht. Zo gingen de omroeporganisaties, toen ons land 
in mei 1940 door het nationaal-socialistische Duitsland over
vallen werd, de oorlog in. En slechts een analyse van dit span
ningsveld kan een verhelderend licht werpen op de houding van 
de organisaties gedurende de eerste maanden van de bezetting 
en daama, tot het tijdstip waarop over hun liquidatie was be
slist. 

De omroep rond 194.0 

In de loop van de jaren dertig tekende zich in het omroepbestel 
een status-quo af, een ontwikkeling die vooral bereikt werd 
door de berustende houding van de AVRO. Deze vereniging 
had zeker geen afstand gedaan van wat zij als haar eerstge-
boorterecht zag (waar zij haar claim voor de meeste zendtijd 
aan ontleende) en van haar streven om tot een nationale om
roep uit te groeien, maar haar aspiraties werden naar de ach
tergrond gedrongen, toen het ging om de verdediging van de 
grondslagen van het omroepbestel zelf: de zelfstandige verzor
ging van de radio door particuliere omroeporganisaties. 
De belangrijkste bedreiging van buitenaf lag in de plannen 
voor de toekomstige organisatie van de Nederlandse wereld
omroep die, eenmaal gerealiseerd, ook de organisatiestructuur 
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van de binnenlandse omroep op den duur wellicht niet onbe
roerd zouden laten. Met succes hadden AVRO, KRO, NCRV en 
VARA zich eendrachtig verzet tegen het aanvankelijke voor
nemen van minister Van Boeyen de Nederlandse wereldomroep 
niet in handen van de omroeporganisaties te leggen, maar de 
NOZEMA met de technische inrichting èn programmaverzor
ging te belasten, een opzet die in de Contact Commissie voor de 
Werelduitzendingen - een college dat de minister over de toe
komstige wereldomroep diende te adviseren1 - door prof. mr. 
P. S. Gerbrandy, dr. A. A. M. Enserinck en ir. A. Dubois warm 
verdedigd werd. Het was niet alleen hun ijveren ter realisering 
van dit voor de omroeporganisaties zo onzalige plan2 - Ger
brandy werd wel eens de 'wereldomroep-dictator' genoemd3 -
dat in toenemende mate in omroepkringen ontstemming wekte, 
ook de invloedrijke functies van dit 'driemanschap'4 waren de 
omroepbestuurders een doom in het oog. 
Zo bekleedde de anti-revolutionaire Pieter Sjoerd Gerbrandy, 
hoogleraar in het handels- en burgerlijk procesrecht aan de 
Vrije Universiteit,5 als opvolger van Hendrik van Boeyen het 
voorzitterschap van alle omroep(advies)colleges.e In augustus 
1939 tot het tweede kabinet-De Geer toegetreden, kan men 
slechts gissen naar zijn motieven om enkele sleutelposities in 
het omroepbestel niet prijs te geven.7 Misschien zag hij dit 
ministerie, evenals het vorige vijfde kabinet-Colijn, geen lang 
leven beschoren en wilde hij daarom niet alle schepen achter 
zich verbranden in een sector die zijn intense belangstelling 
genoot. Aannemelijker lijkt de veronderstelling, dat het juist die 
interesse was - en voor ambtgenoot Van Boeyen zijn ervaring 
- die de doorslag gaf in zijn beslissing naast zijn ambtsuitoefe
ning als minister van Justitie enkele voorzittersfuncties te con
tinueren, zoals die van de Raad van Beheer van de NOZEMA, 
de Contact Commissie voor de Werelduitzendingen en de Com
missie voor den Draadomroep.8 In de uitoefening van deze niet 
onbelangrijke functies was de minister van Justitie dus de on
dergeschikte van zijn collega van Binnenlandse Zaken, een wat 
vreemde constructie, even opmerkelijk als het feit, dat Ger
brandy wat de andere omroepadviescolleges betreft werd 'ont
heven van de uitoefening van zijn functie' en zijn taak tijdelijk 
door vice-president mr. B. de Gaay Fortman werd waargenomen, 
die ook al jarenlang in vele omroepcommissies meeliep.· Alles 
bijeen een toestand die door de omroeporganisaties als 'hoogst 
onaangenaam' ervaren werd.10 

In de schaduw van Gerbrandy, maar door de vele bevoegdheden 
die hem waren gedelegeerd niettemin een grote mate van zelf
standigheid genietend, opereerde dr. A. A. M. Enserinck. Zijn 
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functie van secretaris van alle bestaande omroep(advies)colle-
ges leidde ook bij hem tot een samenbundeling van de vele dra
den van het radiobestel. Arnoldus Antonius Mane Ensermck11 

werd op ι november 1907 in 's Gravenhage geboren, waar zijn 
vader Pieter Antoon Ensermck werkzaam was bij het hoofd
bestuur van de PTT als hoofd van de afdeling Radio-omroep en 
-distributie. Na zijn rechtenstudie in Leiden promoveerde hij aan 
die rijksuniversiteit reeds op 25-jarige leeftijd Zijn dissertatie 
was gewijd aan de geschiedenis van de Nederlandse omroep-
wetgeving, met welke studie wij al eerder kennismaakten Voor
dat hij de doctorstitel verwierf kwam Ensermck in het kader 
van de steunregeling voor werkloze intellectuelen — het was 
immers crisistijd - als arbeidscontractant in dienst bij het 
hoofdbestuur der PTT. Enkele jaren later, na het ontslag van 
E. Ρ Weber m 1935, begon voor hem als hoofd van het bureau 
van de Radioraad in de rang van adjunct-commies zijn kennis
making met het omroepbeleid Na een reeks van benoemingen 
tot secretaris van de verschillende omroep(advies)colleges volg
de in 1938 zijn officiële aanstelling in diezelfde functie bij het 
belangrijkste omroepadviesorgaan, de Radioraad Interessant is 
het te weten dat Ensermck wel vrede kon hebben met de toe
wijzing van het grootste gedeelte van de zendtijd aan de vier 
grote omroeporganisaties, maar de verzorging van het algemeen 
programma door deze vier beschouwde hij als zijnde in strijd 
met de 'systematiek' van het Zendtijdbesluit Het algemeen pro
gramma was volgens hem bedoeld om geheel los van de 'gees
tesstromingen' aan de nationale omroep-gcdachte gestalte te ge
ven 12 

De derde persoon van het 'driemanschap' tenslotte - we maken 
in een volgend hoofdstuk nog uitvoerig kennis met hem - was 
ir. Antoine Dubois, een man met een grote kennis op omroep-
techmsch gebied, met een jarenlange praktijkervaring als direc
teur van de Nederlandsche Semtoestellen Fabriek en — met m 
het minst door zijn organisatorische kwaliteiten - uitermate 
geschikt om als directeur van de NOZEMA het sterk verouder
de Nederlandse zenderpark te saneren Een man ook die in de 
internationale omroepwereld gezag en aanzien genoot Sedert de 
oprichting van de Union Internationale de Radiodiffusion (UIR) 
in i925 l s vertegenwoordigde Dubois ons land in deze Europese 
organisatie, eerst als voorzitter van het Comité van Omroep-
vereemgingen14 en later in zijn functie van directeur van de 
NOZEMA 15 Vanaf 1932 had de Programmacommissie van de 
UIR onder zijn leiding gestaan, in 1937 werd hij tot president 
van deze organisatie gekozen en toen in 1939 zijn ambtster
mijn — zonder mogelijkheid van herverkiezing - verstreek wer-
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den de statuten van de UIR zodanig gewijzigd dat Dubois op
nieuw voor twee jaar het voorzitterschap kon bekleden, een 
herbenoeming die Gerbrandy het initiatief deed nemen tot het 
aanrichten van een feestmaal dat door de ministers Van Boeyen 
en Van Kleffens,16 de directeur-generaal van de PTT ir. M. H. 
Damme, leden van de Radioraad en bestuursleden van de om
roeporganisaties opgeluisterd werd.17 Kortom, het had er alle 
schijn van dat Dubois de sympathie en waardering genoot van 
vele vooraanstaande personen die op de een of andere wijze 
bij de omroep betrokken waren. 
Maar schijn bedriegt, ook hier. Want van de leden van het 
'driemanschap' was het vooral Dubois die het mikpunt van de 
gaandeweg tot bestrijding uitgegroeide achterdocht van de om
roeporganisaties werd. Sinds hij het omroepzenderbedrijf leidde 
onderhield Dubois steeds nauwere contacten met Gerbrandy, 
van wie hij veel waardering ondervond, en met Enserinck. 
Daardoor raakte hij in de kern van het omroepkrachtenveld 
verzeild. Vooral de AVRO, die zich reeds tegen zijn benoeming 
tot directeur van de NOZEMA fel verzet had, zag deze ont
wikkeling met lede ogen aan. 'Zij sprak/ zo stelde ir. Dubois 
na de oorlog vol bitterheid vast, 'van een gevaarlijk drieman
schap en verzuimde in het Centraal Bureau voor den Omroep 
en in de NOZEMA geen gelegenheid om de stemming ten op
zichte van mij te vergiftigen en het 'driemanschap' uit elkaar 
te slaan.'18 

De belangrijkste factoren die aan deze sfeer debet waren en 
overigens nauw verband met elkaar hielden, hebben wij reeds in 
dit hoofdstuk gesignaleerd: de invloedrijke posities van het 'drie
manschap' in en hun denkbeelden over het omroepbestel. In 
twee belangrijke organisaties vonden zij elkaar steeds terug, nl. 
in de NOZEMA — Gerbrandy was voorzitter van de Raad van 
Beheer, Enserinck secretaris en Dubois directeur — en in de 
Contact Commissie voor de Werelduitzendingen. Ook van dit 
laatste college was Gerbrandy voorzitter en Enserinck secretaris, 
terwijl Dubois daarvan 'op verzoek van den voorzitter' tot 'al
gemeen adviseur' was benoemd.19 Wat hun denkbeelden betreft 
was hun plan om de wereldomroep in handen van het semi-
overheidsbedrijf NOZEMA te leggen ook representatief voor 
hun gedachten over het binnenlandse omroepbestel. In hun ogen 
leidde dat bestel met zijn talrijke autonome organisaties tot ver
spilling, overlapping, inefficiëntie, tot onderling gekrakeel en 
politiek geharrewar; kortom, het alternatief van een centraal 
geleide, nochtans van de overheid onafhankelijke, nationale om
roep waarin verschillende stromingen in het Nederlandse volk 
vertegenwoordigd zouden zijn, was in vele opzichten te prefere-
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ren boven het systeem waarin elk 'hokje' zijn eigen omroep-
spreekbuis meende te moeten bezitten Zeker, deze opvatting 
leefde bij de leden van het 'driemanschap' met in even sterke 
mate20 en het was met name Dubois die wel de minste sympa
thie voor het vigerende omroepbestel koesterde Na de oorlog 
formuleerde hij in de volgende onthullende bewoordingen zijn 
opinie over de omroeporganisaties 

'Deze dragen het kenmerk, dat degenen, die voor de belangen 
dezer organisaties steeds op den voorgrond traden, en dit 
geldt vooral voor AVRO, KRO, NCRV, met die breedheid 
van blik hadden, welke gezien het groóte belang en den groo-
ten invloed van den Omroep m ons volksbestel wel ge-
wenscht geweest zou zijn. Hierdoor ontwikkelde zich een me
thode van bedrijfsvoering naar buiten, waarbij, voor zoover 
het de politiek georiënteerde organisaties betrof, steeds meer 
werd gesteund op de macht der politieke partijen en voor 
zoover het de AVRO betrof steeds meer gesteund werd op 
de gunst van een kleurlooze en vaak onnadenkende massa, 
wien het helaas vaak meer om goedkoop vermaak dan om 
cultuur te doen was Dit was reeds vóór den oorlog een al
gemeen gevoelen bij die overheidsinstanties, welke met deze 
organisaties zakelijk te maken hadden. De bedrijven en de be
langen, welke deze te behartigen hadden, waren over de hoof
den der dagehjksche bestuurders heengegroeid ^1 

Waarom de VARA - toch ook een 'algemene' omroeporgani
satie - met in dit, allerminst vleiende, oordeel werd betrokken 
is ons met bekend. Dat die vereniging een gunstige uitzonde
ring zou vormen lijkt weinig plausibel. In ieder geval ziet men 
in dit oordeel Dubois' houding tegenover de omroeporganisaties 
weerspiegeld Die houding kenmerkte zich door distantie tegen
over omroeppolitieke kwesties en terughoudendheid in zijn con
tacten met en sympathieën voor de omroeporganisaties. Daar 
kwam nog bij, dat Dubois zich niet gemakkelijk op de voor
grond drong, maar eerder in alle rust, zo efficient mogelijk en 
varend op de kracht van eigen inzicht, kennis, ervaring en 
goeddunken de hem opgedragen taak trachtte uit te voeren. Al 
deze eigenschappen stempelden hem niet bepaald tot pleitbe
zorger van de gecompliceerde en vaak ondoorzichtige belangen 
van de omroeporganisaties. Omgekeerd miste Dubois — zoals 
trouwens ook Gerbrandy en Ensermck - het vertrouwen van de 
omroepen Dit alles leidde ertoe, dat het Centraal Bureau voor 
den Omroep — het overlegorgaan van de vier grote omroep-
orgamsaties - medio 1939 besloot bij minister Van Boeyen te 
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bevorderen in de leiding van de NOZEMA naast Dubois een, 
de omroeporganisaties welgezinde, commercieel directeur te be
noemen, dr. Enserinck tot adjunct-secretaris te degraderen en 
in diens plaats een lid van het Centraal Bureau aan te stellen. 
Daardoor zou in het 'driemanschap' een wig worden gedreven 
en de positie van Dubois ondermijnd.22 De aandacht van de om
roepen werd echter van dit besluit afgeleid door de benoe
ming van Gerbrandy tot minister van Justitie en de reeds be
sproken opmerkelijke combinatie daarvan met enkele van zijn 
omroepfuncties; bovendien voelde niemand van de omroepbe-
stuurders ervoor de tijdrovende secretariaatswerkzaamheden van 
de NOZEMA op zich te nemen, zodat ook om deze reden de zaak 
verder bleef rusten.23 

In onze analyse van het spanningsveld in het omroepbestel, 
zoals we dat rond 1940 aantreffen, dient nog nader ingegaan 
te worden op het financieringsplan van minister Van Boeyen, 
met name op de reacties die er het gevolg van waren. In het 
vorige hoofdstuk van deze studie hebben wij reeds uiteengezet, 
dat het voornemen van de regering om een wereldomroep te 
stichten, een instituut waarvan zij op den duur voor ons land 
vooral een economische stimulans (export, toerisme e.d.) ver
wachtte maar dat ook geestelijk-culturele doeleinden zou kun
nen dienen,24 slechts realiseerbaar was door het aanboren van 
een financiële bron in de vorm van de invoering van een ver
plichte luisterbijdrage.2* Deze retributie bood de omroepen het 
aanlokkelijke perspectief van jaarlijks vaste inkomsten te ver
werven; bovendien zou een meeropbrengst van rond drie mil
joen gulden te besteden zijn.26 De bestemming van dat bedrag 
stond overigens nog geenszins definitief vast, maar het ligt voor 
de hand uit de aard van de luisterbijdrage als bestemmingshef
fing te concluderen, dat de omroeporganisaties bij de aanwen
ding ervan betrokken zouden worden. Dit alles nam echter niet 
weg, dat er bij de omroepen 'stille voldoening' noch 'luidruchtig 
vreugdegejuich' heerste.27 'Het is geen geheim', zo stelde Willem 
Vogt in het programmablad van de AVRO terecht vast, 'dat er 
onder haar nuancen zijn in het gevoel van bevrediging en in de 
mate van bezorgdheid, die haar vervullen.'28 De reden van dat 
tevreden gevoel hebben wij reeds in het kort vermeld. De ach
tergronden van de bezorgdheid evenwel zijn complexer van aard, 
raken ook meer fundamentele aspecten van het omroepbestel en 
verdienen daarom uitvoeriger aandacht. 
De meest voor de hand liggende reden waarom de nieuwe fi
nancieringsregeling op zijn minst gemengde gevoelens opriep 
was het gevaar dat de 'thans nog vrije omroep' duchtte met de 
'zilveren koorde' aan de overheid geketend te worden.28 Hoewel 
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de vrijwillige bijdragen van leden of contribuanten (en de winst
gevende exploitaties van de omroepprogrammagidsen) een con
junctuurgevoelige inkomstenbron betekenden die op den duur 
een verdere expansie van de omroep nauwelijks toeliet, bood dit 
stelsel een voordeel van principiële aard de omroepen waren als 
organisatie volledig van de overheid onafhankelijk De verplich
te luisterbijdrage zou die overheid via allerlei regels en voor-
schnften nopen tot toezicht en controle op de besteding van dat 
belastinggeld (zoals aan programma's en personeel en aan in
vesteringen in gebouwen en apparatuur), een aspect waarover 
het wetsontwerp echter met geen woord repte De omroepen 
zouden dus aan zelfstandigheid inboeten en, erger nog, een 
grotere invloed van de NOZEMA, naast technisch dan ook als 
financieel-administratief orgaan, moeten gedogen 
Een andere factor vormden de, als gevolg van het bekend wor
den van de financieringsplannen, m aantal en hevigheid toe
nemende discussies over de grondslag van het omroepbestel en 
het culturele niveau van de radioprogramma's, een polemiek die 
geen enkele omroep in die tijd onberoerd het maar welbe
schouwd schuilging achter een rookgordijn van vage en gene
raliserende beschuldigingen Concrete voorbeelden, minstens ter 
illustratie van een betoog, vindt men slechts met moeite Wel
nu, elk zichzelf respecterend dagblad zong mee in het koor van 
omroepcntici dat zich spontaan30 had gevormd naar aanleiding 
van het emd 1939 verschenen boek De wereld kreeg radio van 
Gustav Czopp 3I Daarin verhaalde deze gewezen AVRO-verslag-
gever een aantal allerminst opwindende en nauwelijks vermel
denswaardige belevenissen uit zijn al even weinig schokkende 
omroepverleden Bovendien lardeerde hij zijn 'memoires' - en 
dat trok vooral de aandacht - met wat gratuite beschouwingen 
over de omroep Het omroepbestel, zo luidde de kern van zijn 
kritiek, was een commerciële aangelegenheid 

'Ze hangt van haar, vrijwillig contnbueerende leden even zeer 
af, als een handelsonderneming van haar klanten Vooral de 
algemeene omroep, die niet met zijn leden verbonden is door 
banden van gemeenschappelijke overtuiging of godsdienst, 
dient naar het pijpen der luistervinken te dansen en doet dit 
dan ook veelal Dit is geen verwijt aan dien omroep, doch 
een veroordeelmg van het stelsel In geen enkel land is de 
radioluisteraar zoo machtig als in het onze Hij krijgt voor
gezet wat hij wenscht, en wat hij met wenscht te hooren, 
wordt verre van hem gehouden Onnoodig te zeggen, dat 
onder zulke omstandigheden van het vervullen eener cultu-
reele taak door den omroep zelden sprake kan zijn ( ) Deze 
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ongezond-commerciëele toestand is oorzaak van den banalen 
inslag, die sommige programma-deelen kenmerkt.'32 

Deze woorden vonden in de pers een gretige afnemer. Het ni
velleringsproces in de radioprogramma's, afgestemd als zij wa
ren op ontvangst bij een massapubliek, snelde door onverbidde
lijke toppers van amusementsprogramma's als de Bonte Dins-
dagavondtrein. Snip en Snap en Peter Pech zijn dieptepunt te
gemoet, aldus de critici. Het dagblad De Tijd oordeelde in dit 
verband quasi diepzinnig dat 'de mensch, die zich amuseert, 
zich vaak niet van zijn meest verheven kant (laat) zien'. Kon 
deze krant ten opzichte van de KRO 'gelukkig' constateren, 
'dat deze zijn cultureele taak met emst opvat',38 zo niet het so
cialistische dagblad Het Volk dat zich ergerde aan het ook door 
hem gesignaleerde 'bedenkelijk afdrijven in de 'populaire' rich
ting', te meer daar de hem verwante VARA, 'onze eigen om
roep', eveneens in die stroom werd meegesleurd. Ofschoon de 
vaak geslaagde 'krachtige pogingen' van de VARA-omroeplei-
ding om cultureel hoogstaande uitzendingen te verzorgen ge
waardeerd werden, meende het blad dat elk programma moest 
voldoen 'aan de eisen van cultuur en beschaving' en gedragen 
diende te worden 'door het besef, dat speciaal de arbeiders-radio-
omroep een opvoedende taak heeft'.34 

Zoals gezegd bleef het bij vage algemeenheden over beweerd 
'onheil' voor de geestelijke volksgezondheid. De diagnose mocht 
dan al zijn gesteld, over de therapie waren de critici zo moge
lijk nog vager, uitgezonderd De Telegraaf die in een tendentieus 
artikel riep om 'de stuwkracht van een leider', in plaats van 
'commissie-overdaad', ten einde 'de Nederlandsche radio uit het 
moeras te helpen'. In zijn editie van 28 april 1940 schreef dit 
blad in een groots opgemaakt artikel: 

'De radio is in stukjes gespleten. De leidende krachten, die 
er waren, zijn in zuilen gelijkgeschakeld. Alles is commisso
riaal gemaakt. Het resultaat is, dat alles is genivelleerd. (. . .) 
De ervaring met de radio en met zoovele andere objecten is 
helaas, dat al het commissie-gedoe niet leidt tot iets, wat het 
gemiddelde te boven gaat. Daar is een kerel voor noodig, die 
zijn profijt kan trekken uit hetgeen de commissie bespreekt, 
maar die ten slotte zelf beslist en handelt. Hij is geen radio
dictator. Hij blijft verantwoordelijk aan zijn minister, dus ook 
aan het parlement.'35 

Op deze propaganda voor het leidersbeginsel, in wezen een plei
dooi voor een 'nationale omroep', werd - uiteraard, zou men 
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zeggen - dankbaar voortgeborduurd door het nationaal-socia
listische Nationale Dagblad,39 maar ook persorganen die minder 
of in het geheel geen affiniteit tot de 'nieuwe orde' vertoonden 
meenden, dat tegelijk met de introductie van het nieuwe finan
cieringssysteem het omroepbestel op de helling moest. Daarmee 
raakte die kritiek een principieel punt. Het wetsontwerp-Van 
Boeyen, zo betoogden de critici, liet bij de bestemming van de 
luisterbijdrage geen andere keuzemogelijkheid dan de bestaande 
omroeporganisaties. Van degenen die tegen het verzuilde om
roepbestel waren of - minder principieel — zich bij geen der 
omroepen thuisvoelden, werd hun bijdrage, vermeerderd met 
ƒ i,-/ via de NOZEMA voor 'algemene omroepdoeleinden' be
stemd. 'Die extra-gulden/ commentarieerde De Telegraaf sar
castisch, 'dient om ons in te peperen dat wij al lang ons sec-
tarische of neutrale huisje hadden moeten opzoeken, maar dat 
het nu te laat is. Een mensch moet wat voor zijn overtuiging 
over hebben, vooral als hij geen pasklare overtuiging hééft.'37 

Bovendien zou de radioluisteraar op deze wijze elke invloed op 
het omroepbestel, waarvan de private omroeporganisaties noch
tans de pijlers bleven, ontnomen en voor elk nieuw initiatief 
een onneembare hindernis opgeworpen worden. Voegt men 
daarbij de voorgenomen jaarlijkse vaste uitkering aan de om
roepen op basis van hun inkomsten uit vrijwillige bijdragen in 
1938, dan leken de verhoudingen tussen de omroeporganisaties 
voor langere tijd 'bevroren' te zullen worden.38 

Het wetsontwerp van minister Van Boeyen dreigde derhalve tot 
immobiliteit van het omroepbestel te leiden. Maar was dat be
stel zo dynamisch als de critici wel suggereerden? De sedert 
1930 bestaande zendtijdverdeling hield de omroepen onwrikbaar 
op hun plaats en ook qua ledenaanhang hadden zich sindsdien 
in de verhoudingen tussen die organisaties geen al te grote 
fluctuaties voorgedaan.3' Het Radioreglement uit 193040 werkte 
al even verstarrend, ook al konden krachtens art. 2 nieuwe 
omroeporganisaties voor een zendmachtiging in aanmerking ko
men wanneer zij 'in zoodanige mate gericht zijn op bevrediging 
van in het volk levende cultureele of godsdienstige behoeften, 
dat hare uitzendingen uit dien hoofde geacht kunnen worden 
van algemeen nut te zijn'. Een sprekend voorbeeld van een 
wetstekst met ingebouwde arbitraire beslissingen, slechts over
troffen door het volgende lid van hetzelfde artikel waarin be
paald werd dat die vergunning dan weer geweigerd kon worden, 
'behoudens uit hoofde van bezwaren van techniek en uitvoe
ring, slechts wegens gevaar voor de veiligheid van den Staat, 
de openbare orde of de goede zeden'. En die weigering viel on
der meer ten deel aan de Joodsche Radio Omroep, de Onafhan-
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kelijke Socialistische Radio Omroep, de Revolutionaire Omroep 
voor Arbeiders, de Radio Vereeniging voor Volkscultuur, de 
Vereeniging van Liberale Radio Amateurs en de Nederlandsch 
Hervormden Radio Omroep.41 

In de kritiek die rond 1940 op de omroep werd uitgeoefend ging 
het uiteindelijk en in hoofdzaak om afwijzing van de grond
slag van het omroepbestel zelf. In dit opzicht dienen we die 
kritiek te plaatsen in het bredere kader van de wrevel en het 
onbehagen over de maatschappij van de jaren dertig die de 
economische crisis met haar ingrijpende sociale gevolgen nauwe
lijks te boven kon komen. In die ontevredenheid klonk vooral 
ook kritiek door op de parlementaire democratie met haar poli
tieke versplintering en op de machteloosheid van regering en 
parlement. Deze onvrede heerste niet alleen aan de linkerzijde, 
bij communisten, socialisten en anarchisten, en bij rechts-auto-
ritaire groeperingen, zoals het Verbond voor Nationaal Herstel 
dat voor de verkiezingen in april 1933 pleitte voor onder meer 
versterking van het overheidsgezag, 'grondwetswijziging in na
tionalen geest', bevordering van de 'Rijkseenheidsgedachte' en 
'één algemeene Nederlandsche radio-omroep met bijzondere ra-
dio-omroepvergunning voor speciale doeleinden'.42 Ook niet-ex-
treme groepen uit verschillende politieke richtingen uitten hun 
onbehagen over met name het politieke bestel, zoals in 1938 
in landelijk verband geschiedde in het conferentieoord Woud-
schoten, toen een aantal jongeren de overleefd geachte politieke 
tegenstellingen meende te kunnen overwinnen door het begrip 
'nationale gedachte' een concrete inhoud te geven. De Beweging 
versterking der Nederlandsche Gemeenschap, die uit deze con
ferentie voortkwam, trad in juni 1939 met een 'Manifest tot 
eendracht' in de openbaarheid.4' Tot de ondertekenaars van dit 
manifest behoorde ook mr. H. J. Reinink, secretaris van het col
lege van curatoren van de rijksuniversiteit te Groningen44 die 
we in het vervolg van deze studie nog zullen tegenkomen, wan
neer hij als chef hoger onderwijs bij het departement van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen zich met het omroepbeleid 
gaat bezighouden. 
Hadden de omroeporganisaties in de late jaren dertig te kam
pen met een eigengereid 'driemanschap', een kritisch gestemde 
pers en een dreigend verlies aan onafhankelijkheid, minstens zo 
gevaarlijk was de groeiende overheidsinmenging op het gebied 
van de programma's, een sector die de omroepen als hun heilig
dom beschouwden. Met het oog op de internationale spanningen 
nam de regering twee voorzorgsmaatregelen die nauw met el
kaar verband hielden: de ene betrof de inrichting van een 'om-
roephoofdkwartier' in het regeringscentrum Den Haag, een 
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spreekstudio met een directe zenderverbinding en permanent be
mand met door de vier grote omroepen bij toerbeurt ter be
schikking gesteld technisch personeel,45 de andere had betrek
king op het contact via de radio tussen overheid en bevolking 
ter verstrekking van mededelingen van algemeen belang, zoals 
mobilisatiebevelen en berichten over de voedselvoorziening. Het 
secretariaat van de Radioraad werd belast met de zorg voor de 
coördinatie van die berichtgeving van de verschillende departe
menten en andere overheidsinstanties.46 

Een keer waagde de overheid het zelfs rechtstreeks in het pro
grammabeleid van de omroepen in te grijpen, toen zij hun ver
bood zelf de antwoorden te formuleren op de vele vragen van 
luisteraars over regeringsmaatregelen zoals de opkomst voor mi
litaire dienst, de vordering van paarden en motorvoertuigen, de 
voedselvoorziening en over het telegraaf-, telefoon- en spoor
wegverkeer. Die teksten moesten voortaan door 'de bevoegde 
autoriteiten', met het secretariaat van de Radio-Omroep Con
trole-Commissie — lees: dr. A. A. M. Enserinck — als inter
mediair, geleverd worden.47 Ook al legden de omroepen zich in 
hun berichtgeving en commentaar zelf vrijwillig beperkingen op 
en vergrootten zij hun waakzaamheid om de neutraliteit van 
ons land ook in de ether te handhaven,18 dit alles weerhield de 
Radio-Omroep Controle-Commissie niet tot het uitoefenen van 
een steeds scherpere preventieve censuur.49 Ook wanneer ons 
land niet tot het in 1936 opgestelde Volkenbondsverdrag 'no
pens het gebruik van den radio-omroep in het belang van den 
vrede'60 zou zijn toegetreden, zou de commissie toch wel de uiter
ste prudentie aan den dag hebben gelegd om ons land zowel naar 
buiten als naar binnen tegen staatsgevaarlijke, de 'volkskracht', 
de krijgstucht of het moreel der gemobiliseerden ondermijnende 
uitzendingen te beschermen'.51 

De Meidagen 

Sinds op 1 september 1939 met de Duitse inval in Polen en de 
daarop gevolgde oorlogsverklaring van Engeland en Frankrijk 
aan Duitsland de Tweede Wereldoorlog was ontbrand, escaleer
de de internationale agressie op onvermoede wijze. En toch had 
Hitler geen misverstand over zijn bedoelingen laten bestaan. 
'Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten', sprak de 
Führer diezelfde ie september tot de verzamelde leden van de 
Rijksdag.52 Meedogenloos zou hij zijn woorden kracht bijzetten. 
Te midden van die aanzwellende zee van geweld klampte ons 
land zich in alle krampachtigheid vast aan een neutraliteits-
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principe waaraan vrijwel het gehele maatschappelijke leven on
derworpen werd. Ook en vooral de radio. Bracht de oorlog, die 
buiten onze landsgrenzen woedde, al tal van beperkende bepalin
gen met zich, hoe zou de radio dan wel functioneren, zo vroeg 
Willem Vogt zich in april '40 af, als 'hetgeen zo grimmig dreigt 
eens werkelijk over ons losbarstte'. In tijd van oorlog, dacht hij, 
zou de radio zwijgen 'voor zover zij geen berichten verspreidde, 
die de weerkracht van leger en non-combattanten hielp ver
groten of nieuws, dat het verloop van den strijd schilderde'.5' 
Inderdaad, hoevelen hebben niet in die bange meidagen, nadat 
Duitse legertroepen met brute schending van de neutraliteit ons 
land hadden overvallen,54 verrast en verbijsterd en dorstend naar 
nieuws aan hun toestel gekluisterd, de radioberichten over aan
vallende Duitsers en verdedigende Nederlanders gevolgd. 
Reeds in de middag van de 10e mei kwamen de omroeporgani
saties in Hilversum bijeen om uitvoering te geven aan telefo
nisch via de Radioraad ontvangen richtlijnen van het Algemeen 
Hoofdkwartier.55 Uitgezonderd de vijf omroeporganisaties, aldus 
die instructies, moesten in oorlogstijd alle zendgemachtigden uit 
de ether verdwijnen,5' de programmaverzorging in één Hilver-
sumse studio geconcentreerd en de drie binnenlandse zenders57 

met elkaar verbonden worden zodat slechts één programma 
werd uitgezonden. Uitgaande van deze richtlijnen werd beslo
ten met ingang van 11 mei elke dag bij toerbeurt slechts één 
(grote) omroeporganisatie vanuit de KRO-studio met de uit
zendingen te belasten; op zondagen evenwel moesten KRO, 
NCRV en VPRO godsdienstige programma's kunnen verzorgen, 
terwijl tevens op werkdagen 'in billijkheid' enige zendtijd aan 
de VPRO zou worden afgestaan.68 

Het gevolg van deze besluiten was, dat de zendtijd van de vier 
grote omroepen gehalveerd en die van de VPRO tot een vierde 
van de oorspronkelijke omvang teruggebracht werd. Van enige 
'billijkheid' was volgens de VPRO in dit opzicht geen sprake, 
omdat de vier omroepen tfachtoen 'tegen de uitdrukkelijke be
doeling van den Radio-raad in, den V.P.R.O. in een dusdanige 
positie terug te dringen, dat er van den V.P.R.O. toch eigenlijk 
zo goed als niets meer overbleef'. Vogt, die de vergadering in 
Hilversum had voorgezeten, noemde op zijn beurt deze visie een 
'grievende onbillijkheid'. Volgens hem had 'de gehele vergade
ring zich zeer inschikkelijk getoond tegenover het onophoudelijk 
(onder het bulderen van het geschut!) zeuren van Ds. Spelberg 
om uitzendminuutjes', een inschikkelijkheid die ook in de ogen 
van KRO-directeur Paul Speet - overigens met miskenning van 
de overheidsinstructies - nog een genereus karakter droeg ver
geleken met de mogelijkheid 'de V.P.R.O. een gelijk lot te doen 
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deelen als de kleine omroepvereenigingen' !*· Hoezeer onder
schatten de omroepbestuurders de ernst van de situatie. Ter
wijl ons land in oorlog en ellende gestort werd, vochten zij hun 
diepgewortelde conflicten uit. Ditmaal moest underdog VPRO 
het ontgelden. 
Van het ontworpen zend tijdschema kwam in de barre praktijk 
van die vijf oorlogsdagen overigens niet veel terecht. Reeds op 
zaterdag 11 mei werd de zender Kootwijk, terwijl de Duitse 
troepen in aantocht waren, door de commandant van het be
wakingsdetachement buiten bedrijf gesteld60 en in de nacht van 
maandag op dinsdag lieten de met de bewaking belaste militai
ren eveneens op last van de Nederlandse bevelvoering, met het 
oog op de terugtocht van de Nederlandse troepen uit de Grebbe-
linie en de Betuwestelling, de Hilversumse zender en de korte-
golfzenders van de PHOHI in Huizen de lucht in vliegen.'1 On
middellijk troffen de beide heren (vader en zoon) Enserinck, de 
reeds eerder genoemde chef van het bureau Radio-omroep en 
-distributie bij het hoofdbestuur der PTT en de secretaris van de 
Radioraad, de nodige maatregelen om die dinsdagochtend de 
uitzendingen gewoon te kunnen laten doorgaan.62 De langegolf-
zender Scheveningen-Haven — 1205 meter en voor de 'zakelijke 
omroep' in gebruik*3 — werd bijgezet en kreeg met de zender 
Jaarsveld (414,4 meter), die onbeschadigd was gebleven, ver
binding met de noodstudio binnen de Vesting Holland, het 'om-
roephoofdkwartier' in het gebouw van de Radioraad in 's Gra-
venhage. Wanneer de Duitsers voor de Hollandse Waterlinie 
zouden staan, konden de uitzendingen in ieder geval voortgezet 
worden. 
Het gehele Nederlandse territoir kon nu weer zo goed mogelijk 
met nieuwsberichten en mededelingen bestreken worden. Het om
roepen daarvan geschiedde aanvankelijk door de secretaris van 
de Radioraad zelf en een ijlings uit Hilversum overgekomen 
technicus van de NCRV64; later op de dag werden zij afgelost 
door twee ervaren omroepers uit Hilversum. De ene was NCRV-
omroeper E. van Uye Pietcrse die na een 'hoogst gevaarlijke 
tocht in een gecamoufleerde auto, waarbij herhaaldelijk dekking 
moest worden gezocht en de inzittenden van de auto eenmaal 
zelfs als verdachte personen met de punt van de bajonet achter 
zich werden opgebracht',65 de residentie bereikte; de andere was 
VARA-omroeper Nico Boer, wiens stem bij het publiek even
eens vertrouwd was. Nadat 's morgens op uitnodiging van dr. 
Enserinck6" nog enkele sprekers voor de microfoon waren ge
weest, een hoofdaalmoezenier in algemene dienst en de Haagse 
predikant en vicevoorzitter van de NCRV ds. D. A. van den 
Bosch - volgens het op 10 mei vastgestelde uitzendschema 
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moest de NCRV die dag eigenlijk de programma's verzorgen -
en de rest van de tijd gevuld werd met ernstige muziek en 
nieuwsberichten, kondigde de radio 's avonds om tien minuten 
over half zeven aan dat de opperbevelhebber van Land- en Zee
macht generaal Winkelman gecapituleerd had en de strijd, be
halve in Zeeland, gestaakt was.67 De 'bitterste uitzendingen'*8 

in de geschiedenis van de Nederlandse radio-omroep eindigden 
in een anticlimax toen diezelfde avond om kwart over acht 
generaal Winkelman het besluit van de capitulatie persoonlijk 
voor het Nederlandse volk toelichtte. De oorlog was verloren. 
'Wij hebben de strijd gestaakt.' Zijn woorden sloegen het laatste 
restje hoop op een overwinning, althans op uiterste verzet tegen 
de Duitse agressor, de bodem in. Na vijf dagen van strijd om 
zich heen stond het Nederlandse volk als verdoofd door de slag 
en in opperste verwarring aan het begin van een vijf jaar du
rende bezetting. Terwijl generaal Winkelman de volgende dag 
de nieuw ingetreden toestand met zijn handtekening onder de 
capitulatieovereenkomst bekrachtigde, vervoegden de eerste 
Duitsers zich bij de AVRO-studio. Het was precies tien jaar 
geleden dat het Zendtijdbesluit werd afgekondigd. Toen en nu 
brak een nieuwe fase in de historie van de Nederlandse omroep 
aan. 
Aan de komst van de Duitsers in Hilversum waren de nodige 
voorbereidingen, die door Hitlers militaire adviseurs waren ge
troffen met het oog op een Duitse Militärverwaltung in ons 
land, voorafgegaan. Voor het te voeren omroepbeleid hadden 
die adviseurs begin 1940 de volgende voorschriften opgesteld : 

'Rundfunksendeanlagen sind sicherzustellen. Sie werden in 
deutscher Regie übernommen. Weisungen hierfür ergehen 
noch. Private Sendegeräte sind einzuziehen. Rundfunk-Emp
fanggeräte sind der Bevölkerung vorläufig zu belassen. Oef-
fentlicher und Gemeinschaftsempfang nichtdeutscher Sender 
wird verboten. Ausgenommen hiervon sind die wieder in Be
trieb genommenen Sender des besetzten Gebietes. Die Weiter
verbreitung deutschfeindlicher Funknachrichten oder sonstiger 
deutschfeindlicher Nachrichten wird unter Strafe gestellt.'9* 

Met de uitvoering van deze richtlijnen waren speciale aan de 
Duitse legers toegevoegde Propaganda-Staffeln belast. Dat wa
ren semi-militaire formaties binnen de Wehrmacht die welis
waar onder commando van de militaire bevelhebbers stonden, 
maar de 'fachliche Weisungen' van het Reichsministerium für 
Volksaufklärung und Propaganda ontvingen en als vooruitge
schoven posten van Goebbels' propaganda-apparaat konden 
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worden beschouwd.70 

Van de Propaganda-Staffel Holland, die met de ons land bin
nenvallende legers meetrok, opereerde een 'voorhoede' in de 
frontlinies om me de psychologische oorlogsvoering als doel 
speciale voorbereidingen te treffen. Zo werden onmiddellijk na 
het oprukken van de Duitse legers de plaatselijke dagbladen aan 
preventieve censuur onderworpen en het luisteren naar andere 
dan Duitse radiozenders verboden.71 Van die 'voorhoede' kwam 
een groep van een man of vijftien72 de Propaganda Gruppe 
Rundfunk l der Staffel В onder commando van Oberleutnant 
Günzer, een voormalige omroepdirecteur in Duitsland73 - op 
15 mei 's morgens bij de AVRO-studio aan, in hun auto's appa
ratuur voor het opzetten van een noodzender en ongeveer 1000 
grammofoonplaten — waaronder kant en klare programma's in 
de Nederlandse taal die in Duitsland waren geproduceerd en on
geveer twee weken zendtijd zouden kunnen vullen - met zich 
meevoerend. Gezien deze voorzorgsmaatregelen hadden zij er 
kennelijk op gerekend in een door het oorlogsgeweld totaal 
verwoeste radiostad te komen.74 De noodzender noch de inge
blikte programma's waren nodig, want Jaarsveld en Schevenin-
gen-Haven alsmede de studiogebouwen waren nog volledig in
tact. Sendeleiter Freudenberg, een 37-jarige uit Heidcnau in Ne-
dersaksen geboortige toneelspeler-regisseur die in 1937 als re
gisseur van radiohoorspelen bij de Reichs-Rundfunk-Gesellschaft 
in Berlijn in dienst was getreden,75 gaf opdracht de uitzendingen 
te hervatten en 's avonds kondigde de vertrouwde stem van om
roeper Guus Weitzel aan dat de AVRO weer in de lucht was.7* 
Dat de Duitse omroepstaf juist bij de AVRO zijn intrek nam, 
deze omroepvereniging bovendien nog de 'eer' te beurt viel de 
uitzendingen te mogen hervatten en gedurende enkele dagen 
zonder concurrentie van de andere omroepen mocht uitzenden, 
waren feiten die tot de verbeelding van de AVRO-leiding spra
ken.77 Zou nu toch na zovele jaren van 'onrecht', omdat het 
Zendtijdbesluit haar van een groot aantal zenduren en daar
mee van haar bevoorrechte positie had beroofd — 'roof van 
rechtmatig verworven eigendom', schijnt Willem Vogt eens ge
zegd te hebben78 - de AVRO als de grootste en volgens haar 
meest representatieve 'algemene' omroeporganisatie van ons land 
erkenning vinden? De voldoening over haar bevoorrechte posi
tie wekte bij de AVRO bepaalde verwachtingen, bij KRO en 
NCRV riep de inkwartiering daarentegen afgunst op. KRO-di-
recteur Speet begaf zich nog diezelfde 15e mei naar de AVRO-
studio. Zijn relaas van enkele dagen later: 'Ofschoon aan an
dere Omroepen toegang tot de AVRO-studio werd geweigerd, 
kon . . . de waarnemende studiochef van de AVRO, Mr. Den 
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Daas, ons moeilijk de toegang verbieden, aangezien nog slechts 
twee dagen tevoren de A.V.R.O. volledige gastvrijheid bij de 
K.R.O. had genoten.' Het werd een langdurig onderhoud dat 
toen met de Duitsers plaatsvond. 'De verbindingen werden op 
tactische wijze nauwer toegehaald, hetgeen zeer gelukkig mag 
heten, daar ons achteraf wel is gebleken, dat de A.V.R.O. (min
stens genomen) 'pogingen' in het werk heeft gesteld, om het 
geheel van de Omroep aan zich te trekken.'7* De vooroorlogse 
rivaliteit herleefde in volle glorie. 
Het zal de KRO-Ieiding wellicht opgelucht hebben, toen onge
veer een week later de Propaganda Gruppe Rundfunk I aan 
het Hilversumse Melkpad een eigen bureau, de Rundfunkbe
treuungsstelle,80 vestigde, waar Sondcrfúhrer*1 Ernst Arthur 
Freudenberg zich met de Programmbetreuung ging bezighouden 
en zijn naaste medewerker, de 35-jarige Oberingenieur Eberhard 
Taubert met de leiding van de Senderbetreuung, de technische 
en organisatorische zaken werd belast.'2 Voordat het echter zo
ver was nodigde Freudenberg de bestuurders van de vijf om
roeporganisaties uit voor een vergadering op vrijdagmiddag 17 
mei. Toen herhaalde hij nog eens wat hij de vorige dag al op 
een kennismakingstocht langs de omroepen tegen elk afzonder
lijk had gezegd, nl. dat de uitzendingen - slechts één program
ma over twee zenders (Jaarsveld en Scheveningen-Haven) - op 
basis van de zendtijdverdeling van 10 mei 1940 konden worden 
hervat.8 ' Handhaving van dit schema betekende, dat de grond
slag van het omroepbestel vooralsnog onaangetast bleef en de 
Duitsers dus niet zelf gingen uitzenden.84 Minstens zo belang
rijk was, dat van de omroepen niet gevergd werd nationaal-socia
listische propaganda uit te zenden. Had Freudenberg immers zelf 
niet tot hun grote opluchting gezegd dat het nationaal-socialis-
me geen exportartikel was? Tot dat gevoel van opluchting zal 
zeker hebben bijgedragen de 'soepele' houding van de Duitsers 
ten opzichte van de uit te zenden programma's. Over de voor
waarden waaronder de programma's weer de lucht in mochten 
schreven de voorzitter en de directeur van de KRO in een ge
zamenlijke brief aan hun dagelijks bestuur: 

'Geen enkele beperking zal worden opgelegd ten aanzien van 
de uit te zenden stof, indien deze althans op generlei wijze 
de belangen zou kunnen schaden van de Duitse Weermacht, 
de Duitse regering en het Duitse volk. Daarvoor is de cen
suur ingesteld, aan welke wij minstens 24 uur vóór elke uit
zending de teksten hebben in te leveren van het gesproken 
woord in het Nederlands en in het Duits.'84 
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Met de voorwaarde van de Duitse preventieve censuur hadden 
de omroeporganisaties geen moeite Zij waren immers al jaren
lang gewend, dat de radio-uitzendingen, anders dan de pers, aan 
speciaal overheidstoezicht waren onderworpen Ofschoon door 
het voortschrijden der techniek in de loop van de jaren dertig 
het onderscheid m het openbaren van gedachten en gevoelens 
via de drukpers enerzijds en door middel van de radio anderzijds 
steeds meer kritiek ontmoette,86 bleef het op grond van dat on
derscheid sinds 1930 bestaande stelsel van scherpe preventieve 
censuur op de omroepprogramma's met alleen gehandhaafd, 
maar werd in 1934 zelfs voorzien m de mogelijkheid dat de 
minister, die voor het omroepbeleid verantwoordelijkheid droeg, 
de beslissingen van de Radio-Omroep Controle-Commissie kon 
schorsen of vernietigen indien hij die in strijd met de wet of 
het algemeen belang achtte ,e7 Laatstgenoemde maatregel gaf het 
instituut van de overheidscontrole op de inhoud van de radio
programma's meer nog dan voorheen een officieel stempel, in 
deze zin, dat de programma's die werden uitgezonden - dat 
wil dus zeggen de censuur passeerden - geacht konden worden 
minstens impliciet de goedkeuring van de regering te hebben De 
Boer vraagt zich in haar proefschrift 9e terecht af of de regering 
daarmee met een zekere verantwoordelijkheid voor de inhoud 
van de uitzendingen kreeg opgelegd, een vraag die eerder door 
Gerbrandy — wijzend op het verschil tussen drukpers en radio-
omroep - bevestigend werd beantwoord, toen hij stelde, dat 
bij de omroep 'niet de openbaarmaker alleen, doordat de open
baarmaking van nature internationaal is, aansprakelijk (wordt) 
gesteld, ook zijn regering' 8e 

De censuur had dus in de loop der tijd een wel zeer officieel 
karakter gekregen en het is in dit licht gezien wellicht verklaar
baar dat, toen ons land overwonnen en men bijgevolg het gezag 
van de overwinnaar boven dat van de Nederlandse overheid ge
steld zag, de omroeporganisaties het toezicht van de bezetter op 
de programma's met principieel afwezen, vooral ook omdat de 
Radio-Omroep Controle-Commissie het voorshands met juist 
achtte zichzelf uit te schakelen en bezig was zich 'onder de ge
wijzigde omstandigheden' op haar taak te bezinnen eo Trouwens, 
in die tijd hoopte het overgrote deel van de bevolking dat onder 
de Duitsers een eigen nationaal leven, een eigen rechtsorde en 
vooral ook een eigen culturele activiteit, zij het misschien on
der enigszins gewijzigde omstandigheden, behouden konden 
blijven91 Had Seyss-Inquart m zijn mstallatierede op 29 mei 
niet uitermate geruststellende woorden gesproken?92 Zijn toe
zeggingen maakten, aldus De Jong, 'dat velen, misschien wel 
zeer velen, van zijn eerste uitlatingen met een gevoel van op-
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luchting kennis namen'." Tegen de verwachring in ook hielp de 
bezetter noch de Nationaal-Socialistische Beweging aan de 
macht, ging hij evenmin over tot het ontbinden van politieke 
partijen of vakbonden en werd ook geen diep ingrijpende na
tionaal-socialistische gelijkschakeling opgelegd.94 Hij beperkte 
zich aanvankelijk slechts tot toezicht op de Nederlandse be-
stuursautoriteiten, tot handhaving van orde en rust in het open
bare leven en het weer op gang brengen van de economische 
bedrijvigheid. Wel waren openbare demonstraties, vergaderingen, 
marsen, werkstakingen en het luisteren naar 'vijandelijke' ra
diozenders verboden,95 maar deze vrijheidsbeperkingen waren te 
beschouwen als een noodzakelijk uitvloeisel van de verloren 
oorlog. Ook de bezettende macht, zo hield het bestuur van de 
NCRV zijn leden in juni voor, 'is gedurende de bezetting wet
tige overheid': 

'Het is niet zoo, dat hier willekeur heerscht, maar de rechten 
en plichten van ons volk tijdens een bezetting stonden bij 
voorbaat vast, eveneens als de rechten en plichten van de 
bezetter. Wij zijn aan den bezetter gehoorzaamheid en eer
bied schuldig. Wie dat zou vergeten, zou niet alleen jegens de 
Duitsche autoriteiten misdoen, maar hij zou tevens handelen 
tegen den wensch en wil van de Nederlandsche overheid. Het 
neerleggen van de Nederlandsche wapenen was een wettig 
besluit van de Nederlandsche overheid en zij heeft het geno
men met aanvaarding van de consequenties. Het Nederland
sche volk in het bezette gebied heeft de plicht, daar ten volle 
mede te rekenen. Ook de N.C.R.V. als Nederlandsche omroep 
in het bezette gebied heeft die plicht.'99 

Een derde factor tenslotte die de omroep zo gemakkelijk de 
Duitse censuur deed accepteren, was het feit dat ook de Neder
landse kranten tezelfder tijd daarmee te maken kregen. Voor de 
pers gold eveneens op alles wat voor Duitsland in enig opzicht 
nadelig kon zijn dan wel tot militair voordeel voor de geallieer
den zou strekken een publicatieverbod; berichten uit Engel
se, Franse, Belgische of andere anti-Duitse bronnen werden be
smet verklaard; wat de oorlogsberichtgeving betreft waren de 
redacties voortaan aangewezen op de dagelijkse perscommuni-
qué's van het Oberkommando der Wehrmacht.*'7 Doeltreffender 
nog dan deze geboden en verboden was de gelijkschakeling van 
het ANP, de belangrijkste nieuwsleverancier van omroep en 
pers, zelf. Enkele pro-Duitse figuren werden op redactionele 
sleutelposities benoemd en de nieuwsvoorziening voor kranten
lezers en radioluisteraars werd, aanvankelijk nog met zorgvul-

70 



dig gedoseerde hoeveelheden propagandabenchten, onderge
schikt gemaakt aan Seyss-Inquarts politieke conceptie die erop 
gencht was de Nederlanders op den duur als het ware 'uit eigen 
beweging' de zegeningen van het nationaal-sociahsme te laten 
ontdekken β θ Ieder die in de sector van de pers werkzaam was, 
aldus De Jong, kon beseffen dat er, zolang de Duitse bezetting 
duurde, geen sprake zou zijn van een vrije pers, van een pers 
die zelf bepaalde wat zij wel of met aan berichten zou brengen 
en die in haar commentaren eerlijk en openhartig kon zijn · · 
Dat besef leefde zeker bij de omroeporganisaties, maar zij waren 
al lang blij dat aan wat zij als hun 'historisch verworven rech
ten' zagen met getornd zou worden 1 0 0 Althans, zo zag het er
naar uit en het was voorlopig zaak de ledenaanhang daarvan 
te overtuigen 1 0 1 Ten koste van alles moest immers voorkomen 
worden dat de eigen organisatie door afbrokkeling van het le
denbestand en daardoor verlies aan inkomsten ten onder zou 
gaan 

De omroeporganisaties zagen de instandhouding van het aantal 
leden als een eerste vereiste om te kunnen blijven voortbe
staan 1 0 2 Dat was geen overdreven bezorgdheid als men weet, 
dat bij de VARA het ledenbestand de eerste weken na de capi
tulatie met ongeveer 250/o terugliep De teruggang in leden
bestand zal bij de VARA vermoedelijk het grootst zijn geweest 
in vergelijking met de andere omroepen, omdat 980/o van de 
VARA-leden/abonnees hun contributie/abonnementsgeld per 
week betaalden. Bij de andere omroepen betaalde het merendeel 
van de leden/abonnees per halfjaar, zodat deze organisaties de 
stroom van bedankjes vooral rond juli moesten verwerken Van 
de NCRV bijvoorbeeld is bekend, dat op 20 juni - ruim een 
maand dus na de Duitse inval — al 7 740 leden hun lidmaat
schap/abonnement hadden opgezegd. Bij de VARA hebben wel
licht ook nog enkele andere factoren de opzeggingen in de eer
ste weken na de capitulatie in de hand gewerkt de angst om 
wegens of mede door hun VARA-lidmaatschap door de bezetter 
als socialist herkend of vervolgd te worden en de verwachting 
dat er voor een zo strijdbare omroep als de VARA, die volgens 
Verkijk een groot aandeel had in de jarenlange felle anti-natio-
naal-socialistische campagne van de socialistische beweging,103 

onder de Duitse heerschappij geen plaats zou zijn 
Niet alleen in financieel opzicht was behoud van het leden
bestand belangrijk. Ook de aanhankelijkheid die het Nederland
se volk juist nu jegens zijn omroep zou tonen kon van beslis
sende invloed op het voortbestaan van het omroepbestel zijn 
Want dat alles precies zo bij het oude zou blijven was een kans 
die de omroepen niet al te hoog aansloegen 'Wij hebben de in-
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druk/ schreef de KRO-leiding al op 21 mei, 'dat men wellicht 
later, wanneer alles op rust is, een andere vorm aan de Neder
landse Omroep zal geven.'104 Wat bij de één een indruk was, 
stond voor de ander al vast. Die ander was Willem Vogt en hij 
begreep precies waar het in de omroep om ging: 'Er is niemand 
in Nederland, dunkt ons, die van mening is, dat de organisatie 
van den Omroep op den duur, door den loop der gebeurtenissen 
geheel ongemoeid zal worden gelaten. De omroep is, veel meer 
nog dan de pers: huiskamergast, bron van informatie, voorlich
ter, ontspanningbrenger en vooral: instrument ten dienste van 
de volksopvoeding.'105 

Loyale samenwerking 

De bezetter zou dat instrument de eerste maanden met de no
dige voorzichtigheid bespelen en de omroepen waren - het was 
de tijdgeest - tot loyale samenwerking met hem bereid, sommi
gen tot meer dan dat, zoals NCRV-voorzitter Van der Deure, die 
eind juni in zijn programmablad de stelling verkondigde dat ons 
volk vóór de oorlog meer de materiële welvaart(!) tot richtsnoer 
van het persoonlijke en openbare leven had verheven dan gees
telijke waarden, waarover het slechts wist te redekavelen. Kijk 
dan naar Duitsland, hield hij zijn lezers voor. Terwijl het daar 
alleen om 'aardsche idealen' ging, moest toch ieder 'onbevoor
oordeeld toeschouwer' respect hebben voor de opofferingen die 
met name de Duitse jeugd zich voor die idealen getroostte, voor 
de energie en geestdrift die daar werden gewekt en voor de 
kracht waarmee voor die idealen werd geijverd. 'En het ontmoet 
zeker geen tegenspraak, wanneer beweerd wordt, dat het groóte 
succes der Duitsche wapenen, behalve van luchtwapen en aan-
valstank, zeker in niet mindere mate aan den geest van het 
Duitsche leger is toe te schrijven.'10' Ook al bestonden tussen de 
verschillende elkaar rivaliserende Duitse belangengroepen die 
zich in ons land met de propaganda bemoeiden meningsver
schillen en tegenstellingen,107 over één ding waren ze het roerend 
eens: die geest moest ook over het Nederlandse volk vaardig 
worden. 'Der Rundfunk soll mithelfen, dem Nationalsozialismus 
in den Niederlanden den Weg zu bereiten und die innere Bereit
schaft des gesamten niederländischen Volkes zum Zusammen
gehen mit Deutschland zu schaffen.' Dat was kort en krachtig 
de beleidsconceptie van de Rundfunkbetreuungsstelle, door Tau
bert weliswaar begin 1941 neergeschreven,108 maar overeen
komstig Seyss-Inquarts politieke opdracht reeds vanaf de aan
vang van de bezetting van ons land in praktijk gebracht. Voor-
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zichrigheid aan Duitse kant en loyale samenwerking, zoveel 
mogelijk zonder verraad aan eigen principes, van de zijde der 
omroeporganisaties leverden toch als uiteindelijk resultaat, dat 
die omroepen alleen lieten horen wat uitgezonden mocht wor
den. De veelkleurige waaier die het omroepbestel vóór de oorlog 
was verbleekte, aanvankelijk door een opgelegde 'neutraliteit' 
en spoedig ook door de eenzijdigheid van de Duitse propaganda. 
De bezetter trachtte zijn doel, de gelijkschakeling van de om
roep, langs verschillende wegen van geleidelijkheid te bereiken. 
De censuur moest alles wat hem niet welgevallig was tegenhou
den. De nieuwsberichten en commentaren van het ANP stonden 
geheel in dienst van de nationaal-socialistische propaganda, 
evenals de Auflagesendungen (programma's die met hand- en 
spandiensten van de omroeporganisaties, maar buiten hun ver
antwoordelijkheid geproduceerd en in door de RBS gevorderde 
zendtijd, werden uitgezonden). Tenslotte verleenden de omroe
pen op uitnodiging, of - meer nog - op bevel van de Rund-
funkbetreuungsstelle hun medewerking aan programma's met 
een min of meer propagandistische inslag. Reeds op 15 juni 
ging er een brief van Freudenberg naar de vier grote omroepen, 
waarin hij schreef: 

'In der letzten Zeit wurden verschiedentlich Reportagen all
gemeinen Interesses durchgeführt, die zum Teil auf meine 
Anregung hin erfolgten. Es handelt sich hierbei um die Re
portagen von der Grebbeberg-Feier, Einführung des Herrn 
Reichskommissars Seyss-Inquart, Rückkehr der holländischen 
Kriegsgefangenen, Interview Minister Fischböck über Arbeits
losenprobleme. Es ist damit zu rechnen, dass auch in Zukunft 
in grösserem Umfange derartige bedeutende Reportagen — die 
meiner Genehnigung bedürfen — durchzuführen sind . . .'I09 

Met dit soort ingrijpen had de ene omroeporganisatie meer moei
te dan de andere. De AVRO conformeerde zich op het gediensti
ge af en zonder principiële bezwaren aan de, zoals dat heette, 
'gewijzigde omstandigheden'. De aanpassing ging — wellicht om 
het Nederlandse volk daarbij een handje te helpen - bij deze 
omroep zo ver, dat zij bijvoorbeeld in september 1940 besloot 
de Duitse taallessen via de radio te hervatten. Bij de RBS bestond 
hiertegen 'selbstverständlich' geen bezwaar; deze instantie oor
deelde het juist erg doelmatig 'da die Zukunft zweifellos einen 
stärken wirtschaftlichen und kulturellen Kontakt mit Deutsch
land bringen wird, sodass die Kenntnis der deutschen Sprache 
für alle Hörer nur von praktischem Nutzen sein kann/ schreef 
Freudenberg aan de AVRO-directie.110 Maar de andere 'algemene' 
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omroeporganisaties hebben een dergelijk afglijden toch wel als 
een pijnlijke ervaring ondergaan: de bezetter vervuilde als het 
ware de radio steeds meer met nazi-propaganda en sleepte de 
omroepen als handlangers-tegen-wil-en-dank in deze stroom 
mee, ook al trachtten — en misschien juist daarom - KRO, 
NCRV en VARA hun principiële eigenheid te benadrukken en 
hun beginselvastheid te verdedigen.111 

De confessionele omroeporganisaties voerden die verdediging 
van hun beleid vooral met het oogmerk de uittocht van leden 
te voorkomen of althans zo klein mogelijk te houden, zij was 
dus zou men kunnen zeggen offensief gericht; de VARA verde
digde haar beleid van: als wij blijven kunnen wij nog zoveel 
goed werk doen en nog zoveel kwaad voorkomen - primair 
vanuit een defensieve positie als reactie op vaak openlijke kri
tiek uit gezaghebbende sociaal-democratische gelederen, zelfs uit 
die VARA-kringen waar men bereid was het werk voort te zet
ten ten einde de organisatie in stand te kunnen houden. Vooral 
voorzitter De Vries en omroepsecretaris Pleysier moesten het 
daarbij ontgelden. Al meer dan tien jaar, om precies te zijn 
vanaf maart 1930, had de 57-jarige, uit het Drentse Hoogeveen 
geboortige landbouwerszoon, oud-onderwijzer en gewezen voor
zitter van de afdeling Zaandam der SDAP Arend de Vries zich 
vol idealisme ingezet voor de arbeidersomroep die onder zijn 
energieke leiding in ledental en financiële draagkracht tot ver
reweg de sterkste van de nevenorganisaties van de SDAP was 
uitgegroeid. Zijn naaste medewerker, de 50-jarige Arie Pleysier, 
kwam ook uit het onderwijs, was als journalist bij het dagblad 
Vooruit van de Arbeiderspers werkzaam geweest en evenals De 
Vries al jarenlang met het werk van de VARA vertrouwd.112 

Waaruit bestond dan die kritiek op de VARA en wat was het 
antwoord daarop van de omroepleiding? Wanneer wij in het 
kort op deze vragen ingaan, geschiedt dit met de bedoeling de 
achtergrond te schetsen waartegen de in het volgende hoofd
stuk nog te behandelen concentratiepogingen met betrekking tot 
het omroepbestel plaatsvonden. Welnu, op 14 juli had de gezag
volle persoon van Willem Drees, voorzitter van de sociaal-de
mocratische Tweede Kamer-fractie, in het, zoals hij het zag, 
sombere vooruitzicht van een 'Germaanse lotsgemeenschap' 
voor de voltallige partijraad van de SDAP gezegd: 'Wat wij nog 
actief kunnen doen, hangt nog maar voor een klein deel van 
onszelf af, maar wel ligt het aan onszelf, ook in tegenslag te 
tonen kracht van overtuiging, vastheid van karakter en onder 
nationaal-socialistische Duitse bezetting te blijven Nederlanders, 
democraten, socialisten.'113 Maar voor de leiding van de VARA 
was er sinds de capitulatie weinig wat overbleef om kracht van 
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overtuiging uit te putten. Haar programma's waren door de 
Duitse censuur 'op zijn best volkomen kleurloos' geworden114 en 
de gelegenheid om 'vastheid van karakter' te tonen was haar 
ten enen male ontnomen, toen een week na Drees' oproep de 
VARA - evenals de SDAP en enkele van haar nevenorganisa-
ties, waaronder de Arbeiderspers — onder supervisie van de 
Kommissar für die marxistischen Parteien, de fanatieke NSB'er 
Rost van Tonningen, werd gesteld.115 Hij moest de sociaal-de
mocratische beweging naar het nationaal-socialisme zien om te 
buigen en uiteraard waren de socialistische publiciteitsmedia 
uiterst welkome en waardevolle hulpmiddelen om dat proces 
te realiseren. Het zal hem ongetwijfeld grote voldoening hebben 
geschonken, toen hij bemerkte dat noch de leiding van de Ar
beiderspers, noch die van de VARA ertoe kon besluiten de 
eigen organisatie prijs te geven. Het dagelijks bestuur van de 
VARA,11' dat voor zijn houding steun vond in hoofdbestuur 
en ledenraad,117 lichtte zijn besluit toe in een radiorede van 
voorzitter De Vries, enkele dagen nadat Rost van Tonningen de 
VARA overvallen had, een verklaring die allerminst sober was, 
integendeel, klonk 'als een fanfare' alsof zich nieuwe mogelijk
heden ter verwezenlijking van het socialisme hadden aangediend 
en, aldus Drees, 'de strijd daarvoor nu eerst recht met kans op 
succes kon worden gevoerd'.118 De socialistische omroep, ver
klaarde De Vries, had zich losgemaakt van iedere invloed van 
politieke partijen of bewegingen en wilde een eigen sociaal-
economisch program ontwikkelen.119 Dat was even kort als 
vaag de nieuwe grondslag van de VARA120 die volgens Rost 
weliswaar nog 'positief socialistisch'(!) mocht zijn,121 maar 
voor de ware sociaal-democraat verraad aan haar afkomst en 
wezen betekende. De reacties op de houding van de VARA wa
ren dan ook scherp en fel en de critici werden noch door de 
nadere verklaring van De Vries, op 12 augustus voor de VARA-
microfoon ('voortwerken in positief socialistische zin, op grond
slag van de thans bestaande verhoudingen in Europa, ziedaar 
het doel en de inhoud van ons streven'),122 noch door de vele 
brieven en brochures van omroepsecretaris Pleysier tot zwijgen 
gebracht. Dat was ook niet zo verwonderlijk. De VARA-lei
ding liet zich uiteindelijk niet zoveel gelegen liggen aan het 
standpunt van de partijleiding, dat neerkwam op het advies de 
arbeidersorganisaties te ontbinden in plaats van voort te werken 
onder controle van een NSB'er; veeleer conformeerde zij zich 
aan de houding van de andere omroepen, die immers toch ook 
'gedwongen' reportages, lezingen, nieuwsberichten en politieke 
beschouwingen door hun programma's moesten strooien, even
min bepaalde Nederlandse liederen (o.a. het Wilhelmus)12' 
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mochten laten horen en eveneens het verbod om over democra
tie en 'ontelbare voor hen dierbare dingen' te spreken hadden 
te aanvaarden.124 Dat was de kern van de verdediging die Pley-
sier, onvermoeibaar en met taaie vasthoudendheid, voerde. De 
VARA was allereerst omroeporganisatie en in de tweede plaats 
nevenorganisatie van SDAP en N W en hieruit vloeide het 
dieperliggende motief voort dat Pleysier in het septembernum
mer van het kaderblad 'De VARA-omroep' verwoordde. 

'De VARA', betoogde hij, 'beschikt over één vierde van de 
Nederlandse omroepzendtijd. Het op de markt smijten van dit 
kostbare bezit brengt bijna automatisch mee, dat het gehele 
Nederlandse omroepbestel op de helling komt en dat de VA
RA onder geen enkele omstandigheid (hoe het ook in de toe
komst lopen zou) deze zendtijd opnieuw zou ontvangen. Im
mers, er zijn ook onder de Nederlandse autoriteiten veel aan
hangers van de staatsomroep en als deze er eenmaal is, dan 
raken we hem nooit meer kwijt.'128 

Terwijl Pleysier het spook van de staatsomroep levensgroot aan
wezig achtte, speelde zich achter de schermen een ontwikkeling 
af die inderdaad weinig goeds voorspelde voor de overlevings
kansen van de omroeporganisaties. Het conservatief nationalis
tische en gedeeltelijk ook pro-Duitse Haagsch Maandblad klaag
de in september dat de 'vier-zuilen-theorie' zich ook bij de ra
dio-omroep had weten te handhaven en meende dat 'als er 
immers één ding onder de mokerslagen van het nieuwe gebeu
ren zou moeten sneuvelen' het toch zeker de 'sectarische om
roep' moest zijn.129 De bezetter had echter dat 'sectarisme' in de 
programma's al met onmiskenbaar succes weten terug te drin
gen en ook in organisatorisch opzicht zou hij het uiteindelijk 
elimineren, 'concentreren' heette dat eufemistisch. 
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Hoofdstuk з 

Eenheid of eendracht: 
concentratieplannen tot december 1940 

De grote omroeporganisaties konden na de Meidagen opgelucht 
ademhalen. Het fundament van het omroepbestel - dat waren 
zij zelf - zou, zo leek het toch, onaangetast blijven en de 
'oude' toestand kon spoedig hersteld zijn wanneer opnieuw over 
beide Hilversumse zenders uitgezonden werd. Tot zolang gold 
het uitzendschema dat de vier grote omroepen tijdens de Mei
dagen hadden opgesteld - en aan de VPRO hadden opgelegd -
en dat in zijn grondtrekken met het vooroorlogse Zendtijdbe-
sluit overeenkwam. Maar hoe lang zou deze regeling onaangetast 
blijven? De leiding van de KRO meende reeds een week na de 
capitulatie uit haar contacten met de Duitsers te kunnen op
maken dat de programmaverzorging slechts voorlopig op de
zelfde voet zou worden voortgezet. Wij hebben de indruk, 
schreven voorzitter en directeur van de katholieke omroep aan 
hun dagelijks bestuur, dat de bezetter 'wellicht later, wanneer 
alles op rust is, een andere vorm aan de Nederlandse Omroep 
zal geven.'1 

Er kwam in de eerste maanden van de bezetting al spoedig een 
streven op gang om de organisatorische structuur van het om
roepbestel te wijzigen. Maar dat geschiedde aanvankelijk niet 
omdat de Duitsers daarop aandrongen. Integendeel, de impul
sen daartoe kwamen van Nederlandse kant, toen, door verschil
lende motieven ingegeven, op vele terreinen van het maatschap
pelijk leven initiatieven tot verandering werden genomen die 
op vernieuwing van het versnipperde organisatiepatroon van de 
samenleving gericht waren. In het algemeen kan gesteld wor
den, dat de bezetter zich daarbij de eerste maanden op de ach
tergrond hield, niet uit prudentie of respectvolle gevoelens je
gens het Nederlandse volk, maar uit tactische overwegingen. 
Er was in die eerste maanden na de capitulatie nauwelijks een 
terrein waarop zich dat streven naar concentratie, naar een
dracht dan wel eenheid, niet manifesteerde. De wens om de 
oude gescheidenheid te overwinnen werd door velerlei redenen 
ingegeven: uit afkeer van de nationaal-socialistische ideologie, 
door het bij velen levende vermoeden dat de bezetter een reor
ganisatie van het politieke en maatschappelijke leven in de geest 
van de nationaal-socialistische staatsopbouw ter hand zou gaan 
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nemen en daarbij een machtsovername door de NSB zou bevor
deren, uit protest ook bijvoorbeeld tegen de vooroorlogse 'hok
jesgeest' met zijn vergaande organisatorische gescheidenheid.2 

Kon men de bezettingsautoriteiten trouwens niet beter als na
tionale eenheid, als 'nationaal blok's tegemoettreden om daar
door zoveel mogelijk van onze zelfstandigheid te behouden? 
In deze sfeer van 'nationale samenwerking op den allerbreed-
sten grondslag',4 zoals de oproep van de Nederlandsche Unie op 
24 juli luidde, kreeg ook de gedachte aan nauwere aaneenslui
ting van de omroeporganisaties, in het verleden zo vaak met zo 
weinig succes beproefd, een nieuwe actualiteit. Zouden, nu de 
omstandigheden en minstens de tijdgeest hen daartoe min of 
meer dwongen, de omroeporganisaties tot nauwere samenwer
king of tot samengaan in een nationale omroep bereid zijn? De
ze vraag staat centraal bij de behandeling van de plannen die zo
wel van de zijde van de bezetter als van Nederlandse kant wer
den gemaakt toen het erom ging het organisatorisch zo ver
snipperde omroepbestel te 'concentreren', aan te passen aan de 
gewijzigde omstandigheden, zoals dat in die tijd heette. 
Alvorens op de verschillende plannen in te gaan, willen wij 
trachten de houding en het beleid van de afzonderlijke organi
saties tegenover de bezetter in de periode van juli tot december 
1940 enig reliëf te geven om tegen de achtergrond daarvan het 
concentratiestreven, zoals zich dat in een half jaar tijds ontwik
kelde, in zijn verschillende stadia te volgen. 

De omroeporganisaties tegenover de bezetter 

De VARA was — wij hebben daar in onze analyse van haar 
positie al op gewezen - door het toezicht van de haar opge
drongen 'commissaris', door het algehele verbod ook van 'poli
tieke' uitzendingen, vleugellam geslagen; het oude elan, het so
cialistische strijdvuur in haar programma's was gedoofd. On
danks de optimistische toekomstvisie die voorzitter De Vries in 
zijn radioredevoeringen had laten doorklinken, trachtte de VA
RA-leiding elke poging om in nationaal-socialistische geest in
vloed op de programma's uit te oefenen te weren.* Toen de 
Rundfunkbetreuungsstelle in oktober '40 over het winterschema 
van KRO en VARA beschikte, moest Freudenberg constateren: 
'Die KRO-Planung zeigt wertvolle Ansätze zur Mitarbeit im 
Sinne der kulturellen Verständigung zwischen Deutschland und 
Holland; der Arbeitsplan der VARA bringt dagegen keinerlei 
positive Angabe, sondern nur Planungen allgemeiner Art die 
erkennen lassen, dass zwar viel Gedanken da sind, aber keine 
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klare Unte ' · De klare Unie, die Freudenberg als een ernstig 
gemis beschouwde, had de VARA-Ieidmg wel degelijk, maar 
behoedzaam manoeuvreren had tot dan toe conflicten met de 
Duitsers weten te voorkomen, totdat op 9 november 's morgens 
de Rundfunkbetreuungsstelle van de Leiter der Hauptabteilung 
fur Volksauf klarung und Propaganda m Den Haag, Ministerial
rat Fmk, de opdracht kreeg de radio in te schakelen om het 
grote defilé van de zwart geüniformeerde en gekaplaarsde Weer-
afdeling van de NSB dat die middag op de Dam in Amsterdam 
zou worden gehouden, 'entsprechend auszuwerten' 7 De Rund-
funkbetreuungsstelle belastte de VARA, die deze dag de uit
zendingen verzorgde, met de ontvangen opdracht, maar het da
gelijks bestuur weigerde 'op principiële gronden' een verslag
gever met reportagewagen voor dit doel beschikbaar te stellen 
en aanvaardde de consequentie dat de arbeidersomroep nog die
zelfde middag opgeheven zou worden θ Het dreigement werd, 
ofschoon de VARA voet bij stuk hield, niet ten uitvoer gelegd, 
maar haar weigering moet ongetwijfeld van invloed zijn ge
weest op het omroepbeleid van de bezetter, dat nu, zoals we nog 
zullen zien, met meer vastberadenheid dan ooit regelrecht op de 
vorming van een staatsomroep afstevende β 

Sterk in het defensief gedrongen, niet in het mmst door tegen
stellingen en spanningen binnen de eigen gelederen, trachtte 
het dagelijks bestuur nog slechts de plaats van de VARA in het 
omroepbestel te behouden Aanvankelijk kon het daarbij reke
nen op de steun van Rost van Tonningen, wie er immers alles 
aan gelegen was de VARA (trouwens ook de socialistische 
kranten) onder zijn leiding en zoveel mogelijk met behoud van 
haar eigen karakter, als propagandamiddel aan te wenden, ten 
emde de grote schare van arbeiders in een brede nationaal-so
cialistische beweging achter zich te verenigen 1 0 Waar het stre
ven van de VARA aansluiting vond bij pogingen de omroepor
ganisaties in een nauwer organisatorisch samenwerkingsverband 
te brengen, waardoor de positie van de VARA naar het leek 
slechts verstevigd kon worden, kwam het echter in botsing met 
de belangen van Rost van Tonnmgen die daarin het gevaar zag 
dat de arbeidersomroep hem voor zijn doeleinden zou ontglip
pen Dat was ook de reden waarom hij medio augustus, toen de 
vier 'algemene' omroepen eindelijk na veel moeite tot overeen
stemming waren gekomen over de keuze van een voorzitter (in 
de persoon van prof mr J Oranje, hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit) van een door de Radioraad ontworpen omroep-
stichting, de VARA had verboden zowel aan deze kandidatuur 
haar steun te verlenen als met de zusterorganisaties m deze 
vorm samen te werken.11 
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Evenals de KRO leefde ook de NCRV na de capitulatie in de 
verwachting, dat veranderingen in het omroepbestel spoedig 
hun beslag zouden krijgen De NCRV dacht daarbij aan een 
nauwe (federatieve) samenwerking tussen de omroeporganisa
ties, mits die haar zelfstandigheid en daaraan ten grondslag 
liggende beginselen onaangetast h e t l 2 Toen het concentratie-
streven op vrijwel elk terrein van het maatschappelijk leven tot 
een welhaast nationaal gezelschapsspel was uitgegroeid, werd 
het standpunt van de NCRV nog eens breedvoerig uiteengezet 
in een viertal hoofdartikelen die m de maand augustus van de 
hand van secretaris-penningmeester С A Keuning in de Om-
roepgids,13 het programmablad van deze omroep, verschenen. 
Carel Andries Keuning,14 in 1890 in het Groningse Bierum ge
boren en evenals voorzitter Van der Deure gereformeerd, was 
directeur van uitgeverij Zomer en Keuning te Wageningen. De
ze uitgeverij verzorgde ook de exploitatie van het NCRV-pro-
grammablad Sinds 1926 was hij secretaris-penningmeester van 
de NCRV Keuning oefende tot nu toe in de schaduw van voor
zitter Van der Deure zijn bestuursfuncties uit, omdat hij ver
moedelijk het volste vertrouwen had in de kundigheden van 
deze man en hij diens volledige inzet wel gewaardeerd zal heb
ben. Na de capitulatie echter trad Keuning steeds duidelijker op 
de voorgrond en oefende hij gaandeweg een grotere invloed uit 
op het bestuursbeleid door zijn felle verdediging, 'als een bul
dog',1* van de fundamentele waarden die in de christelijke om
roep verankerd lagen. Aan die verdediging zal wellicht het con
tact dat de NCRV voortdurend met andere protestants-chnste-
hjke organisaties onderhield niet vreemd zijn geweest Reeds 
kort na mei 1940 vonden besprekingen plaats tussen ARP en 
CHU die leidden tot de vorming van een contactcommissie die 
medio juli voor het eerst bijeenkwam en waarin niet alleen 
genoemde politieke partijen vertegenwoordigd waren, maar ook 
protestantse organisaties op het gebied van onderwijs, jeugd-
vorming, pers, vakbeweging, sociaal en charitatief werk Ook 
de NCRV was in deze samensprckmg, die op verdediging van 
gemeenschappelijke belangen gericht was en op verzet tegen het 
nationaal-sociahsme, opgenomen l e 

De grote meerderheid van ons volk was ervan overtuigd, be
toogde Keuning m augustus in de Omroepgids, 'dat we in het 
verleden onze vrijheid menigmaal misbruikt hebben, door op 
grond van verschil van opvatting in ondergeschikte punten uit
een te gaan, waar samenwerking gewenscht en noodig, dus 
plicht was'. Deze erkenning impliceerde volgens hem, 'dat er 
ook andere, dat er principicele verschillen' bestonden door de 
verscheidenheid van levens- en wereldbeschouwingen en 'dat 
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we - waarom het woord te schuwen? - een geestelijken strijd 
erkennen en aanvaarden'. Dáár lagen voor hem het fundament 
en het bestaansrecht van het historisch gegroeide omroepbestel 
en tevens de grenzen van de concentratiebeweging:" 

'Indien het bereikbaar zou zijn, het geheele Nederlandsche 
volk eenzelfde godsdienstige overtuiging, eenzelfde levens-
en wereldbeschouwing te doen omhelzen, dán zou de oorzaak 
opgeheven, dán zou de begeerde eenheid verkregen zijn. Maar 
dit kan niet bereikt worden door verdoezeling der beginselen, 
nog minder door dwang. (. ..) Schrap van de beginselen al 
datgene weg, waarover in ons volk geen eenstemmigheid be
staat, en ge houdt een leegte over. Dan ontstaat karakterloos
heid. De vrijheid om partij te kiezen, dit is onze geestelijke 
vrijheid, is een rijk nationaal bezit, echt Nederlandsch, en het 
is on-Nederlandsch, op deze vrijheid te smalen. Ook wie er 
naar streeft, de principicele verschillen te verdoezelen tot een 
kleurloos grijs, doet onze natie geen dienst.'19 

'Werken in nationalen zin, het is voortbouwen op den grond
slag van ons volksbestaan: den christelijken godsdienst. Een 
omroep, die dát doet, kán niet anders dan werken in natio
nalen zin. Het is de N.C.R.V. groóte ernst, daarnaar met alle 
kracht te streven; het is het recht van haar bestaan.'" 

Toch heeft de NCRV, uit vrees haar plaats in het omroepbestel 
te verliezen, een vrees die ook de VARA parten speelde, dat 
principiële standpunt niet ten volle willen handhaven. Terwijl 
verschillende protestants-christelijke kerken, die via de NCRV 
kerkdiensten verzorgden, tegen de Duitse censuur bezwaar 
maakten (de Radio-Omroep Controle-Commissie had preventie
ve censuur op preken, godsdienstige halfuurtjes, bijbelvertellin
gen en andere godsdienstige uitzendingen in het verleden steeds 
achterwege gelaten), meende het NCRV-bestuur de belijdende 
taak van de kerk zo lang mogelijk via de radio te moeten voort
zetten. Niet alleen impliceerde de erkenning van het gezag van 
de bezetter als wettige overheid tevens aanvaarding van de door 
hem uitgeoefende censuur, het bestuur vreesde ook, dat, indien 
als consequentie van de afwijzing van die censuur de kerk
diensten zouden vervallen en de NCRV bijgevolg een belang
rijke reden van bestaan miste, haar organisatie zou moeten ver
dwijnen.20 De afzonderlijke kerken moesten dus zelf maar uit
maken wanneer het ogenblik gekomen was waarop uit princi
piële overwegingen de Duitse censuur onaanvaardbaar werd. 
Afgezien van het feit, dat voorbij werd gezien aan het totali
taire karakter van het Duitse nationaal-socialisme, schoof het 
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bestuur de zedelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud der 
programma's aldus af naar de afzonderlijke kerkgenootschap
pen, wetend dat onder de predikanten geen eensluidend stand
punt over de censuur bestond.21 Welbeschouwd viel deze ma
noeuvre moeilijk te rijmen met de juridische verantwoordelijk
heid van de NCRV die als houdster van de zendmachtiging aan 
de censuurbepalingen gebonden was. 
Het motief dat de NCRV uiteindelijk de Duitse radiocensuur 
over haar kerkdiensten deed accepteren, gold in niet mindere 
mate voor de VPRO. Voor deze 'bijzondere' omroepvereniging 
met haar uitsluitend godsdienstige, of gemakkelijk op één lijn 
daarmee te stellen, programma's zou weigering vrijwillig geko
zen zelfmoord betekenen, een alternatief dat de vrijzinnig-pro
testanten weinig aanlokkelijk voorkwam, zeker niet nu realise
ring van haar ideaal van een nationale omroep dichterbij leek 
dan ooit. Het is overigens interessant te constateren, dat de 'na
tionale omroep' van de VPRO thans een andere inhoud had dan 
haar vooroorlogse conceptie. Ofschoon erg vaag, kwam deze 
laatste erop neer dat een 'neutrale' of 'algemene' overheidsorga
nisatie alle uitzendingen zou verzorgen, behalve programma's 
van levens- en wereldbeschouwelijke aard. De bestaande om
roeporganisaties, die dezelfde 'bijzondere' status als de VPRO 
moesten krijgen, dienden laatstgenoemde uitzendingen te ver
zorgen. Na de eerste maanden van de bezetting kwam de VPRO 
op dit denkbeeld terug. Haar 'nationale omroep' moest gedra
gen worden door de 'eeuwenoude drieslag' van orthodox- en 
vrijzinnig-protestantisme en rooms-katholicisme.22 

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen waarom zowel de 
Duitse censuur als de Auflagesendungen voor de KRO een min
der groot obstakel vormden dan voor haar confessionele zuster
organisatie NCRV. Vooraf dient geconstateerd, dat de katholieke 
omroep in zijn programmabeleid niet was overgeleverd aan in 
de sector van de religieuze uitzendingen zelfstandig opererende 
kerkgenootschappen. Alleen was er de invloed van het Neder
landse episcopaat, maar die was, als bij zovele katholieke orga
nisaties, geformaliseerd in een aan het bestuur toegevoegd 'gees
telijk adviseur'.23 De specifieke 'boodschap' en daarmee de ge
heel eigen taak en grondslag van de katholieke omroep golden 
echter als welhaast vanzelfsprekende zaken en behoefte om 
principieel de lijnen scherp te trekken was er niet. 
De KRO was hecht geworteld in de katholieke discipline en in
middels ook in het katholieke volksdeel van Nederland, vooral 
dank zij de krachtige leiding van de man die haar tot grote bloei 
had gebracht: 'pastoor' Perquin. Onder het 'persoonlijk bewind' 
van deze sterke persoonlijkheid was een situatie gegroeid waar-
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in het bestuur, waarvan de leden toch al voor het merendeel af
komstig waren uit wat men bij de katholieken als de 'lekenstand' 
placht aan te duiden, aan invloed op het beleid had ingeboet 24 

Perquins opvolger pater Jan Karel Marie Dito (geboortig uit het 
Noordhollandse Santpoort waar zijn vader op het station van 
de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij werkte) die in 
september 1938 tot voorzitter was benoemd (met zijn 33 jaar 
de jongste in die functie in de Hilversumse omroepwereld),25 

beschikte niet over diens vastberadenheid, bestuurskracht en 
vooral autoriteit. Bovendien was de verstandhouding tussen hem 
en bisschoppelijk commissaris Verhoeven erg slecht. Toen Dito 
tot voorzitter van de KRO benoemd zou worden, trachtte Ver
hoeven, die op aartsbisschop De Jong grote invloed had door het 
welhaast grenzeloze vertrouwen dat hij genoot, dit te verhinde
ren en, toen dit mislukte, ongedaan te maken Verhoeven zou 
zelf die functie ambiëren, maar hij was kansloos omdat Perquin 
zijn ordegenoot Dito, nadat deze het lectoraat in de theologie 
had behaald, reeds medio 1930 welbewust bij de KRO had bin
nengehaald om hem tot zijn assistent, speciaal belast met pro
gramma- en propagandazaken, te benoemen 2e Hij zou toen, op 
de ie juli van dat jaar, tegen hem gezegd hebben. 'Jij moet over 
tien jaar mijn opvolger worden '27 Tien jaar later moest Jan 
Dito de KRO door de moeilijkste periode in zijn bestaan lood
sen, met een bestuur dat door de dominerende Perquin gewend 
was vrijwel alles aan de dagelijkse leiding (de voorzitter) over 
te laten en met een bisschoppelijk commissaris die in juni 1940 
ervan uitging, dat na Seyss-Inquarts toespraak m de Ridderzaal 
de katholieken een tegemoetkomende houding jegens de bezetter 
paste 2e Dito miste de kracht om de katholieke omroep in die 
oorlogsperiode de juiste koers te wijzen. 

Ook Dito's naaste medewerker directeur Paul Speet bezat met 
de kwaliteiten die nodig waren om aan de omroep principiële 
leiding te geven Integendeel, hij was 'm weerwil van vele goe
de eigenschappen' ('een hard werker, accuraat, met een opmerke
lijk goed geheugen', een expert op financieel en administratief 
gebied en in het bezit van een uitgebreide talenkennis) 'alles
behalve een persoonlijkheid'. 'Overvoorzichtig naar het vrees
achtige, benepene' ('een typische angstfiguur'), het hij zich lei
den door lieden die sterker of machtiger waren dan hijzelf. 
'Zijn onderdanigheid, behulpzaamheid en voorkomendheid te
genover deze is onaangenaam (oogendienaar) Onbewust volgt 
hij hen in hun oordeel, optreden en zelfs in spreektrant na. 
(.. .) Schiet ernstig tekort in sociaal besef Plaatst bij al zijn 
handelingen eigenbelang op den voorgrond ' Ά Deze man, van 
wie krachtens zijn functie samen met voorzitter Dito verwacht 

83 



mocht worden dat hij in de voorpostengevechten als eerste de 
strijd tegen het nationaal-socialisme zou aanbinden, juist hij 
meende de bezettingstijd het beste door te komen 'met onop
vallend te blijven als een grijs muisje'.30 Niettemin aarzelde hij 
geen moment Duitse bezettingsautoriteiten als Seyss-Inquart, 
Rauter, Schmidt en Christiansen en functionarissen van de 
Rundfunkbetreuungsstelle een nieuwjaarsgeschenk, een KRO-
agenda met 'de beste wenschen voor de toekomst', aan te bie
den,31 zich al op 20 mei 1940 schriftelijk tegenover Freudenberg 
verbond tot 'ein in jeder Hinsicht loyales Verhalten',32 zo graag 
zijn opwachting wilde maken bij dr. Glasmeier, de Reichsinten
dant van de Reichs Rundfunk Gesellschaft33 en, toen de beslis
sing tot opheffing van de omroeporganisaties door de bezetter 
was genomen, aan Taubert vroeg 'welke positie hem, Speet, in 
de nieuwe te concentreeren Omroep was weggelegd' en 'wat 
voor Nationaal Socialistische lectuur, ik (Taubert) hem ter stu
die kon aanbevelen'.34 

Geboren in 1896 in Amsterdam was Paul Adriaan Marie Speet 
na een gymnasiale opleiding en enkele jaren universitair onder
wijs in de filologie, toen de KRO in 1925 met haar uitzendingen 
begon, eerst enkele maanden als omroeper en daarna als secre
taris bij deze omroep werkzaam en daarmee een van de eerste 
medewerkers en rechterhand van voorzitter Perquin. In 1931 
tot algemeen bedrijfsleider en in 1932 tevens tot directeur van 
de Katholieke Radio Gids benoemd, volgde in november 1938, 
toen pater Dito tot voorzitter was gekozen, met zijn aanstelling 
tot directeur35 de bekroning van zijn carrière.3* 
Wat was nu het beleid van de katholieke omroep? 'De K.R.O. 
heeft', schreef een werknemer (dat was mr. G. Bosman over wie 
wij nog zullen spreken) in oktober '40 aan voorzitter Dito, 'zij 
het niet met volledig succes, getracht, niets te brengen, dat door 
de Duitsche instanties als ongewenscht zou worden be
schouwd.'37 Over de houding van deze omroep ten opzichte van 
de door de Duitse autoriteiten verplicht gestelde nationaal-so
cialistische propaganda-uitzendingen verklaarde een vooraan
staand medewerker van de Rundfunkbetreuungsstelle na de oor
log: 'Slechts indien het uitzendingen betrof, die de religieuse 
gevoelens der Roomsch-Katholieken in Nederland konden kwet
sen werd geprotesteerd.'38 Ofschoon uit beide getuigenissen 
blijkt, dat aan het programmabeleid van de KRO een construc
tieve opstelling tegenover de bezetter ten grondslag lag, is hun 
oordeel over dat opportunistisch gevoerde beleid echter nog aan 
de milde kant. Kregen het episcopaat en de Nederlandse katho
lieken op 15 september 1940 niet een klap in hun gezicht, toen 
op last van het Rijkscommissariaat voor de KRO-microfoon — 
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weliswaar 'buiten verantwoordelijkheid' van deze omroep - een 
toespraak werd gehouden38 tegen het betoog van de Engelse kar
dinaal Hinsley, enkele dagen eerder door de BBC uitgezonden, 
waarin het christendom en het heidense nationaal-sociahsme 
onverzoenlijke tegenstanders van elkaar werden genoemd? Hins
ley had alle katholieken opgeroepen de zijde van Engeland te 
kiezen In katholieke kring verwekte de anti-Hinsley-uitzending 
vele protesten en verontwaardiging De Beauftragte fur die Pro
vinz NordhoUand schreef aan Generalkommissar Schmidt, dat 
het programma 'in weitesten Kreisen der Bevölkerung, insbe
sondere bei den Katholiken, grossies Erstaunen hervorgerufen 
(hat)'40 Er kwamen bij de KRO talrijke bedankjes binnen 41 Dito 
verweerde zich door erop te wijzen, dat de Duitsers terstond na 
de capitulatie van het Nederlandse leger de beschikking over de 
omroep geheel aan zich hadden kunnen trekken, zoals ook m 
andere bezette landen was gebeurd, in plaats van het omroep
bestel en de daarin functionerende organisaties intact te laten 

'Het moet evenwel een ieder duidelijk zijn, dat hieruit voor 
deze organisaties, dus ook voor de K R O , de verplichting 
voortvloeit om ook met de Duitse belangen rekening te hou
den Dat de Duitse autoriteiten de behartiging er van met 
zonder meer in eigen handen hebben willen nemen, is een 
blijk van vertrouwen geweest, dat op loyale wijze dient te 
worden beantwoord Dit kan met geschieden door deze belan
gen te negeren Zou dát onze gedragslijn zijn, dan zouden wij 
de consequenties moeten trekken en onze plaats in de aether 
inruimen Zolang onze hoogste principes niet in het gedrang 
komen — en daarvoor koesteren wij geen vrees — denken wij 
daar echter niet aan Wij achten het beter, een door de bij
zondere omstandigheden uitgebreide taak te vervullen dan in 
het geheel geen taak, en wij weten, dat wij door dit standpunt 
in te nemen de belangen van onze luisteraars dienen '42 

Aan aartsbisschop De Jong schreef hij op 19 september 

'Daar het K R O -Bestuur steeds van mening is geweest, dat 
zolang mogelijk getracht moest worden het apparaat van de 
K R O in stand te houden, heb ik ook nu gemeend, met an
ders te mogen handelen en heb ik, zij het onder protest en om 
erger te voorkomen, toegestaan, dat de rede door een on
bekende stem werd uitgesproken Om erger te voorkomen. 
Immers, indien wij geweigerd hadden aan de wens van de 
Duitse autoriteiten gevolg te geven, zou deze toespraak des
niettemin in het K R O -programma zijn uitgesproken, doch 
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zouden de K.R.O.-uitzendingen voor goed verboden zijn ge
worden. Deze laatste consequentie om het machtige apparaat 
de K.R.O., dat met zoveel moeite en zorg is opgebouwd en 
hetwelk wij nog steeds in handen hebben, op te geven, heb ik 
gemeend niet te mogen aanvaarden.'43 

Voor mgr. De Jong bestond dit dilemma niet. Enkele maanden 
eerder al had hij geweigerd zich door Dito voor de KRO-micro-
foon te laten interviewen om berichten uit voor de Duitsers 
'vijandelijke kringen' over een 'brutales deutsches Vorgehen ge
gen katholische Geistlichkeit und kirchliches Leben in Holland', 
zoals Freudenberg het formuleerde, tegen te spreken en tegelij
kertijd ook alle katholieke geestelijken verbood over dit onder
werp voor de radio te spreken.44 Het was beter, zei hij tegen 
Dito tijdens een persoonlijk onderhoud over de Hinsley-uitzen-
ding, 'dat de K.R.O. werd opgeheven, dan gebruikt werd voor 
Nat. Socialistische propaganda tegen het eigen episcopaat.'4* 
'Om erger te voorkomen/ een drogreden die als camouflage 
diende voor de vergaande concessies aan de Duitse nationaal-
socialistische wensen en verlangens.4' Maar er was meer. Niet 
alleen de plaats in het bestaande omroepbestel moest behouden 
blijven, ook in de verwachte nieuwe organisatorische opzet van 
dat bestel diende de KRO zijn partij mee te blazen. Dat vereiste 
meer dan erkenning van de 'verplichting' om 'ook met de Duitse 
belangen rekening te houden'. De topfiguren van de KRO wis
ten wat dat betekende. Met alle middelen trachtten Dito en 
Speet, buiten het noodzakelijk dienstverband, nauwe betrekkin
gen met de functionarissen van de Rundfunkbetreuungsstelle 
aan te knopen. 'De gang van zaken was dan zoo/ getuigde 
Taubert na de oorlog, 

'dat wij op verschillende plaatsen en in verschillende gelegen
heden door deze Heeren zijn uitgenoodigd tot een onderhoud 
onder het genot van een diner, wijn en sterken drank, sigaren 
en zelfs éénmaal kwam, om onze komst naar deze 'bespre
kingen' te animeeren, het aanbod van Speet in bijzijn van 
Pater Dito om in het speciale geval van een voorgestelde 'be
spreking' welke door deze Heeren werd voorgesteld te Am
sterdam, het aanbod, dat zij, genoemde Heeren zouden zorgen 
voor de aanwezigheid bij deze 'bespreking', van enkele 'an
ständige Mädel'.'47 

Deze activiteiten in het sociaal-recreatieve vlak combineerden 
Dito en Speet met een meer professionele en zorgvuldig opge
zette toenadering tot de Duitsers via een vooruitgeschoven post 
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bij de Rundfunkbetreuungsstelle in de persoon van mr G Bos
man George Johannes Petras Mana Bosman was, na bij een 
reisbureau werkzaam te zijn geweest, op ι april 1940 op 41-
jarige leeftijd door pater Dito in dienst genomen om als pro-
grammachef met de zorg voor de toekomstige KRO-uitzendin-
gen in het kader van de wereldomroep te worden belast 4 8 Al 
spoedig bleek, dat hij met alleen de taal van onze oosterburen 
uitstekend beheerste, maar hun bedoelingen zo mogelijk nog 
beter begreep de Duitse instanties verlangen van ons, schreef 
hij Dito in oktober van het eerste bezettingsjaar, 'evenals van 
de andere omroepen, een positieve medewerking . teneinde 
een nieuwe geest over het Nederlandsche volk vaardig te ma
ken, misverstanden ten opzichte van Duitschland uit den weg 
te ruimen en een goede verstandhouding tusschen het Neder
landsche en het Duitsche volk te scheppen ' Hij vond het beleid 
van de KRO in het licht van dit streven 'slechts' blijk geven 
van 'voorzichtigheid en opportunistische aanpassingswil' En bij 
wijze van dreigement 'Indien er nu niet eindelijk een andere 
nchting wordt ingeslagen, kan ik tot mijn groóte spijt geen en
kele verantwoording, al was het ook maar in schijn, tegenover 
de Duitsche instanties, meer dragen '4e 

Bosman bleek een uitstekend contactpersoon tussen de katho
lieke omroep en de Rundfunkbetreuungsstelle te zijn Wie was 
er geschikter om het vertrouwen van de Duitsers te winnen en 
daarmee bijtijds hun bedoelingen op omroepgebied aan de weet 
te komen dan deze man, die in het geheim - er zijn geen aan
wijzingen dat het de KRO-leiding bekend was — lid was van de 
NSB (stamboeknummer 1225),50 maar in 1941 vol trots het 
vijfjarenspeldje op de borst droeg, die zich ontpopte als 'een 
van de meest troebele figuren van de omroep'51 en zich al spoe
dig de bijnaam 'het fuifcontact' verwierf 52 

Bovendien meende Dito, dat de KRO-belangen nog beter behar
tigd zouden worden toen hij slaagde in zijn opzet om Bosman 
per 1 november benoemd te krijgen tot adjunct-secretaris van 
het Centraal Bureau voor den Omroep Bosman werd speciaal 
belast met de behartiging van de betrekkingen tussen de vier 
grote omroeporganisaties en de Rundfunkbetreuungsstelle Zijn 
benoeming wekte bij NCRV en VARA enige argwaan, gezien 
hun voorstel om dan de dagelijkse leiding van het Bureau, be
staande uit voorzitter Gustaaf de Clercq (AVRO) en secretaris 
Jan Dito (KRO), met een vertegenwoordiger van de NCRV (P 
С Tolk) en een van de VARA (Ane Pleysier) uit te breiden и 

De benoeming van mr Bosman op een voor het contact met de 
Duitsers strategisch zo belangrijke sleutelpositie kon het om
roepbestel als geheel nog slechts verder in de armen van de be-
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zetter drijven, vooral omdat deze 'satelliet van de Duitschers',54 

niet tevergeefs een beroep deed op de meegaandheid van de 
AVRO die, zoals we gezien hebben, de eisen van de nieuwe tijd 
zo goed bleek te verstaan. Het was met name 'radiopionier'*5 

Vogt die als directeur het beleid van deze omroep bepaalde en 
in dit opzicht De Clercq, stooktechnisch adviseur van beroep 
en in 1936 - volgens Vogt: bij gebrek aan een betere kandi
daat5" - tot voorzitter van de AVRO gekozen, ver bij hem in de 
schaduw stelde. 
Willem Vogt, in 1888 in Den Helder geboren en als verkoop-
chef van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek oprichter van 
de Hilversumsche Draadlooze Omroep,57 beschikte naast een uit
gebreide technische kennis, ondernemingslust en commerciële 
aanleg over een grote eruditie, een uitzonderlijk beeldend taal
vermogen en welhaast charismatische leidersgaven, kwaliteiten 
waarmee hij de AVRO niet alleen de grootste ledenaanhang en 
de financieel sterkste basis, maar ook 'een gezicht van culturele 
pluriformiteit en stijl zou geven die men bij de verzuilde om
roepen in de jaren twintig en dertig vergeefs zocht'.58 Een artikel 
in De Volkskrant - waaraan wij het voorgaande citaat ontleen
den — van de hand van (destijds) omroepcriticus Jan Bank, 
plaatst Vogt 

'in de rij van pioniers als Plesman en Philips; bekwame gees
ten, die technologische vernieuwingen wisten te organiseren 
en te doen opnemen in het maatschappelijk bestel. Aanvanke
lijk worden ze als heldhaftige bouwers bewonderd, later wor
den ze wanneer de vindingen zijn ingeburgerd, hun organisa
ties feilen vertonen en er met meer betrekkelijkheid naar hun 
karakterstructuren wordt gekeken, tot verdienstelijke vernieu
wers teruggebracht.'59 

Deze relativering van Vogts verdiensten is nodig om het voet
stuk dat, niet in het minst door zijn toedoen, ijdel en eerzuchtig 
als hij was, vooral in de vooroorlogse jaren onder zijn persoon 
is gebouwd, tot meer reële proporties terug te brengen. Vogt 
was inderdaad een technisch en organisatorisch 'radiopionier', 
maar le défaut de ses qualités lag hierin dat hij weinig begrip 
kon opbrengen voor de maatschappelijk-culturele en politieke 
verhoudingen in het Nederland van de jaren twintig en dertig. 
De verzuilde machtsverhoudingen in die tijd deden hem dan 
ook struikelen in zijn voortdurende pogingen zijn zo fervent 
aangehangen ideaal om de AVRO de status van nationale om
roeporganisatie te geven, te realiseren. Het was niet zozeer zijn 
sympathie voor het fascistische Italië ('die heerlijke benijdens-
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waardige eenheid des Volles. Dat nationale zelfbewustzijn, die 
convergentie van sympathieën naar één middelpunt, die heer
lijke gebondenheid, die onverbrekelijke saamhoorigheid, niet 
aangevreten door zielige partij-twisten')60 of voor het nationaal-
socialistische Duitsland ('dicht bij onze grenzen waren er vele 
oogenschijnlijk stevige partij-vesten, die bij het eerste zuchtje 
moed en zelfbewustheid instortten')61 als wel zijn streven om 
zijn hartewens en idée fixe van één algemene, onverzuilde Neder
landse omroep onder zijn leiding in vervulling te doen gaan, 
dat hem en met hem de AVRO in de richting van de bezetter 
dreef. 
Welbewust trachtte Vogt de Duitsers op alle mogelijke wijzen te 
behagen. Reeds kort na de bezetting van ons land ('wij moeten 
vooruitzien')62 meende hij de AVRO judenrein te moeten maken 
en zette, zonder dat de Rundfunkbetreuungsstelle daarop had 
aangedrongen, alle joodse en Engelse medewerkers (het waren 
er een achttal) zonder een cent op straat, behalve dan dirigent 
Albert van Raalte die echter de hem aangeboden 200 gulden 
('voor de lopende maand Mei 1940, als laatste geld, dat ik van 
de AVRO zou ontvangen')63 verontwaardigd van de hand 
wees.64 In de herfst van 1940 bracht hij de NSB'er Wigersma, 
redacteur van De Waag, met een lezingencyclus over Hitler en 
het Duitse volk voor de AVRO-microfoon om bij de bezetter 
een 'goede beurt' te maken.65 

Hoe machtig speelde hij niet de bezetter in de kaart toen hij in 
zijn Radiobode, die in een kleine 200.000 gezinnen gelezen werd, 
in juli opriep tot gehoorzaamheid66 aan de Duitse verordening67 

die het luisteren naar bepaalde buitenlandse zenders verbood. 
Deze oproep werd hem zeker ook ingegeven door de overigens 
op niets gegronde vrees (de Nederlandse omroep was een te be
langrijk propaganda-apparaat voor de Duitsers) dat groot
scheepse overtreding ervan tot een algeheel luisterverbod zou 
kunnen leiden:68 

'Bij de vele crises die wij in deze dagen beleven, is nu ook die 
gekomen van onze neiging tot ongehoorzaamheid. Door de 
Overheid, die thans het volk bestuurt en die gekomen is uit 
het buurland waar tucht, gehoorzaamheid, discipline, gezag, 
begrippen zijn waarmede niet valt te spotten, maar die ook 
de in het volkskarakter van dat buurland verankerde eigen
schappen zijn, die tot het verzetten van bergen in staat stel
den, is het bevel uitgevaardigd dat voortaan alleen geluisterd 
mag worden naar met name genoemde zenders . . . en dat wij 
eer als oefening tot tucht, dan uit vrees voor straf moeten 
opvolgen. Onze persoonlijkheid is buiten geding geplaatst, 
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wijl immers dat wat allen geldt, één niet vermag te vernede
ren. Een bevel waartegenover verzet niet baat, tersluiks over
treden afstoot, gehoorzaamheid niet onteert, eer leert!'·* 

Het staat er zwart op wit en vrijwel geen ander materiaal stelt 
ons beter in staat een beeld van Willem Vogt te schetsen dan 
hem door zijn artikelen, die alle in de hem kenmerkende ge
zwollen taal geschreven zijn, zelf aan het woord te laten. Zoals 
hij in 1933 meende een lofzang op het Duitse regime te moeten 
zingen, zo getuigde hij in 1940, met dezelfde ondertoon van een 
vals moralisme, over de nazi's in een toespraak tot de Indische 
luisteraars : 

'Zij hebben zich ridderlijke en hoffelijke tegenstanders ge
toond in den strijd en grootmoedige overwinnaars, die ons 
behandelen als hun gelijken; dat wil zeggen als hoogstaande 
beschaafde mensen; met overgave gehoorzamend aan een dis
cipline die als een erecode wordt in acht genomen. En deze 
houding verlangen zij ook van ons; waarbij zij, hoop ik, niet 
uit het oog verliezen, hoe de zege opricht en de nederlaag neer
drukt. Natuurlijk betalen wij den tol die ons door de lotsver
bondenheid met het Duitse Rijk is opgelegd; maar wij leven 
niet, zoals menigeen misschien denkt, onder een schrikbe
wind. Integendeel, wij leven zo vrij als onder de gegeven om
standigheden maar mogelijk is.'70 

Deze bezetter die met groot vertoon van macht en met bruut 
geweld ons land overvallen, Rotterdam gebombardeerd en de 
capitulatie afgedwongen had met het dreigement van nog meer 
bombardementen op grote steden van ons land, deze bezetter 
werd door Willem Vogt lof toegezwaaid: ridderlijk, hoffelijk, 
grootmoedig zou hij zijn geweest. Vogt deed meer. Hij schoof 
zijn omroep naar voren als de meest geschikte organisatie om 
het toekomstige bestel gestalte te geven. Begin augustus schreef 
hij in de Radiobode over de AVRO: 

'Zij gebruikte den omroep in het verleden nooit als een in
strument van een godsdienstige of partij-politieke overtui
ging, nooit was haar omroep hefboom of verlengstuk van een 
partij of een kerk. Ook is de A.V.R.O. geen hervormster of 
om-smeedster van de maatschappij of van den Staat. (.. .) 
Daar zijn anderen voor geroepen en toegesneld. Maar de mo
derne maatschappijsmeden hebben voor de voltooiing van 
hun werk, dat te vruchtbaarder wordt naarmate het duidelij
ker gedragen blijkt door het vertrouwen en de belangstelling 
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van het volk, een spreektribune nodig. Een gestoelte dat in 
de moderne maatschappij niet alleen in de pers, maar ook, 
ja boven alles, in den radio-omroep moet worden gevon
den . . . maar er moet ook een, tot in de perfectie tot dienen 
bereid en in staat zijnd, apparaat gereed staan. Dat apparaat 
is er in de A.V.R.O. (...) De omroep van de toekomst zal 
ook voor Nederland het apparaat moeten zijn, waardoor geen 
stemmen meer klinken, die elkaar pogen te overschreeuwen, 
maar waaruit het unisono wordt gehoord van het algemeen 
belang van de dragers der cultuur, van het zelfbewuste ge
zag van den Staat, dat niemand verdrukt, noch bevoorrecht.'71 

Concentratieplannen 

Met deze uitgangsstelling voor ogen verwierp de AVRO het 
plan van de waarnemend voorzitter van de Radioraad, mr. B. 
de Gaay Fortman,72 om de omroepen samen te brengen in een 
stichting onder leiding van een buiten de omroepwereld staand 
'Nederlander van erkende hoedanigheden'.73 De Gaay Fortman 
had, inhakend op de suggestie van secretaris Enserinck om de 
samenwerking tussen de omroeporganisaties vanuit de Radio-
raad een nieuwe impuls te geven, dit plan op 25 juni aan de 
voorzitters van AVRO, KRO, NCRV, VARA en VPRO voor
gelegd in de overtuiging dat ook het omroepbestel niet aan 
een reorganisatie zou ontkomen. 
Maar de AVRO zag in dit plan een bedreiging voor haar ver
meende kansen op de alleenheerschappij in de omroep. Toen op 
1 juli in een vergadering van de vijf omroepen onder leiding 
van De Gaay Fortman en Enserinck de ontwerp-stichtingsacte 
aan de orde werd gesteld, verliet haar delegatie dan ook de
monstratief de bijeenkomst. Ofschoon de positieve reactie van 
de Rundfunkbetreuungsstelle op dit concentratieplan74 de AVRO 
spoedig deed besluiten weer naar de onderhandelingstafel terug 
te keren, stuitte de benoeming van een voorzitter voor de op te 
richten stichting af op het veto van deze omroep. Voor die func
tie stond - op initiatief van de NCRV, die daarin door KRO 
en VARA gesteund werd - de anti-revolutionair mr. J. A. de 
Wilde kandidaat.75 De Wilde had als minister van Binnenlandse 
Zaken in het tweede en derde kabinet-CoIijn (1933-1937) de 
omroepen op het gebied van de zendertechniek met succes in 
de NOZEMA tot samenwerking weten te brengen. Het zat de 
AVRO blijkbaar nog erg hoog, dat de minister geweigerd had 
op donderdag 2 juli 1936 haar nieuwe studio te openen.76 Na 
een aanvankelijke toezegging was De Wilde hierop teruggeko-
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men toen bleek, dat het hoogtepunt der feestelijkheden, de 
komst van duizenden 'luistervinken' naar Hilversum, op zondag 
5 juli zou vallen en van de zijde van een vijftal protestants-
christelijke kerken bezwaar werd gemaakt tegen de 'ergerlijke 
wijze' waarop de dag des Heren ontheiligd zou worden.77 De 
AVRO wees echter niet alleen de kandidatuur van De Wilde 
af, zij verzette zich tegelijkertijd tegen de aanwijzing van een 
persoon met een politiek verleden. Ook een predikant of katho
liek geestelijke was bij haar taboe. Toen de vijf omroepen elkaar 
uiteindelijk op 19 juli vonden in het voorstel om prof. Goudri-
aan, de president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen,78 

te vragen en deze een benoeming weigerde te aanvaarden,7· 
zaten de onderhandelingen weer in het slop.eo 

Veel tijd om een nieuwe oplossing te bereiken werd de omroe
pen niet gegeven. Nog diezelfde maand liet de Rundfunkbetreu
ungsstelle hun weten de beoogde concentratie niet als een vrij
blijvende aangelegenheid te beschouwen. Ook de door de Ra-
dioraad ontworpen stichtingsacte, die inderdaad niet veel meer 
dan een formele wilsverklaring tot samenwerking op langere 
termijn inhield, ging haar niet ver genoeg. Juist in de program
masector zouden de omroepen, aldus de Rundfunkbetreuungs-
stelle, hun zelfstandigheid grotendeels moeten prijsgeven. Zij 
mochten verder weliswaar ieder hun eigen programmablad blij
ven uitgeven, maar het instituut van de vrijwillige bijdragen 
en daarmee de financiële band tussen omroeporganisatie en le-
denaanhang moest verdwijnen. Als voorzitter van de stichting 
dachten de Duitsers aan ir. Dubois, terwijl de Radioraad als uit
voerend orgaan van de nieuwe stichting werd geprojecteerd.81 

Zou het Dubois geweest zijn, die de Rundfunkbetreuungsstelle 
deze ideeën aan de hand had gedaan? Niet alleen zijn kandida
tuur wijst in die richting, ook het concentratieplan waarmee hij 
rondliep — 'een stokpaardje van den heer Dubois en van diens 
begeerte van ouds in den Nederlandschen omroep de leiding te 
willen hebben en van diens ongeschiktheid daartoe, ongeacht zijn 
groóte bekwaamheden op omroeptechnisch gebied/ aldus En-
serinck in die tijd82 - stemt in grote lijnen met het Duitse over
een. In Dubois' opzet van een nationale omroepstichting zouden 
de omroeporganisaties alleen voor de typische levens- en we
reldbeschouwelijke uitzendingen een plaats krijgen en niet in 
het bestuur vertegenwoordigd worden ('omdat hij vakmenschen 
daartoe beter geschikt achtte'),88 terwijl door het opnemen van 
de NOZEMA in de stichting techniek en programmasamenstel
ling in één hand verenigd zouden worden.84 Het voortbestaan 
van de omroeporganisaties stond op het spel, maar de dreiging 
van de kandidatuur van Dubois en diens concentratieplan ver-
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mochten hen niet tot ernst en grotere eensgezindheid in hun 
voorzitterskeuze aan te sporen. Wel verontrust waren de Radio-
raad en de directeur-generaal van de PTT, dr. ir. M. H. Dam
me,95 al zovele jaren de belangrijkste adviseur voor het omroep
beleid van de overheid, doch zij wisten dan ook, dat het gevaar 
niet slechts van Duitse zijde, maar meer nog misschien van 
Nederlandse kant te duchten was nu de secretaris-generaal van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen serieuze belangstelling 
voor de omroep begon te tonen. 
'Ik heb al den tijd, waarin de radio nog tot zijn departement be
hoorde den indruk gehad/ schreef De Gaay Fortman in zijn 
meergenoemd rapport dat hij begin 1941 voor Gerbrandy op
stelde, 'dat de heer Frederiks weinig belangstelling had voor den 
radio-omroep.'8· Inderdaad, al vanaf 1933, toen de omroep on
der het departement van Binnenlandse Zaken kwam te ressor
teren, had mr. dr. Karcl Johannes Federiks97 zich als secretaris
generaal nauwelijks met dat beleid bemoeid. Toen minister Van 
Boeyen met het kabinet naar Engeland was uitgeweken en de 
secretarissen-generaal, nadat Winkelman als drager van het re
geringsgezag terzijde was gesteld, als hoofden van de Haagse 
departementen de hoogste vertegenwoordigers van de overheid 
waren met wie de bezetter te maken kreeg, moest Frederiks zich 
razendsnel in de omroepproblematiek storten, een problematiek 
die zonder de eigenaardigheden van de bezettingstoestand door 
de politiek-historische wortels van het bestel al gecompliceerd 
genoeg was. Maar Frederiks verzekerde zich van de medewer
king van secretaris Enserinck die hem voortdurend over de 
stand van zaken en de ontwikkelingen in de omroep infor
meerde, hetgeen weer tot gevolg had dat Enserinck zich bij 
Frederiks spoedig een vertrouwenspositie verwierf. Stond Ense
rinck niet weinig op eigen initiatief wegens zijn functie van 
secretaris van de Radioraad al vaak met de Rundfunkbetreu
ungsstelle in contact, in juli kwam daar nog bij dat hij benoemd 
werd tot officiële verbindingsman tussen het departement en de 
Duitse omroepautoriteiten.89 

Het liet Frederiks onverschillig, dat de secretaris-generaal van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, prof. mr. Gerrit Abra
ham van Poelje,89 die voor de omroep als cultureel massame
dium veel belangstelling koesterde, zich met zijn beleid wilde 
gaan bemoeien.90 O. K. en W., zo luidde de redenering van twee 
hooggeplaatste medewerkers van Van Poelje — mr. H. J. Rei-
nink,91 hoofd van de afdeling hoger onderwijs, en mr. J. K. van 
der Haagen, chef van de afdeling kunsten en wetenschappen -
was sinds de Duitse bezetting van ons land regelend opgetre
den om op verschillende gebieden de gewenste eenheid te be-
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reiken, zoals bijvoorbeeld in de sport- en kunstenaarswereld. 
Ofschoon toch grotendeels tot het culturele domein behorend, 
had О. К en W. geen bemoeienis met de film, het bioscoop
wezen en evenmin met de radio-omroep. Op het departement 
leefde niettemin de wens om de omroep tot meer samenwerking, 
tot 'eenheid' te brengen en het culturele peil van de program
ma's te verhogen.92 Op 12 juli werd De Gaay Fortman op het 
departement ontboden, waar zich een hoogst merkwaardige dia
loog ontwikkelde. Stel, zo vroeg Van der Haagen hem, 'dat 
Nederland ineens un de zee verrezen was en de radio-omroep 
voor het eerst geregeld moest worden, zoudt U dan aanraden de 
zaak te regelen, als zij nu is, of zoudt U de voorkeur geven aan 
één nationale omroep, waarbij ieder der richtingen gelegenheid 
kreeg zich te laten hooren met een godsdienstige uitzending 
bijvoorbeeld'. De Gaay Fortman repliceerde, dat de gestelde 
vraag van elke praktische betekenis ontbloot was, 'maar dat, 
als hij bedoelde, dat een nieuw Nederland geboren was, ons 
Nederland, niet los van zijn verleden en zijn ons bekend heden, 
en daarin de radio-omroep geregeld moest worden, dat ik dan 
aan de tegenwoordige regeling boven zijn 'nationale omroep' 
de voorkeur zou geven'.93 De waarnemend voorzitter van de 
Radioraad was door deze vraag duidelijk gealarmeerd en ver
zocht alle plannenmakerij over een nieuw omroepbestel achter
wege te laten, tenzij de Radioraad daarin gekend zou worden. 
Van der Haagen kon geen toezeggingen doen Hij gmg eerst 
nog eens met Dubois praten,94 hetgeen ertoe leidde, dat Van 
Poelje aan het eind van die maand in een vergadering van het 
college van secretarissen-generaal concrete plannen ter tafel 
bracht om 'ter voorkoming van misbruik van de radio-omroep 
door mmderheidspartijen te komen tot een centraal-georgani
seerde omroepvereemging, die onder Overheidsleiding zoude ko
men te staan'. De PTT zou het technische en О. К en W. het 
culturele omroepbeleid te behartigen krijgen. Van Poelje had al 
een ontwerp klaar, want hij oordeelde het 'met nuttig te wach
ten op advies van den Radioraad, die terzake niet competent, 
althans weinig actief is'.85 

Wat kan de achtergrond van Van Poeljes plan zijn geweest? 
Hield hij soms rekening met de mogelijkheid dat de NSB via 
de bezetter de macht over de omroep zou verwerven7 Er was 
in juni inderdaad binnen de Beweging een initiatief op gang ge
komen om een Nationale Omroep op te richten. Mussert had 
hiertoe in zijn 'Hagespraak der Bevrijding', die hij op 22 juni 
in Lunteren hield, het sem gegeven. Wat Mussert via de bezet
ter niet had kunnen bereiken - in de Meidagen had hij ver
schillende vergeefse pogingen ondernomen — probeerde hij thans 
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langs de weg van een eigen omroeporganisatie te bewerkstelli
gen: toegang tot de zo fel begeerde microfoon. Betekende dit 
niet juist, dat Mussert geneigd was zich aan het bestaande om
roepbestel te conformeren? Toen eind mei Van Poelje tegenover 
Frederiks zijn interesse voor het omroepbeleid liet blijken, was 
er van enige invloed, laat staan van een dreigende macht van 
de NSB in de radio geen sprake, evenmin als op andere terrei
nen van het maatschappelijke leven. Integendeel, er ging de 
eerste maanden van de bezetting een gevoel van opluchting 
door het Nederlandse volk, omdat de bezetter vooralsnog niet 
die gehate nationaal-socialistische minderheidsgroep in ons land 
aan de macht geholpen had. Wij menen dan ook, dat een even
tuele vrees bij Van Poelje voor een machtsovername in de om
roep door de NSB, beslist niet hoog moet worden aangeslagen. 
Dat bij Van Poelje die vrees aanwezig was, sluiten wij niet uit. 
Eveneens in mei 1940 nam hij, bevreesd dat de Duitsers nage
noeg onmiddellijk onder hun leiding een imitatie van de Kul
turkammer zouden gaan oprichten, aldus De Jong,96 maatrege
len om alle kunstenaars in een eigen organisatie samen te bren
gen. Daar kwam nog meer bij. Niet onvermeld mag blijven, dat 
binnen het college van secretarissen-generaal de wens om de 
vooroorlogse organisatorische gescheidenheid te overwinnen 
sterk leefde.97 Van Poelje kon dus rekenen op een gunstig ont
haal van zijn concentratieplan, hetgeen hem in het ontwerpen 
daarvan gestimuleerd kan hebben. Belangrijker evenwel achten 
wij het volgende. In het begin van dit hoofdstuk hebben wij 
reeds gewezen op het streven naar eenheid dan wel eendracht 
dat kort na de capitulatie op tal van terreinen van het maat
schappelijke leven zich aftekende. Een belangrijke oorzaak van 
dat streven was de opstelling van de Nederlandse bevolking 
tegenover de Duitse agressor - en tegen de NSB - hetgeen de 
vooroorlogse gescheidenheid, die de gehele politieke en maat
schappelijke opbouw van ons land doortrok, enigszins naar de 
achtergrond drong. Een streven naar samenbundeling juist in dit 
klimaat moest wel weerklank vinden, omdat het een oproep tot 
gemeenschappelijke stellingname tegenover een buitenstaander, 
een de natie bedreigende vijand, inhield. De Jong maakt in dit 
verband een duidelijk onderscheid tussen het streven naar een
dracht en het streven naar eenheid. De voorstanders van een
dracht meenden dat men de historisch gegroeide organisaties 
niet moest opheffen, maar bundelen in federatieve verbanden 
met handhaving van de identiteit der afzonderlijke partners. 
Juist in de beginselen die elke partner aanhing lag de kracht 
om zich tegen de nationaal-socialistische ideologie te verzetten. 
De voorstanders van eenheid wilden, aldus De Jong, wezenlijk 
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verder gaan door aan te sturen op het scheppen van geheel nieu
we (eenheids)organisaties die de leden daarvan dan samen 
zouden binden op grond van het feit dat men allen Nederlander 
was.98 In tegenstelling tot het plan van de Radioraad (federa
tieve stichting) dat tot de categorie van het eendrachtsstreven 
gerekend zou kunnen worden, was het ontwerp dat Van Poelje 
eind juli aan het college van secretarissen-generaal voorlegde, 
vanuit het door De Jong geschetste eenheidsstreven bedoeld; als 
zodanig was het plan-Van Poelje gericht tegen een mogelijke 
gelijkschakeling of nazificatie van de omroep door de bezetter 
of een eventuele machtsovername door de NSB. Maar daarmee 
is naar onze mening niet alles gezegd, omdat de vooroorlogse 
strijd om het omroepbestel een wezenlijk element vormde van 
de interesse die Van Poelje voor het omroepbeleid aan den dag 
legde. 
Ziet men naar de intenties waarmee de ambtenaren van Van 
Poelje tegenover De Gaay Fortman het omroepbeleid onder het 
departement van O. K. en W. wilden brengen, dan blijkt daaruit 
namelijk duidelijk, dat men wilde realiseren wat voordien, wet
telijk geregeld als het omroepbestel was, onder het parlemen
tair-democratische regeringsstelsel onmogelijk bleek. Van Poelje 
stond een geheel nieuw omroepbestel voor ogen, gecentraliseerd 
in een nationale organisatie waarin geen plaats meer zou zijn 
voor zelfstandige omroeporganisaties, maar waarin wel uitdruk
kelijk de uitzending van programma's van levens- en wereldbe
schouwelijke signatuur zou worden toegestaan. Terzijde willen 
wij opmerken dat na de oorlog, toen het omroepbeleid inderdaad 
onder het ministerie van O. K. en W. kwam te ressorteren, mr. 
Reinink, die met dat beleid als naaste adviseur van minister 
Van der Leeuw nauw te maken kreeg, zijn duidelijke voorkeur 
voor en ijveren in de richting van een nationale omroep onver
bloemd zou laten blijken. Welnu, wij menen dat de poging - al 
is die dan niet geslaagd - die door Van Poelje en zijn mede
werkers ondernomen werd om het omroepbestel te centralise
ren nog voordat de bezetter daaraan te pas kon komen, in het 
kader van het reeds genoemde eenheidsstreven een typisch voor
beeld is van wat Koopmans noemt 'bureaucratisch gedrag in een 
ministerloos tijdperk', wijzend op maatregelen die in het begin 
van de bezettingstijd werden ingevoerd (in dit geval: ten de-
partemente werden voorbereid) en die nu, in plaats van een 
omslachtige en met politieke risico's bezaaide parlementaire weg 
te volgen, door een handtekening van de secretaris-generaal ef
fect konden verkrijgen.91· Met de handtekening van secretaris
generaal Van Poelje zou het op particuliere organisaties geba
seerde omroepbestel plaats maken voor een nationale omroep, 
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waarvan de voorstanders na zovele jaren van strijd, maar na 
nog meer jaren van geduld, eindelijk hun ideeën werkelijkheid 
konden zien worden In dit licht gezien is het dan ook niet zo 
opvallend, maar wel het signaleren waard, dat geen van de 
omroeporganisaties en zelfs niet de Radioraad - toen De Gaay 
Fortman 7ijn afwijzende standpunt over de plannen en over de 
omstandigheden waaronder zij gesmeed werden kenbaar had 
gemaakt - bij de verdere uitwerking van het ontwerp dat Van 
Poelje bij het college van secretarissen-generaal indiende be
trokken was Evenmin opvallend is het dat Dubois in de uit
werking wel de hand heeft gehad, aanvankelijk wellicht via een 
studiegroepje,100 later, zoals Van der Haagen tegen De Gaay 
Fortman zei, rechtstreeks Over dat studiegroepje, een kleine 
kring van geïnteresseerden in de organisatorische aspecten van 
het omroepbestel, vertelde Van Poelje in een naoorlogse brief 
aan het hoofd van de afdeling Radio van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, dat hij van die zijde in juni/juli 1940 een 
compleet Ontwerp van een summiere radio-wet' kreeg toege
speeld I01 Het zal geen verwondering wekken wanneer wij con
stateren dat het ontwerp van Van Poelje voor de oprichting van 
een nationale omroep hetzelfde stramien vertoonde als de denk
beelden waarmee Dubois op 1 juli De Gaay Fortman en wel
licht ook de Rundfunkbetreuungsstelle confronteerde, denkbeel
den die gericht waren op integratie van de technische (NOZE-
MA) en de programmazaken (zelfstandige omroeporganisaties) 
in een nieuw te creëren nationale omroep 
Laten wij na deze achtergrondbehchting terugkeren naar het 
ontwerp zelf, de 'Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied tot oprichting van een Neder-
landschen Radio-Omroep', zoals het officieel heette Volgens dit 
ontwerp zou een naamloze vennootschap worden opgericht, 
waarvan de directeur door de secretarissen-generaal van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen en van Algemene Zaken be
noemd zou worden De bestaande omroeporganisaties zouden 
door deze η ν worden 'overgenomen' Bovendien lag het in de 
bedoeling krachtens deze verordening een radioretributie (een 
heffing op het bezit van een radiotoestel) in te voeren Nadat 
Van Poelje deze ontwerp-verordenmg bij het college van secre
tarissen-generaal had ingediend, zond Fredenks het document 
terstond door naar Enserinck wien hij spoedshalve om een on-
dershands advies vroeg Enserinck begreep niet door welke 
overwegingen dit 'ontstellende voorstel' werd ingegeven 

'Wel weet ik uit de regelmatige aanraking met de bevoegde 
Duitsche autoriteiten op omroepgebied, die uiteraard ook 
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hunne gedachte hebben over de te bereiken meerdere con
centratie op het gebied van den radio-omroep, dat de¿e auto
riteiten te dezer zake blijk gaven meer begrip te hebben voor 
het op omroepgebied historisch gegroeide en de in den radio-
omroep — zooals deze gegroeid uit het vrije particuliere initia
tief, m ons Vaderland bestaat - verankerde geestelijke en 
cultureele waarden dan degene, die U in bovenvermeld voor
stel, waarin met een worp al deze historisch gegroeide waarden 
zonder meer overboord worden geworpen, deed Naar mijne 
meening is dit voorstel te beschouwen als een van de onge
lukkige voorbeelden van, ook door de Duitsche autoriteiten 
niet begeerde, overcentrahsatie, welke de tegenwoordige tijd 
helaas zoo vaak te zien geeft '102 

De Radioraad kwam, na een eerste telegrafisch protest aan het 
adres van Frederiks en het college van secretarissen-generaal,103 

begin augustus nog uitvoerig op het ontwerp-Van Poelje terug, 
erop wijzend dat de Raad en de omroepen in voortdurend over
leg met de Duitse autoriteiten bezig waren 'de gebreken, welke 
in de toepassing van het Nederlandsche omroepbestel in de 
practijlc aanwezig zijn, onder oogen te zien en te verbeteren' 
Er is 'gegronde hoop', aldus de Radioraad, dat dit overleg 'tot 
grotere samenwerking en aaneensluiting' zal leiden 

'Is het nu juist, zou de Radio-raad willen vragen, dat van 
Nederlandsche zijde een poging wordt gedaan om ter zake 
van deze nauwere samenwerking en aaneensluiting veel ver
der te gaan, dan van de zijde der Duitsche autoriteiten wordt 
gewenscht en noodig geacht, en met een slag te vernietigen 
wat binnen het kader van de Nederlandsche wetgeving m 
overeenstemming met het Nederlandsche volkskarakter uit 
het vrije, particuliere initiatief is opgebouwd en gegroeid, 
zonder voldoende rekening te houden met dien volksaard en 
de Nederlandsche wetgeving met voeten tredende7 En dat m 
een tijd, waarin het Nederlandsche volk tengevolge van de 
omstandigheid, dat het tijdelijk van zijn vrijheid is beroofd, 
de gelegenheid mist zich uit te spreken' Het behoeft geen be
toog, dat de Radio-raad deze vragen volstrekt ontkennend 
beantwoordt, zonder dat nadere uiteenzetting der geopperde 
bezwaren noodig is ( ) De Radio-raad aarzelt met als de 
eenstemmige meening zijner leden uit te spreken, dat een 
aantasting van de grondbeginselen van het Nederlandsche 
omroepbestel noodlottig zal zijn voor den Nederlandschen 
omroep en aan de Nederlandsche zaak onberekenbare schade 
zal toebrengen, waaraan naar zijn meening, van Nederland
sche zijde op geenerlei wijze mag worden meegewerlct '104 
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Het plan dat Van Poelje in zijn ontwerp-verordening had neer
gelegd verdween m de ijskast Maar de belangstelling die zich 
op het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
voor de omroep had gemanifesteerd, maakte dat de Radioraad 
snel zelf weer het initiatief nam om de onderhandelingen over 
nauwere samenwerking binnen het bestaande omroepbestel 
(eendracht) nieuw leven in te blazen Medio augustus maakte 
dit college een herziene ontwerp-stichtingsacte Daarin bleven, in 
tegenstelling tot het eenheidsstreven dat in het ontwerp van 
Van Poelje tot uitdrukking kwam, de twee pijlers van het om
roepbestel - de autonomie van de omroeporganisaties op pro
grammagebied en de band met de ledenaanhang - overeind 
AVRO, KRO, NCRV en VARA zouden volgens het nieuwe ont
werp de 'leden-stichters' vormen en de VPRO zou als 'hd-deel-
nemer' worden ingeschreven, ter accentuering van zijn status 
van 'bijzondere' omroepvereniging, hetgeen tevens inhield dat 
hij met in het stichtmgskapitaal participeerde Nieuwe organi
saties konden alleen als hd-deelnemer toetreden De toestem
ming daartoe moest het bestuur van de stichting - bestaande 
uit een buiten de besturen der omroepen door de leden-stichters 
gekozen voorzitter en uit de voorzitters der leden-stichters zelf 
- geven Uit de taakstelling van de nieuwe stichting blijkt hoe 
'mager' (en ongevaarlijk voor de omroepen zelf) de beoogde 
samenwerking zou uitvallen De belangrijkste doelstelling vorm
de het regelmatig contact tussen de omroeporganisaties 'ter be
spreking van den programma-opzet in het algemeen, teneinde 
hierdoor te verkrijgen een harmonische programma-opbouw, een 
vermijding van doublures in de over de verschillende zenders 
uit te zenden programma's ter bereiking van een juiste afwisse
ling in de programma's'10i Van niet te onderschatten betekenis 
was echter, dat de Radioraad de impasse rond de keuze van een 
voorzitter trachtte te doorbreken door - nota bene op voorstel 
van secretaris Ensennck - ir Dubois, die 'doorkneed is in alle 
omroepvraagstukken' en 'over alle capaciteiten beschikt om deze 
functie te vervullen',106 voor te dragen De Gaay Fortman vond 
'het in zee gaan met den heer Dubois nog wel wat onbehagelijk', 
maar legde zich bij de voordracht neer 'Wij hadden nu eenmaal 
de overtuiging, dat de heer Dubois toch de leidende functie zou 
krijgen, en de meerderheid van den Radioraad had wel blijk van 
vertrouwen in hem gegeven, ervan uitgaande, dat hij de om-
roepvereenigingen zou willen handhaven '107 

Hoe dacht Dubois daar zelf over' De hem toegedachte functie 
ambieerde hij in hoge mate, al had hij weinig op met enkele 
omroepbestuurders waarmee hij als voorzitter juist zo nauw 
moest gaan samenwerken. De Gaay Fortman bond hem op het 
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hart 'met in een vijandige stemming ten opzichte van de leiders 
der omroepvereenigingen de zaak te beginnen, maar in goed 
vertrouwen, dat hij dan op zijn beurt ook vragen mocht, en 
de zaak zoo te leiden, dat, wanneer wij weer eens vrij zouden 
zijn, de omroepvereenigingen hem als haar leider ook voor de 
toekomst zouden begeeren' I o e Voor Dubois waren dit waar
schijnlijk slechts goed bedoelde raadgevingen, want inmiddels 
was er meer gebeurd dan de waarnemend voorzitter van de Ra-
dioraad wist. Dubois zou in een omroepfunctie benoemd wor
den 'waaraan de Duitschers een heel hooge titel en een in Ne
derland ongekend salaris wilden verbinden', zo vertrouwde hij 
De Gaay Fortman toe l o e Hij zou niet minder dan directeur-ge-
raal van een Nederlandse nationale omroep worden 1 1 0 

In enkele weken tijds was de bezetter weer gevorderd op de 
weg naar een staatsomroep, een weg die hij de Nederlanders 
het plaveien. Want inmiddels had de directeur-generaal van de 
PTT, ir Damme, via de hoogste bij dit staatsbedrijf gestatio
neerde Duitse functionaris, de Beauftragte fur das Post- und 
Fernmeldewesen, Leiter der Deutschen Dienstpost Niederlande 
IT. Lmnemeyer, de opdracht gekregen een regeling te ontwerpen 
die tot verdergaande eenheid in de omroep moest leiden dan de 
door de Radioraad ontworpen stichting Nieuw in de opdracht 
aan Damme was, dat die regeling ook moest voorzien in de in
voering van een verplichte luisterbijdrage Damme aarzelde geen 
moment de opdracht zo te interpreteren, dat het omroepbeleid 
als vanouds onder de bevoegdheid van de Nederlandse overheid 
ressorteerde. Daartoe koos hij de vorm van een beschikking, 
vast te stellen door de secretaris-generaal als waarnemend hoofd 
van het departement van Binnenlandse Zaken, waarin de grond
beginselen van het omroepbestel werden vastgelegd ш In een 
op te richten stichting 'De Nederlandsche Omroep' zouden de 
vijf omroepen (met de VPRO in een aan de vier andere gelijk
waardige positie) participeren, waarbij iedere organisatie de ver
antwoordelijkheid voor de eigen levens- en wereldbeschouwe
lijke programma's zou behouden. De NOZEMA moest, zonder 
tussenkomst van de omroepen, met de inning van de luisterbij
drage belast worden, uit de opbrengst waarvan elke omroep 
jaarlijks een door de secretaris-generaal van Binnenlandse Za
ken vast te stellen uitkering zou ontvangen , 1 2 

Een dag na de ontvangst van de ontwerp-beschikking - op 21 
augustus — zond Fredenks deze via Linnemeyer naar Seyss-In-
quarts politieke medewerker Schmidt,118 want de af kondiging zou 
geschieden nadat de Duitse autoriteiten hun toestemming daar
toe hadden gegeven Maar er gebeurde niets en ondertussen ver
spreidde zich onder de omroepbestuurders het gerucht dat Du-
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bois tot voorzitter van een nieuwe omroepstichting zou worden 
benoemd,1 "terwijl juist de vier grote omroepen met veel moeite 
in principe tot overeenstemming waren gekomen over de keuze 
van een voorzitter van de door de Radioraad ontworpen stich
ting in de persoon van de hoogleraar aan de Vrije Universiteit 
prof mr. J Oranje Eerder vermeldden wij reeds, dat deze be
noeming uiteindelijk niet doorging doordat Rost van Tonningen 
de VARA-leiding verbood daaraan haar medewerking te ver
lenen 115 

Wekenlang heten de Duitsers mets van zich horen - volgens 
Ensermck waren er 'binnenskamers' moeilijkheden ontstaan 
over de plaats en het voortbestaan van de NOZEMA11' - tot
dat de Radioraad op 24 september de opdracht kreeg met spoed 
een ontwerp-verordening tot invoering van een verplichte luis
terbijdrage te maken.117 Blijkbaar realiseerden de Duitsers zich, 
dat de sterke teruggang in de inkomsten der omroeporganisa
ties de continuïteit van de uitzendingen in gevaar kon brengen. 
Indien de financiering van de omroep buiten de organisaties om 
veilig gesteld werd, zou de bezetter bovendien de handen vol
ledig vrij hebben in zijn keuze voor de toekomstige organisato
rische opzet van het bestel. 
Het lange uitblijven van een beslissing over de afkondiging van 
Fredenks' beschikking en de Duitse haast met de invoering van 
een verplichte luisterbijdrage voorspelden weinig goeds. Dat 
bleek Ensermck eind oktober tijdens een van zijn frequente be
sprekingen met de Rundfunkbetreuungsstelle. De houding van 
de bezetter was weer verder ten ongunste van de omroepen ge
ëvolueerd. De radio-omroep, zou Freudenberg tegen Ensermck 
gezegd hebben, was geen verenigingszaak. Nog afgezien van 
het feit, dat volgens hem de bestaande organisaties niet het ge
hele Nederlandse volk vertegenwoordigden en daarom het ont
staan van nieuwe verenigingen niet tegengehouden kon wor
den,119 stond de organisatorische versnippering een harmoni
sche programmaopbouw in de weg Meer specifiek richtte zijn 
kritiek zich op de programma's van de NCRV die 'te zwaar' 
zouden zijn en teveel gericht op een bepaalde bevolkingsgroep. 
Dit 'sectarisme' gold overigens voor alle omroepen waar het de 
bespreking van de eigen uitzendingen in hun programma
bladen betrof.119 

Opnieuw was het de Radioraad die het initiatief nam om de 
kwade kansen voor de omroeporganisaties te keren Hij ont
wierp een nieuw reorganisatieplan dat zover mogelijk — en 
voor hem als uiterste concessie - aan de Duitse wensen tege
moetkwam. De omroeporganisaties zouden volgens dit op 28 
oktober aan Fredenks gezonden ontwerp nog wel gehandhaafd 
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blijven, maar dan als onderafdelingen van een centrale pro-
grammadienst die onder de eenhoofdige leiding van een direc
teur-generaal kwam te staan. Wanneer weer over twee afzon
derlijke golflengten kon worden uitgezonden zou het ene sta
tion een 'Nederlandsch programma' brengen in de geest van het 
zg. algemeen programma als bedoeld in het Zendtijdbesluit 
1930, 'ten aanzien waarvan destijds alle omroepvereenigingen 
hebben blijk gegeven te weten, dat zij daarin spreken tot het 
geheele Nederlandsche volk en niet tot hun eigen bevolkings
groep', schreef de Raad met weinig realiteitszin, en het andere 
de 'bijzondere uitzendingen' van de omroeporganisaties.120 Ook 
verzocht de Radioraad secretaris-generaal Frederiks met klem 
bij de bezettingsautoriteiten ten gunste van de omroeporganisa
ties te interveniëren,121 maar uit diens reactie bleek eens te meer 
dat het omroepbeleid bij hem geen hoge prioriteit genoot. Hij 
had de indruk, liet hij de Raad weten, 

'dat Uw Secretaris de Duitsche autoriteiten, die deze aange
legenheid in eerste instantie behandelen, omstandig op de 
gevolgen, die uit de voorgenomen reorganisatie zullen voort
vloeien, heeft gewezen. Ook langs andere weg is, zoowel 
mondeling als schriftelijk, de aandacht erop gevestigd, dat het 
met name een zaak van groot cultureel en financieel belang 
moet worden geacht, dat aan de omroeporganisaties een taak 
in den Nederlandschen omroep blijft opgedragen. Aangeno
men mag dus worden, dat alle Duitsche autoriteiten, die met 
deze aangelegenheden bemoeienis hebben, ter zake volledig 
zijn ingelicht. In verband met het vorenstaande meen ik, 
dat in het stadium, waarin deze aangelegenheid zich thans 
bevindt, verdere stappen mijnerzijds achterwege kunnen blij
ven.'122 

Nu ook deze strohalm wegviel beschouwde de Raad zijn taak als 
beëindigd. 'Het drama scheen op z'n eind te loopen/ schreef 
De Gaay Fortman in zijn rapport.123 Alles wat zich nog onder 
de strengste geheimhoudingsplicht binnenskamers had afge
speeld, begon langzamerhand bij de omroepen bekend te raken. 
'De sfeer, waarin wij werkten, werd meer en meer onbehagelijk. 
Wij hadden eigenlijk voor niets gewerkt. Wat men in uitzicht 
gesteld had, was tot nu toe op niets uitgeloopen. Het zou nog 
erger worden.'124 

Wat zich bij de bezetter achter de schermen afspeelde is niet 
bekend. Wel weten we dat, terwijl aan Nederlandse kant kost
bare tijd verloren ging en hoopvolle initiatieven om tot nauwe
re samenwerking te komen door eindeloze discussies en intriges 
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werden gefrustreerd, de Duitse plannen in de loop van oktober 
een meer concrete vorm hadden gekregen. Dubois stond kandi
daat voor de functie van directeur-generaal. Onder diens leiding 
moest nu echter niet alleen de concentratie van het bestel, maar 
ook de opheffing van de omroeporganisaties doorgevoerd wor
den. De staatsomroep diende zich aan, meer dan dat zelfs: de 
contouren van een nationaal-socialistische omroep begonnen 
zich steeds duidelijker af te tekenen. Want tegen eind oktober 
verwierf Taubert op enkele belangrijke punten van de voorge
nomen reorganisatieplannen de goedkeuring van dr. Heinrich 
Glasmeier,125 de Reichsintendant en daarmee de hoogste functio
naris van de Reichs Rundfunk Gesellschaft (RRG), Goebbels' 
omroeppropaganda-apparaat ('um kein Propagandamittel küm
merte er sich daher mehr, kein Propagandamittel wurde von 
ihm schärfer unter die Lupe genommen und war stärker seinem 
Willen und seinen Befehlen unterworfen als der Rundfunk').12* 
'Die geplante Auflösung der holländischen Rundfunk-Gesell
schaften und die Neubildung eines nach RRG-Vorbild aufgebau
ten holländischen Rundfunks unter der Leitung von Herrn Du
bois findet Billigung der RRG/ zo legde Taubert in een Akten
vermerk een van de resultaten van zijn bespreking met Glas
meier vast. De Rundfunkbetreuungsstelle kreeg 'über die eigent
liche Programmzensur und Programmkontrolle hinaus' tot taak 
'den politischen Einsatz des holländischen Rundfunks zu steu
ern'. Daartoe zou de Rundfunkbetreuungsstelle een afdeling 
worden van de Hauptabteilung für Volksaufklärung und Propa
ganda beim 'Reichskommissar, maar in programmatisch, tech
nisch en financieel opzicht moest deze dienst als een filiaal, 
waarvan de kosten op de Nederlandse omroep verhaald zouden 
worden, van de Reichs Rundfunk Gesellschaft fungeren. Ten
slotte werd afgesproken de radionieuwsdienst van het ANP los 
te koppelen en tot een zelfstandige afdeling van de Rundfunk
betreuungsstelle ('nach aussen erscheint es als holländischer 
Rundfunk-Nachrichtendienst') te maken.127 

Nieuw in de ontwikkeling was ook - zonder dat daar overigens 
in het Aktenvermerk sprake van was - dat boven Dubois een 
'regeringscommissaris voor de radio' zou komen, voor welke 
post de NSB'er ir. W. L. Z. van der Vegte genoemd werd.128 

Willem Lucianus Zion van der Vegte, geboren in 1895, electro-
technisch ingenieur en sinds 1933 lid van de NSB,129 behartigde 
voor de Beweging de omroepzaken. Reeds vóór de bezetting 
van ons land hadden Musserts nationaal-socialisten gepoogd 
tot de omroep door te dringen. De radio gold immers als een 
indringend medium met een ongekend publieksbereik en dus 
uitermate als propaganda-instrument geschikt. Terwijl in 1935 
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een tijdig door de AVRO onderkende poging om via haar be-
stuursverkiezing van binnenuit in de omroep te penetreren mis
lukte,180 liep het NSB-streven ook herhaaldelijk stuk op de wei
gering van de regering de nationaal-socialistische zendtijdaan-
vragen te honoreren.131 Nul op het request kreeg Mussert ook 
toen Freudenberg een door de Leider, die in de stellige verwach
ting leefde spoedig met de bezettende overheid de macht te mo
gen delen, direct na de capitulatie op 16 mei te houden radio
toespraak verbood en diezelfde maand eveneens de Militärbe
fehlshaber in den Niederlanden, generaal Von Falkenhausen, 
over een tweetal nieuwe verzoeken zijn veto uitsprak.132 

Wellicht hebben deze teleurstellende ervaringen Mussert doen 
besluiten een eigen omroepvereniging te stichten, 'die in de 
naaste toekomst als de eene nationale omroep in Nederland een 
groóte en gewichtige taak zal hebben te vervullen'.138 Het plan 
hiertoe werd op de grote propagandashow van de NSB, de 
'Hagespraak der Bevrijding', op 22 juni op de Goudsberg in 
Lunteren waar Mussert de grote luidklok van zijn Beweging 
aan 'de schepper van het Duitse luchtwapen' Goring schonk,134 

bekendgemaakt. De nederduits hervormd predikant in Amster
dam, ds. mr. L. C. W. Ekering, vóór de oorlog reeds bekend om 
zijn morgenwijdingen voor de AVRO-microfoon en niet minder 
om zijn lidmaatschap van de NSB,135 werd met de leiding van dit 
project belast. 
Begin augustus, toen de Nationale Omroep volgens een opgave 
van de NSB ongeveer 10.000 leden bezat, verzocht ds. Ekering 
de Rundfunkbetreuungstelle om de NSB-omroeporganisatie door 
zendtijdtoewijzing in het omroepbestel op te nemen. Freuden
berg en Taubert wezen dit verzoek af. De omroep, zeiden ze, 
'kann einzelnen politischen Parteien für parteipolitische Zwecke 
grundsätzlich nicht zur Verfügung gestellt werden'. Trouwens: 

'Solange die Umorganisation des holländischen Rundfunks in 
einen Niederländischen-Staats-Rundfunk noch nicht erfolgt 
ist, erscheint die Beeinflussung des Rundfunkprogrammes im 
heutigen nationalen und sozialistischen Sinne am zweckmäs-
sigsten über eine der bestehenden Rundfunkorganisationen. 
Geeignet hierfür erschien evtl. die Sendegesellschaft VARA. 
Die Einflussnahme könnte über Herrn Rost van Tonningen 
erfolgen, in dem evtl. ein Verbindungsmann in den Programm
ausschuss der VARA befördert würde.'139 

Voor zijn Nationale Omroep moest Mussert de medewerking in
roepen van zijn rivaal Rost van Tonningen die nota bene zelf 
de ambitie koesterde de VARA tot een nationaal-socialistische 
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omroep om te smeden. Onnodig te zeggen, dat deze raad niet 
werd opgevolgd. Integendeel, de NSB bleef op zendtijdtoewij
zing aandringen. Dat gebeurde door Van der Vegte die zich -
om ons onbekende reden - in plaats van ds. Ekering met de 
radiozaken van de Beweging ging bezighouden en nu ook Gene
ralkommissar Schmidt inschakelde. Niet zonder succes. Seyss-
Inquart en Schmidt hadden kort tevoren van Mussert gedaan 
weten te krijgen, dat hij afstand deed van zijn lang gekoesterde 
Groot-Nederlandse gedachte, waarm Nederland en Vlaanderen, 
weliswaar onder leiding van Hitler, één staatkundig verband 
zouden vormen. Tegen de achtergrond van de verwachting, dat 
de NSB spoedig aan de macht zou komen, had Mussert zich 
begin september door een officiële afhankelijkheidsverklanng 
onvoorwaardelijk achter Hitler geschaard door hem als de grote 
Germaanse Fuhrer te aanvaarden 137 Wellicht in verband hiermee 
toonde Schmidt, die zich tegenover Mussert overigens graag 
voordeed als de beschermengel van de NSB, nu ook een gewillig 
oor te hebben voor de omroepaspiraties van de Beweging. In 
oktober gaf hij de Rundfunkbetreuungsstelle te verstaan, dat 
het tijd werd dat de Duitse omroepstaf 'eens wat water bij de 
wijn deed' en er nu maar eens voor moest zorgen dat de NSB 
in de omroep aan het woord kwam Freudenberg en Taubert 
wisten evenwel te bedingen, dat de NSB de toegekende zendtijd 
van twee maal per week een kwartier met gebruikte voor het 
voeren van rechtstreekse propaganda om haar aanhang onder 
het Nederlandse volk uit te breiden, maar ter informatie van de 
eigen leden.138 Van der Vegte was erg ingenomen met het uit
eindelijke resultaat. In een bedankbnefje aan Freudenberg (!) 
schreef hij blij te zijn 'dass es nun los geht!'139 De brief bevatte 
tevens een opgave van de sprekers, een eerste selectie uit de 
NSB-gelederen, die min of meer gecamoufleerd het Nederlandse 
volk rechtstreeks via het massamedium van de radio met de na
tionaal-socialistische propaganda kennis zouden laten maken. 
Onder het mom van 'actuele reportages', waarop de luisteraars 
tevoren via de radionieuwsdienst van het ANP attent werden 
gemaakt,140 traden vanaf half november vooraanstaande 'kame
raden' voor de microfoon. Het tijdstip van de radiocauseneen 
was zodanig gekozen, van kwart voor zeven tot zeven uur 
's avonds, dat de luisterdichtheid optimaal zou zijn. Coryfeeën 
van de Beweging die op deze wijze hun nationaal-socialistische 
propaganda spuiden waren o a. dr. T. Goedewaagen in dezelfde 
maand nog tot secretaris-generaal van het nieuwe departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten benoemd, die 'Nederland in 
het nieuwe Europa' belichtte en op last van Freudenberg de 
aanhef 'Volksgenoten' in 'Luisteraars' moest veranderen Wer 
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etwas Aehnliches . . . do hut Absprache mit Herrn van der 
Vegte alles vermieden werden soll, was direkte Verbindung mit 
NSB kennzeichnen könnte',1*1 en mr. M. M. Rost van Tonnin
gen over 'Eerbied voor den Arbeid'. Verder dr. R. van Genech-
ten, hoofd van de afdeling vorming van het hoofdkwartier der 
NSB en pas benoemd tot procureur-generaal in Den Haag, over 
'De zelfmoord van het Kapitalisme',142 de eind mei '40 NSB-Iid 
geworden rechtsgeleerde en Tenkinks opvolger als secretaris
generaal van Justitie (juli 1941) en juridisch adviseur van Mus-
sert (okt. 1941) prof. J. J. Schrieke over 'Staatsinstellingen in 
Nederland', E. J. Roskam, de leider van het Boerenfront dat na 
de fusie met Landbouw en Maatschappij in november '40 tot 
Nederlands Agrarisch Front herdoopt werd, over 'Nationaal-So-
cialisme en Landbouw' - Roskam moest deze titel veranderen in 
'De Landbouw in de nieuwe tijd'143 - en dr. H. W. van der 
Vaart Smit over 'De vrijheid van school en kerk'.144 Ook 
de manuscripten van deze notoire NSB'ers moesten aan de 
censuur van de Rundfunkbetreuungsstelle onderworpen worden. 
Het voorschrift van Freudenberg was 'dass im Rahmen dieser 
Vorträge nur aktuelle Themen, von denen man annehmen muss, 
dass sie von den Rundfunkvereinen nicht angegriffen werden, 
gebracht werden können um Ueberschneidungen im Programm 
zu vermeiden' /145 

De Nederlandse nationaal-socialisten hadden nu ook in de om
roep een spreekbuis voor him propaganda gekregen. De offi
ciële mededeling voor en na de NSB-kwartiertjes dat deze 'bui
ten het programma der omroepen' stonden,149 diende - zoals bij 
de Auflage-Sendungen — ertoe om voor de buitenwereld dui
delijk te maken dat de omroeporganisaties er buiten stonden. 
Maar maakte deze ontwikkeling de omroeporganisaties juist niet 
duidelijk, dat alle tegemoetkomingen aan de bezetter niet had
den kunnen voorkomen, dat de nazificatie van de omroep lang
zaam maar zeker verder voortschreed? Het moet welhaast, maar 
steeds hielden de omroepbestuurders zich voor ogen, dat het 
nog erger had gekund: de gecamoufleerde NSB-programma's, 
waarvan de kosten van studiogebruik, zenderhuur en lijnver
bindingen nota bene op hen werden verhaald, aanvaardden zij 
om daarmee de dreigende intrede van Musserts Nationale Om
roep, zo hield de AVRO niet zonder succes haar weifelende zus
terorganisaties voor, te voorkomen.147 Nog functioneerden de 
omroeporganisaties in het bestel, maar hun zelfstandigheid en 
vrijheid van handelen waren dermate beknot, dat de gelijk
schakeling in organisatorische zin nog slechts een kwestie van 
procedurele aard was. 
Het was via Bosman, die zijn nieuwe functie als intermediair 
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tussen Rundfunkbetreuungsstelle en Centraal Bureau met een 
meer dan normale ambitie was begonnen, dat de Duitse plannen 
wat betreft de benoeming van Dubois en de opheffing van de 
omroeporganisaties bij de omroepen bekend raakten Midden 
november lichtte hij Dito daarover vertrouwelijk in, die op zijn 
beurt de andere partners van het Centraal Bureau informeer
de U 8 In een poging Dubois buiten het nieuwe omroepbestel te 
houden zochten Dito, Speet en Bosman contact met De Clercq 
voor hun plan om Willem Vogt tot directeur van de door de 
Radioraad voorgestelde eenheidsomroeporgamsatie benoemd te 
krijgen 14e Zij wilden daarmee bereiken dat, wanneer de om
roepen zouden verdwijnen, hun invloed in de nieuwe organi
satie behouden bleef Toen De Clercq als voorzitter van het 
Centraal Bureau aan dit plan zijn medewerking wilde verlenen 
en Vogt bereid was een benoeming te aanvaarden,150 was het 
nog slechts zaak de andere leden van het Centraal Bureau voor 
een voldongen feit te plaatsen De VARA immers had haar de
finitieve keuze al eerder op Dubois laten vallen en de NCRV 
hield vast aan de voorwaarde, dat de omroeporganisaties ook in 
een nieuw bestel zouden blijven voortbestaan 151 Belangrijk was 
het evenzeer te bereiken, dat de Rundfunkbetreuungsstelle zich 
met Vogts kandidatuur zou verenigen Deze taak werd aan Bos
man ter behartiging opgedragen In veelvuldig overleg met Freu
denberg en Taubert bereidde hij de strategie zodanig voor, dat 
op zaterdagmorgen 23 november zijn werk met een tevoren, op 
aanwijzing van Dito, door hem geconcipieerde152 schriftelijke be
vestiging van De Clercq en Dito (secretaris van het Centraal 
Bureau) kon worden afgesloten AVRO, KRO, NCRV en VARA 
hadden, zo luidde de brief van het Centraal Bureau, overeen
stemming bereikt over een 'weitgehende Zentralisierung', een 
eenheidsomroep, waarvan Vogt de directeur-generaal moest 
worden en waartoe ook de VPRO - zonder het overigens te 
weten - 'eingeladen worden wird' (sic) 

'Die Programmgesellschaften wurden Herrn Vogt, angenom
men dass seine Ernennung dem Herrn Reichskommissar ge
nehm sein wurde, den Auftrag erteilen in seiner Stellung den 
Forderungen dieser Zeit153 gerecht zu werden, sowie die Voll
macht um über Personal und Material der einzelnen Pro
grammgesellschaften zu verfugen Solange noch keine Zah-
lungspfhcht fur die Hörer besteht, wurden sie ihm ausreichen
de finanzielle Mittel zur Erfüllung seiner Aufgabe zur Ver
fugung stellen Zum Generalsekretär beabsichtigen die Pro
grammgesellschaften den jetzigen 2 Sekretär des 'Centraal 
Bureau', mr G Bosman, zu ernennen dessen Sonderaufgabe 

107 



es ausser den im Schema genannten Aufgaben sein wird, 
alle Mitarbeiter der einzelnen Programmgesellschaften in 
einem Verbande zusammenzubringen, wo ihnen bestimmte 
Richtlinien hinsichtlich des Programms im Einvernehmen mit 
den offiziellen Stellen erteilt werden sollen, wo Fachleute aus 
In- und Ausland Vorträge halten sollen und wo ein befruch
tender Meinungsaustausch stattfinden soll.'lsi 

In het organisarieschema, waarover deze brief sprak, was voor 
niet minder dan een vijftal directeuren een plaats ingeruimd.158 

Zij zouden aan de directeur-generaal ondergeschikt zijn. Ook 
de genoemde secretaris-generaal (Bosman)15* — die onder meer 
nog met de zorg voor de censuur, de internationale uitwisse
ling van programma's en met de redactie van een of meer pro
grammabladen zou worden belast157 - diende hiërarchisch onder 
de directeur-generaal te staan. 
Diezelfde zaterdagochtend nog bezorgde Bosman deze brief per
soonlijk bij de Rundfunkbetreuungsstelle aan het Melkpad in 
Hilversum,158 omdat Freudenberg en Taubert om 10 uur naar 
Den Haag zouden afreizen en het omroepplan met commissaris-
generaal Schmidt en hun superieuren van de Hauptabteilung 
für Volksau f klärung und Propaganda zouden kunnen bespre
ken; tijd om de brief eerst in de vergadering van het Centraal 
Bureau, die die ochtend om half elf zou beginnen, te behande
len, was er in dit schema dus niet. De Clercq, Dito en Vogt 
spoedden zich inmiddels gezamenlijk per auto naar Utrecht -
ook Vogt was bij de ondertekening van de brief aanwezig ge
weest - waar hun de reeds genoemde vergadering van het Cen
traal Bureau wachtte. Tijdens de autorit werd uiteraard over de 
inhoud van de brief gepraat. Gedrieën waren zij het erover eens, 
dat Bosman zich met zijn voordracht om zichzelf de functie van 
secretaris-generaal toe te kennen, in een handige positie had ge
manoeuvreerd. 'Hierover waren wij,' bekende De Clercq na de 
oorlog, 'niet enthousiast, maar als we de zelfstandigheid der 
omroepen ermede konden redden, waren we bereid erover heen 
te stappen. Toentertijd hadden wij nog vertrouwen in Mr. Bos
man . . .'15e 

Hoe onbetrouwbaar Bosman was bleek tijdens deze vergadering 
van het Centraal Bureau. Nadat NCRV en VARA over de offi
ciële démarche - de 'staatsgreep' van KRO en AVRO, aldus dr. 
Enserinck na de oorlog160 - die het duo De Clercq-Dito mede na
mens hen bij de bezetter had ondernomen, summier waren inge
licht en zij op hun beurt met het gerechtvaardigde verzoek 
kwamen een afschrift van die bewuste brief te mogen inzien, 
beweerde Bosman - die, van de Rundfunkbetreuungsstelle te-
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ruggekeerd, later ter vergadering verscheen - in strijd met de 
werkelijkheid, dat hij geen copie er van bij zich had.161 Hij 
had blijkbaar de kritiek van VARA en NCRV, met name op de 
functie die hij zichzelf had toebedeeld en waarover in het Cen
traal Bureau in het geheel niet gesproken was,162 voorzien.,e3 

Ook toen hij adjunct-secretaris van het Centraal Bureau voor 
den Omroep werd, was er immers van die zijde daartegen be
zwaar gemaakt. Zijn voorgewende nonchalance wekte bij VARA 
en NCRV onmiddellijk argwaan. Er ontspon zich een heftige 
discussie die uitliep op een 'geweldige ruzie' tussen een 'nijdig 
geworden' pater Dito en de vertegenwoordigers van NCRV en 
VARA 'waarbij tal van onaangenaamheden over de tafel ge
slingerd werden'. ,e4 Voorzitter De Clercq wist uiteindelijk de 
verhitte gemoederen te bedaren door zijn toezegging maandag
morgen voor toezending van een copie zorg te dragen. 
Dinsdagmorgen, 26 november, toen NCRV en VARA van de 
brief kennis hadden genomen, was de omroepwereld pas goed 
in rep en roer. Secretaris-penningmeester Keuning van de NCRV 
eiste een spoedvergadering van het Centraal Bureau, terwijl 
VARA-secretaris Plcysier onmiddellijk 'commissaris' Rost van 
Tonningen van de inhoud van de brief op de hoogte stelde 'om 
te verhinderen dat de manoeuvres van A.V.R.O. en K.R.O. on
verhoopt tot een snel resultaat zouden leiden'.165 Beide omroepen, 
die de geest van de brief als een volledige capitulatie tegenover 
de bezetter beschouwden,166 stelden diezelfde middag nog 'op een 
ongezouten manier'167 tegenover hun zusterorganisaties verdere 
medewerking aan de vorming van een centrale omroeporgani
satie afhankelijk van de voorwaarde, dat de brief volledig her
roepen werd. Het voortbestaan van de omroepen diende ver
zekerd en ook een eigen verantwoordelijkheid voor bepaalde 
programmaonderdelen moest gerespecteerd worden. De nieuwe 
directeur-generaal mocht bijgevolg niet de beschikking krijgen 
over personeel en materieel der bestaande omroepen. En ten
slotte eisten zij intrekking van de kandidatuur van Vogt en van 
Bosman.168 De tumultueuze beraadslagingen van het Centraal 
Bureau over al deze punten moesten die dinsdagmiddag echter 
worden afgebroken.169 Tijdens de vergadering werd namelijk be
kend, dat de Radioraad de vijf omroeporganisaties onmiddellijk 
op de pastorie van Nolet verwachtte om het concentratie-ont
werp van de Raad te bespreken. 

Enkele dagen eerder al hadden De Clercq en Dito de Raad ver
zocht bij Frederiks te bevorderen dat in het jongste reorgani
satieplan van de Radioraad, waarover wij al eerder schreven, 
Vogt in de functie van directeur-generaal benoemd zou worden. 
Alvorens hieraan te voldoen wilde de Raad eerst van Vogt zelf 
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wat meer duidelijkheid verkrijgen over zijn houding ten aanzien 
van het Nederlandse omroepbestel. Vogt zou, aldus De Clercq 
na de oorlog over de houding van zijn directeur, 'in zijn hart 
zozeer voorstander zijn van een 'Nationale Omroep' dat hij van 
het feit dat Nederland bezet was, gebruik zou willen maken om 
de AVRO dien eenen Nationalen Omroep te laten zijn'.170 De 
Raad verzocht de omroeporganisaties die dinsdag aan het einde 
van de middag spoorslags naar Amsterdam te komen. Dat ge
schiedde en Vogt werd aan een soort kruisverhoor onderwor
pen. Ofschoon het laatste plan van de Radioraad, zoals we ge
zien hebben, een vergaande concentratie inhield, moesten de 
bestaande omroeporganisaties, zij het op zeer bescheiden voet, 
volgens de Raad gehandhaafd blijven. Naast deze eis, die door 
Vogt aarzelend en op de hem kenmerkende breedsprakige wij
ze171 werd ingewilligd, stelde de Raad dat de toekomstige direc
teur-generaal - dat zou dus Vogt worden - uitzendingen tegen 
het koninklijk huis en tegen de joden 'zou weten te verhinde
ren'. Vogts ontwijkende antwoorden wekten bij de Radioraad 
niet het minste vertrouwen dat aan de top van het toekomstige 
omroepbestel de juiste man zou komen te staan; de Raad was 
dan ook aanvankelijk niet bereid de voordracht bij Frederiks te 
steunen. Later kwam de Raad op dit standpunt terug, toen hij 
zijn concentratie-schema zodanig wijzigde dat ook andere om-
roepfunctionarissen daarin een plaats zouden krijgen.172 

De volgende dag, woensdag 27 november, zetten de omroepor
ganisaties hun bespreking, die de vorige dag door het overleg 
met de Radioraad afgebroken moest worden, voort. Zij waren 
het eens dat een nieuwe brief aan de Rundfunkbetreuungsstelle 
geschreven moest worden en wilden tevens de verdeling van de 
directeursfuncties in een door hen gedachte centrale omroepor
ganisatie vaststellen. In een eerste concept, dat die woensdag 
werd opgesteld, werden alle toezeggingen in de eerste brief ge
daan, weer volledig ingetrokken. De bereidheid van het Cen
traal Bureau om een Nederlandse Omroep op te richten, zo 
heette het, 

'isf in diesem Sinne aufzufassen, dass die Gesellschaften eine 
Dach-Organisation schaffen wollen, derer zentralisierende 
Wirkung nur so weit geht, dass jede einzelne Gesellschaft 
auch weiterhin ihr eigenes Programm inhaltlich zusammen
stellen, und die Verantwortung dafür seihst tragen wird'. 

Uitdrukkelijk werd gesteld, 

'dass ein selbständiges Weiterbestehen der einzelnen Pro
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grammgesellschaften in ihren jetzigen Erscheinungsformen 
und mit ihren jetzigen Tätigkeiten, als absolute Bedingung 
für die Verwirklichung unseres Planes zu betrachten ist'. 

De bevoegdheden van de directeur-generaal — dat hoefde thans 
niet meer bij voorbaat Willem Vogt te zijn - werden terugge
draaid en de goedkeuring aan de eventuele invoering van een 
verplichte luisterbijdrage afhankelijk gesteld van de voorwaarde, 
dat de opbrengst daarvan via tussenkomst van de NOZEMA 
onder de omroeporganisaties verdeeld werd op de wijze zoals 
indertijd minister Van Boeyen in zijn wetsontwerp had voor
gesteld.173 

Terwijl NCRV en VARA met dit concept akkoord gingen, was 
het nu Dito die zich tegen verzending ervan verzette. Dito 
meende dat deze openlijke ommezwaai de kans op voortbestaan, 
die de omroeporganisaties in het plan van de Radioraad was 
gegeven, zou vernietigen.174 Om uit de impasse te geraken stelde 
Vogt voor dat het Centraal Bureau zich zonder nadere toelich
ting achter het laatste concentratieplan van de Radioraad zou 
scharen. Met 'algemene instemming' werd tenslotte een, tijdens 
de vergadering door Vogt opgestelde, brief naar Freudenberg ver
zonden die blijkens de inhoud een verduidelijking van het eerste 
schrijven bedoelde te zijn, in werkelijkheid echter van een achter 
vage bewoordingen verscholen koerswijziging getuigde: 

'In Anschluss an unser Schreiben vom 25. November ds. ]. 
beehren wir uns Ihnen mitzuteilen, dass die vier grossen 
Programmgesellschaften nach der Ueberreichung des genann
ten Schreibens an Sie, von einem Schema zur Konzentration 
des Niederländischen Rundfunks Kenntnis genommen haben, 
welches in grossen Linien mit dem von uns überreichten 
Schema übereinkommt, von welchem jedoch feststeht, dass es 
vom Radioraad und von der V.P.R.O. als ein Schema betrach
tet wird, das von diesen Instituten würde eingereicht werden 
können, und für ihre Verantwortung genommen. 
Die Programmgesellschaften haben daher gemeint, dass sie zu 
einer Abwicklung der Angelegenheiten würden beitragen 
können dadurch, dass sie Ihnen gegenüber erklären, dass auch 
sie hinter diesem Schema an Stelle des Ihnen überreichten 
Schreibens vom 25. November und des dem beigelegten Sche
ma stellen, umsomehr weil aus der dem Schema des Radio-
raads beizulegenden Erläuterung für sie hervorgegangen ist, 
dass diese eine Anzahl Verdeutlichungen und Umschreibun
gen der Ausführungs-Massnahmen enthält, welche die Pro
grammgesellschaften auch gerne bei ihrem Schema gegeben 
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hätten, hätte die Zeit dazu nicht gefehlt. Wir vertrauen, dass 
es Ihnen angenehm sein wird zu vernehmen, dass jetzt eine 
Uebereinstimmung über die ganze Linie, die Niederländischen 
behördlichen Stellen einbegriffen, erreicht worden ist.'1™ 

Nu de omroepen elkaar in dit compromis konden vinden en het 
concentratieplan van de Radioraad (waarin de bestaande orga
nisaties op bescheiden voet, waar het de typische levens- en we
reldbeschouwelijke programma's betrof, zouden blijven functio
neren) aanvaard was, kon men het na langdurige discussie ook 
eens worden over de verdeling van de functies in de 'boven
bouw' van de nieuw te creëren Nederlandse Omroep. De kandi
datuur van mr. Bosman werd niet overgenomen, wel de functie 
van een Nederlandse regeringscommissaris voor de omroep, 
waarmee in het plan van de Radioraad de secretaris-generaal 
van Binnenlandse Zaken werd bedoeld.176 Onder Vogt als direc
teur-generaal zou in het schema van de Raad de volgende func
tieverdeling plaatsvinden: economisch directeur Speet, juridisch 
directeur Van der Deure, technisch directeur Tolk van de NCRV, 
programma-directeur voor de sector gesproken uitzendingen Di
to (met als zijn adjunct-directeur de secretaris van de VPRO ds. 
E. D. Spelberg, die thans ook de vergadering van het Centraal 
Bureau bijwoonde), programma-directeur voor de sector muziek 
Bomli,177 propaganda-directeur Pleysier en personeelsdirecteur 
De Vries.178 

De betrekkelijke eensgezindheid die de omroepen in deze func
tieverdeling hadden weten te bereiken, zou op de voornemens 
van de bezetter geen enkele invloed meer uitoefenen. Hoe zijn 
omroepplannen zich de laatste weken binnenskamers ontwik
keld hadden bleek spoedig na die woensdag, waarop de om
roeporganisaties elkaar gevonden hadden, toen de kranten de 
oprichting van het departement van Volksvoorlichting en Kun
sten meldden. Aan het hoofd van dit speciaal met de propagan
da van de nationaal-socialistische idealen en theorieën belaste 
departement, gevormd uit de afsplitsing van de sector kunsten 
van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
en aangevuld met enkele nieuwe afdelingen voor 'volkse cul
tuur' en propaganda, waaronder pers en omroep, kwam de zich 
zeer miskend voelende filosoof en NSB'er Goedewaagen te 
staan.179 

Dr. Tobie Goedewaagen ontmoetten we al eerder als een van de 
eerste sprekers in de begin november gestarte 'NSB-kwartier-
tjes'. Hij studeerde in Utrecht wijsbegeerte en klassieke letteren 
en promoveerde in 1923 — 28 jaar oud - cum laude op een 
proefschrift over De logische rechtvaardiging bij Fichte, Schel-
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Itng en Hegel Door de economische crisis, onder invloed van de 
Hegeliaanse filosofie en door zijn bewondering voor de Duitse 
romantiek ontwikkelde zijn belangstelling zich in nationaal-so
cialistische richting, hij belandde tenslotte in kringen van De 
Waag, maar werd pas in de zomer van 1940 lid van de NSB 
('meikever') Mussert benoemde hem onmiddellijk tot hoofd van 
de afdeling perszaken van het Hoofdkwartier Niet alleen op het 
terrein van de pers, ook voor de cultuurpolitiek in brede zm 
koesterde hij ambitieuze plannen (Nederlandse Kultuurkamer), 
die hij als secretaris-generaal van een zo bij uitstek op het 
'geestelijk welzijn' gericht departement hoopte te kunnen ver
wezenlijken De overheid moest in zijn ogen een bijdrage leve
ren aan het herstel en de opbouw van de eenheid van het Ne
derlandse volk Concreet betekende dit, dat de nationaal-socia
listische overheid door middel van het departement van Volks-
voorhchting en Kunsten moest toezien op een juist gebruik van 
de massamedia van de 'Volksgemeenschap' en in veel ruimere 
mate dan voorheen zelf voorlichting geven, waarbij de feiten 
van een nationaal-socialistische zuurdesem doortrokken dienden 
te zijn Hoe stond in zijn visie de grote verdeeldheid in de om
roep de uitvoering van deze hoogverheven taak in de weg' 
Bundeling tot één Nationale Omroep was voor hem noodzaak 
om te komen tot de vorming van het Nederlandse volk in na
tionaal-socialistische geest en de verbreiding van het Nederland
se volkscultuurleven over de gehele wereld 180 

Wellicht een van de eerste aanwijzingen die Goedewaagen van 
zijn Duitse broodheren ontving, was de opdracht van General-
kommissar Schmidt om in het kader van een 'stärkere staatliche 
Emflusznahme auf allen Gebteten des niederländischen Rund
funkwesens' over te gaan tot de benoeming van een 'Beauftrag
ter fur die Zusammenfassung der Rundfunkvereine', een func
tie waarmee tevens de uitoefening van de omroepcensuur - tot 
dan toe de taak van de Radio-Omroep Controle-Commissie — 
gecombineerd diende te worden Had Schmidt voor deze post 
Dubois op het oog, voor het voorzitterschap van de Radioraad 
achtte hij Van der Vegte de meest geschikte kandidaat181 

Op 12 december kwam een reeks van officiële aanstellingen af 
Met terugwerkende kracht tot 1 december benoemde Goede
waagen, op aandrang van Mussert,182 Van der Vegte183 tot raad
adviseur bij zijn departement - aanvankelijk speciaal belast met 
omroepzaken, enkele maanden later ook met het filmwezen - en 
met ingang van de 12e december tot voorzitter van de Radio-
raad ш Terzelfder tijd benoemde Goedewaagen met ingang van 
de ie van die maand Dubois tot 'Gemachtigde voor de concen
tratie van de radio-omroepvereenigingen in Nederland', wat 
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hem de bevoegdheid verschafte 'al die maatregelen van organi
satorischen of personeelen aard te nemen, welke voor de con
centratie van het Nederlandsche radio-omroepwezen, in het bij
zonder door samenvoeging en ordening van de tot dusverre op 
dit gebied werkzaam zijnde vereemgingen noodig zijn'. De om
roepen werden gehouden 'voor zoover de Heer Ir Dubois zulks 
bepaalt, alle besluiten, respectievelijk elk besluit, vóór de uit
voering daarvan, aan den Heer Ir Dubois ter goedkeuring voor 
te leggen en hun werkzaamheden volgens door den Heer Ir 
Dubois aan te geven richtlijnen te beperken of te staken'185 

De aanzet tot een volledige gelijkschakeling van de omroep, of
ficieel door Goedewaagen naar buiten gepresenteerd om het een 
Nederlands initiatief te doen lijken, was hiermede gerealiseerd 
De rol van de omroeporganisaties werd, daarover het Dubois' 
taakomschrijving, nog minder trouwens zijn autoritaire bevoegd
heden, geen twijfel bestaan tot een marginale gereduceerd 
Ruim drie maanden later zouden ook de omroepen zelf in feite 
geheel van het toneel verdwijnen 

Het lijkt ons nuttig om na deze uitvoerige bespreking van de 
concentratieplarmen in het kort nog eens de hoofdlijnen van de 
geschetste ontwikkeling weer te geven en enkele in het oog 
springende conclusies daaraan te verbinden Allereerst dient dan 
opgemerkt te worden, dat de Radioraad duidelijk het accent leg
de op het bereiken van meer eendracht in het omroepbestel In 
juni kwam dit college met een plan tot oprichting van een 
stichting, waarin alle omroepen als zelfstandige organisaties 
zouden participeren en waarmee samenwerking op langere ter
mijn werd beoogd De Rundfunkbetreuungsstelle vond dit plan 
al te vrijblijvend De beoogde samenwerking diende volgens de
ze instantie veel verder te gaan de omroeporganisaties moesten 
hun programma-autonomie grotendeels prijsgeven, er mocht 
geen financiële band meer tussen ledenaanhang en omroepen be
staan, Dubois moest voorzitter en de Radioraad het uitvoerend 
orgaan van de nieuwe stichting worden De lancering van het 
plan van secretaris-generaal Van Poelje heeft er sterk toe bijge
dragen dat de Radioraad opnieuw het initiatief nam om een 
vorm van samenwerking in de omroep te introduceren Van 
Poelje wilde door opheffing van de bestaande omroeporganisa
ties tot een nieuwe eenheidsomroep komen, een denkbeeld dat op 
fel verzet van de Radioraad stuitte De Raad kwam m augustus 
met een plan, dat ovengens een nadere uitwerking van zijn eer
der geventileerde ideeën betrof Slechts zeer ten dele kwam dat 
plan aan de wensen van de bezetter tegemoet De autonomie van 
de omroeporganisaties en hun band met de eigen ledenaanhang 
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bleven overeind Alleen de kandidatuur van Dubois was over
genomen, maar diens vrijheid van handelen zou toch onder 
sterke controle van zijn medebestuurders (die immers uit de 
besturen van de omroeporganisaties gerecruteerd dienden te wor
den) komen te staan 
Dit alles ging de bezetter (uiteraard) met ver genoeg Als reac
tie op het getalm van Nederlandse zijde gmg hij zich vanaf de 
maand augustus steeds intensiever met de concentratie van het 
omroepbestel bemoeien Zijn beleidsvoornemens kregen op es
sentiële onderdelen steeds vastere vorm het Nederlandse om
roepbestel diende in de vorm van een staatsomroep opgezet te 
worden, de invoering van een verplichte luisterbijdrage moest 
de omroeporganisaties ook in financieel opzicht overbodig ma
ken en Dubois zou als directeur het geheel gaan leiden De be
zetter trachtte in augustus dit beleid via de PTT te laten uit
werken Kennelijk hechtte men eraan dat een in de geest van de 
Duitse voornemens uitgewerkt concentratieplan van Nederland
se kant op tafel werd gelegd Maar evenals de Radioraad ont
wierp ook de directeur-generaal van de PTT, Damme, een plan 
waarin de vijf omroeporganisaties zouden blijven bestaan, zij 
het dat door de inning van de luisterbijdrage via de NOZEMA 
de financiële band tussen omroeporganisaties en ledenaanhang 
zou verdwijnen Het is met verwonderlijk, dat ook Dammes 
voorstel geen genade bij de bezetter kon vinden Opnieuw werd 
er naar een andere Nederlandse instantie overgeschakeld, dit
maal naar de Radioraad die in de tweede helft van september 
de opdracht kreeg de invoering van een verplichte luisterbijdra
ge m een regeling nader uit te werken Nog diezelfde maand 
kwam de Raad met een voorstel dat, evenals het ontwerp van 
ir Damme, voorzag in de inning van die bijdrage via de NO
ZEMA Maar ook nu bleef een reactie van Duitse zijde achter
wege De Radioraad spande zich in om in een laatste poging zo
ver mogelijk aan de wensen van de bezetter tegemoet te ko
men, een einde het omroepbestel uit handen van de nationaal-
socialistische machthebbers of hun Nederlandse adepten te red
den Het tweede en tevens laatste plan dat de Raad tegen eind 
oktober opstelde, was gericht op een vergaande integratie van 
de omroeporganisaties in een stichting onder de eenhoofdige 
leiding van een directeur-generaal De omroeporganisaties zou
den nog slechts als onderafdelingen van een centrale program-
madienst fungeren Voor hun uitzendingen zouden zij over een 
van de twee zenders de beschikking knjgen De andere zender 
zou een algemeen programma brengen dat door de stichting 
verzorgd zou worden 
Toen aan Duitse kant emd oktober het te voeren omroepbeleid 
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formeel rond was (Glasmeier had zijn fiat gegeven aan de op
heffing van de omroeporganisaties en de oprichting van een 
Nederlandse staatsomroep - naar het voorbeeld van de Reichs 
Rundfunk Geseilschaft - onder leiding van Dubois) trachtten 
AVRO en KRO Dubois' benoeming te doorkruisen. Namens het 
Centraal Bureau voor den Omroep stelden zij Vogt kandidaat 
voor de functie van directeur-generaal in het jongste concen-
tratieplan van de Radioraad. Bosman zou in het nieuwe om
roepbestel tot secretaris-generaal benoemd moeten worden. Na
dat de brief met deze voordracht al bij de Rundfunkbetreuungs-
stelle was afgegeven en toen pas de inhoud ervan bij NCRV en 
VARA bekend raakte, viel het Centraal Bureau in twee kampen 
uiteen. NCRV en VARA kwamen tegen deze door hen als een 
overval beschouwde handelwijze van hun partners in het ge
weer. AVRO en KRO zouden, zo zagen VARA en NCRV het, 
bij voorbaat een dominerende positie in het nieuwe bestel gaan 
innemen. Laatstgenoemde verenigingen hadden zich al eerder 
tegen een dergelijke machtsconcentratie moeten wapenen, toen 
Bosman adjunct-secretaris van het Centraal Bureau werd. Vogt 
zou bovendien met vergaande bevoegdheden worden bekleed 
т . п . waar het ging om de zeggenschap over materieel en perso
neel van de omroeporganisaties. Tenslotte klonk in de brief een 
uitermate tegemoetkomende houding tegenover de nationaal-
socialistische machthebbers door. 

Weer was het de Radioraad die de zaak voor de omroeporgani
saties trachtte te redden door in zijn concentratieplan op voorstel 
van AVRO en KRO Vogt als directeur-generaal bij de secretaris
generaal van Binnenlandse Zaken, Frederiks, ter benoeming 
voor te dragen, nadat de Raad er zich van vergewist had dat 
ook leidinggevende personen van de andere omroeporganisaties 
in onderling overleg daarin een plaats zouden krijgen. Dit 
maakte voor de partners van het Centraal Bureau de weg vrij 
om zich tegenover de Rundfunkbetreuungsstelle in een brief van 
eind november achter het concentratieplan van de Radioraad te 
stellen. Toen ook de verdeling van de directeursfuncties tussen 
de omroeporganisaties (inclusief de VPRO) geregeld was, stond 
de bezetter juist op het punt om via secretaris-generaal Goede-
waagen van het nieuwe departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten aan zijn concentratieplarmen uitvoering te geven. 
De omroepen waren door hun krampachtige pogingen om hun 
organisaties in stand te houden, hun lankmoedige houding en 
opportunistische aanpassingswil en door hun onderlinge afgunst 
en rivaliteit niet in staat tegenover de Duitsers één lijn te trek
ken. Daardoor kwam het dat zij, in plaats van een gemeen
schappelijk afweerfront te vormen, de bezetter uiteindelijk een 
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goed functionerend omroepbestel in handen speelden De Duit
sers gingen bij die overname, zoals we gezien hebben en in het 
navolgende nog genoegzaam zal blijken, uiterst tactisch en ge
leidelijk — via Nederlandse stromannen — te werk 
Gedurende het eerste halfjaar van de bezetting valt een ver
scherping m de betrekkingen tussen de grote omroeporganisa
ties waar te nemen Daarbij vonden AVRO en KRO elkaar ten
slotte min of meer als bondgenoten, zij het ieder uit verschil
lende motieven BIJ de AVRO was het Willem Vogt die voor 
'zijn' omroep de kans schoon meende te zien haar tot 'nationale 
omroep' te promoveren Daarmee nep hij een wereld van reeds 
voor de oorlog bestaande omroepgevoehgheden op Dit streven 
naar alleenheerschappij in de omroep was bij hem dodelijke ernst 
en is dat gebleven tot het tijdstip waarop de Duitsers met de 
aanstelling van Dubois door alle concentratieplannen van Ne
derlandse makelij een forse streep zetten 1M Vogts streven bracht 
de KRO-voormannen Dito en Speet in het geweer Ook zij hiel
den vanaf het begm van de bezetting rekening met een reor
ganisatie van het omroepbestel in de richting van een eenheids-
omroep Hun actie was er vooral op gericht een rol in een der
gelijke eenheidsomroep te spelen die, zo dachten zij aanvanke
lijk, door de bezetter gecreëerd zou worden Met dat doel voor 
ogen voerden zij hun aanpassingspolitiek, hun meer dan loyale 
samenwerking met de bezetter, eerst toen zij in de verwachting 
leefden dat de Duitsers zelf het omroepbestel zouden reorganise
ren, later vooral via mr Bosman, toen het erop leek dat die reor
ganisatie vanuit het bestaande omroepbestel tot stand zou ko
men 1 β 7 

Zowel bij de AVRO als de KRO lag het eindpunt bij de Duitse 
bezetter Het is wellicht dit opdoemende perspectief geweest, 
gevoegd bij de integere - maar achteraf gezien toch wel naïe
ve - bedoelingen van de Radioraad om de omroep naar Neder
landse maatstaven organisatorisch te stroomlijnen tot behoud 
van de geestelijke vrijheid en verscheidenheid in de ether, dat 
de leidende functionarissen van de andere omroepen tenslotte 
hun partners niet loslieten en hen - maar met minder ook 
zichzelf - bonden in een organisatie waarvan in feite mets 
vaststond, behalve dan de verdeling van de functies Imaginaire 
functies 
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Hoofdstuk 4 

De concentratie van het omroepbestel: 
december 1940 - maan Ί94Ί 

Dubois : gemachtigde voor de concentratie van de omroepvereni
gingen. De lezer heeft hem, die in deze 'hoge' functie werd be
noemd,1 in de vorige hoofdstukken vrijwel voortdurend ont
moet. Hoewel hij in zijn belangrijkste functies, eerst als direc
teur van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek en later van 
het semi-overheidsbedrijf NOZEMA, eigenlijk slechts zijdelings 
bij de omroep betrokken was - de private omroeporganisaties 
vormden immers de kern van het bestel - speelde Dubois op 
het omroeptoneel niet bepaald een figurantenrol. Een hoofdrol 
soms? Beslist niet, evenmin - zoals we nog zullen zien - een 
heldenrol in de gebeurtenissen die nog zullen volgen. 
Antoine Dubois, in 1887 in de textielstad Almelo geboren waar 
zijn vader belastinginspecteur was,2 hebben we leren kennen 
als een man wiens denkbeelden en strevingen, doorzichtig en 
voorspelbaar als zij waren, geheel in het teken van een 'natio
nale omroep' stonden. Steeds weer opnieuw zocht hij naar we
gen om wat hij als de beste omroeporganisatiestructuur be
schouwde, gerealiseerd te krijgen. 
Nadat hij al in 1919 tevergeefs voor het verwerven van een 'al-
gemeene en uitsluitende' zendmachtiging geijverd had,3 slaagde 
hij er in 1928 in om drie van de vier grote omroeporganisaties 
in een permanent contactorgaan, het Comité van Omroepver-
eenigingen, samen te brengen. De AVRO als 'algemene' omroep 
sloot zich niet bij dit gezelschap van 'sectarische' omroepen aan. 
In zijn functie van voorzitter van dit comité trachtte Dubois 
ook toen zijn ideeën over een nationale omroep als eenheidsor
ganisatie bij de overheid ingang te doen vinden. De oprichting 
van het Comité was nauwelijks een feit of Dubois stuurde de 
met het omroepbeleid belaste minister van Waterstaat, mr. H. 
van der Vegte, een 'Ontwerp van de interne organisatie, de 
technische opzet en de begrooting van een nationalen omroep'. 
Het omroepbestel diende onder een eenhoofdige leiding geplaatst 
te worden, terwijl de verscheidenheid naar confessionele en poli
tieke richting in de opbouw van de belangrijkste afdeling, die 
voor de programmavoorbereiding en -uitvoering, tot uitdruk
king kon worden gebracht.4 De regering had evenwel andere 
plannen, die in 1928 in de reeds vermelde aanvulling van de 
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Telegraaf- en Telefoonwet en vooral in het Zendtijdbesluit van 
1930 hun beslag kregen en waardoor het omroepbestel definitief 
werd opgenomen in het verzuilde patroon, de afzondering 
scheppende organisatorische kaders, van de Nederlandse samen
leving. 
Wat voor Willem Vogt geldt kan ook van Dubois gezegd wor
den: als technocraat ontging hem ten enenmale het belangrijke 
aspect van het nieuwe massamedium als sociaal en cultureel 
werktuig en als emancipatorisch wapen in handen van bevol
kingsgroepen die op maatschappelijk en politiek terrein gesloten 
fronten vormden. Niet dat Dubois de invloed en betekenis van 
de radio volledig onderschatte, maar die was bij hem beperkt tot 
het culturele gebied, nl. tot de verspreiding van, wat we nu 
zouden noemen, elitaire produkten van kunst en cultuur. De 
radio, schreef hij in 1933, oefent 'reeds een grooten socialen 
invloed' uit, maar 

'dit geschiedt niet alleen, ja, zelfs niet in de eerste plaats door 
het houden van lezingen en voordrachten met leerrijke strek
king, doch het geschiedt veel beter en tevens ongemerkter in 
den vorm van het geven van het goede en het schoone, waar
door de bevolking niet alleen oog krijgt voor dit goede en 
schoone, doch tevens afgehouden wordt van het minder goe
de. Zoo is bijv. het gevoel voor muziek bij de Nederlandsche 
bevolking belangrijk gestegen. De vroegere beruchte straat-
deuntjes hoort men slechts zelden op straat zingen of fluiten. 
Het cafébezoek, vooral ten plattelande, is afgenomen.'5 

Zijn oppervlakkig betoog mondde uit in de constatering, dat 
juist 'in deze tijden van beroering en onrust' (De Zeven Pro
vinciën!) de regering van een sterk wapen als de radio gebruik 
moest kunnen maken 'om het volk het nodige zelfvertrouwen en 
de nodige rust te geven, om deze tijden zonder woelingen en 
schokken te boven te komen'.6 Het Nederlandse omroepbestel 
moest in één hand, in die van het regeringsgezag, geconcen
treerd worden. 
Onvermoeibaar om de overheid in steeds wisselende toonaarden 
tot vergaand ingrijpen aan te sporen en de onderlinge strijd, 
'zowel om den invloed bij de Regcering als om de gunst van 
den luisteraar', in de omroep te laken,7 joeg Dubois steeds meer 
omroepbestuurders tegen zich in het harnas. Terwijl de omroe
pen, niet in het minst door hun wassende aanhang van leden en 
abonnees, zich gaandeweg vaster in het bestel nestelden, werd 
Dubois steeds meer een Einzelgänger, die in het buitenland, met 
name via zijn werk in de Union Internationale de Radiodiffu-
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sion, door zijn bekwaamheid, diplomatieke aanleg en hoofse 
manieren weliswaar een enorme reputane en sympathie wist 
op te bouwen, maar door de heersende machten in de binnen
landse omroep, waar hij eens zo nauw bij betrokken was ge
weest, slechts om zijn technische kennis en ervaring geaccep
teerd werd. 
Technische bekwaamheden bezat Dubois ongetwijfeld. Zijn eer
ste opleiding in de radiotelegrafie en -telefonie kreeg hij, na 
een studie aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Wil
lemsoord, bij de Marine Radio Dienst in Amsterdam.8 Korte 
tijd later verliet hij de militaire dienst, stak een klein vermogen 
dat hem door de dood van zijn vader was toegevallen, in zijn 
studie in Delft en rondde die in 1914 met het kandidaatsexamen 
af. In datzelfde jaar, bij het uitbreken van de Eerste Wereld
oorlog, nam hij weer vrijwillig dienst in het Nederlandse leger 
en werd hij in de rang van luitenant ter zee tweede klasse bij de 
militaire censuur op het radiostation Scheveningen geplaatst. 
Toen daar enkele mobiele radiostations werden gebouwd nam 
hij uit liefhebberij daaraan deel. Zijn technische kennis bleef 
niet onopgemerkt. Spoedig voerde hij het commando over de 
radiotelegrafische dienst van de gemobiliseerde landmacht en 
werd hij belast met de bouw van radiostations voor verschillen
de verdedigingsforten en van zenders en ontvangers voor vlieg
tuigen. Maar ook enkele grote Nederlandse scheepvaartmaat
schappijen kregen zijn kwaliteiten op het gebied van de infor-
matietransmissietechniek in het vizier en polsten hem voor de 
functie van directeur van een door hen op te richten fabriek 
voor de produktie van radiozend- en ontvangapparatuur voor 
de koopvaardijvloot. 
Nog tijdens de oorlog, eind 1917, werd de 30-jarige ambitieuze 
Dubois directeur van een joint-venture, de Ncderlandsche Sein-
toestellen Fabriek. Hij bouwde op het fabrieksterrein in Hilver
sum een zendmast en de particuliere omroep was geboren: na 
een experimentele periode ontstond uit Dubois' initiatief tot op
richting van een comité ter verzorging van radio-uitzendingen 
in 1924 de Hilversumsche Draadlooze Omroep. Van deze HDO 
werd Willem Vogt de belangrijkste stimulator en organisator 
die met zijn vroegere directeur (Vogt was aanvankelijk als ver-
koopchef in dienst van de NSF) in conflict kwam, toen Dubois 
de nog beschikbare zendtijd op de NSF-zender aan andere ge
gadigden, nl. de inmiddels opgerichte omroeporganisaties van 
confessionele en politieke signatuur, verhuurde. Toen Dubois in 
1926 begon met de bouw van een tweede omroepzender (Hui
zen), die voor KRO en NCRV bestemd was en daarmee beide 
omroepen met kapitaal van de NSF een comfortabele positie in 
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de ether verschafte, was de breuk tussen hem en Vogt compleet. 
De AVRO weigerde daarna toe te treden tot het Comité van 
Omroepvereenigingen, niet alleen omdat - zoals reeds vermeld 
- zij daarmee op voet van gelijkheid met haar zusterorganisa
ties rond de tafel zou komen te zitten, maar ook omdat Dubois 
het was die dit overlegcollege zou presideren. Eerst in 1935 
maakte de benoeming van Dubois tot directeur van de n.v. 
Nederlandsche Omroep Zender Maatschappij, een benoeming die 
door de AVRO fel bestreden werd, voor deze vereniging mede 
de weg vrij om tot het Comité, dat toen tegelijk in Centraal Bu
reau voor den Omroep in Nederland herdoopt werd, toe te tre
den. Dubois had inmiddels, na een meningsverschil met zijn 
raad van commissarissen over het te voeren bedrijfsbeleid, ont
slag genomen als directeur van de NSF; hij had zijn door de 
mobilisatie onderbroken studie in Delft weer opgevat en slaagde 
daar in 1931 voor het examen van electrotechnisch ingenieur. 
In de periode die hij bij de NOZEMA doorbracht ontstond een 
kloof tussen Dubois en degenen op wier steun hij steeds had 
kunnen rekenen en wier Comité hij zo lange tijd had voorge
zeten. Als NOZEMA-directeur onderhield hij nauwe contacten 
met Gerbrandy en Enserinck die zijn streven om elke opening 
naar een nationale omroep te benutten ondersteunden. 
Het getij voor de omroeporganisaties begon in de late jaren 
dertig, zoals we gezien hebben, te kenteren. Hun programmabe
leid ondervond steeds meer openlijke kritiek, omdat hun onder
linge animositeit, een erfenis van vele jaren, een zinvolle pro
grammacoördinatie verhinderde. De benodigde gelden voor de 
allerwegen noodzakelijk geachte Nederlandse wereldomroep 
konden zij niet opbrengen, hetgeen na een lang gevecht voor 
hun toekomstige positie in deze sector uiteindelijk leidde tot een 
ingewikkeld luisterbijdrage-ontwerp van minister Van Boeyen. 
Tenslotte was er nog het belangrijke feit, dat de ledenaanhang 
van de omroepen, ondanks de groeiende verkoopcijfers van ra
diotoestellen, zich in de tweede helft van de jaren dertig duide
lijk stabiliseerde. Waar de omroeporganisaties door wat men 
zou kunnen noemen 'externe' factoren al sterk in het defensief 
werden gedrongen, voelden zij, in die bedreiging eensgezind, el
ke poging om het bestel zelf ter discussie te stellen of daarin 
bepaalde wijzigingen te brengen, als een aanslag op hun orga
nisaties zelf. Het was vooral Dubois van wie de omroepen in 
dit opzicht niet veel goeds verwachtten en op wiens persoon 
hun defensieve reacties met name gericht waren. 
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Dubois en de NSB 

Toen in de eerste maanden van de bezetting de concentratie
tendens zich ook tot de omroep uitstrekte, was het dan ook niet 
Dubois naar wie de voorkeur van de omroeporganisaties uit
ging om hen naar meer samenwerking en eenheid te leiden. 
En Dubois op zijn beurt zocht voor zijn streven andere wegen, 
die hem tenslotte bij de bezetter en diens Nederlandse nationaal-
socialistische handlangers deden belanden. Hun ideeën over de 
inrichting van het omroepbestel liepen immers parallel aan de 
zijne. Als gemachtigde voor de concentratie van de omroeporga
nisaties kon hij zich vrijwel onbelemmerd gaan wijden aan de 
totstandkoming van een onder sterke overheidscontrole staande 
omroep. Door de aanvaarding van deze benoeming - voor de 
buitenwereld afkomstig van Goedewaagen, maar in feite door 
Seyss-Inquart en Schmidt gedicteerd' - speelde hij de heersende 
machten van dat ogenblik geweldig in de kaart. Was Dubois 
dan, zelf geen NSB-lid noch behept met nationaal-socialistische 
sympathieën,10 een dappere opportunist? 
In Dubois ontmoeten wij een naar onze indruk sterk gesloten 
man met een grote voortdurende behoefte aan erkenning van 
zijn persoon, bekwaamheden en verdiensten, een behoefte waar
in hij steeds is gefrustreerd waar het de omroep betreft, omdat 
hij er niet in slaagde zijn 'nationale omroep' over de smalle 
wegen van het verzuilde omroepland te loodsen. Maar nu zou 
hij dan eindelijk de gelegenheid krijgen zijn inzichten te reali
seren. In zoverre de bezetter of het nationaal-socialisme van 
Duitse of Nederlandse makelij daarbij om de hoek kwam kij
ken, zag hij dit wellicht als inherent aan de heersende 'gewijzig
de omstandigheden'. De uitvoering van zijn denkbeelden over 
een nationale omroep beschouwde hij in ieder geval als een a-
politieke en neutrale daad: zijn remedie tegen alle omroep (poli
tieke) kwalen en gebreken was in zich goed noch kwaad, de uit
werking ervan daarentegen slechts heilzaam voor land en volk. 
'Das Ziel aller Masznahmen', schreef de bezetter hem, 'die Sie 
auf dem Gebiet des niederländischen Rundfunkwesens treffen 
werden, ist die Vorbereitung für die Errichtung eines einheitli
chen niederländischen staatlichen Rundfunks.'11 Een Nederlandse 
staatsomroep. 
In de ogen van Dubois moet dit een volstrekt neutrale opdracht 
zijn geweest. Deze veronderstelling ligt te meer voor de hand 
wanneer men ziet dat Dubois aan de aanvaarding van de functie 
van gemachtigde tegenover de Duitsers enkele voorwaarden ver
bond die naar onze mening het voor hem neutrale karakter 
daarvan veilig dienden te stellen. Zo wilde hij dat de vrijheid 
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van godsdienst in de radio behouden bleef, er geen uitzendin
gen tegen het koninklijk huis of de joden zouden plaatsvinden, 
noch nationaal-socialistische propaganda werd uitgezonden ('de 
omroep zou niet leiden doch weerspiegelen wat in het volk ge
groeid was').12 Dat waren bepaald geen onbelangrijke voorwaar
den. Maar in het licht van de wetenschap dat hij secretaris
generaal Goedewaagen 'dienstlich unterstellt' was,13 dat hij 
moest handelen in overeenstemming met de richtlijnen die raad
adviseur Van der Vegte hem zou geven, dat hij zich verder bij 
'principieele beslissingen' vooraf diende te verzekeren van de 
instemming van deze topambtenaar en aan hem ook over de 
uitvoering van zijn taak verantwoording schuldig was,14 was 
het - ingekapseld als hij was door deze NSB'ers en hun knech
ten - op zijn minst naïef van hem te veronderstellen, dat aan 
deze voorwaarden, waarvan overigens de nationaal-socialisti
sche propaganda reeds door de 'NSB-kwartiertjes' in de ether 
aanwezig was, integraal de hand zou worden gehouden. Dubois' 
geweten was blijkbaar gesust. Trouwens, had hij niet aan voor
aanstaande vaderlanders gevraagd of hij de aangeboden functie 
kon accepteren? Een van hen, de algemeen secretaris van het 
hoofdbestuur der PTT en tevens vice-voorzitter van de NOZE-
MA, mr. J. F. van Royen, zou hem, volgens de bewoordingen 
van Dubois, gezegd hebben dat het 'van de grootste importan
tie was, dat de aard en het karakter der uitzendingen behouden 
bleven en dat, indien en zoolang zulks gewaarborgd bleef, het 
onverstandig was de NSB vrij spel te geven, hetgeen toch hierop 
neer zou komen, dat bij het reeds bestaande nadeel van de ont
binding der omroepvereenigingen het euvel van een wijziging 
van den Omroep in nationaal-socialistischen geest gevoegd zou 
worden'.15 Gesteld, dat datgene wat Dubois Van Royen in de 
mond legde waar is, dan vragen wij ons toch nog af of hij deze 
en andere adviseurs van alle relevante gegevens in kennis heeft 
gesteld, met name van zijn ondergeschiktheid - meer dan een 
'euvel' — aan vooraanstaande NSB'ers als Goedewaagen en Van 
der Vegte. Bovendien is het tijdstip waarop Dubois zijn advi
seurs geraadpleegd heeft (voor of na de instelling van het de
partement van Volksvoorlichting en Kunsten en het bekend 
worden van de Duitse omroepplannen) van kardinaal belang, 
indien men die adviezen in de beoordeling van zijn gedrag wil 
betrekken.16 

Dubois aanvaardde dus onder de genoemde voorwaarden de 
functie van gemachtigde, maar was het voor hem dan geen te
ken aan de wand, dat in de tweede helft van december de leden 
van de verschillende omroepcommissies niet zonder verontwaar
diging over het beleid van de bezetter hun ontslag indienden? 
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Toen De Gaay Fortman vernam, dat raadadviseur Van der Veg-
te ook tot voorzitter van de Radioraad benoemd was, legde hij 
als eerste van dit college op 17 december zijn functie neer,17 

spoedig gevolgd door de Indie Programma Commissie18 die en 
bloc aftrad. Ook de Radio-Omroep Controle-Commissie stelde, 
op initiatief van secretaris Ensermck ('het komt mij voor, dat de 
Radio-Omroep Controle-Commissie het onder de gegeven om
standigheden aan haar eer verplicht is haar taak neer te leg
gen'),19 haar mandaat ter beschikking, omdat Dubois door Goe-
dewaagen immers tegelijk met zijn benoeming tot gemachtigde 
en vooruitlopend op de totstandkoming van het staatsomroepbe-
dnjf belast was met het toezicht op de inhoud van de program
ma's 20 Deze commissie had overigens al in juni, op een sugges
tie van secretaris-generaal Fredenks om de controle op de om
roepprogramma's in één hand te verenigen, geweigerd vertegen
woordigers van de bezetter in haar midden op te nemen 21 Toen 
Goedewaagen op 30 december met enkele beschikkingen aan het 
bestaan van de Radioraad - de benoeming van Van der Vegte 
bleek dus een kortstondige te zijn - en de andere colleges een 
einde maakte, 'zulks met ingang van 1 januari 1941' heette het 
hardnekkig, was dat dan ook slechts ambtelijke formaliteit.22 

De leden van deze commissie waren er inmiddels van overtuigd, 
dat hun, de voorwaarden van Dubois ten spijt, weinig of geen 
ruimte zou worden gelaten hun werkzaamheden naar goed-Ne
derlandse principes voort te zetten Dat bleek al zonneklaar, 
toen aan de vooravond van Kerstmis in een gezamenlijke bespre
king tussen omroeporganisaties en Rundfunkbetreuungsstelle, 
waarbij ook Dubois aanwezig was, Taubert onomwonden stelde 
dat de omroepfunctionanssen moesten begrijpen 'dat loyaliteit 
positieve medewerking veronderstelt en met alleen een 'dulden'.' 
Nationaal gezien, sprak hij, 'was de omroep in Nederland a-po-
litiek, dit kan zoo niet blijven. De Omroep moet den weg be
reiden, opdat Nederland na den oorlog in het groóte Europeesche 
verband onder leiding van de as-mogendheden zijn plaats zal 
kunnen innemen en zijn medewerking in den geest van den 
nieuwen tijd zal kunnen verleenen ^ 3 Zag Dubois dan wel mo
gelijkheden het nieuwe staatsomroepbedrij f buiten de nationaal-
socialistische invloed te houden? Bij de aanvang van zijn werk
zaamheden moest hij echter al ervaren hoe klein de marge van 
zijn handelen was. Half december reeds stuurde Van der Vegte 
Freudenberg een brandbrief, waarin hij ertegen protesteerde 'dasz 
nur Herr Dubois Vorschlage machen darf über die Besetzung 
der wtchtigen Posten des neuen Rundfunks, und dasz wir im 
Departement uns begnügen mussen mit Ablehnung oder Be
willigung'. Van der Vegte hennnerde hem eraan, dat bij het ma-
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ken van de reorganisatieplannen juist benadrukt was, 'dasz an 
den wichtigen Stellen wie Programmdirektor und Personalchef 
N.S.B.er zu ernennen seien'.** En Goedewaagcn schreef hij over 
deze zaak: 'Wij moeten hier voet bij stuk houden, er zijn reeds 
tekenen, dat de Heer Dubois er onder uit wil.'25 Enkele maanden 
later maakte Van der Vegte Dubois erop attent, dat zich onder 
de sollicitanten naar de vacatures voor omroepmusici personen 
bevonden 'die voorheen om politieke redenen bij de afzonder
lijke omroepvereenigingen werden geweerd'. Hem werd te ver
staan gegeven, 'dat volgens afspraak met de Duitsche Autoritei
ten, bij overigens gelijke capaciteiten aan leden der Nationaal 
Socialistische Beweging de voorkeur moet worden gegeven'. De 
raadadviseur was er bij voorbaat van overtuigd, dat juist onder 
die sollicitanten zich zeker bruikbare krachten bevonden.26 Op 
16 december had Van der Vegte de vertegenwoordigers van de 
vijf omroeporganisaties verzekerd, dat hun werk niet tevergeefs 
was geweest. 'Er is een goede basis gelegd, waarop we het nieu
we huis van den Nederlandschen Omroep met eere zullen kun
nen optrekken.' Dat huis moest zoveel mogelijk door partij
genoten worden bewoond. Er was meer, want zijn zorg strekte 
zich ook uit tot het terrein van de 'algemeene volksvoorlichting', 
meer bedoeld als een spécialité de la maison. Daaraan had het 
voordien nogal ontbroken: 

'Ik denk daarbij b.v. aan de belichting van de toestand bij 
onze oostelijke buren en over anti-propaganda ten opzichte 
van het nationaal-socialisme. Hierdoor is veel kwaad gesticht 
en op ons rust de plicht er met alle krachten aan mee te wer
ken de menschen alles in zijn ware proporties te laten zien. 
(.. .) Geen plaats wordt ingeruimd voor afbrekende critiek 
of wederzijdschen strijd, slechts datgene wordt gegeven wat 
opbouwend werkt en waardoor de goede instincten in ons 
volk gestimuleerd worden. Het zal de taak zijn van de af-
deeling voor den radio van het Departement voor Volksvoor
lichting om lijn en richting aan de programma's te geven. 
Daarom zal de programma-afdeeling van den nieuwen om
roep rechtstreeks beïnvloed worden vanuit het departement.'27 

De NSB was niet van plan het veroverde terrein prijs te geven. 
Integendeel, naar buiten moesten quasi zelfverzekerde commen
taren juist de indruk wekken, dat in de 'nieuwe orde' de zeg
genschap over de radio voortaan de nationaal-socialisten toebe
hoorde. Hoe juichte niet Musserts Nationale Dagblad toen 
Seyss-Inquart eind december zo verrassend voortvarend de weg 
baande naar die ene nationale omroep door bij verordening de 
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omroeporganisaties via onteigening van de NOZEMA het eigen
dom van hun radiozenders te ontnemen en de basis voor de in
voering van een verplichte luisterbijdrage te leggen, teneinde 
de financiering van een nieuwe omroep veilig te stellen :28 

'Thans krijgt Nederland eindelijk de zoozeer gewenschte ra-
dio-eenheid en een radio-luisterregeling, die het mogelijk zul
len maken het werk aan den opbouw van onzen radio-om
roep, na tien jaar onderbreking,2' voort te zetten. Mag het al 
wat spijtig zijn, dat Nederland ook in 1940 uit zich zelf nog 
niet de kracht had tot ordening van het radiowezen te komen 
en de maatregel uit moet gaan van een bezettende overheid, 
het stemt tot blijdschap, dat het kameraden van de N.S.B, zijn 
die, met anderen, de nieuwe regeling voorbereidden en die 
den gereorganiseerden omroep verder zullen leiden. Een ka
meraad was het — in de persoon van ir. Van der Vegte - die 
de nieuwe maatregelen door een interview en een radio-praat
je bij ons inleidde en een kameraad — dr. Goedewaagen - zal, 
als secretaris-generaal van volks voorlichting, uiteindelijk ver
antwoordelijk zijn voor het groóte programma, dat de staats
radio in de toekomst zal gaan geven.'30 

Door de benoeming van twee vooraanstaande 'kameraden' kon 
het niet anders of de omroep zou naar nationaal-socialistische 
principes geordend worden. Zo dacht, of beter: betoogde Het 
Nationale Dagblad. Niet zonder grond. Had Goedewaagen 
niet vlak na zijn benoeming tot secretaris-generaal gezegd, dat 
ook voor de radio 'belangrijke wijzigingen' noodzakelijk waren? 
Eind november al stond het in de krant: 

'Het particularisme, ook in de radiowereld, waarin iedere 
volksgroep haar eigen opvattingen had en met enorme ver
spilling van geld en arbeidskracht meer haar aanhangers dan 
de Nederlandse volksgemeenschap diende, is, wanneer we de 
wereld uit het nieuwe gezichtspunt van de organische samen
hang bekijken, niet meer te handhaven. Ook hier zullen on
getwijfeld maatregelen moeten worden genomen, die werken 
in de richting van een totale heroriëntering. Mijn aandacht 
. . . is in het bijzonder ook op een verheffing van het peil 
gericht, in zoverre, dat de radio veel meer in nationaal-op
bouwende zin werkzaam zal moeten zijn.'31 

Tenslotte gaf ook Van der Vegte, die zich in dit soort zaken ge
prononceerd kon uiten, eind december nog eens, maar nu pu
bliekelijk, een uiteenzetting over zijn denkbeelden en bedoelin-
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gen. Tegenover een redacteur van het ANP liet de raadadviseur 
over zijn beleidsintenties geen misverstand bestaan: 

'Met het besluit de omroep onder te brengen bij het nieuwe 
departement van Volksvoorlichting wordt radicaal met de tot 
nu toe gevolgde richtlijn gebroken. De Staat is in de eerste 
plaats verantwoordelijk voor hetgeen de omroep brengt. Niet 
door middel van een negatieve contrôle, doch slechts door 
maatregelen van opbouwenden aard, door het geven van 
richtlijnen en het direct beïnvloeden van de berichtgeving. 
(.. .) De omroep zal geregeld gebruikt worden om de luiste
raars van allerlei zaken op de hoogte te brengen. In de eerste 
plaats denk ik hierbij aan het scheppen van beter begrip voor 
de nieuwe gedachten die dezen grootschen tijd, waarin we 
leven, beheerschen en het bewerkstelligen van een betere ver
houding tot onze oostelijke naburen. We weten, dat er ten 
opzichte van beide punten grove misverstanden bestaan en 
het is voor ons land een levensbelang, dat hier op de snelste 
wijze klaarheid geschapen wordt.'32 

Wat Het Nationale Dagblad zo tot blijdschap stemde, namelijk 
dat 'kameraden van de N.S.B.' de gereorganiseerde omroep ver
der zouden gaan leiden om de 'nieuwe geest' door middel van 
de radio te propageren, verleidde niet alleen De Volkskrant tot 
een bits commentaar ('De N.S.B, zal thans naast de straat ook 
de radio 'veroveren'. Ook hier is niets tegen, mits zekere even
redigheid worde betracht en in het oog worde gehouden, dat aan 
de N.S.B, niet het monopolie van de nieuwe gedachte be
hoort'),33 maar ook de Rundfunkbetreuungsstelle. Aan de wijze 
waarop de spreekbuis van de NSB de Duitse omroepmaatregelen 
in haar voordeel interpreteerde, had Freudenberg aanstoot ge
nomen. Aan Van der Vegte liet hij weten het 'untragbar' te 
vinden, dat de omroep 'zu einem Streitinstrument der Parteien 
gemacht wird', een standpunt dat hij al eerder, bij de zendtijd-
aanvraag van de Nationale Omroep geventileerd had. De raad-
adviseur(!) moest 'entsprechende Masznahmen' treffen om aan 
deze ongewenste toestand een einde te maken. Freudenberg had 
echter nog meer op het hart: 

'Ebensowenig wie eine herablassende Pressekritik an den 
Masznahmen der staatlichen Rundfunkführung möglich sein 
darf, musz man andererseits von der N.S.B.-Presse erwarten, 
dass sie den Rundfunk nicht als ein Instrument der N.S.B. 
und alle Rundfunkmassnahmen als N.S.B. Programm auslegt. 
Der Rundfunk muss in jedem Falle als überparteiliches In-
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strument des Staates dastehen, auch wenn Mitglieder der 
N.S.B. massgeblich in der Rundfunkführung sitzen, um das 
Vertrauert der Allgemeinheit für seine Sendungen zu sichern. 
Jeder andere Weg kann nur zum Nachteil des Rundfunks 
sein, vor allem in der gegenwärtigen Situation, da alles daran 
gesetzt werden muss die Hörer für den Rundfunk zu erhal
ten.'3* 

Ofschoon De Volkskrant het gevaar dat de NSB de omroep zou 
'annexeren' duidelijk onderkende, meende het blad nochtans dat 
de vreugde en de pretentie in het NSB-kamp overdreven, zo niet 
misplaatst waren, omdat 'het dagblad der N.S.B, in een beschou
wing over het besluit met geen woord gewaagt van de verzor
ging der kerkelijke belangen op minstens dezelfde wijze als tot 
nu toe, en het blijkbaar niet nodig acht daarover zijn voldoening 
uit te spreken'.85 Enkele dagen eerder had deze krant al gezegd 
enig vertrouwen te hebben, 'dat men wat men noemt de kerk in 
het midden zal laten'. Bij Goedewaagen veronderstelde het blad 
'zoveel ruimheid van geest en zoveel respect voor de meerder
heid van ons volk' dat hij in het 'radiobed' een flinke plaats 
voor de katholieke en de protestantse omroep beschikbaar zou 
houden.86 

Terwijl secretaris-generaal Goedewaagen daarover in het open
baar geen uitspraken had gedaan,57 wist zijn raadadviseur daar
entegen eind december tegenover het ANP haarfijn uit te leg
gen, dat 'de kerkelijke belangen van de luisteraars' gesauveerd 
zouden worden: 

'In de programma-afdeeling van den Nederlandschen omroep 
komt hiervoor een speciale afdeeling waar vertrouwensman
nen van de verschillende kerkelijke groepen onder eigen ver
antwoording de kerkelijke uitzendingen zullen verzorgen. De 
uitzendingen zelf geschieden door het apparaat van den Ne
derlandschen Omroep. Onder kerkelijke uitzendingen wordt 
datgene verstaan, wat het direct kerkelijke leven betreft, waar
bij dit begrip ruim opgevat dient te worden. Politiek en derge
lijke behooren hier echter zeer zeker niet toe, hiervoor zijn an
dere takken der programma-afdeelingen beschikbaar. Wij zul
len er zorg voor dragen, dat hier de belangen van het Neder-
landsche volk en zoo noodig die van onze volksgenooten in 
overzeesche gewesten en stamverwanten in andere deelen van 
de wereld op de beste wijze behartigd worden.'38 

Geruststellende woorden dus, die des te meer reliëf kregen tegen 
de achtergrond van soortgelijke uitspraken, enkele weken eer-
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der, van iemand die, zo wist iedereen toch vrijwel zeker, van 
nationaal-socialistische sympathieën vrij was Dubois Sprekend 
over wat de omroepconcentratie eigenlijk inhield, had hij uitge
legd dat de nieuwe omroep een programma zou geven 'waarbij 
een elk zal kunnen terugvinden, wat hem tot nu toe lief was', 
onder 'volledige handhaving van de vrijheid op godsdienstig ge
bied, waarbij in redelijkheid op dezelfde wijze als dit tot nu toe 
geschiedde de godsdienstige stroomingen in ons volk tot haar 
recht zullen komen' 39 Tegen de achtergrond van de maanden
lange dreiging, die de mogelijke oprichting van een staatsom
roep voor de omroeporganisaties betekende, droegen deze uit
spraken voor KRO, NCRV en VPRO een hoopgevend karakter 

De confessionele omroeporganisaties 

Voor AVRO en VARA viel er weinig meer te verwachten Ge
laten heten zij de m het vooruitzicht gestelde opheffing van hun 
organisaties op zich afkomen De AVRO achtte 'iedere tegen
stand nutteloos'40 en nep haar leden nog slechts op abonnee van 
haar programmablad te blijven 41 Het dagelijks bestuur van de 
VARA, dat in zijn vergadering van 13 december besloot 'niet 
aan te sturen op het handhaven van 'een V A R A -hokje' in de 
programma's van de Ned Omroep',42 hetgeen secretaris Pleysier 
in een radiorede op 18 januari naar buiten toe mededeelde,43 

wilde wel een gemeenschappelijk protest van de vier 'algemene' 
omroepen laten horen, maar in de vergadering van het Centraal 
Bureau was daarvoor medio december geen eenheid van stand
punt te vinden de NCRV 'sprak wel fiere woorden, doch ver
bond er geen practische consequenties aan', de AVRO 'wilde al
les slikken' en de KRO klampte zich vast aan de Nederlandse 
omroepwetgeving, doch een protest op juridische gronden acht
te men 'volkomen nutteloos' De VARA sloot zich uiteindelijk 
bij dit laatste standpunt aan 44 En ondertussen maakten de con
fessionele omroepen zich op om hun aandeel in de nieuwe 
staatsomroep veilig te stellen 
Voorzitter Dito van de KRO meende onmiddellijk op de uit
latingen van Goedewaagen, bij diens ambtsaanvaarding gedaan, 
te moeten reageren De kritiek van de secretaris-generaal op het 
'particularisme' in de omroep en zijn streven de radio in 'na
tionaal-opbouwende zin' te hervormen, konden weleens een zo
danig 'nadelige mvloed' op de luisteraars hebben, 'dat deze hun 
steun niet meer aan de omroep zouden verlenen', zo meende 
Dito, omdat - hij waagde het blijkbaar niet zijn publiek te on
derschatten - 'men met zou willen gaan betalen aan de N S В ' 4 5 
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De katholieke omroep moest voor een totale uittocht behoed 
worden en dit oogmerk paste volmaakt in het beleid van de be
zetter. Had hij er niet alle belang bij, dat de luisteraars zich via 
een overgangstoestand soepel naar het nieuwe bestel zouden 
laten leiden? Dito kreeg dan ook grif toestemming48 eind novem
ber voor de microfoon te verklaren 'dat er voor particularisme 
m de radio geen plaats is en nooit is geweest' en de 'vorm' van 
de katholieke omroep als betrekkelijk bijkomstig te beschouwen. 
Hoofdzaak is, betoogde hij, dat er vanuit het katholieke geestes
leven principiële uitzendingen verzorgd konden worden 'Wan
neer wij dat doen, verrichten wij opbouwend werk in nationalen 
zin.'47 Erg standvastig klonken zijn woorden niet, maar het mo
tief dat achter zijn snelle publieke interventie stak is duidelijk· 
verzwakking van de katholieke omroep door een, al of met mas
sale, boycot van haar aanhang zou Dito's kans op deelname 
van de KRO aan de toekomstige staatsomroep in ernstige mate 
kunnen verminderen 4e 

Dat die kans minimaal was, zou spoedig duidelijk worden. 
Onmiddellijk na de officiële bekendmaking van zijn benoeming 
verklaarde gemachtigde Dubois m een vergadering met het vrij
wel voltallige hoofdbestuur van de KRO onomwonden er van 
overtuigd te zijn 'dat de kwestie van de samensmelting der om
roepen tot stichting van één Ned. Omroep, met liquidatie van 
de bestaande organisaties, van regeringszijde een voldongen feit 
geacht wordt'.4 ' Nadat voorzitter Dito voorzichtig geprobeerd 
had Dubois ertoe te bewegen 'de kwestie' zodanig op te lossen 
dat de bestaande omroepen, zij het in gewijzigde vorm en met 
een beperkte taak, konden blijven uitzenden, rees uit de verga
dering, ofschoon aarzelend, enig verzet tegen de starre en vooral 
hautaine houding van de gemachtigde Wanneer, zo werd ge
zegd, er volgens Van der Vegte op ι april50 m de plaats van de 
omroeporgamsaties een staatsomroep werd opgericht, dan bleef 
de KRO tot die tijd uitzenden en de verantwoordelijkheid voor 
zijn programma's dragen 'en niet meer verantwoordelijkheid 
dragen dan hij zelf wil'.51 Zolang de bestaande omroepwetgeving 
met terzijde gesteld was, zou de KRO doen 'wat zijn recht en 
plicht is'. Met de nieuwe toestand na die eerste april had de ka
tholieke omroep dus 'eigenlijk niets te maken'.52 

Het pleit was in feite hiermede beslecht en Dubois had op twee 
punten vrijwel zekerheid gekregen: met zijn opheffing in zicht 
zou de KRO toch zijn uitzendingen tot het einde toe continue
ren en, nauw daarmee verband houdend, zijn omroepbedrijf 
volledig operationeel houden. Het apparaat van de KRO zou 
hem dus volledig intact m handen vallen, zoals ook de bedoe
ling was van raadadviseur Van der Vegte die enkele dagen eer-
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der de KRO al had laten weten de opheffing van deze omroep 
door het bestuur zelf als een 'machtsdaad' te beschouwen5 3 

Zulk een forse taal was overdreven, want het bestuur zegde alle 
medewerking toe, al eiste het wel van Dubois een 'wettelijke 
grondslag van zijn handelen'. Dat kan, zei Dubois, maar 'be
grepen moet echter worden, dat dit papiertje bij de Duitsers met 
zo zwaar geldt'.*4 

Kort na de bijeenkomst met Dubois stelde het bestuur ook Goe-
dewaagen van zijn standpunt in kennis geen medewerking aan 
met de Nederlandse omroepwetgeving strijdige maatregelen, 
tenzij bij besluit van de njkscommissans een nieuwe regeling 
(staatsomroep) wordt uitgevaardigd En op dat 'mits' volgde 
dan nog de voorwaarde, dat de KRO als stichting belast zou 
moeten worden met de zelfstandige verzorging van een princi
pieel, van het geheel der overige uitzendingen duidelijk afge
scheiden programma van redelijke omvang Blijkbaar geschrok
ken van zijn eigen stoutmoedigheid, die de onderhandelingen 
weleens zou kunnen doen afbreken, haastte het bestuur zich 
hieraan toe te voegen dat het geen betoog behoefde, 'dat ons 
Bestuur zich tot zijn oprecht leedwezen m deze situatie geplaatst 
ziet, te meer, waar het ten allen tijd blijk heeft gegeven van vol
ledig begrip voor de eisen van deze tijd en van bereidwilligheid 
om metterdaad tot de verwerkelijking daarvan mede te wer
ken'.55 

Met de opheffing van de omroeporganisaties en de oprichting 
van een staatsomroep in zicht - het had uiteraard geen wezen
lijke betekenis of dit alles nu in strijd met de bestaande wet
geving zou geschieden of dat daaraan een verordening van de 
met autoritaire (bezettings)macht beklede Seyss-Inquart ten 
grondslag zou liggen56 — stelde degene, die 'de eisen van deze 
tijd' nog steeds het best leek te begrijpen, voorzitter Dito, alles 
in het werk om de plaats van de KRO in het omroepbestel te 
behouden. In de tweede helft van december voerde hij verschil
lende besprekingen met de RundfunkbetTeuungsstelle, met Van 
der Vegte en Dubois. Hij had, volgens zijn verslag aan het da
gelijks bestuur, 'daarbij pogingen in het werk gesteld om tot el
kaar te komen zonder dat van de zijde van de К R.O princi
piële concessies behoefden te worden gedaan'57 Als resultaat 
van zijn koortsachtige activiteit stelde Dito aan het eind van die 
maand het dagelijks bestuur voor om de in artikel 2 van de sta
tuten neergelegde doelstelling van de KRO ('de R.K. levens
stroming in al haar breedte tot uitdrukking te brengen') te wij
zigen in deze zin dat die doelstelling voortaan gerealiseerd zou 
worden 'binnen het kader van de Nederlandse Omroep, met be
houd van zelfstandigheid, doch wat de uitvoering betreft onder 
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leiding van de bevoegde, daartoe van overheidswege aangewe
zen instanties'. Met 'bevoegde instanties', legde Dito uit, werd 
Dubois bedoeld. Van welke 'overheid' deze zijn instructies zou 
krijgen was evenmin een probleem. Er zou, wist hij te melden, 
een 'verordening' van secretaris-generaal Goedewaagen klaar lig
gen waarin 'de bevoegdheden van Dubois tot in de finesses zijn 
uitgestippeld'. De juridisch adviseur van het bestuur, de Am
sterdamse advocaat en procureur mr. P. J. Witteman, lichtte nog 
toe, dat in deze 'verordening' naar 'vroegere verordeningen van 
den Rijkscommissaris' verwezen werd, zodat aangenomen kon 
worden dat Seyss-Inquart daar wel achter zou staan.56 

Nu de KRO aan zijn formeel-juridische bezwaren tegemoet zag 
komen, was het nog slechts zaak de katholieke omroep als af
zonderlijke stichting binnen de toekomstige staatsomroep te be
houden. Zowel naar buiten toe, via de katholieke pers en voor 
de eigen microfoon, als in het contact met Dubois werd een 
laatste offensief, zou men kunnen zeggen, ingezet. De ontwik
keling kwam in een beslissend stadium. 
De buitenwereld trachtte men duidelijk te maken hoe principieel 
en standvastig het beleid tegenover de bezetter en de NSB wel 
was. De KRO, schreef bijvoorbeeld De Tijd op 30 december in 
een duidelijk door de KRO-leiding geïnspireerd artikel, is nog 
steeds tot iedere vorm van samenwerking 'niet in de laatste 
plaats met de overheid', bereid en zal zich aan de conferentieta-
fel zetten in het besef van haar rechtmatige, principiële aan
spraken op haar plaats in de ether die haar waarborgt katho
lieke uitzendingen onder eigen verantwoordelijkheid te geven. 
Oi t is de minimale eisch, dien de K.R.O. . . . aan den Neder-
landschen omroep moet stellen, en waarvan hij niet mag af
wijken, indien de Katholieken in de toekomst als luisteraars en 
contribuanten aan den Nederlandschen omroep hun vertrouwen 
willen blijven bewijzen.' Dat klonk over de hoofden van de 
lezers heen als een dreigement: deed de KRO niet mee, dan 
zouden daardoor ook de katholieke luisteraars weleens voor 
de nieuwe staatsomroep kunnen bedanken. Maar zoals we al 
eerder gezien hebben, was het uiten van dreigementen niet be
paald een kunst die men bij de KRO verstond, want, zo besloot 
het artikel, 'hopen wij ten zeerste, dat het mogelijk zal blijken 
de voorwaarden te scheppen, waaronder een even begeerens-
waardige als noodzakelijke vruchtbare samenwerking tot stand 
zal kunnen komen'.5' 
Hoe verlangend naar die samenwerking werd uitgezien — naar 
onze stellige indruk eerst en vooral door voorzitter Dito80 — 
bleek andermaal, toen het jaar 1941 nog maar enkele ogen
blikken oud was en de KRO-voorzitter zijn luisteraars opriep 
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hun steun aan de katholieke omroep te blijven geven want, zei 
hij, die 'moet ons in staat blijven stellen, dat de nieuwe orde ge
bouwd wordt niet zonder ons, maar met ons, de spreekbuis van 
katholiek Nederland' De KRO ging het immers met om de 
vorm, niet om de traditie zelve, hij was een nog jonge uiting 
van katholiek cultuurleven en zijn vitaliteit zorgde er voor, dat 
hij zich kon aanpassen 'aan gewenste of onvermijdelijke vorm
veranderingen', zoals 'het net, dat buigt voor de storm, dat kan 
worden afgesneden, maar dat met breken zal' 

'Dit is dus onze houding, luisteraars Zo gaan wij het nieuwe 
jaar, 1941, in, ongeschokt, ongebroken, trappelend van onge
duld om mede te bouwen aan de nieuwe orde, die weldra 
komen gaat ' e l 

Het dringende beroep op steun van de grote schare van katho
lieke luisteraars deed voorzitter Dito zonder zijn toehoorders 
enige feitelijke mededeling te verstrekken over de werkelijke 
toestand in de omroepwereld, over de inrichting van het nieuwe 
bestel en over de positie, de rechten en plichten van de KRO 
daarin Hij had dan ook niet zozeer de bedoeling het katholieke 
volk in te lichten als wel - wij wezen daar in ander verband al 
eerder op - over de hoofden van zijn gehoor heen zijn onder-
handelmgspolitiek met de bezetter, met secretaris-generaal Goe-
dewaagen, met raadadviseur Van der Vegte en vooral met ge
machtigde Dubois voort te zetten Ondertussen was het uiter
aard wel zaak de ledcnaanhang te behouden zolang die onder
handelingen nog perspectief boden Vandaar ook, dat de KRO-
leden maar voetstoots moesten aannemen, dat hun omroep zich 
m de toekomst, met een staatsomroep waarvan het karakter, 
gezien de uitlatingen van de belangrijkste functionarissen van 
het departement van Volksvoorlichting en Kunsten, voor de 
hand lag, staande kon houden Voor de veronderstelling dat de 
KRO zijn identiteit kon behouden, bestond echter weinig grond, 
hetgeen nog eens bleek uit een brief die Dito tussen Kerstmis 
en Nieuwjaar aan Dubois stuurde en waarin - zonder dat daar
over een woord tot de buitenwereld was doorgedrongen — de 
concessies en de tegemoetkomende houding van de KRO ge
memoreerd werden Was de KRO met 'met begrip voor de eisen 
van de nieuwe tijd' een voorstander van 'nationale concentra
tie' en 'sterke centralisatie' op het gebied van de radio-omroep7 

Was hij met over juridische bezwaren heengestapt door een — 
vooralsnog denkbeeldig' - omroepbesluit van secretaris-gene
raal Goedewaagen te accepteren f Had hij met de bereidheid ge
toond zijn statuten aan de nieuwe omroepordenmg aan te pas-
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sen? Zou niet 'daartoe in aanmerking komend personeel, mate
rieel en middelen ter volledige beschikking van de Nederlandsche 
Omroep gesteld en uitvoering gegeven worden aan de door Du
bois voor de concentratie gewenste maatregelen? Kortom, er 
stonden voldoende concessies tegenover Dito's voorstel de KRO 
als stichting te handhaven en te belasten met de zorg en verant
woordelijkheid voor een van de overige programma's duidelijk 
gescheiden uitzending van de katholieke levensbeschouwing. 

'Ingaande op mijn voorstel/ aldus Dito in deze brief, 'zoudt 
U verzekerd zijn van een kundige verzorging van het pro
gramma onder verantwoordelijkheid van een autoriteit, die 
deze verantwoording dragen kan. Bovendien zou de kwestie 
van een liquidatie hiermede niet meer aan de orde zijn en de 
daardoor reeds gewekte onrust onder het katholieke volksdeel 
worden weggenomen.'62 

Zou het katholieke volk zich al in slaap laten sussen, duidelijk 
is in ieder geval dat het blijkbaar voelde wat er aan de hand 
was. Dito trouwens niet minder. Dat de programma's van de 
KRO zo duidelijk van de rest gescheiden moesten worden be
tekende impliciet een erkenning van het 'andere' karakter van 
de Nederlandsche Omroep. 
De reactie van Dubois, enkele dagen later, liet er geen misver
stand over bestaan. Ondubbelzinnig stelde hij, de gemachtigde, 
'dat de liquidatie zeer zeker op wettigen grondslag staat' en 
dat straks in het kader van een Nederlandsche Omroep slechts 
plaats was voor 'Katholiek religieuze uitzendingen, alsmede 
voor uitzendingen, die meer in het bijzonder van belang zijn 
voor het Katholieke gedeelte van ons volk, doch niet als een 
afzonderlijke duidelijk afgescheiden eenheid'. In deze opzet kon
den de door de KRO gestelde voorwaarden dus geen punt van 
bespreking uitmaken. 

'De uiterste mogelijkheid, welke in deze aangelegenheid ver
werkelijkt kan worden bestaat hierin, dat de Nederlandsche 
Omroep met een daartoe door de Katholieke autoriteiten er
kenden vertegenwoordiger contact heeft en met dezen ver
tegenwoordiger de belangen bespreekt voor de verzorging van 
radio-uitzendingen voor de Katholieke volksgroep . . . Of deze 
vertegenwoordiger zijnerzijds zijn aanwijzingen rechtstreeks 
ontvangt van de hoogste Katholieke autoriteit, dan wel deze 
vertegenwoordiger rechtstreeks contact houdt met vertegen
woordigers uit het Katholieke deel van ons volk, waarbij de 
personen, welke thans deel uitmaken van het K.R.O.-bestuur, 
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als zodanige personen geacht kunnen worden, is een aange
legenheid, welke dezerzijds zeer wel kan worden aanvaard, 
doch welke nimmer aanleiding kan geven om ai te wijken 
van het hierboven aangegeven principe, dat uiteindelijk 
slechts met één persoon contact kan worden gezocht tot het 
plegen van overleg/'* 

Mocht het bestuur van mening zijn aan deze opzet geen mede
werking te kunnen verlenen, zo besloot Dubois zijn brief, dan 
zou hij zich genoodzaakt zien 'voor te stellen dat Uw Bestuur 
van zijn verantwoordelijkheid en werkzaamheid wordt onthe-
ven'I 
Is het nog nodig erop te wijzen, dat het KRO-bestuur na dit 
alles tot het inzicht kwam dat elke verdere poging het voortbe
staan van de eigen organisatie te verzekeren op de vastomlijnde 
plannen van Dubois en diens opdrachtgevers stuk zou lopen? 
Wij dachten van niet. Het bestuur leek zich duidelijk van de 
verdere ontwikkeling te willen distantiëren. Voor wat de zo 
belangrijke kwestie van de medewerking van de 'katholieke 
autoriteiten' betrof, verwees het bestuur gemachtigde Dubois 
dan ook naar de aartsbisschop van Utrecht, mgr. J. de Jong.94 

Het was alsof het bestuur van een zware last bevrijd was. Wel
haast triomfantelijk meldde de KRO-Gids van 11 januari: 'De 
beslissing is gevallen.' In dit door Dito gesigneerde hoofdartikel 
verklaarde het bestuur: 

'Al zullen er in de naaste toekomst nog wel K.R.O.-uitzen-
dingen blijven, binnen kortere of langere tijd zullen zij er ver
moedelijk niet meer zijn. De K.R.O. zal waarschijnlijk uit de 
aether verdwijnen. Zo is aangekondigd. Met onverzwakte toe
wijding hoopt de K.R.O. dus tijdens de thans ingetreden over
gangsperiode tot het laatste toe zijn omroeptaak te verrichten, 
zolang het hem mogelijk is en hij het naar eigen eer en ge
weten zal kunnen doen. Dat de K.R.O. deze gang van zaken 
diep betreurt, zal ieder duidelijk zijn, die iets van de radio
geschiedenis in Nederland kent. In de huidige omstandighe
den volstaan wij met deze constatering, zonder verder er op 
in te gaan.'95 

Begin januari had Dubois aan de voorzitter van de KRO bericht 
dat binnen het kader van de Nederlandsche Omroep door in 
rechtstreeks contact met de kerkelijke autoriteiten staande, 'er
kende' vertegenwoordigers programma's van godsdienstige aard 
zouden kunnen worden voorbereid. Dubois was, zoals we ge
zien hebben, er sterk voor geporteerd in de uitzendingen van de 
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nieuwe staatsomroep het godsdienstige element ook op te ne
men. Verwonderlijk is dit niet. Ook Van der Vegte wilde pro
gramma's van levensbeschouwelijke aard in de nieuwe omroep 
gehandhaafd zien. De raadadviseur had in zijn ANP-interview 
gewaagd van 'vertrouwensmannen' van de verschillende kerke
lijke groepen en, eveneens eind december, kreeg Dito van Freu
denberg te horen, dat de Nederlandsche Omroep in samenwer
king met een speciale 'referent' zou zorgen dat er de nodige 
programma's van katholieke signatuur werden gebracht." In 
Dubois' visie diende een nationale omroep, wilde deze een op
timale afspiegeling van de volksaard zijn, aan uitingen van 
godsdienst en geestelijk leven, zeker voor ons land, aandacht 
te besteden. Zijn ijveren - het zal de lezer inmiddels wel duide
lijk zijn geworden - was immers niet, althans niet in de eerste 
plaats, gericht tegen de inhoud van deze en andersoortige uit
zendingen, maar tegen de wijze waarop die, organisatorisch ver
brokkeld, tot stand kwamen. Zijn aversie tegen het bestaande 
omroepbestel betrof de organisatorische kaders, de autonome 
bevoegdheden van zovele zendgemachtigden daar waar in zijn 
ogen met één organisatie kon worden volstaan. Dat een gecen
traliseerde (staats)omroep volgens hem beter en efficiënter in 
staat zou zijn een gecoördineerd programmabeleid te voeren, 
hetgeen dan indirect ook in de programma's tot uiting zou ko
men, was voor hem meer een gunstige bijkomstigheid, inherent 
aan de door hem verafgode eenheidsomroep. Daarom heeft Du
bois het wellicht zelfs zo gezien, dat het resultaat van zijn acti
viteiten mede sterk bepaald zou worden door de mate waarin hij 
erin zou slagen het godsdienstige element in de staatsomroep te 
behouden. Anders dan bij de 'concentratie' van een andere, voor 
de toekomstige nationale omroep evenzeer belangrijke sector, 
namelijk de reportageafdelingen van de omroeporganisaties, die 
hij eenvoudigweg door een oekaze als het ware onteigend had,67 

moest hij voor de godsdienstige uitzendingen, althans volgens 
de plannen, de medewerking van de officiële kerkelijke instan
ties verkrijgen. 
Deze beleidslijn werd officieel goedgekeurd in een bijeenkomst 
van de belangrijkste ontwerpers en uitvoerders van het omroep
beleid: Freudenberg, Taubert, Van der Vegte en Dubois. 'Die 
Frage der religiösen Sendungen', lezen we in de Aktennotiz 
van deze bespreking, 

'wurden wie folgt erklärt: der Erzbischof wird gebeten einen 
Vertrauensmann zu ernennen, der gegenüber dem Staatsrund
funk die Belange der katholischen Volksgruppe wahrnimmt. 
Bis zur ausdrücklichen Bestätigung eines Vertrauensmannes 
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durch den Erzbischof wird Pater Dito als solcher betrachtet. 
Dieser Vertrauensmann steht in ständigem Kontakt mit der 
Abteilung religiöse Sendungen im Staatsrundfunk in der für 
die katholischen Fragen ein katholischer Referent als Ange
stellter des Staatsrundfunks tätig ist. Herr Dubois wird ver
suchen, die z. Zt. laufenden Konzentrationsbestrebungen aller 
protestantischen Glaubensrichtungen so auszuwerten, dass 
diese sich auf einen protestantischen Vertreter dem Kundfunk 
gegenüber einigen. Dieser soll mit dem protestantischen Re
ferenten der Abteilung religiöse Sendungen ständigen Fühlung 
halten. Sollten sich die protestantischen Gruppen nicht auf 
einen Vertreter einigen, dann wird eine Sendezeitverteilung 
des protestantischen Anteils, entweder auf Grund einer Eini
gung der protestantischen Gruppen unter einander, oder aber, 
wenn dies nicht möglich sein sollte, in letzter Instanz durch 
das Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten vorge
nommen. In diesem Falle würden die verschiedenen Vertreter 
der protestantischen Gruppen mit der Abteilung für religiöse 
Sendungen zusammen arbeiten. Als Leiter der Abteilung wird 
von Herrn v.d. Vegte und Herrn Freudenberg ein Herr Dr. 
Jansen als geeignet vorgeschlagen. Herr Dubois wird mit die
sem Herrn Verbinding aufnehmen.'69 

Op de steun van het KRO-besmur kon Dubois, zoals we gezien 
hebben, niet rekenen. Dat bestuur was er immers van overtuigd 
geraakt, dat een zelfstandige plaats in de Nederlandsche Om
roep voor zijn organisatie niet tot de mogelijkheden behoorde en 
het meende de beslissing tot medewerking aan katholieke uit
zendingen onder de vlag van de nieuwe staatsomroep aan de 
competentie van het episcopaat te moeten laten. In zijn brief 
hierover aan de aartsbisschop merkte het bestuur echter veel
betekenend op, dat overwogen diende te worden 'in hoeverre de 
dan volledige machthebbende radio-autoriteiten al of niet het 
vertrouwen der katholieken verdienen en welke waarde en duur
zaamheid aan hun eventuele voorspiegelingen, toezeggingen en 
garanties zullen moeten worden toegekend'.·· In ons eerste 
hoofdstuk schreven wij dat de KRO hecht in de katholieke dis
cipline geworteld was. Dat was niet alleen zo op leerstellig ge
bied, in de verkondiging van de katholieke geloofsleer, dat gold 
zeker ook hiërarchisch gezien. Hiërarchisch viel de KRO immers 
rechtstreeks onder het Nederlands episcopaat. In deze bezet
tingstijd, nu vertrouwde referentiekaders wegvielen, werd de ge
zagspositie van het episcopaat groter. De richtlijnen en aanwij
zingen die vanuit het bisschoppelijk paleis aan de Maliebaan in 
Utrecht gegeven werden, versterkten de binding van het katho-
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lieke volksdeel met zijn talrijke organisaties en instellingen aan 
zijn hoogste geestelijke leiders. Ook de KRO. De katholieke om
roep als eenheidsorganisatie van de katholieke geloofsgemeen
schap conformeerde zich bij de beantwoording van de vraag of 
in de nieuwe omroepconstellatie nog medewerking kon worden 
verleend aan levensbeschouwelijke programma's derhalve geheel 
aan het standpunt, het richtinggevende beleid, van het episco
paat. Viel immers de steun van het episcopaat bij de uitoefening 
van zijn taak weg, dan zou de KRO daardoor tevens zijn be
staansgrond verliezen. Omdat aartsbisschop De Jong de grootst 
mogelijke terughoudendheid in acht nam waar het ging om de 
vraag of de katholieken aan de godsdienstige uitzendingen van 
de Nederlandsche Omroep medewerking konden verlenen, was 
daarmee impliciet de beleidsruimte van het KRO-bestuur inge
perkt. 
De aartsbisschop had zich tot nu toe steeds op het standpunt 
gesteld, dat alles gedaan moest worden om de KRO in stand te 
houden 'mits geen principiële concessies werden gevraagd'.70 

Onder principiële concessies verstond mgr. De Jong een situatie 
waarin de KRO niet het beheer over zijn eigen uitzendingen 
zou kunnen voeren en derhalve niet de garantie zou hebben dat 
de KRO in de statuten neergelegde doel zou kunnen nastreven.71 

Nu hij begin januari rechtstreeks in de omroepproblematiek be
trokken raakte, had hij niet veel tijd nodig om zijn standpunt 
te bepalen. Hij zag immers scherp - ondanks de weifelende en 
naar meegaandheid tenderende adviezen van de bisschoppelijk 
commissaris in het KRO-bestuur, mgr. dr. Th. Verhoeven,72 

die hem al eerder een tegemoetkomende houding tegenover de 
bezetter had geadviseerd - dat de omroep sterk in de richting 
van het nationaal-socialismc koerste en in de nieuwe organisa
tiestructuur de geloofwaardigheid en de invloedskracht van de 
radio nog slechts versterkt zouden worden indien daaraan van 
officiële katholieke zijde medewerking werd verleend.7' 
Zijn kritische houding werd nog slechts versterkt doordat ook 
de voorzitter van het Convent van Kerken, prof. dr. J. R. Slote-
maker de Bruine, door Dubois eind december benaderd met 
het verzoek de leiding op zich te nemen van de protestantse 
kerkelijke uitzendingen,74 de nodige scepsis tegenover Dubois' 
plannen toonde en mgr. De Jong daarvan deelgenoot maakte. 
Alvorens de protestantse kerken in staat zouden zijn hun hou
ding te bepalen waar het de aanwijzing van een officiële ver
tegenwoordiger betrof, zo deelde Slotemaker de Bruine mede, 
moest Dubois 'een zeer duidelijk antwoord' geven op drie 'zeer 
ernstige vragen': over zijn bevoegdheden en zelfstandigheid te
genover de NSB'ers Goedewaagen en Van der Vegte, over de 
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betekenis van het 'uiterst bedenkelijk' interview van raadadvi
seur Van der Vegte dat op 28 december gepubliceerd was en 
waarin verklaard werd dat de radio aangewend zou worden als 
middel tot ideologische volksopvoeding ('de heer Dubois be
treurt deze uiting zeer; doch hij verzekert, dat de Duitsche auto
riteiten dit ook doen') en over de vraag tenslotte welke vrijheid 
de kerken gegeven werd, 'niet slechts voor prediking en mor
genwijding doch ook voor lezingen op cultureel, paedagogisch 
erf enz.'. Ik heb duidelijk doen uitkomen, schreef Slotemaker de 
Bruine aan De Jong, 'dat op het erf van de volksvoorlichting 
door de Radio — evenals bij voorbeeld op dat van de Kerk-
collecten75 - met ons niet te marchandeeren valt'.76 

Voor de NCRV moest de terughoudendheid van de voorzitter 
van het Convent van Kerken op zijn minst een indicatie zijn, 
dat van officiële kerkelijke zijde niet al te zeer op medewerking 
gerekend diende te worden. Maar voor het NCRV-bestuur was 
dit blijkbaar een niet zo relevant gegeven. Zijn organisatie bood 
immers zendtijd aan afzonderlijke protestants-christelijke kerken 
en groepen aan die geheel vrijwillig van het omroepmedium 
gebruik wensten te maken en deswege zelf de verantwoordelijk
heid voor datgene wat uitgezonden werd droegen. De NCRV als 
vereniging steunde eerst en vooral op haar leden. De beant
woording van de vraag over het al dan niet participeren in het 
nieuwe omroepbestel behoorde geheel tot de competentie van 
het bestuur der NCRV." 
Het hoofdartikel dat de Katholieke Radio Gids op 11 januari 
publiceerde ('De beslissing is gevallen') was in vrijwel dezelfde 
bewoordingen gesteld als de bestuursmededeling die secretaris-
penningmeester Keuning van de NCRV een week eerder in de 
Omroepgids geplaatst had. Er was echter een essentieel ver
schil. Daar waar Dito de vermoedelijke opheffing van de KRO 
als omroeporganisatie aankondigde, had Keuning er voor de 
NCRV aan toegevoegd: ' . . . al wil dit niet zeggen, dat de gods
dienstige uitzendingen eveneens verdwijnen'. Keunings mede
deling droeg dan ook, in tegenstelling tot die van de KRO, de 
hoopgevende titel 'Hoe het verder gaat'.78 Een fundamenteel ver
schil in standpunt tussen beide omroepen was daarmee aan het 
licht getreden. Terwijl het KRO-bestuur de strijd om het be
staan gestreden dacht, zag de NCRV nog een toekomstperspec
tief. In die strijd overigens, had aanvankelijk de protestants-
christelijke omroep, op wiens bestuur de verklaringen van raad
adviseur Van der Vegte en gemachtigde Dubois over het behoud 
van levensbeschouwelijke programma's in de nieuwe staatsom
roep evenmin hun uitwerking hadden gemist, met de KRO één 
lijn getrokken, maar haar activiteit had zich beperkt tot een 
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medio december aan secretaris-generaal Goedewaagen gerichte 
brief. Daarin liet het bestuur, in dezelfde bewoordingen als de 
KRO deed, hem weten dat het met 'volledig begrip voor de 
eischen van dezen tijd' aan de nieuwe omroep zijn medewerking 
wilde verlenen, mits de vereniging kon blijven voortbestaan en 
de zelfstandige verzorging van een 'principieel', van het geheel 
der overige uitzendingen duidelijk afgescheiden, programma van 
redelijke omvang verzekerd was.79 Hoe moeilijk was het de zo 
moeizaam opgebouwde organisatie prijs te geven. De plaats in 
de omroep zou voor altijd verloren gaan en, wat evenzeer het 
overdenken waard was, wellicht worden ingenomen door de 
Nederlandsch Hervormde Radio Omroep, 'die van den toestand 
gebruik denkt te kunnen maken', aldus voorzitter Van der Deure 
tegen zijn medebestuursleden. De NCRV besloot door te gaan. 
Na een lange en moeizame discussie, waarin grote verdeeldheid 
bleek, stemde het algemeen bestuur op 2 januari met een meer
derheid van 17 tegen 2 voor een voorstel van secretaris-pen
ningmeester Keuning tot deelname aan de Nederlandsche Om
roep in de vorm van een stichting, als voortzetting van de 
NCRV, die binnen de nieuwe omroep de orthodox-protestantse 
kerkuitzendingen diende 'voor te bereiden'.80 

Om de vrees van het NCRV-bestuur voor de Nederlandsch Her
vormde Radio Omroep te kunnen verklaren, moeten we de 
lezer een ogenblik mee terugvoeren naar het vooroorlogse om
roepbestel. In voorgaande hoofdstukken hebben wij reeds ge
wezen op de vooroorlogse geslotenheid van het omroepbestel. 
De opdeling naar vier grote 'geestesstromingen' (met de discu
tabele liberale, althans niet-confessionele of wereldbeschouwe
lijke 'rest'-zuil) en de wijze waarop regering en omroep deze 
min of meer kunstmatige toestand overeind trachtten te houden 
riepen steeds meer kritiek op. Er waren immers velerlei maat
schappelijke groeperingen die zich niet tot een van de vier stro
mingen wensten te rekenen of daaraan in geen enkel opzicht 
verwant waren.81 

De NHRO was een van de organisaties die in de jaren dertig 
uit onvrede met het functioneren van het omroepbestel zendtijd 
trachtten te verwerven. De actie van de NHRO richtte zich spe
cifiek tegen de NCRV, die in de omroep weliswaar het ortho-
dox-protestantisme maar niet officieel de orthodox-protestantse 
kerken en groepen vertegenwoordigde, in tegenstelling tot haar 
protestantse zusterorganisatie VPRO die wel als de officiële ver
tegenwoordigster der vrijzinnig-protestantse kerken en groepen, 
verenigd in de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protes
tantisme binnen welke organisatorische eenheid de VPRO was 
opgericht, kon worden aangemerkt. De NCRV had dan ook een 
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zeer specifieke opvatting over haar belangrijkste taak, het uit
zenden van kerkdiensten: zij verleende daaraan slechts techni
sche en organisatorische medewerking, maar liet de samen
stelling en de verantwoording over aan de afzonderlijke kerkge
nootschappen.88 Het bestuur van de NCRV realiseerde zich, 
schrijft De Boer in een niet-gepubliceerde nota, 'dat het slechts 
door zichzelf op de achtergrond te houden, de vereniging kon 
doen aanvaarden door de verschillende groepen waarmee zij te 
maken had'.8* Die aanvaarding was geen vanzelfsprekende zaak. 
Eind 1932 nog schreef voorzitter Van der Deure in het pro
grammablad van zijn vereniging: 

'De Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging heeft de 
pretentie, dat voor alle orthodox-protestanten plaats is in haar 
gelederen. Nu trekken die orthodox-protestanten helaas ker
kelijk gescheiden op. En het directe gevolg daarvan is, dat 
het contact tusschen onze vereeniging en de kerkelijke bestu
ren van de bij ons aangesloten groepen daardoor in niet ge
ringe mate wordt bemoeilijkt.'84 

Bovendien, aldus Van der Deure, was 'van officieelen steun en 
propaganda voor onzen omroep direct door of vanwege de Ker
ken weinig of geen sprake'. 
Ontbrak steun van officiële kerkelijke zijde, de NCRV wist dat 
echter enigszins gecompenseerd door de bijval van 'een niet ge
ring aantal'85 van de orthodox-protestantse dominees. Maar niet 
alle. Met name in het grootste kerkgenootschap, de Nederlands 
Hervormde Kerk, waren er die bezwaren hadden tegen de over
wegend gereformeerde bestuurssamenstelling van de NCRV, ge
kant waren ook tegen het isolement, de gerichtheid op de eigen 
groep van geloofsgenoten, die in de programma's van deze 'alge
mene' omroep tot uiting kwam. Niet in het minst vonden zij, 
dat de (orthodox) hervormde richting onvoldoende, althans niet 
in evenredigheid met haar getalssterkte, in de programma's van 
de NCRV aan bod kwam.89 Deze bezwaren en grieven leefden 
niet alleen bij de predikanten, maar ook bij de nederlands her
vormde leden van de NCRV.87 

Toen in 1937 de in deze kringen bestaande onvrede in de op
richting van de Nederlandsch Hervormde Radio Omroep tot uit
drukking kwam, werd met deze organisatie eerst en vooral be
oogd het omroepmedium vrijwel uitsluitend te gebruiken voor 
het uitdragen van de eigen beginselen naar het voorbeeld van 
de 'bijzondere' omroepvereniging VPRO.88 Het is dan ook niet 
zo opmerkelijk, dat bij de NHRO, als aanhanger van dit mo
del, sterk de voorkeur naar één nationale omroep uitging.8 ' 
Het streven van de NHRO leidde in 1938 tot een bij minister 
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Van Boeyen ingediende zendtijdaanvraag, die op haar beurt ech
ter een tweetal andere verzoeken uitlokte, een van het College 
van Deputaten voor Radio-Uitzendingen van de Synode der Ge
reformeerde Kerken en een van de Christelijk Gereformeerde 
Kerk. De bewindsman zag zeer wel in, dat honorering van deze 
aanvragen niet alleen het bestaan van de NCRV rechtstreeks 
zou ondermijnen, maar tevens het omroepbestel organisatorisch 
in ernstige mate zou verbrokkelen. Met veel geduld, tact en in
spanning wist hij uiteindelijk een andere oplossing te vinden. 
In plaats van toewijzing van zendtijd aan afzonderlijke kerkge
nootschappen stelde hij voor binnen de overkoepelende eenheid 
van de NCRV een drietal zelfstandige kerkelijke raden — een 
hervormde en twee gereformeerde — in het leven te roepen met 
een grote mate van autonomie op het gehele gebied van de 
godsdienstige programma's. Deze constructie, die de NCRV een 
officiële band met de verschillende orthodox-protestants-chris-
telijke kerkgenootschappen zou hebben gegeven, maakte echter 
een statutenwijziging noodzakelijk; maar die bleef achterwege, 
omdat ons land inmiddels in de oorlog betrokken raakte, waar
door niet aan de statutair voorgeschreven procedure van het bij
eenroepen van de NCRV-verenigingsraad voldaan kon wor
den.80 

Het is duidelijk dat de NCRV, vlak voor een zo moeilijke perio
de in haar bestaan, met een onrust kampte die haar toekomst in 
ernstige mate in gevaar had kunnen brengen, want of met de 
oprichting van kerkelijke raden de drang naar afsplitsing ge
ëlimineerd zou zijn, valt te betwijfelen. Zo werd op de eind 
april '40 gehouden algemene jaarvergadering van de NHRO een 
motie aangenomen waarin - in tegenstelling tot de bereidver-
klaring van de Algemene Synodale Commissie der Nederlands 
Hervormde Kerk om met de ministeriële plannen mee te gaan -
verklaard werd 'vast te houden aan het tot stand komen van 
een zelfstandigen hervormden omroep, opdat de Hervormde 
Kerk haar rechtmatige zelfstandige plaats verkrijge in den kring 
der omroeporganisaties en zoo haar taak kan vervullen'.'1 

Terwijl door de bezetting deze problemen voor de NCRV naar 
de achtergrond werden verdrongen, zocht dr. W. Jansen, pen
ningmeester en algemeen propagandaleider van de Nederlandsch 
Hervormde Radio Omroep, contact met de 'leider' van Musserts 
Nationale Omroep, ds. mr. L. С W. Ekering, ten einde tot een 
of andere vorm van samenwerking tussen beide organisaties te 
komen. Meer dan tot de mededeling aan Jansen, dat 'de Leider 
besloten (heeft) met den meesten spoed zijn invloed aan te 
wenden dat zendtijd verleend worde niet alleen aan den Natio
nalen Omroep, maar tevens aan den NHRO' kwam het niet.·* 

142 



Wilhelm Jansen was een in het Duitse Mühlheim geboren (1907) 
scheikundige die bij een electrische apparatenfabriek in het 
Overijsselse Hengelo werkte. Begin 1937 behoorde hij tot de op
richters van de Nederlandsch Hervormde Radio Omroep. Jan
sen was lid van de NSB, in welke organisatie hij zich tot kring-
leider had weten op te werken. Na het weinig bevredigende ant
woord van ds. Ekering zocht hij contact met Willem van der 
Vegte toen deze tot raadadviseur van het departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten was benoemd. Van der Vegtes 
omroepplannen vonden binnen de NHRO weerklank:93 de 'sec-
tarische' omroeporganisaties zouden immers worden opgeheven, 
een nationale omroep gesticht en de godsdienstige uitzendingen 
gebundeld. Een prachtige kans lag hier dus, niet alleen 'voor het 
slaan van een flinke bres in het kerkelijk radiofront', maar 
ook voor Jansen zelf die dan ook niet naliet Van der Vegte zijn 
'persoonlijke medewerking als vertrouwd deskundige' aan te 
bieden.94 Van der Vegte - de in opdracht van de NSB werkende 
omroeparchitect — ging daar grif op in. Hij wilde immers ervoor 
zorgen dat door de benoeming van nationaal-socialistische 'kame
raden' in sleutelposities de invloed van de Beweging tegelijk met 
het optrekken van het propagandistisch zo machtige radiobol-
werlc daarin verankerd werd. Als een van die sleutelposities 
gold uiteraard de leiding van de afdeling godsdienstige uitzen
dingen; dat karakteristieke element van het 'verzuilde' omroep
bestel moest immers vooral uit een oogpunt van werfkracht van 
de nieuwe omroeporganisatie behouden blijven. Op 30 decem
ber, twee dagen na een persoonlijk onderhoud met de raadad
viseur, stuurde Jansen hem een 'Advies-rapport betreffende de 
kerkelijke afdeeling van den Nederlandschen Omroep'.95 In dit 
rapport, door Van der Vegte op 2 januari in de bespreking met 
Freudenberg, Taubert en Dubois ter tafel gebracht,9* werd voor
gesteld de afdeling godsdienstige programma's van de Neder-
landsche Omroep te schragen door een vijftal 'kerkelijke raden' 
(een katholieke, een vrijzinnig-protestantse, een nederlands her
vormde voor rechtzinnige uitzendingen, een gereformeerde raad 
en een raad van kleinere orthodox-protestantse kerkgenoot
schappen). Jansens voorstel haalde het in deze bespreking niet, 
zoals we zagen. Wel heeft zijn démarche er stellig toe bijgedra
gen, dat hij door Van der Vegte met succes kon worden voor
gedragen als de toekomstige 'leider' van de godsdienstige uit
zendingen van de nieuwe staatsomroep. Die voordracht werd, 
zoals we gezien hebben, in de belangrijke bespreking van 2 ja
nuari 1941, waarop Freudenberg, Taubert, Van der Vegte en 
Dubois het te voeren omroepbeleid uitstippelden, officieel be
krachtigd. 
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Op dezelfde 2e januari dat Jansen een strategisch zo belangrijke 
functie kreeg toegewezen, nam het NCRV-bestuur de reeds ver
melde beslissing om met orthodox-protestantse kerkuitzendin-
gen aan de op te richten Nederlandsche Omroep deel te nemen. 
Het bestuur was van Jansens toekomstige positie niet op de 
hoogte. Het bestuursbesluit was alleen mede ingegeven door de 
vrees dat de NHRO anders de plaats van de NCRV in het nieu
we omroepbestel zou gaan innemen. Na deze beslissing zocht de 
NCRV-leiding steun bij de voorzitter van de KRO, ten einde 
gezamenlijk te bereiken dat beide organisaties als een soort 
'voorbereidingscommissies' voor godsdienstige programma's 
werden erkend. Sinds het optreden van Goedewaagen en Van 
der Vegte hadden beide organisaties al vaker hun activiteiten 
gecoördineerd en gezamenlijk stappen ondernomen. Waarom 
zou dat ook nu niet kunnen? Dito - zijn rechterhand directeur 
Speet was in december en januari wegens ziekte afwezig — ging 
daarop in, ondanks de houding van de aartsbisschop, in strijd 
met de verklaring ('De beslissing is gevallen') die het KRO-
bestuur in de Katholieke Radio Gids nog zou publiceren, in de 
wetenschap ook dat aan de eerder gestelde voorwaarden over 
het autonoom voortbestaan van de KRO en de handhaving van 
de eigen verantwoordelijkheid voor een aaneengesloten geheel 
van katholiek georiënteerde programma's niet voldaan kon wor
den. Een belangrijke stimulans voor de confessionele omroepor
ganisaties om te trachten een eigen plaats binnen Dubois' staats
omroep te veroveren, ging zeker ook uit van pastoor Nolet. 
Sinds het vertrek van Gerbrandy naar Londen had Nolet als 
waarnemend vice-voorzitter van de Radioraad steeds meer in
vloed in de omroepwereld verworven. Vooral toen de Radio-
raad in de eerste maanden van de bezetting zo actief was in het 
nastreven van nauwere samenwerking en grotere eenheid in de 
omroep, was hij met waarnemend voorzitter De Gaay Fortman 
sterker dan voorheen op de voorgrond getreden. Begin decem
ber had Dubois contact met hem opgenomen en Nolet vond 
diens streven tot behoud van godsdienstige uitzendingen 'wel 
de moeite waard'.'7 In deze zin benaderde hij niet alleen aarts
bisschop De Jong, maar nam hij ook het initiatief tot enkele be
sprekingen, die onder zijn leiding tussen Dubois en bestuursle
den van de drie confessionele omroeporganisaties werden ge
houden. De eerste vond plaats op 11 januari ten huize van No
let, waar de drie zich slechts dan tot medewerking aan Dubois' 
plan bereid verklaarden, indien aan de luisteraars uitdrukkelijk 
kenbaar gemaakt kon worden, dat de godsdienstige program
ma's 'door of namens onze groepen' waren voorbereid. Indien, 
zo werd eraan toegevoegd, de omroepen niet de bevoegdheid 
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werd verleend straks zelf hun programma's aan te kondigen, 
'zouden wij tot onze spijt, krachtens ons beginsel en verkregen 
opdracht, verplicht zijn, reeds aanstonds ons van medewerking 
aan den omroep te onthouden' ' e Het klonk wel fier, maar de 
werkelijkheid was anders Want de drie omroepen waren maar 
al te graag bereid in te gaan op het verzoek van Dubois om 
onderling een uitzendschema voor godsdienstige programma's 
op te stellen,·* ofschoon, lieten zij hem medio februari schrif
telijk weten, 'de uiteindelijke beslissing over het al of niet me
dewerken van de kerken aan deze godsdienstige uitzendingen 
van den Nederlandschen Radio Omroep uit den aard der zaak 
bij de kerkelijke autoriteiten (ligt)'100 

Het wekt op zijn minst bevreemding, dat ook de voorzitter van 
de KRO zijn handtekening onder deze brief meende te moeten 
en kunnen zetten Ook al werd de restrictie gemaakt, dat uit
eindelijk de officiële kerkelijke autoriteiten over medewerking 
aan de godsdienstige uitzendingen beslisten - het KRO-bestuur 
had in januari die beslissingsbevoegdheid uitdrukkelijk in han
den van de aartsbisschop gelegd - dan nog valt aan de juist
heid van zijn handelwijze te twijfelen Getuigde het van respect 
voor mgr De Jong om, diens sterke twijfels ten aanzien van het 
karakter van de Nederlandsche Omroep kennende, zich als 
voorzitter van de KRO aan een uitzendschema te binden zonder 
de aartsbisschop daarin te kennen' Trouwens, die ondertekening 
op 15 februari is des te moeilijker te begrijpen tegen de achter
grond van een ernstige represaillemaatregel die de katholieke 
omroep in de uitoefening van het meest wezenlijke van zijn 
taak belemmerde 
Op 3 februan deelde de Rundfunkbetreuungsstelle Dito telefo
nisch mee, dat met onmiddellijke ingang van Generalkommis-
sar Schmidt geen priesters meer voor de microfoon mochten 
spreken en het aan katholieken verboden werd voor de radio 
specifiek katholieke onderwerpen te behandelen Als motivering 
werd opgegeven dat het hier een maatregel betrof 'im Zusam
menhang mit den scharfen Angriffen der katholischen Kirche 
gegen den NSB',01 Dat sloeg op de herderlijke brief van het 
Nederlandse episcopaat,102 waarin eerdere verklaringen over het 
verbod tot deelname aan 'anti-kathoheke stromingen' (socialisti
sche, communistische en liberale organisaties) nog eens werden 
bevestigd 'In verband met de veranderde omstandigheden' 
meenden de bisschoppen in hun brief nog eens 'met grooten na
druk' in te moeten gaan op het voor de katholieke gelovigen 
geldende verbod tot steun aan de beweging van het nationaal-
sociahsme De Beweging, waarschuwde de herderlijke brief, 
dreigde met alleen de Kerk m de vrije uitoefening van haar taak 
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op wezenlijke punten te belemmeren, maar leverde ook een ern
stig gevaar op voor de christelijke levensopvatting van allen, die 
er aan deelnamen. 'Daarom zal dan ook het lidmaatschap ge
woonlijk reeds in hooge mate ongeoorloofd zijn.' 
De represaillemaatregel tegen de KRO, waartoe het initiatief van 
het Rijkscommissariaat was uitgegaan, zette door de politiek 
van de Rundfunkbetreuungsstelle en het beleid van Dubois een 
lelijke streep.103 Het verbod hield formeel weliswaar niet de op
heffing van de KRO in, maar het effect kwam daar in feite wel 
op neer. De katholieke omroep was van haar meest elementaire, 
gezichtsbepalende programma's beroofd en dat zou ongetwijfeld 
ook zijn weerslag op de ledenaanhang hebben. Bovendien was 
na dit alles de kans om de aartsbisschop nog officieel tot mede
werking aan de Nederlandsche Omroep te bewegen wel uiterst 
klein geworden. Trouwens, het bestuur van de KRO was zelf al 
rot het besluit gekomen om, nog voordat zijn organisatie offici
eel door een verordening zou worden opgeheven, geheel vrijwil
lig en onmiddellijk met de uitzendingen te stoppen.104 Het be-
zettingsbestuur oordeelde het echter niet raadzaam dat de KRO 
zichzelf zou opheffen. Zou deze daad door de buitenwereld niet 
als een demonstratieve vorm van protest gezien worden? An
derzijds viel er ook aan een opheffing van het verbod (wij ver
moeden: door Dito in een persoonlijk onderhoud op 7 februari 
met Von Tiedemann bepleit) niet te denken. GeneralkommissaT 
Schmidt, zo deelde Von Tiedemann de KRO medio februari 
mee, vond het met het oog op een spoedige 'Zusammenschmel
zung der Sendeprogramme der einzelnen Gesellschaften in ein 
allgemeines Programm des holländischen Staatsrundfunks ... 
eine unnötige Beunruhigung der Oeffentlichkeit und insbeson
dere Ihres bisherigen Mitgliederstandes, wenn inzwischen noch 
eine Einstellung der Aussendungen bezw. eine Auflösung der 
K.R.O. stattfindet'.10* 
De buitenwereld mocht niet gealarmeerd worden, het omroep
bestel moest zonder schokken de 'nieuwe orde' worden binnen
geleid. Dat was in het belang van de bezetter, die de ideologi
sche overgang geruisloos wilde doorvoeren ('zum Glück geniesst 
der Rundfunk im allgemeinen bei der Hörerschaft noch ein 
grosses Vertrauen, da die notwendigen Neuerungen und Ein
schränkungen immer nur schrittweise und darum für den Hörer 
weniger fühlbar vorgenommen wurden'),i,M van de NSB, die de 
macht over de omroep begeerde, niet in het minst ook in het 
belang van Dubois die nog steeds bezig was zijn concentratie-
plan te voltooien. Van hem werd dan ook geen protest gehoord. 
Evenmin sprongen NCRV of VPRO voor hun zusterorganisatie 
in de bres: het was niet in hun belang dat er rond de omroep 
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beroering ontstond nu zij zich op hun deelname aan het nieuwe 
bestel voorbereidden. 
De VPRO zou als organisatie verdwijnen, maar het 'eigene' 
bleef in de nieuwe omroep 'volledig bewaard', schreef hoofd
redacteur Spelberg op 4 januari in Vrije Geluiden.107 Het was 
meer een kwestie van geloof dan dat Dubois of de bezetter hem 
de nodige zekerheden voor deze bewering zullen hebben ver
schaft. De VPRO wilde onder Dubois in het nieuwe omroepbe
stel participeren. Voor deze omroepvereniging betekenden diens 
voornemens immers niet alleen een bevestiging, maar ook een 
honorering van haar opvattingen over een nationale omroep die 
zij reeds vanaf haar oprichting in 1925 had gehuldigd: centrali
satie op alle gebieden van het omroepwezen, behalve in de sec
tor van de levensbeschouwelijke programma's die door de ver
schillende kerkelijke organisaties en groepen zelfstandig ver
zorgd zouden moeten worden.109 Dat deed de VPRO al 15 jaar. 
Bovendien bestond bij deze omroep een groot, vrijwel onbe
grensd vertrouwen in gemachtigde Dubois : 

'In den tijd, dat de radio nog in de kinderschoenen stond, ja 
in de voorhistorische tijden (van omroepstandpunt gezien), 
immers nog voor het bestaan van den V.P.R.O. interesseerde 
de heer Dubois zich als directeur van de Ned. Seintoestellen-
fabriek reeds voor onze Vrijzinnig Protestantsche uitzendin
gen, zooals hij van den beginne af aan voor den omroep in 
het algemeen steeds groóte belangstelling aan den dag heeft 
gelegd. Wij kennen ir. Dubois dus langer dan vandaag of gis
teren en dat geeft ons natuurlijk groot vertrouwen voor de 
toekomst.'10· 

Het waren optimistische woorden die voorzitster Nicolette Brui
ning ter gelegenheid van Nieuwjaar 1941 tot de VPRO-luiste-
raars sprak. Geheel in de lijn van het standpunt dat haar ver
eniging al jarenlang gehuldigd had, voegde dr. Bruining hieraan 
toe, dat de vrijzinnig-protestanten in de nieuwe omroep een 
eigen gebied zouden bestrijken. 'Uit den aard der zaak zullen 
wij geen invloed op het geheel van het programma kunnen of 
willen laten gelden, maar voor de eigen uitzendingen zullen wij 
geheel verantwoordelijk zijn. Die verantwoordelijkheid zullen 
wij als Vrijzinnig protestanten voortaan niet meer omleenen 
aan de ledenorganisatie, zooals dat tot nu toe het geval was, 
maar aan de kerk. Dat beteekent aan Uw eigen kerken.' De ker
ken die voorzitster Bruining bedoelde en die via de VPRO hun 
uitzendingen verzorgden, waren verenigd in het organisatorisch 
verband van de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Pro-
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testantisme, de oprichtster van de VPRO. Als zodanig was de 
vrijzinnig-protestantse omroep de officiële vertegenwoordiger 
van in deze commissie verenigde kerken en gezien de bereidheid 
in deze kring om met de Nederlandsche Omroep in zee te gaan 
hield een opheffing van de ledenorganisatie voor de VPRO 
dan ook geen fundamentele wijziging in.110 

Toen het moderamen van de Centrale Commissie op 22 februari 
gemachtigde Dubois in kennis stelde van de oprichting van het 
Comité voor Vrijzinnig Protestantsche Radio Uitzendingen111 — 
enkele weken later veranderd in de definitieve naam: Vrijzinnig 
Protestantsch Kerkcomité (VPK)112 - vroeg het wel de uitdruk
kelijke bevestiging dat de Nederlandsche Omroep geen andere 
vrijzinnig-protestantse programma's zou uitzenden dan die, wel
ke onder verantwoordelijkheid van het nieuw opgerichte kerk
comité tot stand zouden komen.113 Aan deze voorwaarde werd 
terecht zoveel gewicht gehecht omdat, indien ook door de Ne
derlandsche Omroep programma's op dat levensbeschouwelijk 
gebied werden uitgezonden, de luisteraars gemakkelijk in ver
warring konden worden gebracht over de vraag of die uitzen
dingen van de Nederlandsche Omroep nu al of niet door een 
van de kerkcomité's waren voorbereid. In het eerste geval (uit 
de gestelde voorwaarde spreekt naar onze mening impliciet de 
verwachting dat de toekomstige omroep een nationaal-socialis
tisch karakter zou dragen) betekende dat zoveel als een garan
tiezegel: gevrijwaard van nationaal-socialistische propaganda. 
Maar Dubois kon hierover geen toezeggingen doen, 'aangezien 
van regeeringswege'(!) 'steeds zoogenaamde 'Auflagezendingen' 
mogelijk bleven'.114 

Ook bij de NCRV bestond, zij het in mindere mate dan bij de 
VPRO en de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestan
tisme, optimisme, minder gestoeld op realiteitszin dan op geloof 
('we kunnen niet voorspellen, hoe het op den langen duur zal 
gaan, maar hoe ook de omstandigheden mogen worden: God zal 
zorgen'),115 hoop en wishful thinking ('ons geheele volk zal 
op den duur steeds dankbaarder worden voor onze uitzendin
gen'),11* hetgeen eveneens tot uitdrukking kwam in de oprich
ting van een kerkcomité, de Christelijke Radio-Stichting 
(CRS).117 

De bedoelingen van het bestuur van deze stichting - dat be
stuur bestond uit alle leden van het algemeen bestuur van de 
NCRV - werden echter in ernstige mate doorkruist, toen de Ge
reformeerde Kerken die, anders dan de Nederlands Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, ook na 
10 mei nog ondanks de Duitse censuur waren voortgegaan of
ficieel via een door de generale synode der Gereformeerde Ker-
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ken ingestelde commissie (de Deputaten voor de Radiokerk
diensten) hun medewerking aan de NCRV waren blijven geven, 
die medewerking in maart '41 gingen beëindigen. De deputaten 
zouden van hun taak worden ontheven.118 In het algemeen be
stuur van de CRS gingen dan ook stemmen op de program
ma's, die inmiddels onder auspiciën van de CRS werden uitge
zonden, te staken. Door het wegvallen van Officiële kerkdien
sten moest de CRS zich immers hoofdzakelijk beperken tot 
het uitzenden van in haar eigen studio te houden z.g. wij
dingsdiensten waarin dan werd voorgegaan door een dominee 
die door de stichting zelf was uitgenodigd. Dat kwam erop neer, 
dat de CRS aan predikanten de gelegenheid gaf 'in te gaan 
tegen officieele besluiten van de Synodes', aldus vertolkte 
begin april een bestuurslid de mening van verschillende mede
leden.119 Het verweer van voorzitter Van der Deure was steeds 
hetzelfde: 'Indien wij predikanten vragen moeten zij uitmaken 
of zij het doen kunnen.' Ook secretaris-penningmeester Keuning 
wrong zich in allerlei bochten: 'Zeggen wij nu als C.R.S. 'wij 
zenden geen kerkdiensten meer uit' dan kiezen wij partij en 
matigen ons een oordeel aan over een onderwerp, dat geheel 
op het terrein van de Kerk ligt. Wij hebben zendtijd en dezen 
tijd stellen wij ter beschikking zonder partij te kiezen.'120 De 
verantwoordelijkheid werd gedelegeerd en het dilemma van het 
al dan niet doorgaan bestond voor de orthodox-protestantse 
omroep niet meer. 
Een schriller contrast met de oproep van dr. J. Koopmans, de 
secretaris van de Nederlandsche Christen Studenten Vereeni-
ging, in zijn in november van het eerste bezettingsjaar ver
schenen illegale brochure 'Bijna te laat!' o.m. tot de 'Heeren 
Bestuurders van de Christelijke Omroepvereenigingen' was nau
welijks denkbaar. 'Hebt U', vroeg Koopmans hun, 'de goede 
zaak van den Heiland niet verkocht en verraden . . . vanaf het 
oogenblik, dat U toeliet, dat de Duitschers censuur over de 
preeken, toespaken en gebeden oefenden, welke door Uw ver-
eenigingen werden uitgezonden?' 

'Daarom hebben terecht enkele Kerken gezegd: geen officiee
le, openbare Godsdienstoefeningen meer voor de radio. Maar 
U, U hebt gedacht dat het wel mogelijk was, het volle Evan
gelie onder de censuur van den vijand te doen verkondigen. 
Of U hebt gedacht, dat een half Evangelie beter was dan 
heelemaal geen Evangelie; en U hebt er niet aan gedacht, dat 
een half Evangelie heelemaal geen Evangelie is. Voor U is 
het misschien, na alles wat U het Nederlandsche volk hebt 
aangedaan, al heelemaal te laat. Neen! Zoolang een mensch 
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op deze aarde verkeert, is het Goddank altijd nog maar bijna 
te laat - maar nog niet heelemaal.'121 

Die censuur kon echter des te gemakkelijker aanvaard worden, 
daar de beide protestants-christelijke omroepen hun taak juist 
beperkt zagen tot het 'neutrale' brengen van Gods Woord, de 
'Blijde Boodschap van Gods heil', het 'eenvoudige Christelijke 
lied',122 wat ds. Touw dan noemt de 'tijdlooze' prediking die 
zweeg over de 'verzoekingen en gevaren' van het nationaal-so-
cialisme. Men preekte hoofdzakelijk zoals men vroeger preekte, 
aldus Touw, en stelde er een eer in dat men alleen het Evange
lie, niets dan het Woord Gods, op de kansel bracht: 

'Over de groóte problemen, waarmede men worstelde, de ge
vaarlijke verzoekingen, waarvoor men gesteld werd in de ver
houding tot de maatregelen van de bezetter - bijvoorbeeld 
de houding tegenover de Joden, tegenover het zich melden 
voor den arbeidsinzet, tegenover Winterhulp, tegenover her-
bergzaamheid aan onderduikers, tegenover talloze andere 
maatregelen — werd geen hulp en leiding gegeven. Over de 
gewetensconflicten en geestelijke gevaren, die dreigden — 
waarheid of leugen, gehoorzaamheid aan Gods gebod of con
cessies aan den vijand, eerbied voor het Joodsche volk of ver
achting van de Joden - werd in al deze preeken geen woord 
gesproken. Zoo bleven de menschen onbeschermd tegen fu
neste dwaling. Zij leefden dan voort in gewetensnood of in 
valsche rust. Deze prediking, die ook in vroeger tijden aan 
de Gemeente onthield de duidelijke leiding van Gods geboden, 
heeft gedurende den oorlog haar falen wel zeer nadrukkelijk 
en noodlottig getoond.'12' 

Keuning, de voornaamste pennevoerder van de NCRV, werd niet 
moe tegenover de buitenwacht te betogen, dat er 'principieel 
eigenlijk nog niets veranderd' was.124 

Op zondagmorgen 9 maart kwam vrij plotseling en zonder dat 
daartoe al een verordening was uitgevaardigd ('in afwachting 
van de definitieve regeling, waarbij de bestaande omroepver-
eenigingen als zelfstandige uitzendorganisaties zullen ophouden 
te bestaan', heette het in een perscommuniqué van gemachtigde 
Dubois)125 de 'rijksradio' De Nederlandsche Omroep in de lucht. 
Aan de concentratieperiode, waarin Dubois ijverig bezig was ge
weest het nieuwe langzaam uit en met het oude op te bouwen 
zonder dat direct uitkwam wat tot het oude en wat bij het 
nieuwe behoorde, kwam daarmee een einde. De bezetter was 
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tevreden. 'Durch die von dem Bevollmächtigten für die Rund
funkvereine durchgeführte Konzentraiion ist auch eine stärkere 
Programmbeeinflussung, die sich vor allem ab Mitte März 1941 
besonders auswirken wird, möglich gewesen,' schreef de Haupt
abteilung für Volksaufklärung und Propaganda begin maart aan 
de provinciale zetbazen van de rijkscommissaris.12' Voor de 
omroeporganisaties betekende dit het einde van hun uitzendtaak 
(AVRO en VARA hadden zich gedwee naar dat einde laten lei
den), behalve dan voor de Nederlandsche Christelijke Radio 
Vereeniging en de Vrijzinnig Protestantsche Radio Omroep, zij 
het onder een andere naam. Hun zou echter geen lang leven be
schoren zijn. 'Es war schon seit längerer Zeit damit gerechnet 
worden', zo werd al in augustus '41 door de leiding van de Ne
derlandsche Omroep en de RundfunkbetreuungssteUe geconsta
teerd, 'dass die gegenwärtig guitige Regelung mit der CRS und 
dem VPK nur eine Uebergangsmassnahme darstellen konnte 
und dass das endgültige Ziel sein müsste, kirchliche Sendungen 
unter eigener Verantwortung des Niederländischen Rundfunks 
durchzuführen.'1" 
En wat schreef Taubert ook al weer in zijn meergenoemde be
leidsnota over het doel van de omroep? 'Der Rundfunk soll mit
helfen/ schreef hij op 19 februari '41 aan zijn superieuren — 
ten overvloede! - 'dem Nationalsozialismus in den Niederlan
den den Weg zu bereiten und die innere Bereitschaft des gesam
ten niederländischen Volkes zum Zusammengehen mit Deutsch
land zu schaffen.'128 
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Hoofdstuk 5 

Rijksradio De Nederìandsche Omroep 

Drie dagen nadat de Nederìandsche Omroep de uitzendingen 
van de omroeporganisaties had overgenomen, verscheen een 
verordening van Seyss-Inquart waarbij de nieuwe staatsradio 
officieel in het leven werd geroepen.1 In deze verordening — die 
op de dag van haar afkondiging in werking trad - werd tevens 
bepaald, dat de bestaande omroeporganisaties ontbonden wer
den en hun vermogen met onmiddellijke ingang in eigendom 
van de Nederìandsche Omroep overging. De secretaris-generaal 
van Volksvoorlichting en Kunsten kreeg het toezicht op de 
staatsomroep; inclusief de bevoegdheid (anders dan Dubois aan
vankelijk vermoedde) om de in 'dienstaangelegenheden' aan 
hem ondergeschikte directeur-generaal van dit bedrijf te benoe
men en te ontslaan. Het personeel dat bij de omroeporganisaties 
werkzaam was, kon in dienst van de 'rijksradio' treden voor zo
ver er althans 'passende werkzaamheden' waren; in andere ge
vallen zou de directeur-generaal van de Nederìandsche Omroep 
een schadevergoeding vaststellen.2 Tenslotte werden 'wettelijke 
bepalingen, welke met deze verordening in strijd' waren buiten 
werking gesteld. Het nieuwe omroepbestel had, zo leek het, een 
hecht verankerde ('op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer over de uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in 
Nederland van 18 Mei 1940')' een definitieve 'wettelijke' basis 
gekregen. In dit hoofdstuk zullen wij allereerst een beeld geven 
van de instanties, zowel aan Duitse als aan Nederlandse kant, 
die zich met de omroep bemoeiden. Vervolgens willen wij dit 
beeld verder gestalte geven aan de hand van het beleid dat elk 
van deze instanties, vooral ook in relatie tot elkaar, ten opzichte 
van de Nederìandsche Omroep voerde. Tenslotte zullen de re
acties van de omroeporganisaties uitvoerig aan de orde komen. 
Het gaat daarbij om twee belangrijke aspecten, enerzijds de 
organisatorische opzet van en medewerking aan de godsdiensti
ge programma's en anderzijds de positie van de programmabla
den. 
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De Duitse en Nederlandse beleidsinstanties 

In Hitlers hegemoniale politiek werd de bezetting van ons land 
aanvankelijk uit militair-strategische overwegingen opgezet.4 

Direct na de periode van de eigenlijke oorlogshandelingen, na 
het snelle Duitse militaire succes en de onverwachte factor van 
de 'vlucht' van koningin en kabinet naar Engeland, moesten de 
militaire doelstellingen evenwel wijken voor politieke machts-
concepties. De Militärverwaltung werd vervangen door een ci
viel-politiek bezettingsbes tuur onder leiding van dr. Arthur 
Seyss-Inquart, die rijkscommissaris voor het bezette Nederland
se gebied werd. 
Welke bedoelingen en beweegredenen aan Hitlers besluit tot het 
installeren van een burgerlijk bezettingsbestuur ook ten grond
slag lagen, het machtsvacuüm dat de uitgeweken regering ach
terliet bood de Führer een gunstige gelegenheid een politieke 
top in ons land te installeren. Het ging hier blijkbaar, aldus 
Konrad Kwiet in zijn studie over het rijkscommissariaat, 'urn 
eine jener spontanen Reaktionen Hitlers, geleitet von dem In
stinkt, dasz auf diese Weise, noch ehe die Militärverwaltung 
richtig Fusz gefaszt hatte, die Weichen für eine politische Neu
ordnung gestellt werden könnten'.1 Ofschoon tussen de ver
schillende Duitse personen en instanties, zowel hier als in het 
Duitse rijk zelf, tegenstellingen en besluiteloosheid heersten 
over de te volgen koers van de nazificatie en bijgevolg een plan
matig optreden vrijwel ontbrak, stond één ding duidelijk vast: 
het 'germaanse' Nederland moest tot een politieke, nationaal-
socialistische 'nieuwe orde' gebracht worden en uiteindelijk har
monisch in of bij het Dritte Reich gevoegd worden. Onder een 
militair bestuur, dat zich van elke politieke bemoeiing onthield, 
zouden die doelstellingen zo niet minder gemakkelijk, dan toch 
minder snel bereikt kunnen worden.8 

Volgens Seyss-Inquart moest Nederland economisch nauw met 
Duitsland verbonden worden, maar die binding diende het Ne
derlandse volk zelf te aanvaarden: 'Die Aufgabe ist zu lösen, 
wenn es gelingt, eine politische Willensbindung zustandezu
bringen, die die wirtschaftliche Bindung der Niederlande an das 
Reich als Ausfluss des Willens des niederländischen Volkes er
scheinen lässt.''' Begin juni 1940 zou Seyss-Inquart tegen de 
toekomstige provinciale Beauftragten gezegd hebben, 'dass nach 
dem Willen des Führers Holland ein selbständiges Land bleiben 
solle, das aber später aus freiem Willen sich dem Führer Mittel
europas würde anschliessen müssen'.8 Seyss-Inquarts politieke 
opdracht was dan ook het 'bloedverwante' Nederlandse volk, 
onder gelijktijdige handhaving van orde en rust, op eigen kracht 
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tot het nattonaal-socialisme te 'bekeren', al sloot het proces dat 
naar die innerlijke 'overtuiging' leidde, enige 'leiding' van Duit
se zijde met uit Dat proces van Selbstnaztfizierung was in 1940 
en 1941 in volle gang, zij het alleen met in die rust en orde die 
de bezetter zich gewenst had. 
Belangrijke instrumenten die in dat proces de heilsleer van het 
nationaal-sociahsme moesten verspreiden, waren de pers en de 
omroep. Maar beïnvloeding van bovenaf, door censuur, voor
schriften, verplichte publicatie van artikelen en Auflage-Sen
dungen, vormde slechts één element van het beleid Uiteindelijk 
zou de beoogde geestelijke 'aanpassing' van het Nederlandse 
volk ook en vooral bevorderd worden wanneer zijn maatschap
pelijke organisaties een nationaal-socialistische structuur gekre
gen hadden: de gelijkschakeling van het geestelijk-culturele le
ven moest ook in en door gelijkschakeling van het Nederlandse 
organisatiewezen haar beslag krijgen Met die gelijkschakeling 
was de bezetter in de lente van '41 al een heel eind gevorderd 
De SDAP en het N W waren onder NSB-commissanssen ge
plaatst, de pers stond onder volledige controle, op de resten van 
wat eens de omroeporganisaties waren verrees reeds het gebouw 
van de nieuwe staatsomroep, het onderwijsbeleid werd onder 
pro-Duitse leiding gevoerd, het charitatieve werk voortaan naar 
Duits voorbeeld onder de eenheidsorganisatie Wmterhulp Ne
derland aangepakt en tenslotte was er het departement van 
Volksvoorhchting en Kunsten dat naar het voorbeeld van het 
Reichsmimstenum fur Volksauf klarung und Propaganda, het 
geestelij k-culturele leven in de 'nieuwe orde' mede gestalte dien
de te geven. 
Bij dit alles maakten de vertegenwoordigers van het Duitse 
Propagandammisterium (het Promt), die in het ressort van Fritz 
Schmidt hun arbeidsterrein hadden, aanspraak op de leiding in 
de te voeren cultuurpolitiek in ons land In Schmidts General-
kommissanat, dat de bij uitstek politieke taak had toezicht uit 
te oefenen op de meningsvorming van het publiek en op het 
politieke leven in ons land, had het Promi een filiaal ingericht, 
de Hauptabteilung fur Volksauf klarung und Propaganda, die 
onder leiding van Oberregterungsrat (vanaf medio okt. '40: Mi-
msterialrat) Peter Fink stond· Fink was leider geweest van de 
Propaganda-Staffel Holland die op 10 mei met de Duitse troe
pen ons land was bmnengekomen. Zoals wíj in het tweede 
hoofdstuk hebben uiteengezet waren Propaganda-Staffeln semi-
militaire organisaties binnen de Wehrmacht die de propaganda 
en voorlichting, met name via drukpers en omroep, in de door 
de Duitse legers bezette gebieden moesten controleren en daar
toe van het Promt de 'fachliche Weisungen' ontvingen. De Pro-
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paganda-Staffel Holland werd uit het Wehrmacht-veiband los
gemaakt en tot een zelfstandige hoofdafdeling binnen het Rijks-
commissariaat gemaakt, toen het civiel bestuur zijn werkzaam
heden begon.10 

Naast sectoren voor pers,11 film, Kultur und Volkstum en Ттир-
penbetreuung ressorteerde onder de hoofdafdeling ook het Refe
rat (later de Abteilung) Rundfunk. Abteilungsleiter was Ernst 
Arthur Freudenberg. Hij had zich in de meidagen van '40 als 
SonderführeT in de Propaganda-Staffel Holland over de omroep
organisaties ontfermd en was nu als Sendeleiter en hoofd van 
de Rundfunkbetreuungsstelle met het toezicht op de binnen
landse omroep belast.12 Zijn rechterhand, Sonderführer Eberhard 
Taubert die zich vooral met de technische kant van de omroep 
bemoeide, volgde hem begin maart '41 op toen Freudenberg vrij 
plotseling naar Berlijn werd teruggeroepen om bij de Reichs
rundfunk een soortgelijke functie als in Nederland, nl. Stell
vertretend Leiter der Rundfunk-Kommandostelle im Propagan
daministerium, te aanvaarden.13 

In het Duitse bezettingsbestuur had Goebbels met zijn Reichs
propagandaministerium grote invloed in de öffentliche Mei
nungsbildung weten te verwerven. 'Ich betone', schreef Fink 
('streng vertraulich') medio augustus 1940 aan de provinciale 
Beauftragten des Reichskommissars, 'dass die Hauptabteilung 
Volksau f klärung und Propaganda in der Lage ist, genau wie im 
Reich, jede grosszügige Propagandaaktion auf jedem Gebiet 
durchzuführen.'1* Enkele maanden later kreeg Fink bij de uit
voering van zijn taak, ni. door invloed op de publieke menings
vorming de zozeer gewenste nazificatie van het stamverwante 
Nederlandse volk en een nauwere aansluiting bij het Duitse rijk 
tot stand te brengen, versterking in de vorm van het departe
ment van Volksvoorlichting en Kunsten onder leiding van se
cretaris-generaal dr. Tobie Goedewaagen. Met deze nationaal
socialist, één der weinige vooraanstaande intellectuelen die de 
NSB in haar gelederen had,15 maakten we al eerder kennis, 
evenals met zijn rechterhand, raadadviseur ir. Willem van der 
Vegte, omroepdeskundige van de Nationaal Socialistische Bewe
ging. Kort na het begin der bezetting van ons land was Goede
waagen de Duitsers al belangrijke diensten gaan bewijzen. De 
door hem gepresideerde Raad van Voorlichting der Nederlandse 
Pers droeg in belangrijke mate ertoe bij dat de organisaties die 
op persgebied bestonden1· gelijkgeschakeld werden.17 Het 
schijnt, aldus de historicus De Jong, dat dit werk in kringen van 
het rijkscommissariaat de indruk wekte dat Goedewaagen een 
uitstekende secretaris-generaal zou zijn voor het nieuwe depar
tement van Volksvoorlichting en Kunsten.18 
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Maar de bezetter en met hem ook de NSB zouden in hun ver
wachtingen teleurgesteld worden. Goedewaagen was geen man 
van de praktijk, hij was een theoreticus. Het ging er juist om, 
schreef hij in zijn naoorlogse autobiografie, 'onze politieke ideo
logie te propageren, haar als zodanig onder de korenmaat van
daan te halen en haar te laten schijnen'. Wat de volksvoorlich
ting betreft, deze zag hij 'als bezwering der massa, als bewer
king der massale openbare mening', bij uitstek een taak van de 
overheid die 'de propaganda, voorzover die uit de groepen der 
burgerij voortkomt, moet ordenen, controleren en uit een oog
punt van algemeen staatsbelang binnen bepaalde grenzen moet 
beperken'. Over de schouder van Goedewaagen heen keek de 
NSB ('een gezelschap cultuur-politieke dilettanten dat na de 
doorbraak van 1933 achteraan kwam sukkelen om met veel ver
toon te maskeren wat aan inhoud en doelbewustheid ontbrak') 
hem op de vingers, hetgeen 'een vloedgolf van bemoeizieke, 
betweterige en critiserende, maar in het algemeen terzake cul
tuur volkomen ondeskundige wenken, waarschuwingen, bedrei
gingen over mijn beleid' opleverde. Dit alles gold allereerst zijn 
personeelsbeleid, de keuze van zijn belangrijkste medewerkers 
en vooral ook het propagandabeleid van het departement. En 
ondertussen, aldus Goedewaagen, 'ontketende zich een campag
ne tegen de Secretaris Generaal van Volksvoorlichting, die geen 
propaganda maken kon of wilde, zoals de Duitser en de NSB 
dat heilzaam achtte'.1· Die bemoeizucht kon zich des te ge
makkelijker manifesteren, omdat Goedewaagen met zijn hoekig 
karakter, zijn eerzucht en heerszucht allerminst een persoonlijk
heid was die gezag uit kon oefenen, verstoken als hij was van 
mensenkennis en organisatorische gaven.20 Daar kwam nog bij 
dat Goedewaagen wegens zijn poging zich onafhankelijk tegen
over de Beweging op te stellen door de NSB-leiding met wan
trouwen bejegend werd. Niet alleen wenste hij van die zijde 
geen inmenging in zijn beleid, ook zijn persoonlijke ideeën over 
een staatkundige Europese 'nieuwe orde', die zich rond de lei-
diende positie van het Derde Rijk zou concentreren, weken in 
sterke mate af van de groot-Dietse gedachte van Mussert. 
Raadadviseur Van der Vegte, die zich binnen het departement 
als 'representant van de Beweging' beschouwde21 en op sterke 
aandrang van de leider benoemd was, had van Mussert de op
dracht meegekregen als pottekijker te fungeren.22 Herhaaldelijk 
lichtte hij Mussert in over de gang van zaken op het departe
ment en in het bijzonder over de faits et gestes van de secreta
ris-generaal. Die rapporten, verklaarde na de oorlog Huygen die 
secretaris-generaal van de Beweging was geweest, 'hebben in 
zeer belangrijke mate bijgedragen tot de schorsing van Goede-

156 



waagen als hd van de NSB, gevolgd door zijn ontslag als Se
cretaris-Generaal, waartoe Mussert de Rijkscommissans wist te 
bewegen'.23 

Goedewaagen had met kunnen voorkomen, dat zijn departement 
met vrijwel uitsluitend nationaal-socialistische 'kameraden' be
volkt werd De invloed van de NSB deed zich vooral gevoelen 
in de afdeling actieve propaganda Met de supervisie over het 
gehele departementale propagandabeleid was Van der Vegte be
last die ook in het omroepbeleid sterk de hand had Evenmin 
als dat bij Goedewaagen nodig was, behoeven wij over Van der 
Vegtes kritiek op het vooroorlogse radiobestel en zijn opvattin
gen over inrichting en taak van een staatsomroep hier nader in 
te gaan. Bij verschillende gelegenheden, tegenover de pers en 
voor de microfoon, legde hij zoals wij hebben gezien daarvan 
getuigenis af. 
Bij de ontwikkeling en uitvoering van zijn omroepbeleid werd 
Van der Vegte terzijde gestaan door de uiterst fanatieke, recht
lijnige NSB'er - hij was reeds vanaf 1933 lid van de Beweging 
en werd begin '41 begunstigend lid van de Germaanse SS in 
Nederland24 — en streberische, heerszuchtige ambtenaar Jacobus 
de Kloet die spoedig het roer geheel in handen zou nemen De 
Kloet was afkomstig van de PTT-postinspectie in Den Haag en 
werd m maart 1941 op 54-jarige leeftijd tot hoofd van de afde
ling Radio en Filmzaken van het departement in de rang van 
administrateur benoemd 25 Zijn afdeling kreeg voor wat de radio 
betrof de taak toebedeeld de nieuwe omroep 'staatspohtieke' 
richtlijnen te geven, voorschriften voor het programmabeleid op 
te stellen, toezicht op het financiële beheer uit te oefenen en 
het hoger personeel te benoemen 
Concreet betekende dit onder meer dat de afdeling Radio en 
Filmzaken de spreekbeurten van 'politiek Duitsche en Neder-
landsche persoonlijkheden' voorbereidde, de ansenng van het 
personeel doorvoerde, de inhoud van de programmabladen cen
sureerde en de politieke propaganda via de radio diende te be
vorderen 2e 

Aflossing van de wacht 

Dezelfde dag waarop de verordening over de oprichting van de 
Nederlandsche Omroep werd afgekondigd, had Seyss-Inquart 
m het Amsterdamse Concertgebouw in een lange toespraak nog 
eens herhaald wat hij al eerder bij zijn installatie in de Ridder
zaal over de bezettingspohtiek gezegd had 'Wir wollen/ sprak 
hij, 'dass die Niederlander selbst aus innerer Ueberzeugung und 
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mit dem Einsatz ihres ganzen Wesens antreten für das grosse 
Werk des Aufbaues unseres germanischen Gemeinschaftsberei
ches und damit eines neuen Europa. (...) Jeder ein guter Nie
derländer und jeder ein guter Deutscher, beide aber vereint in 
nationalsozialistischem Geist und in der Entschlossenheit, die
sen Nationalsozialismus als tragende politische Bewegung zum 
Grundprinzip der neuen Gemeinschaftsordnung zu machen.'27 

Al was dit voor het Nederlandse volk dan geen onbekende 
klank, de toon van Seyss-Inquarts toespraak was evenwel, met 
de Februaristaking nog op de achtergrond, dreigender dan ooit 
tevoren: 'Mif uns oder gegen uns — ein Drittes gibt es nicht 
mehr.' In de strijd om die beslissende keuze kon nu ook de ra
dio volledig ingezet worden. Maar om de controle op dit natio
naal-socialistische propaganda-instrument te completeren, dien
de aan het hoofd van de nieuwe omroep een geschikte persoon 
geplaatst te worden. Zou Dubois soms bereid zijn een benoe
ming tot directeur-generaal te aanvaarden nu met de afkondi
ging van de tweede omroepverordening zijn taak als gemachtig
de voor de concentratie der omroeporganisaties officieel beëin
digd was? 
Dubois zou voor de bezetter een zeer geschikte kandidaat 
zijn.28 Hij was een radio-deskundige bij uitstek, hij had getoond 
met voortvarendheid het omroepbestel te kunnen ombouwen, 
hij stond in hoog aanzien bij Intendant Glasmeier van de Reichs 
Rundfunk Gesellschaft en zijn ervaring en autoriteit reikten tot 
over onze landsgrenzen. Dubois was geen representant van de 
voormalige omroeporganisaties, hij zou zeker gevoelig zijn voor 
een nauwere samenwerking met de Reichs Rundfunk en in zijn 
programmabeleid zou hij, zoals hij als gemachtigde al had la
ten zien, ongetwijfeld de 'nieuwe tijd' verstaan. Belangrijk was 
evenzeer, dat hij voor de Duitsers een uitermate geschikte kan
didaat was in zoverre hij een al te grote en directe invloed en 
inmenging van Musserts NSB buiten de omroepdeur had weten 
te houden. In de 'overgangstijd' immers was de radio geen ver
lengstuk van deze door de overgrote meerderheid van het Ne
derlandse volk gehate minderheid geworden. Wat kon boven
dien meer vertrouwen bij het Nederlandse volk inboezemen dan 
aan het hoofd van de nieuwe staatsradio een man met een on
kreukbaar verleden, die geen politieke of confessionele belangen 
had voorgestaan en bovenal geen lid was van de NSB. Hoe 
dacht Dubois zelf over deze kandidatuur? 
Dubois heeft mij, schreef Van der Vegte op 29 maart in zijn 
beste Duits aan Taubert, 'klipp und klar mitgeteilt, dasz er noch 
immer der Meinung sei, dasz er nicht der richtige Mann sei um 
als Direktor des Rundfunks auf zu treten'. Trouwens, Dubois 
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was 'noch weit davon entfernt steh zum National Sociahsmus 
zu bekehren, geschwiegen davon, dasz er bereit war zum NSB 
überzugehen Bei dieser Sachlage gab es kein anderer Weg, dann 
dasz es dabei blieb, dasz Ir. Dubois fortgeht '** De NSB zag 
Dubois liever met in een zo belangrijke sleutelpositie bij de 
Nederlandsche Omroep benoemd, zij had een kandidaat uit de 
eigen gelederen ir. W. A Herweijer Generalkommissar Schmidt 
bleek bereid deze te aanvaarden Eind maart stelde Van der 
Vegte die kandidaat aan Schmidt voor in een onderhoud dat 
zeer bevredigend verliep, zo rapporteerde de raadadviseur aan 
Taubert, 'und ich bin überzeugt, dass Sie sehr gut mit ihm zu
sammen arbeiten werden Er ist ein treuer 'Kameraad' und seine 
organisatorische Talente sind erheblich Ich vertraue dasz dieser 
Wechsel in der Fuhrung viel Gutes bringen wird '30 

Op ι mei zou de benoeming van Herweijer ingaan. Tot die da
tum trad Dubois op als 'fungerend directeur-generaal' van de 
Nederlandsche Omroep Daarna werd hij door de secretaris
generaal van Volksvoorhchtmg en Kunsten met de financiële 
en administratieve afwikkeling van de opheffing der omroepen 
belast onder de fraaie titel 'liquidateur der omroeporganisa
ties' 31 Terwijl Dubois nog liquidateur was trad hij op 1 sep
tember 1941 in dienst van de PTT als hoofdingenieur eerste 
klas, belast met de leiding van de dienst Exploitatie Radio Om
roep 32 Tijdens zijn hquidatiewerkzaamheden, waarvoor hij door 
de Nederlandsche Omroep betaald werd,33 werkte hij, zoals wij 
al eerder hebben geschreven, samen met Ensennck die vanaf 
januari '41 met hem m het Centraal Bureau samenwerkte en 
later tot hoofd van de juridische afdeling van de rijksradio 
werd benoemd, een regeling tot schadeloosstelling uit voor die
genen van het personeel der opgeheven omroeporganisaties die 
niet naar de staatsomroep konden of wilden overgaan Ook op 
de door W Vogt al eerder ontslagen joodse en Engelse AVRO-
medewerkers werd deze regeling van toepassing verklaard In 
maart 1943 had Dubois in samenwerking met het Amsterdam
se accountantskantoor Pelser Jr de liquidatie der voormalige 
omroeporganisaties afgewikkeld (met uitzondering van de 
NCRV/CRS) Een half jaar later verzocht hij de directeur-gene
raal van de Nederlandsche Omroep hem décharge voor het als 
liquidateur gevoerde beleid te verlenen 34 

In het zuiveringsproces, waaraan Dubois zich na de oorlog 
moest onderwerpen wilde hij nog voor een functie in de omroep 
in aanmerking komen, voerde Dubois' advocaat ter verdediging 
van diens handelwijze aan, dat het beslissende criterium met 
was wie de uitzendingen verrichtte, doch wat werd uitgezonden 
'Zoolang de uitzendingen een Nederlandsch (onpolitiek) karak-
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ter droegen, was cliënt bereid daaraan mede te werken; toen 
vaststond, dat hierin verandering zou komen, heeft hij oogen-
blikkelijk de noodzakelijke consequentie getrokken en is heen
gegaan.'35 In dit en voorgaande hoofdstukken is inmiddels vol
doende feitenmateriaal gepresenteerd om aan de juistheid van 
deze bewering te twijfelen. Toch willen wij niet met deze con
statering volstaan. Via een wat diepgaander analyse van de ons 
ter beschikking staande gegevens zullen wij trachten tot een 
soort balans van Dubois' activiteiten te komen, tot een afron
ding van het beeld dat we ons inmiddels van zijn persoon heb
ben kunnen vormen. Een gedetailleerder bespreking van diens 
houding en beleid biedt tevens een uitstekende mogelijkheid de 
verschillende invloedssferen in de opbouwfase van het nieuwe 
radiobestel te traceren. 
Allereerst is dan het feit relevant, dat sinds het optreden van 
gemachtigde Dubois rond de benoeming van leidinggevende 
functionarissen in de omroep tussen hem en raadadviseur Van 
der Vegte grote animositeit gegroeid was. Van der Vegte wilde 
zoveel mogelijk 'kameraden' op die posten benoemen. Ofschoon 
Dubois dit streven in enkele gevallen met succes wist te dwars
bomen," werd zijn staf echter gaandeweg met steeds meer na
tionaal-socialisten en lieden die positief tegenover de 'nieuwe 
orde' stonden bevolkt. Mr. George Bosman had dan niet de zo
zeer begeerde positie van secretaris-generaal weten te bemach
tigen, wel kon hij als assistent van Eli Bomli invloed op de pro
grammering uitoefenen. Dat liet hij dan ook niet na. In een ge
detailleerd uitgewerkt programmaschema, dat hij in februari '41 
bij het departement van Volksvoorlichting en Kunsten indiende, 
stelde Bosman enkele rubrieken voor ('Cultuur over onze gren-
zen'/'In een nieuw licht bezien') die duidelijk zijn nationaal-
socialistische gezindheid verrieden.37 Bomli zelf, gewezen pro-
grammachef van de VARA, 'der zwar ein ausgezeichneter Fach
mann ist, aber nur sehr schwer und nur allmählich in eine neue 
Richtung zu bringen sein dürfte', moest het veld ruimen voor de 
oud-programmaleider van de KRO, H. J. R. Schaffers, 'der als 
sehr deutschfreundlich und offen für die national-sozialistische 
Richtung bekannt ist'.38 Andermaal boekte Van der Vegte suc
ces door de benoeming van de NSB'ers Q. Kolff tot hoofd van 
de afdeling personele en sociale zaken en H. B. Wolbert, oud 
medewerker van de VARA en rechterhand van Rost van Ton
ningen in diens functie van 'commissaris' van de VARA, tot 
chef van de afdeling pers en propaganda.39 Maar niet alleen op 
leidinggevend niveau en in de sector van het programmabeleid 
wist het departement nationaal-socialistisch gezinde personen 
benoemd te krijgen, ook in de lagere regionen, zoals bijvoorbeeld 
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ter voorziening in vacatures bij de omroeporkesten, had Van der 
Vegte van de Duitse autoriteiten toestemming dat 'bij overigens 
gelijke capaciteiten' aan leden van de NSB de voorkeur zou 
worden gegeven. Dubois, door Van der Vegte op deze afspraak 
gewezen, haastte zich te antwoorden, dat deze richtlijn volgens 
zijn beste weten correct werd uitgevoerd en dat hij naar be
weerde afwijkingien een streng onderzoek zou instellen.40 

Dat juist NSB'ers of nationaal-socialisten als Bosman, Schaffers 
en Wybrands Marcussen41 (samen met de Rundfunkbetreu
ungsstelle en het departement van Volksvoorlichting en Kunsten 
de belangrijke sector van het programmabeleid beheersten, had 
uiteraard directe gevolgen voor het karakter van de uitzendin
gen. De introductie van de NSB-kwartiertjes in de maand no
vember van 1940 hebben we reeds gesignaleerd. Vanaf begin 
december kreeg het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde, 
een NSB-mantelorganisatie, wekelijks de gelegenheid lezingen 
over vraagstukken van ras en genealogie te houden.42 De rede
voeringen van Adolf Hitler moesten de omroeporganisaties als 
Auflagesendungen relayeren. Niet alleen deze brallende propa
ganda, ook andere 'belangrijke uitzendingen uit Duitsland'43 

kwamen regelmatig of incidenteel via de Nederlandse zenders 
onze huiskamers binnen. Incidenteel betrof dit onder meer de 
op 31 december 1940 uitgezonden nieuwjaarstoespraak van 
Reichsminister Goebbels.44 Voorbeelden van Duitse program
ma's die regelmatig overgenomen moesten worden en waaraan 
een zeker propagandistisch karakter niet ontzegd kon worden 
waren vanaf begin januari '41 de Wunschkonzerte für die deut
sche Wehrmacht en de programma's Gruss aus der Heimat.4* 
In februari 1941 moest Dubois in opdracht van Van der Vegte 
de rede die de nieuwe commissaris van de provincie Limburg, 
de NSB'er graaf Marchant et d'Ansembourg, bij zijn ambtsaan
vaarding zou houden, laten uitzenden.4' Naast Marchant traden 
die maand nog andere vooraanstaande NSB'ers voor de micro
foon, zoals de Groesbeekse kunstenaar Ernst Voorhoeve, die in 
november 1940 propagandaleider van de NSB werd nadat hij 
in ons land 'rijksorganisatieleider' was geweest van het Ver
bond van Dietse Nationaal-Solidaristen (het Verdinaso), en H. 
C. van Maasdijk, president van de Duitsch-Nederlandsche Cul
tuurgemeenschap.47 

Terwijl Dubois met hulp van Taubert wist te voorkomen, dat 
het nationaal-socialistische Nederlandsch Agrarisch Front, welks 
'leider' Roskam drie keer per week een programma voor het 
platteland wilde uitzenden, binnen de Nederlandsche Omroep 
voor deze programmasector een monopoliepositie in zou ne-
men,49 moest hij lijdelijk toezien hoe diezelfde Rundfunkbetreu-
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ungsstelle de pro-Duitse Max Blokzijl, verdediger van de Ger
maanse lotsverbondenheid, vanaf 2 februari '41 voor de micro
foon een serie lezingen liet houden. Die lezingencyclus heette 
'Ik was er zelf bij' en ging over 'die wesentlichsten Erscheinun
gen des neuen Deutschlands (Jugend — nationalsozialistische 
Einrichtungen - kulturelles Leben - Eindrücke von seinen Be
gegnungen mit dem Führer selbst usw.)', aldus luidde de aan
kondiging van Freudenberg aan de Deutsche Zeitung in den 
Niederlanden.** Slechts één restrictie werd aan Blokzijl in de 
beginperiode van zijn radio-optreden opgelegd: hij mocht niet 
direct als NSB'er in de openbaarheid treden, maar diende 'erst 
einmal seinen moralischen Kredit, den er als bekannter nieder
ländischer Auslands-Journalist zweifellos besitzt, auszuwerten, 
um dann allmählich erst seine Maske fallen zu lassen'. In deze 
opzet was de Rundfunkbetreuungsstelle, die dit in november 
'41 aan de Hauptabteilung für Volksau f klärung und Propaganda 
in Den Haag rapporteerde, in de ogen van Taubert naar wens 
geslaagd.50 

Voorgaande feiten en gebeurtenissen tonen, dachten wij, vol
doende aan dat onder Dubois' verantwoordelijkheid de radio 
gaandeweg steeds meer voor de nationaal-socialistische propa
ganda, hetzij van Duitse hetzij van Nederlandse (NSB) zijde, 
gebruikt werd. De bewering van zijn advocaat tijdens Dubois' 
naoorlogse zuiveringsproces, dat 'wanneer wij aan de jaren den
ken gedurende welke Max Blokzijl en zijn geestverwanten den 
aether beheerschten, het moeilijk (is) om zich te realiseren, dat 
tot April 1941 daarvan geen sprake was',51 is in het licht van 
wat wij eerder schreven niet meer dan een slag in de lucht. 
Toen Dubois gemachtigde was werd de microfoon wel degelijk 
voor propagandistische doeleinden gebruikt, al kwam Mussert 
zelf tijdens Dubois' optreden niet voor de radio. Misschien zag 
Dubois dit laatste zo, dat daarmee voldaan werd aan zijn voor
waarde (geen nationaal-socialistische propaganda) die hij bij de 
aanvaarding van zijn functie had gesteld. Mocht Dubois zich 
dan niet zelf de draagwijdte van zijn verantwoordelijkheid ten 
volle gerealiseerd hebben, het is niet aannemelijk dat hij geheel 
onkundig is gebleven van de kritiek die vanuit Londen op zijn 
handelen werd uitgeoefend. Reeds op 21 januari 1941 waar
schuwde Radio Oranje de Nederlandse luisteraars, daarbij ver
wijzend naar de toespraken van raadadviseur Van der Vegte en 
gemachtigde Dubois ('in de laatste weken van het rampjaar 
1940 . . . voor de onder Nazi dictatuur werkende Nederlandsche 
Radio gehouden') : 

'De microfoon zal in de naaste toekomst in Nederland meer 
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dan ooit misbruikt worden om Uw nationale geweten in slaap 
te sussen; om U te doen gelooven dat aan de Nazi-overheer-
sching geen einde zal komen, dat gij goed zult doen U er 
maar bij neer te leggen. Met zoet gefluister wil men U lokken 
op dien weg van het verraad jegens de schoonste, de edelste 
tradities van ons volk. (.. .) De vrije omroep in Nederland, 
die zich ten doel stelde het Nederlandsche volk en het land 
op de best mogelijke wijze te dienen, is tijdelijk ten onder 
gegaan. De Nazi omroep, dat is de omroep van, voor en door 
de dictatuurstaat, is er tijdelijk voor in de plaats gekomen.'52 

En Dubois had, zo werd in deze toespraak (waarvan de tekst 
door de in de meidagen van '40 naar Londen uitgeweken VARA-
bestuurder J. W. Lebon geschreven was) gezegd, de taak aan
vaard 'om de looper uit te rollen' die voor 'de landverraders 
van de NSB' naar de microfoon voerde. Het is op zijn minst 
verwonderlijk dat, terwijl de propaganda in de ether steeds 
verder oprukte, de leidende functies in de programmasector 
langzaam maar zeker door pro-Duitse en nationaal-socialistische 
medewerkers werden bekleed en het departement van Volks
voorlichting en Kunsten een sterke greep op het omroepgebeu-
ren had, Dubois nog in maart '41 uit handen van Goedewaagen 
een tijdelijke (tot 1 mei daaraanvolgend) benoeming tot 'fun
gerend directeur-generaal' van de Nederlandsche Omroep aan
vaardde met het uitdrukkelijk daaraan verbonden verzoek om in 
'alle beslissingen van principieelen aard voeling met mijn De
partement te houden, opdat de waarborg geschapen wordt vol
doende aansluiting te verkrijgen met de inzichten van Uw op
volger'.53 Die opvolger was de NSB'er Willem Arie Herweijer. 
Herweijer werd op oudejaar 1906 in een nederlands hervormd 
gezin in Zevenbergen geboren. Zijn vader, Jan Herweijer, was 
daar directeur van suikerfabriek De Dankbaarheid van de firma 
Lebret en Co. Willem bezocht in Delft de HBS en in Aken de 
Technische Hochschule, waar hij in 1931 als werktuigkundig 
ingenieur afstudeerde. Nadat hij enkele jaren in Nederland prak
tijkervaring had opgedaan bereidde hij aan diezelfde Akense 
Hochschule als medewerker van het Instituut voor Werktuig
machines en Bedrijfskunde een proefschrift voor waarop hij in 
1935 tot doctor in de technische wetenschappen promoveerde. 
Daarna vestigde hij zich in ons land als raadgevend ingenieur 
en werd hij begin 1939 tot bedrij f singenieur van de Stoom-
meelfabriek Holland in Amsterdam benoemd. 
In 1934 was Herweijer lid van de NSB geworden en vervulde 
binnen de Beweging verschillende functies. Zo was hij, toen hij 
van 1937 tot 1939 in het Zuidhollandse Rijswijk woonde, waar 
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hij in december 1939 met de in het Zwitserse Bragg (Aargau) 
geboren Heidi Schaich in het huwelijk trad, districtsleider van 
Den Haag. Herweijer had de Kunstkring Constantijn Huygens, 
de culturele organisatie van de NSB, opgericht, was lid van de 
Bond van Volkshuishouding, de economische raad van de NSB, 
en richtte in het najaar van 1940 het onder zijn leiding staande 
Technisch Gilde op, eveneens een onderafdeling van de Be
weging. Begin 1943 werd Herweijer door Mussen nog benoemd 
tot 'Gemachtigde voor aangelegenheden der volksgemeenschap 
van den Leider der N.S.B.'54 

Er is over de benoeming van Herweijer veel te doen geweest. 
Hij werd, zoals we gezien hebben, door Van der Vegte gepous
seerd. Op welke wijze hij 'ontdekt' werd is ons niet bekend. 
Wellicht hebben Herweijers activiteiten in Constantijn Huygens 
hem op het culturele terrein binnen de Beweging bekendheid ge
geven, wellicht ook viel het oog op hem via secretaris-generaal 
Goedewaagen, wiens neef Karel Goedewaagen voorzitter was 
van de raad van commissarissen van de Stoommeelfabriek Hol
land, dezelfde fabriek waar Herweijer als bedrijfsingenieur 
werkzaam was.55 

Was de NSB met de kandidatuur van Herweijer zeer ingenomen, 
aan Duitse kant evenwel bestond er aanvankelijk enige aarze
ling tegenover de benoeming van een uitgesproken NSB'er. 'Sie 
wissen,' schreef Taubert op 1 april 1941 zeer gecamoufleerd aan 
Van der Vegte, 'dass ich gegen die Ernennung des Dr. Ing. 
Herweijer Bedenken geäussert habe, weil er da vor eine Aufgabe 
gestellt würde, die für einen Nicht f achmann so grosse Schwie
rigkeiten mit sich bringt, dass der Bestand des Rundfunks ge
rade in der Zeit seines Neuaufbaus ernstlich gefährdet erscheint. 
Ich habe, als Sie mir seinerzeit Herrn Herweijer vorstellten, per
sönlich den denkbar besten Eindruck von ihm bekommen und 
ich würde mich deshalb sehr freuen, wenn er sich seiner schwe
ren Aufgabe gewachsen zeigte.'** 
Taubert legde zich bij deze politieke keuze neer, al had hij graag 
de Nederlandsche Omroep volledig in Duitse handen willen 
houden, zoals ook de bedoeling was van de Reichs Rundfunk 
Gesellschaft die de politiek 'neutrale' Dubois als directeur-gene
raal prefereerde. Taubert, die zich meer aan het beleid van de 
RRG conformeerde dan aan Schmidts politieke oogmerk om de 
NSB binnen het Duitse bezettingsbestuur een bepaalde positie 
te geven, ijverde overigens ook voor loskoppeling der Rundfunk
betreuungsstelle van Schmidts Hauptabteilung für Volksaufklä
rung und Propaganda, teneinde er een Kommandostelle van de 
RRG van te maken, waartegen Schmidts Generalkommissariat 
zich met succes wist te verzetten.57 Freudenberg, die inmiddels 
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bij de Rundfunkkommandostelle van de Reichs Rundfunk in 
Berlijn werkzaam was, vroeg op 8 april per telex om 'sofortige 
fernschriftliche Nachricht' of Herweijers benoeming met instem
ming van Ministerialrat Fink, Generalkommissar Schmidt en 
Reichskommissar Seyss-Inquart was geschied.м Twee dagen la
ter antwoordde Taubert dat Goedewaagen die benoeming onder 
goedkeuring van Schmidt gedaan had 'und zwar in der Zeit als 
Herr von Tiedemann und ich in Berlin weilten.'5* 
Waar het Herweijer aan de nodige deskundigheid ontbrak, zou 
Enserinck als hoofd van de juridische afdeling van de Neder-
landsche Omroep de nieuwe directeur-generaal 'in den fach
lichen Dingen sehr nützlich' kunnen zijn, meende Taubert.60 

Enserinck was niet de enige die van het oude omroepbestel naar 
de nieuwe staatsradio overging. Een groot gedeelte van het per
soneel aanvaardde — vrijwillig of min of meer gedwongen -
een functie bij de Nederlandsche Omroep."1 Dubois had als 
tijdelijk directeur-generaal op 14 maart op grond van de tweede 
omroepverordening van de rijkscommissaris een uitvoerings
voorschrift uitgevaardigd waarin bepaald werd dat alle perso
neelsleden van de voormalige omroeporganisaties op de bestaan
de arbeidsvoorwaarden werkzaam moesten blijven 'voorzoolang 
dit te zijnen92 aanzien voor de uitvoering van het in de Ver
ordening van den Rijkscommissaris bepaalde noodzakelijk i s ' . " 
Dubois' uitvoeringsmaatregel steunde overigens in feite op door 
Taubert op 6 maart uitgevaardigde vertrouwelijke richtlijnen 
voor het personeel64 van de omroeporganisaties, waarin de over
gang van dat personeel in dwingender termen was gesteld. Aan 
medewerkers, aldus deze richtlijn, die eigener beweging niet in 
dienst van de staatsradio wensten over te gaan, kon ontslag 
worden verleend, indien daardoor geen wezenlijke schade voor 
het bedrijf te duchten viel. Daarbij waren 'onmisbare mede
werkers' echter verplicht hun werkzaamheden in dienst van de 
staatsomroep verder te verrichten." 

Dubois deed zijn best de overgang van het personeel zo geruis
loos mogelijk te laten verlopen. In februari al had hij verschil
lende medewerkers van de afzonderlijke omroepen zonder al 
teveel moeilijkheden onder één centrale reportage-afdeling van 
het Centraal Bureau onder leiding van de Duits gezinde Wy-
brands Marcussen gebracht. Op welke wijze zich dat soms 
voltrok illustreert het verhaal van W. J. A. Wagenaar. Ook 
deze KRO-medewerker moest volgens Dubois' plannen naar de 
centrale reportage-afdeling waarin hem de functie van assistent-
plaatsvervanger van Wybrands Marcussen was toebedacht. 
Wagenaar had daartegen bezwaren. In een gesprek met hem in 
januari '41 zou Dubois toen tegen hem, volgens een door Wa-
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genaar in de eerste helft van 1943 gemaakt verslag, gezegd heb
ben: 

'Bent U vaderlander, ik ben het ook. Ik ben lid van de Neder-
landsche Unie. Ik geloof in groóte veranderingen. Ik zal ech
ter nooit iets doen, wat strijdig is met de belangen van mijn 
land. Wat Uw religie betreft: ik wil U op deze plaats hebben 
ook, ja juist als katholiek. De Nederlandsche Omroep moet, 
ook in zijn personeel een afspiegeling zijn van de denkwijzen 
van het Nederlandsche Volk. Laat U deze kans voorbijgaan, 
dan komt in Uw plaats een ander, en wanneer alle leden van 
de KRO weigeren, zal hier niet, zal nergens een katholiek 
zitten. Als de katholieke belangen in de omroep in de toe
komst niet voldoende behartigd worden: de Nederlandsche 
katholieken zullen het aan het onwillige KRO-personeel te 
wijten hebben.' 

Toen ik voorstelde, aldus Wagenaar, 

'in ons contract te willen insluiten de clausule dat wij nooit 
werkzaamheden zouden behoeven te verrichten, waarvan wij 
oordeelden, dat wij ze niet met ons geweten konden overeen-
brengen, antwoordde Dubois: 'Dat zal ik nooit uitdrukkelijk 
kunnen bepalen. U zult worden ontzien in de mate, waarin 
het bedrijf het toelaat. Eventueel kunnen wij U altijd over
plaatsen. Aan Pater Dito heb ik voorgesteld een katholieke 
autoriteit te benoemen, die in alle moeilijkheden zal beslissen. 
Echter, al deze bedenkingen behoeft U niet te hebben. Ik sta 
er borg voor: dit wordt een Nederlandsche Omroep, waarin 
nooit van strijd met Uw principes sprake zal zijn'.'· ' 

Op 1 mei verdween Dubois van het omroeptoneel. Diezelfde dag 
sprak Mussert voor het eerst sinds de bezetting van ons land 
voor de microfoon. Een lang gekoesterde wens van de leider 
ging daarmee in vervulling. Niets beter dan dit feit kon de 
geslaagde machtsovername in de radio symboliseren. 

Godsdienstige uitzendingen 

Dubois' opzet om het vooroorlogse verkavelde omroepbestel 
volledig te centraliseren was gelukt. Maar tegelijk daarmee had 
hij voor de bezetter en de NSB de unieke mogelijkheid gescha
pen een volledige en intensieve controle op het gehele omroep-
gebeuren uit te oefenen. Ook het personeel, waarvan er toch 
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velen naar de Nederlandsche Omroep moeten zijn overgegaan 
in het besef dat aan het hoofd daarvan een onverdacht per
soon zou staan, was in handen van de nationaal-socialistische 
machthebbers gevallen nog eer dat personeel volledig in staat 
was geweest de consequenties uit de overgang naar de staatsom
roep te trekken en naar een nieuwe werkkring - zo dat al moge
lijk was — uit te zien. Bovendien bleven de NCRV onder de naam 
Christelijke Radio-Stichting en de VPRO in de vorm van het 
Vrijzinnig Protestantsch Kerk-Comité hun medewerking aan de 
Nederlandsche Omroep geven. Dit betekende, dat het grootste 
gedeelte van het in dienst zijnde personeel onder de bescher
mende paraplu van hun eigen omroeporganisatie ertoe gebracht 
werd hoe dan ook een bijdrage aan de nationaal-socialistische 
staatsradio te leveren. Alleen de KRO deed van het confessio
nele drietal daaraan niet mee. 
De houding die het Nederlandse episcopaat, met name aarts
bisschop De Jong, tegenover de omroepplannen van Dubois in
nam hebben wij in het vorige hoofdstuk uitvoerig uiteengezet. 
Dubois ontving op 22 maart van mgr. De Jong het bericht, dat 
het episcopaat niet op diens voorstel tot oprichting van een 
kerkcomité, dat met de voorbereiding van katholieke uitzendin
gen binnen (en uiteindelijk onder oensuur van) de Nederland
sche Omroep zou worden belast, kon ingaan,67 dit, terwijl Du
bois hem nog wel geschreven had dat 'de principieele omroep
organisaties, geworteld als zij waren in het substraat van de le
vens- en wereldbeschouwingen van de achter hen staande volks
groepen, op basis van ditzelfde substraat doch in een anderen 
verschijningsvorm, a.h.w. tot een hooger niveau worden op
geheven om op dit niveau in ideëelen zin verder werkzaam te 
blijven'.·8 

Toch werd er, ook toen de Nederlandsche Omroep onder leiding 
van Herweijer geplaatst was, nog enkele maanden rekening ge
houden met de mogelijkheid, dat van officiële katholieke zijde 
alsnog tot medewerking zou worden besloten." In een bedrijfs-
vergadering van de Nederlandsche Omroep die medio juni ge
houden werd, verklaarde Herweijer nog tegenover zijn stafme
dewerkers, dat 'wanneer morgen een Katholiek kerk-comité tot 
stand komt, direct met de Katholiek religieuze uitzendingen be
gonnen kan worden'.70 

Niet lang heeft de omroepleiding in deze waan verkeerd. Hoe 
vlammend en overtuigend klonk niet het protest van de Neder
landse bisschoppen, toen dezen begin augustus in een kansel-
boodschap de overval op het Werkliedenverbond, dat onder een 
nationaal-socialistische commissaris en daarmee in dienst van 
de NSB werd gesteld, veroordeelden en 'het vele onrecht, dat 
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ons katholieken de laatste maanden is aangedaan', aan de kaak 
stelden : 

'Verboden werd, ook bij onze eigen geloofsgenoten, het hou
den van openbare geldinzamelingen voor onze eigen liefda
dige en cultureele instellingen, waardoor deze in haar werk
zaamheid en bestaan bedreigd worden. Onze Katholieke Ra
dio Omroep, waarvoor wij jarenlang zooveel geofferd hebben, 
is ons ontnomen. Onze Katholieke Dagbladpers is óf opge
heven óf zoo in haar vrijheid beperkt, dat men nauwelijks 
meer van katholieke couranten kan spreken. Onze bij het on
derwijs werkzame kloosterlingen... is 4o0/o van hun sala
rissen ontnomen, waardoor zij zwaar worden getroffen . . . 
Talrijke priesters en religieusen mogen niet meer aan het 
hoofd van scholen staan, niet omdat zij de wettelijke be
voegdheid missen, doch omdat zij geestelijken en klooster
lingen zijn. Krachtens een verordening op de niet-commer-
cieele vereenigingen en stichtingen hebben eenige onzer in
stellingen zeer hooge sommen moeten betalen . . . Jeugdver-
eenigingen, als van de Katholieke Verkenners, de Jonge Wacht 
en de Kruis vaart zijn zonder meer opgeheven.'71 

Het mandement, aldus de historicus De Jong, was voor de bezet
ter een klap in het gezicht. Het was een oproep tot een geestelijke 
mobilisatie van het gehele katholieke volksdeel tegen het na-
tionaal-socialisme.72 De reactie van de bezetter bestond uit een 
viertal strafmaatregelen: aan de aartsbisschop werd een per
soonlijke boete opgelegd, de katholieke kerkelijke pers werd gro
tendeels verboden en de overblijvende bladen onder censuur ge
plaatst, de Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tuindersbond 
werd onder een commissaris gesteld en het Katholiek Onderwijs 
Verbond onderging hetzelfde lot.75 'Na de jongste acties tegen 
r.k.-organisaties (vakbeweging, onderwijzersbond, boeren en 
tuinders) - nog afgezien van de boete die Mgr. de Jong te in
casseren kreeg - valt aan medewerking van het episcopaat aan 
r.k. uitzendingen vooreerst niet meer te denken/ schreef de ons 
reeds bekende dr. Wilhelm Jansen, chef van de afdeling gods
dienstige uitzendingen van de Nederlandsche Omroep, aan zijn 
directeur-generaal. 'De hiervoor min of meer gereserveerde 
zendtijden komen definitief vrij.'74 

Moest de buitenwereld van de weigerachtige houding van het 
episcopaat in kennis worden gesteld? Ofschoon de Nederland
sche Omroep zijn standpunt dan duidelijk uiteen kon zetten, 
wees Jansen op het gevaar dat een publieke mededeling en de 
openbare polemiek die daaruit met het episcopaat zou kunnen 
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ontstaan, de aandacht zouden concentreren op de censuur waar
aan de kerkcomité's onderworpen waren, hetgeen voor de protes
tantse organisaties 'stellig aeracele en pijnlijke beteekems' zou 
hebben. 'Terwille van enkele katholieken', betoogde de chef van 
de godsdienstige uitzendingen als reactie op een notitie die ju
ridisch adviseur Ensennck voor de directeur-generaal maakte, 

'die misschien met weten of willen weten hoe de vork m de 
steel zit ben ik met bereid het groóte, ook г к publiek te 
laten beseffen hoe 'dapper, bijna als consequente geloofshel-
den en martelaren', de bisschoppen dan toch maar sedert ge-
ruimen tijd in verzet zijn Het is met noodig dit verzet tegen
over het publiek te accentueeren, verzet waarvan men met af
weet sterft spoediger omdat het geen overtuigde aanhang 
kweekt. Bovendien wordt de positie der andere kerkcomité's, 
die naast de 'fiere bisschoppen bijna als compromis-figuran
ten zonder ruggegraat' moeten verschijnen . . stellig met ver
gemakkelijkt.'75 

Maar ook zonder officiële mededelingen naar buiten toe hadden 
de Christelijke Radio-Stichting en het Vrijzinnig Protestantsch 
Kerk-Comité het al moeilijk genoeg om hun medewerking aan 
de Nederlandsche Omroep te verantwoorden Terwijl de vrij
zinnig-protestantse organisatie vrij summier was in het ver
schaffen van inlichtingen aan de achterban over de gang van 
zaken in het nieuwe omroepbestel,7' moest secretaris-penning
meester Keumng van de CRS in de Omroepgids menigmaal te
gen een duidelijk kritischer en verontruster aanhang de mede
werking aan de zo onmiskenbaar onder nationaal-socialistische 
leiding en invloed staande Nederlandsche Omroep verdedigen. 
Zijn organisatie, betoogde hij dan, droeg uitsluitend verant
woordelijkheid voor de door haar voorbereide programma's, aan 
de 'andere' uitzendingen had zij part noch deel, 'hoewel we ons 
zeer goed ernstige bezwaren bewust zijn'. Die medewerking 
was, nu alles nog met definitief geregeld was, slechts van voor
lopige aard, stelde hij 77 

Waar was het de Christelijke Radio-Stichting om te doen? De 
CRS wil, schreef Keumng in de Omroepgids, dat 

'ook nu in kerkdiensten, bijbellezingen, morgenwijdmgen enz. 
Gods Woord door middel van de radio (zal) worden gehoord. 
Ook nu zal het eenvoudige Christelijke lied de harten van 
velen verwannen. Ook nu zal de Blijde Boodschap van Gods 
heil aan het Nederlandsche volk door den Radio-omroep wor
den gebracht. ( . . .) Samenvattend kunnen we zeggen hetgeen 
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we ook reeds vroeger schreven: de middelen veranderen - de 
taak blijft. Zoo gaan we dan moedig voort. We kunnen niet 
voorspellen, hoe het op den langen duur zal gaan, maar hoe 
ook de omstandigheden mogen worden: God zal zorgen.'78 

Voorzitter Van der Deure betoogde dat het natuurlijk veel ge
makkelijker was geweest de uitzendingen te staken. 

'Sommigen hadden dat misschien ook fierder gedacht. Wij 
hebben als bestuur de verantwoordelijkheid daarvoor niet 
durven aanvaarden. Zoolang we in volledige vrijheid Gods 
Woord in den aether mogen uitdragen, zoolang meenen we 
te moeten standhouden op de plaats, welke ons onder Gods 
bestel is toegekend, meenen we de taak te moeten blijven 
verrichten, die ons van Hoogerhand is opgedragen.'711 

Standhouden, ofschoon het bestuur toch weten moest hoe elders 
in protestants-christelijke kring werd opgeroepen tot verzet, tot 
het trotseren van de bezettingsmacht, om de strijd niet te ont
wijken. Koopmans illegale brochure Bijna te laat! was een klem
mende oproep om de grenzen scherp te trekken, evenzeer trou
wens de brochure Ons kind in gevaar! die midden mei verspreid 
werd en vooral gericht was tegen de aanval van secretaris-gene
raal Van Dam op het recht van schoolbesturen om zelf hun 
leerkrachten uit te kiezen en te benoemen.80 De strijdbare ds. 
J. J. Buskes — in het Convent van Kerken vertegenwoordigde hij 
de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband - die de oor
spronkelijke tekst voor deze brochure had geleverd, schreef 
daarin: 

'Hier te lande rusten de wapenen. Maar de strijd is niet uit. 
Integendeel: de geestelijke strijd woedt verder. Ons gehele 
volk is daarbij betrokken. Honderden, ja duizenden, wagen 
hun leven, hun positie, hun gezinnen; lijden in Buchenwalde, 
Scheveningen; riskeren armoede en honger. De inzet van de 
strijd is zulke offers waard. Het gaat om onze hoogste goe
deren, onze vrijheid, onze geestelijke gezondheid, het gaat 
om de ziel van ons volk. Laat niemand denken dat hij onge
moeid wordt gelaten, dat hij zich de weelde kan veroorloven 
'niet mee te doen', anders gezegd: 'voorzichtig te zijn'. Op 
alle fronten valt de beslissing, vroeger of later. De Joden-
terreur raakt ons allen. Geen enkele groep, vak of beroep 
loopt vrij. Het toneel zal 'gemaszregelt' worden; de muziek 
is gekortwiekt; de radio is vergiftigd. Als een vloedgolf over
stroomt het bruine bederf ons volksleven.'81 
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Standhouden, ofschoon de Christelijke Radio-Stichting voor de 
kerkdiensten de medewerking van de Algemene Synodale Com
missie der Nederlands Hervormde Kerk en van de synode van 
de Gereformeerde Kerken moest ontberen. De hervormde syno
de onthield zich nl. reeds spoedig na de ioe mei wegens de in
gestelde censuur van elke officiële medewerking aan de radio. 
Ook de gereformeerde synode - zij het veel later - deed dat, 
omdat zij rechtstreeks noch zijdelings bij de nieuwe staatsom
roep ingeschakeld wilde worden en daarom begin april '41 de 
Deputaten voor de Kerkdienst-uitzendingen, een orgaan dat 
voor de organisatie van de radiokerkdiensten zorgdroeg, van 
zijn taak onthief.82 In deze omstandigheden restte de CRS 
slechts zelf plaatselijke gemeenten voor het houden van radio-
kerkdiensten te interesseren en individuele predikanten voor de 
microfoon uit te nodigen voor het houden van bijbellezingen 
en z.g. wijdingsdiensten. Overigens zou het mij niet verwonde
ren/ schreef mr. J. Donner, de voorzitter van het Convent van 
Kerken, op 18 maart in een persoonlijke brief aan aartsbisschop 
De Jong waarin hij zijn warme instemming betuigde met diens 
afwijzing van samenwerking met de genazificeerde omroep, 'in
dien het met die bijzondere uitzendingen van C.R.S. en V.P.C. 
na niet al te langen tijd spaak loopt; de consequenties van de 
nieuwe omroep zullen zich wel spoedig vertoonen. Alleen zal 
het dan de vraag zijn, of men zich zoo gemakkelijk zal kunnen 
losmaken: eenmaal aanvaarde banden zijn tegenwoordig soms 
niet zoo eenvoudig te slaken.'83 

En het liep spaak. Niet zoals de besturen van de Christelijke 
Radio-Stichting en het Vrijzinnig Protestantsch Kerk-Comité 
zich dat wellicht hadden voorgesteld. Aan de beslissing tot be
ëindiging van hun medewerking kwamen zij niet te pas. Die 
werd hun door de bezetter en diens handlangers gedicteerd en 
wel door toedoen van de man die binnen de Nederlandsche Om
roep naarstig bezig was een afdeling godsdienstige uitzendin
gen op poten te zetten: Wilhelm Jansen. Zijn actie - hoe kan 
het anders van iemand die zovele jaren tevergeefs geijverd had 
de Nederlandsch Hervormde Radio Omroep een plaats binnen 
het vooroorlogse bestel te geven - was vooral gericht tegen de 
Christelijke Radio-Stichting. Op 20 mei al stuurde hij 'kame
raad' Herweijer een strikt persoonlijk advies over de organi
satie van de protestants-christelijke uitzendingen binnen de 
staatsradio, een advies waarin hij zijn al zolang gekoesterde 
grieven tegen de NCRV en de organisatorische variant daar
van, de CRS, breed etaleerde. Met die grieven maakten we al 
eerder kennis. De NCRV vertegenwoordigde volgens hem een 
'typisch gereformeerd-kuyperiaansch (afgescheiden!) ideeëncom-
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plex'. De NHRO (die pretendeerde de volkskerk te vertegen
woordigen zonder overigens door de algemene synode van de 
Hervormde Kerk gesteund te worden) verwierp 'het complex 
van georganiseerde christelijkheid in de aether', zoals de NCRV 
dat volgens hem met haar 'eigen' totaalprogramma voor het 
'eigen' volksdeel in de praktijk had gedaan. En dan was er de 
tweede belangrijke grief tegen de NCRV: in deze vereniging 
bezetten gereformeerden de sleutelposities. 
Tevergeefs had de NHRO geprobeerd een bres in dit gerefor
meerde bolwerk te slaan, maar nadat het hoofdbestuur met al
gemene stemmen tot samenwerking met Musserts Nationale 
Omroep had besloten, daagde er enig perspectief: de leider had 
de NHRO zendtijd beloofd. En had 'kameraad' Van der Vegte 
in december niet toegezegd dat ook die groepen zendtijd zouden 
krijgen die in het 'oude' bestel uit de omroep werden geweerd? 
Jansen concludeerde dat het van belang was dat de groepering 
die door de NHRO gerepresenteerd werd 'zich niet geresigneerd 
terugtrekt en als opbouwend element in onze kerkelijke con
stellatie verdwijnt'. Het was thans zaak 'de voorvechters en 
werkelijke dragers van den chr. rudimentairen omroep een kans 
te geven, althans om tactische reden op bescheiden wijze te er
kennen'. De oplossing zou kunnen zijn de CRS te reorganiseren, 
maar omdat naar zijn idee de kerkcomité's in de nabije toekomst 
toch zouden moeten verdwijnen loonde het niet meer de moeite 
'betrekkelijk lastige reorganisaties' door te voeren. Het was 
daarom gemakkelijker de CRS met een lid van de NHRO uit te 
breiden om daardoor invloed op de samenstelling van de pro
gramma's uit te kunnen oefenen. De voorzitter van de hervorm
de omroep, een dominee uit Strijen, achtte hij daartoe het meest 
geschikt, omdat de politieke instelling van deze man 'juist ten 
opzichte van het nat. socialisme, dusdanig (is), dat ik er vol
komen borg voor sta en hij a.h.w. geacht kan worden onze ver
trouwensman in de CRS te zijn'. Belangrijk was ook dat, wan
neer er ooit moeilijkheden kwamen met de CRS, het stichtings
bestuur 'te eeniger tijd niet en bloc kan aftreden maar dat er 
slechts sprake kan zijn van een aftreden van leden van de CRS'. 
Zijn conclusie was, dat met die benoeming het paard van Troje 
in de CRS gebracht kon worden.*4 Een maand later schreef raad
adviseur Van der Vegte aan het bestuur van de CRS dat het 
voor de Nederlandsche Omroep, die zoveel mogelijk alle gees
telijke stromingen in ons volk wilde omvatten, van belang was 
dat de NHRO in de CRS geïntegreerd werd.9" Deze brief bleef 
onbeantwoord.8· 
Eind mei waren de plannen van Jansen verder uitgekristalli
seerd. De opbouw van de sector godsdienstige uitzendingen 
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diende zich in twee fasen te voltrekken. Nadat in de eerste zijn 
afdeling nog in samenwerking met de kerkcomité's de gods
dienstige uitzendingen voorbereidde, zouden in de tweede fase 
de kerkcomité's verdwijnen en de afdeling godsdienstige uitzen
dingen zelf deze programma's verzorgen, eventueel bijgestaan 
door een adviseur van die voormalige comité's. Dit laatste, zo 
voegde hij in zijn advies aan de directeur-generaal hier nog aan 
toe, ter wille van een rustige, geleidelijke overgang.87 Akkoord, 
schreef Herweijer op deze brief, de eerste fase 'kan binnenkort 
bijv. per 15 juni gebeuren'. Jansen hield niet op. Op 14 juni 
stuurde hij zijn directeur-generaal weer een advies waarin hij 
voorstelde om ook van de NHRO een kerkcomité te maken, de 
Hervormde Radio Stichting, die binnen het kader van de Neder-
landsche Omroep morgenwijdingen zou gaan verzorgen.^ 
Jansen vond dat zijn directeur-generaal te zeer talmde met het 
nemen van beslissingen. De huidige toestand beschouwde hij 
als een compromis met de kerkcomité's, terwijl het volgens hem 
de hoogste tijd was een volledige reorganisatie en concentra
tie op het gebied van de godsdienstige uitzendingen door te 
voeren. Begin augustus stuurde hij Herweijer wederom een ad
vies, nu met het verzoek dit en voorgaand voorstel van 14 juni 
naar het departement van Volksvoorlichting en Kunsten door 
te sturen. Jansen schreef in zijn laatste advies te verwachten, 
dat de CRS 'eerstdaags . . . om des gewetens wil het bijltje er bij 
neer leggen' zou. Dit beschouwde hij als weinig minder dan 
een ramp. 'Niet omdat er geen remplaçanten zouden zijn; maar 
een ramp omdat deze remplaçanten dan apriori geëtiketteerd en 
zwaar voorbelast zouden zijn.' Nogmaals pleitte hij ervoor ook 
de NHRO als kerkcomité godsdienstige uitzendingen te laten 
verzorgen in de oorspronkelijk voor de katholieken gereserveer
de zendtijd, zodat niet alleen 'de door de CRS uitsluitend ge
lanceerde tegenstanders van den nieuwen tijd het volk mogen 
bepreeken'. Zou eerst 'na het aftreden der (CRS-)martelaren(!)' 
de NHRO naar voren worden geschoven, dan zou het volk dit 
'als surrogaat' beschouwen en slechts zeer moeilijk - zo ooit 
- aanvaarden.8· 
Jansen zou zijn plannen spoedig werkelijkheid zien worden. 
Van de twee kerkcomité's voegde de vrijzinnig-protestantse 
richting zich blijkbaar het minst naar de gestelde voorschriften. 
Op 12 augustus liet de Rundfunkbetreuungsstelle het Vrijzin
nig Protestantsch Kerk-Comité telefonisch weten, dat het met 
onmiddellijke ingang voor de duur van drie maanden van mede
werking aan de godsdienstige uitzendingen van de Nederland-
sche Omroep werd uitgesloten. Aangevoerd werd, dat dit comité 
herhaaldelijk het gebied van de kerkelijk-religieuze programma's 
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overschreed en tegen de uitgeoefende censuur protesteerde.·0 

Een dag tevoren beraadslaagden Herweijer, Jansen en een func
tionaris van de Rundfunkbetreuungsstelle over de toekomstige 
organisatie van de godsdienstige uitzendingen.·1 Nadat de he
ren hadden vastgesteld, dat de bestaande regeling met CRS en 
VPKC 'nur eme Uebergangsmasznahme darstellen konnte und 
dass das endgültige Ziel sein musste, kirchliche Sendungen unter 
eigener Verantwortung des niederländischen Rundfunks durch
zufuhren', werd aan Jansen opgedragen onmiddellijk met de 
NHRO contact op te nemen om deze organisatie de vrijgeko
men zendtijd van het Vrijzinnig Protestantsch Kerk-Comite te la
ten verzorgen. Hij moest 'aus ihnen eine grossere Anzahl von 
zuverlässigen, positiv eingestellten Geistlichen auswählen und 
sie fur kirchliche Sendungen, Predigten usw, unter Verantwor
tung des Niederlandischen Rundfunks heranziehen' De Neder-
landsche Omroep zou een Hervormd kerkcomité benoemen, 'dass 
ausschliesslich organisatorische Aufgaben bei der Durchfuhrung 
der Sendungen erfüllen wird, sonst aber keinerlei Befugnisse 
erhalt ' Daar naar verwachting de Christelijke Radio-Stichting 
haar medewerking vroeger of later zou beëindigen {'Andeutun
gen hierüber wurden dem Unterzeichneten aus CRS-Kreisen 
schon wiederholt gemacht') werd het volgende beleid uitgestip
peld: de godsdienstige programma's zouden van 60/o naar 40/o 
van de totale zendtijd worden teruggebracht (alleen radiokerk
diensten en morgen wij dingen zouden overblijven), waarvan 
500/o voor de protestanten werd bestemd en de andere helft (nog 
steeds) voor de katholieken gereserveerd werd De zendtijd voor 
de protestanten zou gesplitst worden naar drie richtingen, ne-
derlands hervormd, gereformeerd en vrijzinnig, maar de laatste 
twee alleen 'soweit auch in diesen Kreisen zuverlässige, positiv 
eingestellte Geistliche gefunden werden können'. Over de door
voering van deze reorganisatie zou niets gepubliceerd worden 
'Es tritt dann auch keine Beunruhigung der Hörerschaft, durch 
welche Masznahmen auch, ein.' Ten slotte moest de Nederland-
sche Omroep voorschriften uitvaardigen waaraan voor de mi
crofoon optredende predikanten en geestelijken zich dienden te 
houden. Zo wenste de bezetter, 'dass die Behandlung von The
men aus dem Alten Testament so gestaltet werden muss, dass 
keine offene oder versteckte Propaganda fur den Juden dann er
blickt werden kann' Verder moesten 'besonders wichtige Ereig
nisse der Tagespolitik, wie ζ В jetzt der Kampf gegen den Bol
schewismus vom religiösen Standpunkt nus in positiver Form' 
belicht worden 
De denkbeeiden die dr Jansen had ontwikkeld, hadden bij zijn 
supeneuren ingang gevonden. De 'overgangstijd' zou spoedig 
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beëindigd zijn Het wachten was eigenlijk op de Christelijke 
Radio-Stichting die elk moment haar medewerking kon staken. 
Dat duurde de bezetter en de omroep blijkbaar te lang, want 
op 22 september deelde Herweijer in overleg met de Rundfunk-
betreuungsstelle aan het bestuur van de CRS mee, dat vanaf 
ι oktober 1941 aan dit kerkcomité geen zendtijd meer ter be
schikking werd gesteld.·2 Het bestaan van zelfstandig werk
zame kerkcomité's, zo beargumenteerde hij de zendtijdmtrek-
king, bleek zowel in de praktijk als principieel gezien niet in 
overeenstemming te zijn met de constructie van een staatsom
roep. 'Inmiddels is gebleken, dat de Nederlandsche Omroep in 
staat is kerkelijke uitzendingen voor te bereiden 'e3 Tegelijker
tijd stuurde Herweijer ook aan het Vrijzinnig Protestantsch 
Kerk-Comité bericht, dat door het opgelegde uitzendverbod ver
dere samenwerking met de staatsradio niet meer mogelijk was, 
zodat na afloop van de schorsingstermijn de toegewezen zend
tijd werd ingetrokken ' 4 Tevergeefs protesteerde het moderamen 
van de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme 
bij Herweijer tegen diens beslissing die met m overeenstemming 
geacht werd 'met de indertijd op verzoek van den Nederland-
schen Omroep getroffen en nadrukkelijk door Uwen omroep 
bevestigde en aanvaarde regeling',e5 

De inschakeling van de kerkcomité's als rudiment van de twee 
protestantse omroeporganisaties was op een mislukking uitge
lopen. Vanaf t oktober ging de Nederlandsche Omroep geheel 
zelf de godsdienstige programma's verzorgen. Jansen wilde 
daartoe een adviescomité oprichten dat in een drietal kerkelijke 
raden zou worden onderverdeeld, een voor de hervormden, een 
gereformeerde raad en een raad voor de kleinere protestants-
chnstehjke kerkgenootschappen e ' Op medewerking van de ka
tholieken rekende hij blijkbaar niet meer Het zat hem deze 
keer echter niet erg mee Het adviescomité is er nooit geko
men, omdat van de drie kerkelijke raden alleen de Nederlands 
Hervormde Commissie voor Advies bij de Godsdienstige Uit
zendingen van den Nederlandschen Omroep enigszins van de 
grond kwam Herweijer, die deze commissie eind april '42 in
stalleerde ('zoals U reeds in Uw uitnoodiging is medegedeeld, 
heeft deze commissie geen enkele bevoegdheid, in de strikte 
beteekems van het woord'), wees m zijn toespraak op de morele 
steun die deze groep aan predikanten voor de radio zou kunnen 
geven 'Immers staat menige medewerker vaak aan cntiek, ja, 
zelfs minder aangename bejegening van de zijde van collega's 
en ook gemeenteleden bloot. Wat dit betreft is reeds door enke
le medewerkers de gedachte uitgesproken van een waardig ge
schrift (brochure), dat een ruime overigens nog nader te bepa-
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len verspreiding zou moeten vinden.'·7 

De brochure, waarover Herweijer sprak, zou al spoedig ver
schijnen. Zij was geschreven door een emeritus predikant van 
gereformeerden huize, ds. R. J. Aalberts uit Hilversum die, 
kwistig met bijbelteksten strooiend en de nederlands hervormde 
radiopredikamen ten voorbeeld stellend, trachtte uit te leggen 
waarom het niet alleen geoorloofd, maar juist een heilige plicht 
van elke gereformeerde predikant was om voor de Nederland-
sche Omroep het evangelie te verkondigen. 

'Onze Gereformeerde Predikanten zullen straks achter het net 
visschen (evenals de Roomsch-Katholieken), indien wij niet 
nú reeds vasthouden aan onze rechten, om ook te spreken. 
(.. .) Ik vraag onze weigeraars-predikanten: zou het ons. Ge
reformeerden, niet (naast 't beginsel der H. Schrift) beter 
staan: ontroerd en bewogen te worden over die duizenden 
schapen zonder Herder en te doen naar het woord van onzen 
éénen Meester: 'Grijp degenen, die wankelen ten doode'.' 

Ons gereformeerd beginsel, betoogde hij, komt door de verplich
te censuur niet in het gedrang. 'Ook de Christelijke Radio ver
langde (den laatsten tijd) hetzelfde. Hierbij kan ik ten overvloe
de vermelden, dat van de drie door mij ingeleverde reden, geen 
enkele zin, ja zelfs geen woord werd geschrapt of gewijzigd.' 
Ds. Aalberts verzuimde te vermelden, dat van de ontwerp
tekst van zijn brochure zelfs de volgende passage de door hem 
zo hoog geroemde soepele censuur niet passeerde: 'Hoe ook 
Nederland later geregeerd zal worden, een eigen 'Christelijke 
Radio' komt nooit weer, want de radio is een instelling, die, 
eenmaal aan den Staat, ongetwijfeld aan den Staat zal blijven, 
ook al zou er een 'Christelijke Regeering' komen.'*8 

Die brochure was geen overbodige zaak. Niet alleen waren er 
slechts weinig predikanten bereid in de adviescommissie zitting 
te nemen ('meer nog dan het deelnemen aan de godsdienstige 
uitzendingen zou dit m.i. het karakter hebben van een instem
men met de Ned. Omroep als geheel, en ten opzichte daarvan 
wil ik ook niet den Schijn van verantwoordelijkheid of instem
ming dragen/ schreef een predikant uit Hellevoetsluis aan Jan
sen),9* maar ook voor het verzorgen van radiokerkdiensten en 
bijbellezingen was de animo onder de protestantse geestelijke 
leiders niet bijster groot. Indien de bereidheid om voor de radio 
op te treden al aanwezig was, zagen velen vroeg of laat om 
merendeels opportunistische redenen van medewerking af,100 

vooral wegens moeilijkheden die zij in hun kerkeraad en ge
meente vreesden ('intussen heb ik heel wat critiek moeten aan-
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horen over het feit, dat ik voor 'een N.S.B, omroep' heb willen 
spreken')101 en later ook wegens bezwaren tegen de steeds 
strengere censuur,102 al zal toen, dunkt ons, inmiddels bij velen 
de verwachting dat het nazi-regime in ons gehele land spoedig 
ineen zou storten, evenzeer op hun beslissing van invloed zijn 
geweest. En dan was er toch nog een enkele luisteraar die zich 
erover verheugde, dat sommige 'goede dominees' de radio-uit
zendingen, zoals hij aan de Nederlandsche Omroep schreef, 
trouw bleven. 'Gods woord staat boven alles en hij waardeert 
het en ik ook.'103 

Wij hebben ons met voorgaand overzicht van de godsdienstige 
uitzendingen van de Nederlandsche Omroep enigszins buiten 
het eigenlijke thema van deze studie begeven om de betekenis 
van de bereidheid van NCRV en VPRO om via kerkcomité's 
de godsdienstige sector van de staatsomroep te blijven verzor
gen, scherper te laten uitkomen. Die betekenis zien wij aldus, 
dat onder de beschermende paraplu van CRS en VPKC indi
viduele predikanten nog bereid waren tot medewerking aan deze 
specifieke programma's. Toen beide comité's werden uitgescha
keld heeft dat verschillende van hen bij wie aanvankelijk die 
bereidheid nog aanwezig was, tot het besluit gebracht daaruit 
hun consequenties te trekken en de staatsradio definitief de rug 
toe te keren. Maar ondertussen hadden die predikanten in de 
belangrijke opbouwende fase van de Nederlandsche Omroep 
juist door hun aanvankelijke medewerking de geleidelijke over
gang naar de volledige nazificatie van de radio mee helpen be
vorderen. 
De godsdienstige uitzendingen van de Nederlandsche Omroep 
kwamen slechts moeizaam van de grond en dan nog alleen dank 
zij vooral het - overigens beperkte - reservoir van bevriende 
predikanten waaruit de chef van die afdeling door zijn leidende 
positie in de Nederlandsch Hervormde Radio Omroep kon put
ten. Dit kon des te gemakkelijker, omdat de Hervormde Om
roep, naar onze indruk vooral door het ijveren van de NSB'er 
Jansen, welwillend tegenover het nationaal-socialisme, in ieder 
geval, zij het wellicht meer om opportunistische (zendtijd) dan 
om principiële motieven, de Beweging zeer nabij stond. Gezien 
de nauwe aansluiting die in de eerste maanden van de bezet
ting van ons land met Musserts Nationale Omroep gezocht 
werd, is het niet verwonderlijk dat in de kring van dominees die 
bij de NHRO waren aangesloten, medewerking aan de Neder
landsche Omroep geen principiële bezwaren ontmoette. De be
zetter, de NSB en de leiding van de staatsomroep hechtten er
aan de sector van de religieuze uitzendingen hoe dan ook over
eind te houden. Stopzetting van de godsdienstige programma's 
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zou het bereik van de radio qua luisterdichtheid tot minimale 
proporties, wellicht tot vrijwel uitsluitend NSB'ers en nationaal-
socialistisch gezinden, hebben teruggebracht. Herweijer getuig
de dan ook van realiteitszin, toen hij aan de Rundfunkbetreu
ungsstelle schreef: 'Das niederländische Volk ist in der Mehr
zahl christlich und abgesehen davon, wie man darüber denkt, 
würde der Rundfunk sich ausserhalb des Volkes stellen, indem 
wir diese Tatsache nicht beachten wurden.'1"* 

De programmabladen 

Wij moeten tenslotte nog over een ander belang dat de omroep
organisaties aanvankelijk bij de Nederlandsche Omroep hadden 
spreken, en wel over de exploitatie van de programmabladen. 
Die programmabladen mochten van de bezetter blijven bestaan. 
De Nederlandsche Omroep zou zelf geen programmagids gaan 
uitgeven. Deze beslissing behoorde tot de politiek die wij al eer
der bespraken: de overgang van particuliere omroeporganisaties 
naar een volledig genazificeerde staatsradio moest voor de bui
tenwereld, de luisteraars, geleidelijk verlopen. Dat trachtte men 
te realiseren door de feitelijk gedwongen overgang van onmis
bare personeelsleden, door overheveling van de godsdienstige 
uitzendingen en door te zorgen dat de vroegere aanhangers van 
de omroepen via hun abonnement op een programmablad bij de 
radio betrokken bleven, juist in de eerste kritieke aanloopfase 
van de Nederlandsche Omroep. 
Terwijl de omroeporganisaties in maart '41 als zendgemachtig
den werden opgeheven, mochten zij de uitgave van hun pro
grammagidsen voortzetten. Goedewaagen stelde op 8 maart '41 
een beschikking vast, dus een dag voordat de Nederlandsche 
Omroep in de ether kwam, die bepaalde dat het uitgeven van 
omroepprogrammabladen slechts met machtiging van de secre
taris-generaal van Volksvoorlichting en Kunsten mocht geschie
den. Voor die machtiging, aldus deze beschikking, kwamen de 
bestaande omroepbladen in aanmerking: Radiobode (AVRO), 
Omroepgids (NCRV), Radiogids (VARA) en Vrije Geluiden 
(VPRO). Uitdrukkelijk werd echter bepaald, dat de aangewezen 
bladen niet meer als verenigingsorgaan mochten fungeren. De 
voormalige omroeporganisaties moesten daarom elk afzonderlijk 
overgaan tot het oprichten van een stichting (dus zonder leden 
of contribuanten) die uitsluitend het uitgeven van het betreffen
de programmablad tot doel had.105 

De beschikking wees slechts vier van de vijf bestaande om
roepbladen aan. Het programmablad van de KRO, de Katholieke 
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Radio Gids, stond daar niet in vermeld, ofschoon het aanvanke
lijk wel in de bedoeling lag ook dit blad een machtiging tot 
voortbestaan te geven, hetgeen blijkt uit de ontwerp-beschik-
king die raadadviseur Van der Vegte op 30 januari naar de 
Rundfunkbetreuungsstelle s tuurde 1 M In de vergadering van 
aandeelhouders van de Katholieke Radio Gids1 0 7 op 27 februari 
werd besloten om dit blad met meer te laten verschijnen, welk 
besluit een dag later door de KRO onderschreven werd Geen 
omroep, geen gids, zo zou het bestuur geredeneerd hebben 1 0 8 

Waarschijnlijk heeft Van der Vegte besloten de naam van het 
katholieke omroepblad uit het bewuste artikel van de defini
tieve beschikking weg te laten nadat hij op 28 februari telefo
nisch van KRO-voorzitter Dito te horen kreeg, dat het bestuur 
de gids met ingang van 9 maart met meer zou laten verschijnen 
Dito motiveerde dit besluit met erop te wijzen dat door de komst 
van de Nederlandsche Omroep de KRO als omroeporganisatie 
ophield te bestaan Daar de staatsradio geen katholieke pro
gramma's zou uitzenden, had het geen zin het KRO-blad te 
blijven uitgeven, omdat dit orgaan juist tot taak had, naast het 
publiceren van programmaoverzichten, in het redactionele ge
deelte de specifiek katholieke uitzendingen te belichten De Кя-
thoheke Radio Gids zou binnenkort dus de belangrijkste reden 
van zijn bestaan verliezen 1 0 9 

Terwijl deze motivering bij de raadadviseur veel begrip vond 
(hij zou met het besluit akkoord zijn gegaan)1 1 0 dacht de 
Rundfunkbetreuungsstelle daar anders over Taubert het Van 
der Vegte weten, dat het op formele gronden gewenst was de 
beschikking over de programmabladen ook naar de Katholieke 
Radio Gids te sturen, omdat bij het verschijnen ervan nog geen 
beslissing over het voortbestaan van dit blad zou zijn geno
men 1 1 1 De katholieke programmagids moest dus blijven be
staan en de KRO nam daar uiteindelijk genoegen mee 
Ook het hoofdbestuur van de VARA kwam emd maart tot de 
conclusie dat de grondslag van de Radiogtds was wegge
vallen nu het blad met meer als contactorgaan van de vereni
ging mocht fungeren en de censuur op grote bezwaren stuitte 
Desondanks wilde het dagelijks bestuur, aldus voorzitter De 
Vries, het hoofdbestuur niet voorstellen het blad onmiddellijk 
op te heffen 'daar dit waarschijnlijk toch niet zou lukken' m 

Ook de Radwgids bleef 
Willem Vogt demonstreerde de voor hem karakteristieke hou
ding m een vertrouwelijke circulaire aan het personeel van de 
Radiobode 'Het is er geen tijd naar om bij de pakken neer te 
zitten, zodat wij ons bij dezen stand van zaken neerleggen, met 
nastaren wat uit onzen gezichtskring verdween, maar uitslui-

179 



tend kijken naar datgene, wat voor ons behouden blijft.'11' In 
deze bekendmaking deed Vogt een beroep op de werknemers 
'om alle krachten in te spannen de Radio Bode omhoog te wer
ken'. De propagandisten werd er extra op gewezen, dat er wel
licht 'vruchtbaar werk kan worden gedaan' nu 'het schijnt dat 
de KRO-Gids zal worden opgeheven'! 
Naast de KRO ondervond ook de NCRV bij de uitgave van de 
Omroepgids de nodige moeilijkheden. Ook bij de NCRV werd 
met de gedachte gespeeld om wegens de toenemende invloed 
van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten haar 
programmablad op te heffen. Op 18 april liet Keuning tegen
over De Kloet doorschemeren zijn blad te willen opheffen, zo 
schreef het hoofd van de afdeling Radio en Filmwezen aan Tau-
bert.114 Maar uiteindelijk wilde de NCRV de Omroepgids niet 
prijsgeven en trachtte het bestuur de uitgave daarvan via de 
Christelijke Radio-Stichting voort te zetten. 
De Omroepgids werd door de n.v. Gebr. Zomer & Keuning uit
gegeven als 'orgaan van de Christelijke Radio-Stichting', zoals 
de ondertitel luidde. Dat laatste was zeer tot ongenoegen van 
het departement van Volksvoorlichting en Kunsten waar De 
Kloet de secretaris-penningmeester van de CRS te verstaan gaf, 
dat krachtens de omroepbladen-beschikking slechts aan de uit
gever van de Omroepgids (dat was Keuning overigens zelf als 
directeur van genoemde uitgeverij) machtiging verleend was om 
het blad voort te zetten en dat er geen betrekkingen tussen de 
CRS en de Omroepgids mochten bestaan. Daarom ook zouden 
de zinsnede 'Orgaan van de Christelijke Radio-Stichting' en de 
CRS-vignetten uit het blad dienen te verdwijnen.115 Deze strijd 
werd echter door de CRS gewonnen, toen Van der Deure en 
Keuning aanvoerden dat de Omroepgids als orgaan van de CRS 
niet het karakter van verenigingsorgaan kon hebben, omdat 
deze omroep eenvoudigweg geen leden bezat. Waarschijnlijk 
heeft dit argument De Kloet doen zwichten, want op 29 april 
gaf hij zijn goedkeuring aan het voortbestaan van de Omroep
gids als 'Orgaan van de Christelijke Radio-Stichting'.11* 
De uitgave van de Omroepgids was hiermee dus veilig gesteld. 
Over de inhoud van dit blad kon men het niet zo gemakkelijk 
eens worden. Van der Deure en zijn medebestuurslid Keuning 
voerden tegenover Goedewaagen aan, dat de lezers (de voor
malige NCRV-leden/abormees) erop vertrouwden dat niets zou 
worden opgenomen dat het bestuur van de Christelijke Radio-
Stichting niet voor zijn verantwoording zou kunnen nemen. 
Warmeer de CRS genoodzaakt zou zijn tot opname van artike
len die zij niet met haar verantwoordelijkheid zou kunnen dek
ken, dan zouden de abonnees hun vertrouwen in het blad ver-
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liezen, 'hetgeen een snel sterven van de Omroepgids tengevolge 
zou hebben', zo voegden zij er veelbetekenend aan toe.1 1 7 

Deze verkapte waarschuwing had betrekking op een belangrijk 
onderdeel van de omroepbladen-beschikking, ni. de voorschrif
ten over de inhoud van de programmagidsen. In de eerste plaats 
moesten de omroepbladen ook in het nieuwe bestel hun normale 
functie van 'ether-spoorboekje' vervullen: het publiceren van de 
programmaoverzichten van de binnenlandse omroep, in dit ge
val van de enige zendgemachtigde, de Nederlandsche Omroep. 
Daarnaast mochten zij een toelichting daarop publiceren die — 
aldus de vage, maar in het licht van de 'nieuwe orde' veelbe
tekenende formulering van de beschikking - slechts van 'cultu
reel opbouwenden aard' zou mogen zijn. Verder waren de uit
gevers verplicht om artikelen, foto's en tekeningen die hun door 
of vanwege het departement van Volksvoorlichting en Kunsten 
werden verstrekt, onverkort in hun bladen te publiceren. 
Enkele dagen nadat de beschikking in de Staatscourant was ver
schenen gaf Van der Vegte aan de omroepbladen een schrifte
lijke toelichting op de bepalingen over de inhoud van de pro
grammagidsen. Mededelingen waarvan publicatie verplicht werd 
gesteld konden van 'zakelijken' of van 'cultureel opbouwenden' 
aard of 'voor de algemeene volksvoorlichting' van belang zijn. 
'Vanzelfsprekend zullen deze geen passages bevatten, die in
gaan tegen zedelijke of religieuse opvattingen van den lezers
kring'. Maar wanneer toch aan die betreffende artikelen aan
stoot genomen kon worden, stond Van der Vegte open voor 
'nader overleg'. Tenslotte bleef er dan nog een categorie van de
partementale artikelen over, nl. die van toelichtende aard voor 
bepaalde uitzendingen. Over de publicatie daarvan mochten de 
redacties geheel zelfstandig beslissen.118 

Blijkbaar hebben de redacteuren zich aan deze verplichting niet 
gestoord, want Van der Vegte haalde bakzeil toen hij anderhal
ve maand later de redacties liet weten dat ook de publicatie van 
mededelingen van 'cultureel opbouwenden' aard en van die wel
ke voor de 'algemeene volksvoorlichting' van belang werden ge
acht niet meer verplicht was.119 Deze beslissing volgde onder 
meer op een poging van het departement om ter gelegenheid 
van de radiotoespraak van Mussen op ι mei een foto van de 
'Leider' met begeleidende tekst in de omroepbladen gepubliceerd 
te krijgen.120 Aan deze verplichting werd niet voldaan. 
De niet al te nauwkeurige naleving van deze voorschriften 
vormde voor het departement, en met name voor een fanaticus 
als De Kloet, een bron van ergernis. Hij was het vooral die 
nauwkeurig de overtredingen van de beschikking signaleerde. 
Daarbij kwam hij meermalen terecht bij de Katholieke Radio 

181 



Gids en de Omroepgids. Zo werden in het katholieke blad her
haaldelijk 'jodenfoto's' gepubliceerd ('ik mag toch aannemen, 
dat het U bekend is, dat in geenerlei opzicht propaganda voor 
joden gemaakt mag worden; de joodsche invloed heeft reeds te 
lang zijn onheilzame invloed op ons volk doen gelden')121 en 
en in beide bladen kwamen steeds weer de namen resp. KRO 
en NCRV voor, wat hem aan 'zekere sabotage' deed denken.122 

Deze conclusie zal de waarheid geen geweld hebben aangedaan. 
Zeker is, dat de medewerking van de omroepbladen in het al
gemeen aan dit onderdeel van het departementale omroepbeleid 
minimaal is geweest,128 uitgezonderd het blad Vrije Geluiden 
waarvan hoofdredacteur Spelberg in augustus 1941 tegenover 
Herweijer verklaarde zich te hebben 'beijverd om zooveel mo
gelijk de ons toegezonden copy op te nemen, indien deze naar 
ons oordeel geen stof bevatte, waarover onze redactie zelf geen 
verantwoordelijkheid kon dragen'. Uiteraard, zo voegde hij hier
aan toe, 'kwam dit slechts een enkele maal voor'.124 

Het departementale omroepbeleid kan, voor wat de omroep
bladen betreft, als volgt worden samengevat. Elke reminiscen
tie aan de vroegere omroepverenigingen moest in die bladen 
radicaal worden uitgebannen om deze mede aan de propagan
distische missie van de Nederlandsche Omroep dienstbaar te 
kunnen maken. Maar waarom werden juist de bestaande pro
grammagidsen met een van oudsher zo sterke ledenband hier
voor ingeschakeld? De beschikking liet immers de mogelijkheid 
open om ook aan andere rechtspersonen die konden aantonen 
dat de exploitatie van een omroepblad verantwoord was, een 
machtiging te verlenen. Tegelijk met de aanvang van de uit
zendingen van de staatsradio op 9 maart had er een program
mablad van de Nederlandsche Omroep kunnen verschijnen. Per 
slot van rekening is de beschikking over de programmabladen 
niet uit de lucht komen vallen. Van der Vegte stuurde op 30 
januari 1941 al een ontwerp naar de Rundfunkbetreuungsstelle 
zodat de voorbereidingstijd voor een nieuw blad niet te kort 
genoemd kan worden. Bovendien zou de opheffing van de om
roeporganisaties tegelijk die van de programmabladen hebben 
kunnen omvatten. In een eigen omroepblad had het departe
ment tenslotte kunnen publiceren wat het wilde, zoals ook met 
de radio-uitzendingen van de Nederlandsche Omroep in grote 
mate het geval was. 
Aan dit denkbeeld zaten echter vele bezwaren die Van der Veg
te, alsmede zijn naaste medewerkers en vooral ook de Rund-
funkbetreuungsstelle, beslist wel onder ogen hebben gezien. Een 
programmablad van de Nederlandsche Omroep naast de be
staande zou, gezien de hechte band tussen leden en omroepor-
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ganisaties, weinig kans van slagen bieden. Wanneer er na de 
opheffing van de bestaande een nieuw programmablad zou wor
den opgericht, moest dit blad dingen naar de gunst van de aan
hang (leden/abonnees) van de opgeheven omroepen, een aan
hang die dan formeel weliswaar niet meer bestond, maar in de 
geest de verschillende omroepen trouw zou blijven en daarom 
moeilijk voor een nieuw blad te mobiliseren zou zijn. Kenne
lijk wilde het departement of de Rundfunkbetreuungsstelle de 
leden kwijtraken (door het verbod tot uitgifte van een omroep
blad dat tevens verenigingsorgaan zou zijn) en de abonnees be
houden. Deze poging was in ieder geval de moeite waard, want 
men zou daarmee een kleine 500.000 abonnees kunnen berei
ken,12* tenminste indien de omroepbladen zouden meewerken. 
Het beleid werd dus via een geleidelijke inkapseling van de 
programmabladen gevoerd. Maar niet alleen de redacties van 
de omroepbladen lieten het grotendeels afweten, ook bij de 
abonnees taande de belangstelling voor de lege omhulsels die 
er na de gelijkschakeling van omroep en programmabladen 
overbleven. Op 1 september 1940, toen de omroepen al vele 
abonnees verloren hadden, bedroeg de oplage van alle program
mabladen samen ongeveer een half miljoen; op 1 maart 
1941 was dit aantal tot ongeveer 300.000 geslonken en toen de 
gidsen eind 1941 werden opgeheven waren er ruim 200.000 
abonnees die hun blad trouw waren gebleven. Alleen al de 
Radiobode van de AVRO zakte van bijna 200.000 abonnees in 
september 1940 naar ruim 66.000 eind '41 en de KRO van 
ruim 137.000 naar 33.000. Ook het aantal abonnees op de Ra-
diogids van de VARA liep sterk terug (van 76.000 op 1 sep
tember 1940 naar 26.500 op 1 december 1941), terwijl de Om-
roepgids van de NCRV relatief minder achteruitging (van 
126.000 op 1 september 1940 naar 94.000 op 1 december 1941) 
en Vrije Celuiden van de VPRO stabiel bleef (17.000 à 18.000), 
hetgeen bij beide laatste omroepen verklaard kan worden uit hun 
voortbestaan via CRS en VPKC.12" 
De overval op de programmabladen, of beter: op de abonnees 
van deze bladen, die welhaast onmerkbaar plaats had moeten 
vinden, draaide op een mislukking uit. De uittocht van abon
nees en de mislukte greep op de inhoud van de bladen waren de 
tastbare bewijzen van dit fiasco. Ondanks de stringente voor
schriften en de daaruit voortvloeiende totale gelijkschakeling 
werden die bladen geen werktuigen van de nationaal-socialisti
sche propaganda. Taubert moest dan ook in het Arbeitsbericht 
dat hij begin november '41 voor zijn superieuren opstelde, bit
ter concluderen : 
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'Die 5 bestehenden Programmzeitschriften haben, entgegen 
ihrer Versicherung zur loyalen Mitarbeit eine ausgesprochen 
abweisende Haltung dem Staatsrundfunk gegenüber einge
nommen und sind selbst in Fällen, in denen ihnen die Vor
besprechung vollkommen unpolitischer Sendungen nahegelegt 
wurde, einer Zusammenarbeit ausgewichen. Damit haben sie 
ihre Existenzberechtigung verwirkt. An ihre Stelle soll eine 
Programmzeitschrift treten, die jedem Hörer wöchentlich zu-
gesand wird und vom Staatsrundfunk selbst herausgegeben 
werden soll. Bei einer Auflage von 1.3 Millionen Stück stellt 
diese Zeitschrift das grösste Blatt in den Niederlanden dar 
und kann zur Vertiefung und Ergänzung des gesprochenen 
Wortes im Rundfunk politisch höchst wirksam eingesetzt 
werden.'117 

Dubois wist begin oktober verschillende bestuursleden van de 
voormalige omroeporganisaties, waarmee hij als liquidateur nog 
contact onderhield, echter al te melden dat bij het departement 
vergevorderde plannen bestonden tot het uitgeven van een pro
grammablad van de Nederlandsche Omroep waardoor de be
staande omroepbladen zouden worden opgeheven.128 Dat bericht 
was juist. De beschikking over de omroepbladen liet de moge
lijkheid open dat ook andere dan de bestaande programmabla
den een machtiging konden krijgen. Deze bepaling was blijk
baar in de beschikking opgenomen met het oog op de plannen 
die er bij het hoofdkwartier van de NSB bestonden om een 
eigen omroepblad uit te geven.129 In juni achtte Van der Vegte 
de tijd rijp om aan die plannen uitvoering te geven, omdat het 
nieuwe blad volgens hem aan de Nederlandsche Omroep be
langrijke steun zou kunnen geven.130 

Taubert wilde wel een nieuw programmablad aan de bestaande 
reeks toevoegen maar, zo liet hij Van der Vegte weten, 'nicht 
als Organ der NSB doch als ein Blatt mit ausgesprochen natio
nal-sozialistischer Haltung'.1*1 Herweijer had hem inmiddels 
voorgesteld dat de Nederlandsche Omroep zelf een programma
gids zou uitgeven en voor dat idee voelde Taubert wel het 
meest. Het zou, zonder een uitdrukkelijk NSB-stempel, de 'poli
tische Wirkung' van het blad slechts kunnen vergroten.132 

In september waren de voorbereidingen voor de uitgave van 
De Nieuwe Omroep, zoals het programmablad zou gaan heten, 
in een vergevorderd stadium.133 Het blad zou in een oplage 
van 1,3 miljoen exemplaren gedrukt worden en ieder die de 
verplichte luisterbijdrage — die daartoe verhoogd zou moeten 
worden - betaalde, zou het 'gratis' ontvangen.134 Dit plan be
tekende echter, dat de bestaande gidsen moesten verdwijnen.135 
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Dat was voor de Rundfunkbetreuungsstelle een moeilijke be
slissing, want de bezetter realiseerde zich maar al te goed dat, 
zoals Freudenberg in december 1940 reeds in een notitie voor 
Von Tiedemann opmerkte, 'die bisherige Auflageziffer nur er
reicht werden kann, wenn sich die Zeitschriften inhaltlich — 
wenn auch im Grundgedanken vereinheitlicht — an die ver
schiedenen Hörergruppen richten'.139 Maar afgezien nog van 
de papierschaarste en het gebrek aan de nodige produktiecapa-
citeit,137 die het nieuwe programmablad voorshands onuitvoer
baar maakten, tekende de directeur-generaal van de PTT, ir. M. 
H. Damme, bezwaar aan tegen het voornemen om voor de fi
nanciering van dit omvangrijke en kostbare project de luister
bijdrage te verhogen. De verordening van de rijkscommissaris 
van 19 december 1940, noch het daarop gebaseerde uitvoerings
besluit van de PTT van 27 december 1940 boden volgens hem 
daartoe de mogelijkheid.138 Maar deze obstakels van formeel-
juridische aard zouden, schreef Van der Vegte midden november 
aan Herweijer, gemakkelijk uit de weg geruimd kunnen worden, 
omdat de raadadviseur binnenkort de directeur-generaal van de 
PTT zou gaan opvolgen.139 Dat laatste gebeurde per 1 januari 
1942 inderdaad, maar de luisterbijdrage werd nooit voor het 
door Van der Vegte beoogde doel verhoogd. 
Het ambitieuze project werd echter een mislukking. Talloze 
moeilijkheden dwongen de Rundfunkbetreuungsstelle, alsmede 
het departement en de Nederlandsche Omroep, tot een meer be
scheiden opzet die inhield dat de bestaande omroepbladen 'ge
concentreerd' werden - officieel heette het dat de omroepgidsen 
'in verband met de papierschaarste' moesten verdwijnen140 — 
tot een nieuwe door de Nederlandsche Omroep uitgegeven gids 
die voor het eerst op 2 januari 1942 onder hoofdredactie van 
de NSB'er dr. J. Smit (rector van het Hervormd Lyceum te Am
sterdam en in diezelfde stad ook wethouder)141 in een oplage 
van enkele honderdduizenden verscheen.142 

De stem van de omroeporganisaties, eertijds door ethergolven 
gedragen, was reeds gesmoord en nu kwam er ook aan het ge
drukte woord, als hun laatste communicatiemiddel, een einde. 
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Hoofdstuk 6 

Herstel of vernieuwing: 
omroeporganisaties en doorbraakbeweging 

De opheffing van de programmabladen betekende het definitie
ve einde van de omroeporganisaties. Vijf programmabladen had
den tien maanden lang ieder op vrijwel identieke wijze een 
slinkend aantal abonnees wekelijks geïnformeerd over het pro
grammapakket van het nationaal-socialistische propaganda-in
strument dat Nederlandsche Omroep heette. Hun oorspronkelij
ke en wezenlijke functie om elk afzonderlijk in toelichting en 
commentaar op de programma's het gezicht van hun omroep 
mede gestalte te geven en een tastbare band te scheppen 
tussen omroeporganisatie en ledenaanhang, was op die 9e 
maart verloren gegaan. Daarna werden de programmabladen 
gemaakt tot een van de middelen om de nieuwe staatsomroep 
bij het Nederlandse volk vertrouwd te maken. Een ogenschijn
lijk geraffineerd middel dat geheel paste in het omroepbeleid 
van de bezetter: geleidelijke afbraak van het oude, terwijl op 
de fundamenten daarvan inmiddels het nieuwe werd gebouwd? 
Hadden, zo kan men zich afvragen, de vroegere omroepbestuur-
ders soms een dieperliggende reden om hun bladen in te zetten 
in een beslissende slag, ten einde de gunst van het publiek 
voor de Nederlandsche Omroep te winnen? Diende het voort
bestaan van de programmabladen soms als dekmantel voor ver-
zets- of andere illegale activiteiten die vanuit de vroegere om
roeporganisaties ondernomen werden? Het zou naar onze me
ning onjuist zijn te veronderstellen, dat de programmabladen 
om een of ander 'hoger' doel te dienen in leven werden ge
houden. Zoals de omroepbestuurders het bestaan van hun or
ganisaties trachtten te redden of te rekken, zo moet men hun 
vrijwel blindelingse streven zien om het laatste residu daarvan, 
de lege hulzen van de programmabladen, te behouden zonder 
een welomlijnd doel en niet anders dan om het feitelijk bezit 
van 'hun' blad. 
Toch bleven de omroeporganisaties nadat zij door de bezetter 
waren opgeheven 'ondergronds' voortleven. Dat geschiedde ech
ter op zeer beperkte schaal in contacten tussen verschillende 
personen uit de voormalige omroepwereld. Deze contacten, die 
overigens pas goed op gang kwamen nadat de omroepbladen al 
waren verdwenen, hadden met verzet of illegaliteit in feite niets 
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van doen, omdat zij uitsluitend gericht waren op de periode na 
de bezetting. Hoogstens kan men er het predikaat 'geheim' aan 
verbinden, al bleven ze tegen het einde van de bezetting zelfs 
voor de Rundfunkbetreuungsstelle niet geheel onopgemerkt! 

Ontstaan van de Federatie van Omroepvereenigingen 

Het initiatief tot die geheime contacten ging uit van een twee
tal personen uit de kring van de VARA, Jan Broeksz en Eli 
Bomli. Zij werden in het najaar van 1941 door voormalige 
VARA-medewerkers bij de Nederlandsche Omroep op de hoog
te gebracht van plannen die onder het personeel van de staats
omroep leefden om met illegale organisaties contacten te leggen 
voor het functioneren van de radio na de bevrijding.1 

Kort na de Meidagen van '40 werd Broeksz benoemd tot lid van 
het dagelijks bestuur van de VARA als opvolger van de naar 
Engeland uitgeweken secretaris-penningmeester Lebon. Omdat 
hij zich niet met de koers waarin voorzitter Arend de Vries na 
diens geruchtmakende radioredevoeringen de socialistische om
roep meende te moeten sturen kon verenigen, stapte Broeksz 
op. Begin februari 1941 aanvaardde hij de functie van hoofd 
van de administratie van het Centraal Bureau voor den Omroep, 
de organisatie die als aanloop diende tot de oprichting van het 
staatsbedrijf De Nederlandsche Omroep. Toen hij zag aanko
men, dat er van de door Dubois gestelde voorwaarden niet veel 
terechtkwam, nam hij nog op het eind van diezelfde maand 
ontslag en trad hij als chef van de afdeling Luistervergunnin
gen in dienst van de PTT. Ook Bomli had, op verzoek van het 
VARA-bestuur, waarvan hij deel uitmaakte, enkele maanden als 
chef van de afdeling programmavoorbereiding in Dubois' Cen
traal Bureau gewerkt. 
De zegslieden van Broeksz en Bomli wisten te melden, dat zich 
in en rond de Nederlandsche Omroep een tweetal groepen had 
gevormd die elk afzonderlijk direct na de bevrijding van ons 
land de radio-uitzendingen 'in Nederlandsche Geest' wilden ver
zorgen.2 De ene groep werd aangevoerd door dr. J. F. Haccoû, 
tot medio oktober '41 economisch directeur van de 'rijksradio', 
die voor zijn plan kennelijk de steun genoot van de Orde 
Dienst.3 De Orde Dienst (OD) was een geheime, min of meer 
op militaire leest geschoeide organisatie, die reeds in de zomer 
van 1940 was opgericht met als voornaamste doel rust en orde 
te handhaven vanaf het moment waarop de Duitsers het land 
zouden verlaten.4 Dat laatste zou, zo meende de leiding, wel-
eens spoedig kunnen gebeuren en de OD wilde zich erop voor-
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bereiden dat vertrek met de wapens in de hand te bespoedigen. 
Volgens de 'Richtlijnen voor gewestelijke, districts- en plaatse
lijke commandanten' die de chef-staf van deze Orde Dienst, de 
gewezen luitenant-kolonel van de marechaussee Pierre V#rsteegh 
in september '41 had uitgevaardigd, moesten nog tijdens de be
zetting de nodige voorbereidingen getroffen worden voor 'het 
in bezit nemen en zoonoodig met kracht van wapens houden 
van alle voor de Regeering, militaire leiding en plaatselijk be
stuur gewichtige objecten', zoals overheidsgebouwen en open
bare nutsbedrijven, waartoe ook de radiozendstations en radio-
distributiecentrales gerekend werden.11 

De plannen die zijn opvolger als chef-staf van de Orde Dienst 
(Versteegh werd op 12 september 1941 gearresteerd), dat was 
de Haagse wijnhandelaar jhr. Joan Schimmelpenninck, ontwik
kelde waren, in ieder geval op het terrein van de omroep, ge
detailleerder. Het 'voorlopig bewind' dat Schimmelpennninck 
zich voor na de bevrijding gedacht had moest, wilde het zijn in
structies snel kunnen verspreiden, de beschikking hebben over 
een apparaat van zenders en ontvangers. Schimmelpennincks 
plannen waren autoritair van karakter. Zo mochten de verte
genwoordigende lichamen 'voorshands' niet vergaderen, de oude 
staatkundige partijen moesten zich van alle politieke uiting ont
houden en de pers zou zich grote zelfbeperkingen dienen op te 
leggen om alles te voorkomen dat tot 'tweespalt' aanleiding kon 
geven* Een speciale Persdienst, die in oprichting was, beval 
Schimmelpenninck in de herfst van 1941 aan om krant en ra
dio in de Overbruggingsperiode' na de bevrijding onder strikte 
censuur te stellen. De radio moest geheel en al ingeschakeld 
worden bij het bekendmaken van mededelingen en aanwijzin
gen van het Voorlopig Bewind. 'Voor de radiovereenigingen 
ligt dan ook geen taak in de eerste dagen. Daarentegen wordt 
aanbevolen om een staf te vormen van goedwillende personen 
uit de omroepbedrijven,7 die afhankelijk van de P.D. zal zor
gen voor een opvulling van de zendtijd met passende program
ma's. Indien deze personen uit de verschillende bedrijven geko
zen worden zal zonder twijfel een nuttig resultaat worden be
reikt.'8 

Wie van deze Persdienst deel uitmaakten is niet bekend. De 
veronderstelling, dat de groep-Haccoû erbij betrokken was vindt 
steun in een rapport dat Karel Nort in 1944 schreef. Nort was 
voor de bezetting sportverslaggever bij de AVRO. Tot 1 januari 
1943 werkte hij in diezelfde functie bij de Nederlandsche Om
roep. Daarna kwam hij in het verzet terecht.* Op 15 oktober 
1944 verliet hij het Gooi, stak de linies over om in het bevrijde 
Eindhoven als chef-omroeper bij Herrijzend Nederland te gaan 
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werken. Korte tijd later legde hij op verzoek van H. J. van den 
Broek, die chef was van de subsectie Radio van het Militair 
Gezag en tevens de leiding had over Herrijzend Nederland, en
kele van zijn ervaringen bij de omroep gedurende de bezetting 
in een rapport vast. Nort vertelt, dat eind 1940 uit 'betrouw
bare' personeelsleden van de Nedcrlandsche Omroep die van de 
omroeporganisaties afkomstig waren, een tweetal groepen ont
stond, een 'militaire organisatie' die de studio's zou moeten be
schermen tegen de veronderstelde vemielzucht van wegtrekken
de Duitsers - er werd toen al gerekend op een nederlaag van 
Hitler-Duitsland en op een kortstondige bezetting van ons land 
door de geallieerden - en een 'civiele organisatie' om de pro
gramma's te verzorgen. De organisatie van beide groepen was 
volgens Nort tot in details geregeld. 

'Een ieder had een nauwkeurig omschreven taak, die op het 
uur U vervuld zou moeten worden. Er was rekening gehou
den met de vernieling van alles wat bij uitzendingen gebruikt 
zou moeten worden; met andere woorden, er was volledig 
reserve-materiaal aanwezig. De oude V.P.R.O.-studio b.v. was 
door de Duitschers volkomen vergeten; zooals bekend be
vindt deze studio zich in het woonhuis van Dominee Spel-
berg aan de 's Gravelandscheweg. In dit huis stond een volle
dige installatie, die slechts met een zender verbonden behoef
de te worden om uitzendingen mogelijk te maken. Deze in
stallatie werd wekelijks gecontroleerd. (.. .) Toen begin 1941 
de organisatie compleet was, ontbrak ons alleen nog de zen
der. In de loop van dit jaar kwam ook deze zender gereed. 
Wij waren dus volkomen startklaar. Met nadruk wil ik er 
nog eens op wijzen, dat een en ander alleen werd opgezet 
met het doel, gedurende een overgangstijd er voor zorg te 
dragen, dat het Omroepwezen in handen was van politiek-
betrouwbare en vak-technische menschen. Het militair con
tact, dat wij gedurende de ontwikkeling van deze organisatie 
hadden opgenomen, was een onderdeel der O.D.'10 

Dan was er nog een tweede groep, waarschijnlijk de door Nort 
bedoelde 'civiele organisatie' onder leiding van ir. Antoine Du
bois die door zijn functie bij de PTT — hij was daar hoofd van 
de afdeling zenderexploitatie — bij een vitaal onderdeel van het 
omroepwezen betrokken was. Leden van deze groep waren on
der meer dr. A. A. M. Enserinck met wie Dubois als gemach
tigde voor de concentratie der omroeporganisaties nauw had 
samengewerkt, de technisch adviseur van de Nederlandsche Om
roep J. M. Madsen, die indertijd ook door Dubois was aange-
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trokken, en Guus Weitzel, evenals Madsen van de AVRO af
komstig waar hi] als omroeper grote bekendheid had gekregen π 

Aangespoord door het streven van deze groepen en met het 
oogmerk de zeggenschap over de radio onmiddellijk na de be
vrijding in handen van 'politiek betrouwbare Nederlanders' te 
leggen, voerde Broeksz in het najaar van '41 met het partijbe
stuur van de SDAP12 overleg over de mogelijkheid om na de 
oorlog de socialistische omroepvereniging 'weer tot het volle 
leven te wekken' Daarbij bleek hem echter, dat men in die 
kring de VARA niet terug wilde, maar dat geijverd moest wor
den voor de totstandkoming van 'een nationale omroep, waarin 
de geestesstromingen ζ g 'tot hun recht' zouden komen', aldus 
Broeksz 1 3 Hij meende daarom niet beter te kunnen doen dan 
zijn denkbeelden op schrift te zetten In overleg met Bomh 
schreef hij een nota over het vraagstuk van de omroep na de 
oorlog, waann hij er bij het partijbestuur op aandrong een dui
delijke keuze te maken tussen een nationale omroep en een 
eigen sociaal-democratische omroepvereniging Onder een na
tionale omroep verstond Broeksz 'een staatsomroep, werkend 
onder een tegenover de Regering verantwoordelijk Directeur-
Generaal, welke terzijde wordt gestaan door een college, waar
in zitting hebben vertegenwoordigers van de geestesrichtingen 
in ons land, welk college ten aanzien van de grote lijnen der 
programma's zal adviseren en/of voorschriften geven' Zijn 
voorkeur ging zonder reserve uit naar het vooroorlogse omroep
bestel, waann wederom voor een zelfstandige sociaal-democra
tische omroepvereniging een plaats zou zijn ingeruimd Samen
werking tussen de verschillende zendgemachtigden sloot Broeksz 
evenwel met uit, met name niet in de sector van de technische 
voorzieningen en op het gebied van de programmacoördinatie 
Het is gewenst, schreef hij aan het partijbestuur, deze samen
werking tot stand te brengen in een overkoepelend orgaan, met 
een van buiten de kring der omroepverenigingen gekozen lei
ding, 'zo nodig samenwerkend met vertegenwoordigers van de 
Regering (Radioraad)' Om de financiële nadelen van een natio
nale omroep uiteen te zetten behoefde Broeksz slechts te wijzen 
op het in zijn ogen verkwistende karakter van de Nederlandsche 
Omroep waar het personeelsbestand groter was dan voor de 
concentratie bij de omroeporganisaties gezamenlijk en waar in 
die tijd juist grootse plannen bestonden voor de bouw van nieu
we studio's en kantoren Culturele voordelen van een nationale 
omroep zag hij evenmin Dat een dergelijke omroep naar buiten 
een prachtige demonstratie van de eenheid van het Nederland
se volk zou zijn, een 'leidend orgaan in het Nederlandse cul
tuurleven', geloofde hij met Een 'eenheidsprogramma' zou 
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slechts leiden tot geestelijke verarming van de omroep, omdat 
de programmaleiding van een nationale omroep zich in het 
gunstigste geval zou inspannen om 'wederzijdse gevoeligheden' 
te ontzien. Als bewijs daarvoor wees hij op het algemeen pro
gramma dat voor de oorlog bestond.14 

Toen het partijbestuur deze nota gelezen had, wilde het in ieder 
geval wel akkoord gaan met Broeksz' streven de VARA na de 
bevrijding te laten terugkeren, ten einde, zoals Broeksz dat zag, 
'onze machtspositie in de omroep vast te houden'. Toch hield 
het een forse slag om de arm, want over de definitieve naoor
logse opzet van het omroepbestel wilde dat bestuur nog geen 
uitspraak doen. Er was trouwens nog een ander voorbehoud dat 
het partijbestuur maakte: oud-voorzitter Arend de Vries en se
cretaris Ane Pleysier mochten niet meer in de VARA-top terug
keren. Beiden traden vrijwillig terug, waarbij De Vries de voor
waarde bedong, dat er na de oorlog 'geen acties tegen hem wer
den ondernomen die zijn eer aantastten' Hem zou niet verweten 
mogen worden, zo vertaalde Broeksz later deze voorwaarde, 'dat 
hij verraad gepleegd had'.15 

Hoe zag Broeksz zelf de kansen op terugkeer van het vooroor
logse radiobestel? De moeilijkheden waren volgens hem bij de 
NCRV het grootst. Het personeel van deze vereniging, dat voor 
de oorlog slecht betaald werd, zou wellicht voor een nationale 
omroep opteren, ten einde een betere materiele positie te ver
krijgen. Ook verwachtte hij dat de hervormden eisen zouden 
stellen wanneer de NCRV weer op het omroeptoneel verscheen 
en de vooroorlogse afspraken over de invloed van de hervorm
de richting op het programmabeleid van deze orthodox-protes
tantse vereniging wederom in het geding werden gebracht. Het 
voormalige AVRO-personeel werd volgens Broeksz in het ver
leden eveneens over het algemeen te slecht betaald en had te 
weinig rechten om met veel genoegen aan een terugkeer van 
deze omroep te denken. Overigens vond hij de AVRO-aanhang 
te heterogeen en de binding te weinig ideëel om over de levens
vatbaarheid van de toekomstige AVRO een oordeel te kunnen 
geven. 'Echter, ook m de toekomst zal de groep aanhangers van 
het beginsel der begmselloosheid helaas nog wel groot genoeg 
zijn om de A V R O . opnieuw leven in te blazen.' Voor hem 
stond vast, dat het contact tussen de 'oude omroepleiders' zo 
spoedig mogelijk hersteld moest worden om plannen uit te wer
ken voor de periode onmiddellijk na de bevrijding Enkele punten 
daarvan had Broeksz al uitgewerkt Zo moest elke omroeporgani
satie zich tevoren verzekerd weten van de toewijding van haar 
belangrijkste vroegere medewerkers om zodra de Duitse bezetter 
ons land verlaten had, de gebouwen gezuiverd waren van 'om-
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roepmachtspretendenten' en de studio's weer in bezit waren 
genomen, met de uitzendingen te kunnen starten. ,β 

Ook in de kring van het Politiek Convent, het overlegorgaan 
van vertegenwoordigers van de zes opgeheven grote politieke 
partijen,17 was men zich met het functioneren van de radio na 
de oorlog bezig gaan houden. Dat geschiedde echter pas in de 
loop van 1942 nadat ook daar de plannen van de groepen rond 
Dubois en Haccoû bekend raakten. Koos Vorrink, die als voor
zitter van de voormalige SDAP van meet af aan van dit college 
deel had uitgemaakt, kreeg opdracht te onderzoeken of de voor
malige omroeporganisaties bereid waren voorbereidingen te tref
fen om direct na de bevrijding gezamenlijk radio-uitzendingen 
te verzorgen.1' Vanuit de belangen van de omroeporganisaties 
gezien was die opdracht bij deze socialistische voorman in ver
trouwde handen. Vorrink - hij was in die tijd ook een van de 
redacteuren van het illegale Parool — had zich al intensief be
ziggehouden met de vraag hoe het gezagsvacuüm na de ineen
storting van Duitsland, tussen het moment waarop de bezet
tingsautoriteiten hun macht verloren zouden hebben en het tijd
stip waarop de wettige Nederlandse regering haar gezag weer 
kon uitoefenen, opgevuld diende te worden. Dat gezagsvacuüm 
moest volgens zijn denkbeelden door een 'voorlopig bewind', 
gevormd uit de kring van de meest ervaren leden der Staten-
Generaal die zich de steun zou moeten verschaffen van een 
aantal 'vooraanstaande' Nederlanders, opgevuld worden ter ver
zekering van de orde 'in de wellicht luttele, wellicht vele uren, 
die aan het feitelijk herstel van het gezag van H.M.'s Regeering' 
vooraf zouden gaan. In die overgangstijd mochten volgens hem 
geen politieke veranderingen aangebracht worden die op toe
komstige beslissingen vooruitliepen. Dat bij dit alles de radio, 
juist voor het 'voorlopig bewind', een onmisbaar massamedium 
was stond voor hem buiten kijf.1· 

Ofschoon de ideeën en bedoelingen die er ten aanzien van het 
naoorlogse omroepbestel leefden nog slechts in een beginsta
dium verkeerden, menen wij deze toch zo te mogen interpre
teren dat de groepen rond Haccoû en Dubois in een overgangs-
bestel de oude omroeporganisaties niet voorshands terug wilden, 
terwijl Broeksz en met hem Vorrink juist wel de vooroorlogse 
toestand hersteld wilden zien totdat over de definitieve inrich
ting van het omroepbestel door een wettig overheidsgezag be
slist zou zijn. Vorrink namelijk nam allereerst contact op met 
de man die met vrijwel panklare ideeën rondliep: Broeksz. Dat 
gebeurde in september 1942. Broeksz moest het overleg tussen 
de omroeporganisaties gaan leiden en uiteindelijk aan het 'voor
lopig bewind', waarin - zoals Vorrink dat zag - ook vertegen-
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woordigers van het Politiek Convent opgenomen zouden wor
den, advies uitbrengen over het functioneren van de radio na 
de bevrijding.20 Vorrmk benaderde ook Jan Schouten, voor
zitter van de ARP en in die kwaliteit samen met Colijn vanaf 
de zomer van 1940 als representanten van die politieke richting 
lid van het Politiek Convent.21 Schouten wees voor het overleg 
tussen de omroeporganisaties G. H. Hoek aan die bij de bezet
ting van ons land ontslag had genomen uit zijn functie van 
chef van de reportagedienst van de NCRV.22 Zo vormde zich 
dan in de loop van 1943 een contactgroep die herhaaldelijk ten 
huize van I. P. J. Kaarsgaren, pastoor in het Gooise Kortenhoef, 
bijeenkwam. Kaarsgaren was, via een vertegenwoordiger van de 
RKSP in het Politiek Convent, door het episcopaat als represen
tant van de KRO, waarvan hij sinds 1938 bestuurslid was, aan
gewezen; na de opheffing van de omroeporganisaties fungeerde 
hij als vertrouwensman van en intermediair tussen het episco
paat en het voormalige KRO-personeel bij de Nederlandsche 
Omroep.23 Naast Kaarsgaren, Hoek en Broeksz namen aan die 
besprekingen ook KRO-directeur Speet, J. de Jong, omroeper 
van de NCRV, Bomh en AVRO-directeur Vogt deel.24 

Deze contactgroep, die voorbereidingen moest treffen voor 
maatregelen om bij de bevrijding de uitzendingen van de Neder
landsche Omroep onmiddellijk over te kunnen nemen, meende 
het hierbij niet te moeten laten Zij stelde zich tevens tot taak 
een blauwdruk te leveren van de inrichting van het omroep
bestel na wat genoemd werd de 'voorlopige periode'. Kon aan 
de hand van de door Broeksz opgestelde richtlijnen over het 
eerste punt al vrij spoedig overeenstemming worden bereikt, het 
tweede leverde veel meer moeilijkheden op. 
Bij haar beraadslagingen over de inrichting van het naoorlogse 
omroepbestel kon de contactgroep kennis nemen van een twee
tal rapporten. Een was van de hand van Paul Speet die op eigen 
initiatief voor het episcopaat een plan had opgesteld, ten einde 
een indicatie te krijgen voor de richting waarin de bisschoppen 
de wederopbouw van het omroepbestel zagen. Speet had m dit 
rapport een ontwerp van een nationale omroep gemaakt waarin 
voor confessionele groeperingen een zelfstandige plaats was in
geruimd. Terugkeer van de vooroorlogse omroep achtte Speet 
onmogelijk, omdat dit bestel geleid had tot een 'volkomen dis
proportie van krachten', terwijl er eveneens een 'onaangenaam 
aandoende disharmonie' was in de programmaopbouw. Boven
dien had het volgens hem op vele terreinen aan samenwerking 
ontbroken. In zijn opzet van een nationale omroep, die hij via 
een Stichting Nederlandsche Omroep gerealiseerd wilde zien en 
waarvan het organisatieschema in grote lijnen parallel liep aan 
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de bestaande genazificeerde staatsradio Nederlandsche Omroep 
(ten einde een 'soepele overgang' mogelijk te maken), waren de 
belangen van de confessionelen stevig verankerd. Twee afzon
derlijke omroeporganisaties, een Katholiek Religieus-Cultureele 
Omroep en een Protestantsch Religieus-Cultureele Omroep, 
zouden rechtstreekse invloed hebben in het algemeen beheer, 
de leiding en de programma's van de Stichting Nederlandsche 
Omroep en bovendien de beschikking over eigen zendtijd krij
gen.25 

Ook KRO-voorzitter Jan Dito, die geen deel uitmaakte van de 
contactgroep, had onafhankelijk van Speet een rapport over het 
naoorlogse omroepbestel opgesteld, waarin - aldus Broeksz -
'de toestand er voor de maatschappelijke stromingen nog on
gunstiger uitzag'. Dit plan, dat Dito in augustus '43 met aarts
bisschop De Jong besprak,26 kende aan drie richtingen zendtijd 
toe, aan katholieken, protestanten en humanisten, tot welke 
laatsten blijkbaar ook de sociaal-democraten gerekend werden. 
Toen in de contactgroep voor beide rapporten geen meerderheid 
kon worden gevonden, stelde Bomli tenslotte enkele hoofdlijnen 
op. Uitgangspunt daarvan vormde de 'historisch in Nederland 
gegroeide vorm van Omroeporganisaties en de daaruit voort
gevloeide rechten'. Ter toelichting op dit uitgangspunt citeerde 
Bomli een passage uit een door Gerbrandy in 1934 gepubliceer
de studie over Het vraagstuk van den radio-omroep. Misschien 
deed hij dit om die uitgangsstelling enig gewicht te geven, want 
Gerbrandy was inmiddels immers minister-president van het 
Londense kabinet en, wellicht ook om via deze gezaghebbende 
stem het ware karakter van een nationale omroeporganisatie met 
des te meer overtuigingskracht aan de kaak te kunnen stellen. 
Gerbrandy had namelijk in zijn studie over ons radiobestel ge
zegd: 'Een omroep, opgebouwd op vier groóte organisaties, elk 
vertegenwoordigend een historisch aanwijsbare geestesstrooming 
in het Nederlandsche volksleven en gedragen door achter die or
ganisaties staande volksgroepen, ¿s in zijn totaal een nationale 
omroep, in wezen veel meer echt nationaal dan de door gelijk
schakeling elders verkregen schijneenheid.'27 Het vooroorlogse 
omroepbestel gaf volgens Bomli de meest getrouwe afspiegeling 
van het geestelijke en culturele leven van ons volk, het schiep 
een sterke band tussen luisteraars en omroep en werkte met 
geringe financiële middelen een 'beginselvaste toewijding' van 
medewerkers ('afwezigheid van ambtenaarsgeest') in de hand. 
Met handhaving van de inmiddels ingevoerde verplichte luister
bijdrage en uitgaande van nauwere samenwerking tussen de 
omroeporganisaties zou het vooroorlogse bestel kunnen herle
ven.28 Hoe de omroep er na de oorlog ook uit zou zien, zo vatte 
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Broeksz het resultaat van de besprekingen in de contactgroep 
samen, het was ondenkbaar, dat er iets zou kunnen geschieden 
met terzijdeschuiving van het verleden 

'De oude omroepvereemgingen moesten herrijzen en volledig 
m hare rechten worden hersteld. Alle hare goederen en bezit
tingen, hare rechten op de zendtijd, kortom al de zaken en 
waarden, die haar op ruwe en rechtelooze wijze door den be
zetter waren ontnomen, moesten aan haar worden terugge
geven. Voor het rechtsgevoel van een rechtminnend en orde
lijk Volk als het Nederlandsche, zou het - volgens de opvat
ting van de Vergadering - onbegrijpelijk en onaanvaardbaar 
zijn, wanneer bovengenoemde rechten en eigendommen m 
feite opnieuw werden geconfiskeerd ten bate van een om-
roephchaam, dat zonder de medewerking en de instemming 
van de vroegere Omroepvereemgingen-eigenaressen tot stand 
zou komen. De mogelijkheid van een voortbestaan van den 
verduitschten Radio-Omroep van het oogenbhk werd natuur
lijk uitgesloten geacht. Anderzijds sprak het als vanzelf, dat 
de Radio-Omroep met m volkomen dezelfde gedaante zou 
kunnen terugkeeren, als hij in 1941 door den bezetter werd 
onteigend Jaren van gemeenschappelijk gedragen leed hadden 
vele tegenstellingen van vroeger verzacht en de bereidheid 
tot samenwerking vergroot. Eischen van Omroeppractijk ver
zetten zich daarenboven tegen een volkomen terugdraaien van 
de klok.'29 

De aanvaarding van de hoofdlijnen leidde tot het besluit de 
verdere uitwerking daarvan met de vertegenwoordigers van de 
voormalige omroeporganisaties ter hand te nemen. De contact
groep veranderde daarom van samenstelling en kreeg tegelijk de 
naam Omroep-Comité. Voortaan zou elke omroeporganisatie 
door twee leden van haar bestuur of directie vertegenwoordigd 
worden; dat waren: NCRV-voorzitter mr A. van der Deure80 

en secretaris-penningmeester С Α. Keuning, KRO-voorzitter J. 
Dito en directeur P. A. M. Speet, J. Broeksz (voorzitter) en E. 
Bomh van de VARA, AVRO-penmngmeester J. Corver en di
recteur W. Vogt. 
Toen het Omroep-Comité op 28 december 1943 voor het eerst 
bijeenkwam (ten huize van Willem Vogt die in Blancum woon
de), kon men het diezelfde dag nog eens worden over de organi
satorische opzet van het naoorlogse omroepbestel. Na de oorlog 
zou een 'gemengd bedrijf' (De Nationale Omroep) opgericht 
worden, samengesteld uit 10 vertegenwoordigers van de rege
ring en 9 representanten van de vijf omroeporganisaties (twee 
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van elke grote omroep en één van de VPRO). Dat bedrijf zou 
in drie sectoren worden verdeeld: voor de techniek en het zen
derpark, voor de inning en verdeling der verplichte luisterbij
dragen (die dus gehandhaafd dienden te blijven) en voor de or
ganisatie van de wereldomroep. Samenstelling en uitvoering van 
de binnenlandse en wereldomroepprogramma's moesten in han
den van de vijf omroeporganisaties komen die daartoe in een 
Federatie van Omroepvereenigingen nauw zouden gaan samen
werken op het gebied van de programmacoördinatie, de techni
sche en organisatorische voorbereiding en de uitvoering van de 
radioprogramma's. De Federatie zou uit elf leden bestaan: van 
elke grote omroep twee leden, van de VPRO één lid en twee 
vertegenwoordigers van de overheid. Bovendien hielden de ge
maakte afspraken in, dat alle grote omroeporganisaties elk een 
gelijke hoeveelheid zendtijd zouden krijgen. Het vooroorlogse 
Zend tij dbesluit van minister Reymer moest dus weer worden 
ingevoerd. Bij dit alles ging men ervan uit, dat in de overgangs
tijd als aanloop tot het definitieve bestel, de omroep onder een 
regeringscommissaris - een soort van toezichthouder - zou 
worden geplaatst, die later tot voorzitter van de Federatie kon 
worden benoemd.31 

Op 15 mei 1944 werd op basis van dit akkoord als overkoepe
lend orgaan van de vier grote omroeporganisaties (dus zonder 
de VPRO) de Federatie van Omroepvereenigingen opgericht. De 
bestuursfuncties werden als volgt verdeeld: Broeksz (voorzitter), 
Bomli, Van der Deure, Keuning, Corver, Vogt (secretaris) en 
twee nieuwkomers: de burgemeester van het Zuidhollandse 
Rijswijk, mr. J. van Hellenberg Hubar, die sinds de oprichting 
van de KRO deel uitmaakte van het hoofdbestuur van deze 
omroep,52 en de Amsterdamse advocaat en procureur mr. dr. P. 
J. Witteman, juridisch adviseur van de katholieke omroep." 
Speet fungeerde als plaatsvervanger van Van Hellenberg Hu-
bar.*4 Over de vraag waarom Dito in de Federatie werd ver
vangen komen wij later in dit hoofdstuk nog te spreken. 
Het Federatie-bestuur legde nu zijn plannen voor aan Willem 
Drees, lid van het partijbestuur van de SDAP, die de gevangen
genomen Koos Vorrink verving. De vier omroeporganisaties 
deelden mee, dat zij bereid waren gedurende de eerste tijd van 
de bevrijding, tot het moment waarop het nieuwe omroepbestel 
volgens het Federatieplan tot stand zou zijn gekomen, gezamen
lijk de programma's te verzorgen. Dat ging Drees blijkbaar niet 
ver genoeg, wam hij drong er bij de Federatie op aan die samen
werking, juist in de programmasector, zolang mogelijk voort te 
zetten. Hij zei verder, dat het in kringen van de illegaliteit op 
prijs werd gesteld als de omroepen iemand aanvaardden die als 
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'vertrouwensman in radiozaken van de regering in Londen' zou 
optreden.'* De Federarie was bereid een 'regeringscommissaris 
voor de omroep' te accepteren waarvoor later uit kringen van 
het Vaderlandsch Comité (de opvolger van het Politiek Con
vent) en het Nationaal Comité voor Eenheid en Verzet, onder 
meer via een gesprek tussen Broeksz en L. Neher, de latere di
recteur-generaal van de PTT die voor het Nationaal Comité 
optrad,36 de suggestie kwam om prof. mr. J. Oranje voor deze 
functie te vragen. Broeksz en Neher zaten op hetzelfde spoor: 
eendracht in plaats van een van bovenaf opgelegde eenheid.37 

Prof. Oranje was een persoonlijke vriend van Gerbrandy en 
diens opvolger als rector magnificus van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Hij was actief in het verzet. Zo had hij de leiding 
van het in 1943 ontstane landelijk Hooglerarencontact dat tegen 
de Duitse maatregelen op universitair terrein gericht was en het 
sluiten van tot propaganda-instituten verworden universiteiten 
zoveel mogelijk wilde bevorderen.39 Voor de omroeporganisaties 
was Oranje geen onbekende. Wij herinneren eraan, dat híj in 
1940 reeds kandidaat had gestaan voor het voorzitterschap van 
een samenwerkingsorgaan van de omroepen. 
Oranje was bereid om uit handen van de illegaliteit de functie 
van 'regeringscommissaris' op zich te nemen en het eerste dat 
de Federatie deed was hem op de hoogte stellen van de plannen 
die al waren uitgedacht. Maar zeer tot teleurstelling van de om
roepen hield hij zich op de vlakte. Verder dan de toezegging 
dat hij met die plannen ernstig rekening zou houden kwamen 
zij niet. Er was meer dat tot teleurstelling aanleiding gaf. Ter
wijl Oranje ermee akkoord ging dat de Federatie onmiddellijk 
na de bevrijding de uitzendingen van de Nederlandsche Omroep 
over zou nemen, keerde hij zich tegen het voorstel van de be
stuurders der vier grote omroeporganisaties om zich tegelijker
tijd weer tot hun vroegere leden te wenden. Deze beslissing, 
aldus rapporteerden Broeksz en Vogt na de oorlog, 'veroorzaakte 
bij enkele Omroepleiders een gevoel van pijn', te meer 'waar 
bleek, dat de Regeerings-Commissaris er zeer op gesteld was, 
dat niemand in de eerste dagen van den bevrijden Omroep voor 
de microfoon zou komen, die niet in alle opzichten onbesproken 
was'. Dit standpunt griefde hen 'die volgens hun eigen bewust
zijn nooit iets hadden gedaan of nagelaten, dat tegenover het 
Vaderland berispelijk of laakbaar was'.3· Maar Oranje had zich 
nu eenmaal op het standpunt gesteld, dat de latere regering in 
overleg met de volksvertegenwoordiging moest beslissen of en 
op welke wijze die omroeporganisaties na de overgangstijd terug 
zouden keren. 
Het Federatieplan op korte termijn, onmiddellijk na de bevrij-
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ding dus, werd door Oranje aanvaard en op die basis werd ver
der gewerkt. Steeds meer personen raakten echter van deze toe
komstplannen op de hoogte. In kringen van het personeel van 
de Nederlandsche Omroep circuleerden al spoedig verhalen over 
een terugkeer van de omroeporganisaties. Maar dat niet alleen. 
Er ontstonden ook groepen die voor een nationale omroep, naar 
het model van de bestaande staatsomroep, ijverden. Een van de 
groepen (wellicht dezelfde als waarover Karel Nort in zijn eer
der vermelde rapport sprak) trachtte als kandidaten voor de 
functie van directeur-generaal van een naoorlogse nationale 
omroep naar voren te schuiven ir. A. Dubois en de juridische 
topman van de Nederlandsche Omroep dr. A. A. M. Enserinck, 
welke laatste, aldus deze groep, in de gelegenheid was 'de pro
blemen van een geconcentreerden Omroep gedurende de oor
logsjaren' in de praktijk te bestuderen. Een lange lijst van klach
ten, met name over vroegere leidende omroepfiguren en een uit
gebreide opsomming van de 'nadeelen' van het vooroorlogse 
omroepbestel, over het gebrek aan samenwerking, het culturele 
peil van de vooroorlogse programma's en over de slechte be
taling van het personeel, begeleidde het pleidooi van deze groep 
voor een naoorlogse staatsomroep. Het personeel, zo stond er 
in haar rapport, 

'wil bijdragen tot het in Nederland groeiende besef, dat op 
den ouden voet van ad absurdum doorgevoerde verscheurd
heid op elk gebied niet zal worden voortgegaan. De verant
woordelijke Overheid en vele Nederlanders, zijn er van over
tuigd, dat Nederlands herrijzenis niet zal kunnen plaatsvin
den zonder het systeem van 50 of meer politieke partijen en 
van den politieken invloed van kerkgenootschappen definitief 
aan den dijk te zetten. Ook de Omroep dient een eenheid te 
zijn. Nu is komen vast te staan, dat de Omroep het machtige 
Regeeringsapparaat is dat de Regeering noodig heeft. In han
den van bepaalde groepen zou de Omroep nooit zooveel nut 
afwerpen. Wij denken terug aan de tijden, waarop de vier 
omroepvereenigingen elk hun meening over bepaalde politie
ke gebeurtenissen gaven, waarbij de luisteraar nimmer iets 
van de houding der Regeering te weten kwam. Volksvoor
lichting en cultureele opvoeding dienen niet aan particuliere 
of groepsbelangen te worden overgelaten.'40 

Het is duidelijk, dat de jarenlange nationaal-socialistische pro
paganda op de leden van deze groep niet geheel zonder uitwer
king was gebleven. 
Dan was er terzelfdertijd nog een andere groep die door een 
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verslaggever van de Nederlandsche Omroep, F. A. Hof, werd 
aangevoerd. Hof was afkomstig van de VARA. In de herfst van 
1944 liet hij een tweetal oproepen onder het personeel van de 
staatsradio circuleren. In de eerste circulaire waarschuwde hij 
geen gehoor te geven 'aan verzoeken of opdrachten van hen die 
gebruik maken van de overgangsroes met naar voren brenging 
van 'oude rechten' meenen, direct in den gang van zaken op 
omroepgebied te kunnen ingrijpen!'41 De tweede circulaire was 
veel feller van toon en bovendien werd daarin - tot grote ont
steltenis en woede van Oranje en de leden van de Federatie — 
in grote lijnen weergegeven wat Oranje tegen Hof in enkele 
persoonlijke gesprekken vertrouwelijk over de omroepplannen 
had gezegd.42 De circulaire riep het personeel op zich in de 
overgangstoestand loyaal achter de toekomstige regeringscom
missaris op te stellen, omdat hij - precies wat de groep-Hof 
wilde - in geen enkel opzicht op het definitieve bestel vooruit 
wilde lopen. Maar in de circulaire werd ook fel geageerd tegen 
de bedoeling van de Federatie om na de oorlog de omroeporga
nisaties in hun rechten te herstellen. 'Wij weten thans met ze
kerheid, dat althans eenige dezer oud-omroepbestuurders van 
den korten overgangstoestand en de dan optredende bewust
zijnsvernauwingen misbruik willen maken, om, tegen den 
wensch van den Gemachtigde,43 hun eigen spelletje te spelen.'44 

Ook Oranje had deze mogelijkheid voorzien. Daarom wilde hij 
in de overgangstijd de omroeporganisaties slechts onder de 
naam Radio Nederland gezamenlijk de programma's laten ver
zorgen onder verantwoordelijkheid van een uit 'representatieve 
figuren uit de intellectuele buitenwereld' samengesteld Program
ma-Comité, dat rechtstreeks onder het gezag van de regerings
commissaris zou staan. De omroeporganisaties mochten ook in 
de overgangstijd geen activiteiten ondernemen die erop gericht 
waren hun ledenaanhang of wat daarvan restte te mobilise
ren.45 Bovendien was Oranje bezig een voorziening te treffen 
voor de godsdienstige programma's, een van de hoekstenen van 
het vooroorlogse omroepbestel. De verschillende kerkgenoot
schappen zouden in de overgangstijd zelfstandig zendtijd krij
gen, mits zij in een nieuw op te richten instituut, het Interker
kelijk Overleg in Radio-aangelegenhcden (IKOR)46 zouden sa
menwerken.47 De Federatie verzette zich echter tegen dit plan, 
omdat hierdoor volgens de omroeporganisaties een nieuwe zend
gemachtigde in het omroepbestel geïntroduceerd werd, waar
door 'taak en wezen der Omroepvereenigingen, met name die 
van den K.R.O. en de N.C.R.V., in het hart (wordt) aangetast 
en er op den omroep van de toekomst vooruitgeloopen (wordt) 
in een zin, die den Omroepvereenigingen funest voorkomt'.48 
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Oranjes bedoeling om op het terrein van de godsdienstige uit
zendingen de vrijzinnig- en orthodox-protestantse kerkgenoot
schappen en de katholieke kerk via het IKOR te laten samen
werken, mislukte evenwel. Terwijl het episcopaat, wiens streven 
gericht was op terugkeer van de KRO, zich steeds van dit sa
menwerkingsorgaan afzijdig had gehouden, maakten de Gere
formeerde Kerken, nadat zij aanvankelijk tot het IKOR waren 
toegetreden, zich begin 1945 daarvan los.49 Op de achtergron
den van deze ontwikkeling komen wij straks uitvoeriger terug. 
De problemen rond de godsdienstige uitzendingen waren niet 
bepaald bevorderlijk voor de toch al wankele samenwerking tus
sen de 'regeringscommissaris' en de Federatie, een samenwer
king die door wantrouwen van de zijde van de vier grote om
roeporganisaties jegens Oranje gekenmerkt werd. Steeds duide
lijker bleek, dat van het door die omroepen zozeer gewenste 
rechtsherstel voorshands niet veel terecht dreigde te komen. In
tegendeel, Oranje trof voorbereidingen en maatregelen voor een 
spoedig functioneren van de radio na de bevrijding zonder dat 
dit in feite tot herstel van het vooroorlogse omroepbestel leidde. 
Dat dit beleid voor de vier omroeporganisaties verdacht veel 
ging in de richting van een nationale omroep is niet opmerke
lijk, omdat elk ander bestel dan het vooroorlogse in hun ogen 
dit predikaat verdiende. Was wat Oranje voorstond, zo begon
nen de omroeporganisaties zich nu wel af te vragen, in over
eenstemming met de denkbeelden die in de kring van de Lon-
dense regering naar hun idee moesten leven en werd zijn be
voegdheid wel ten volle gedekt door 'de autoriteiten' in Neder
land? Het is duidelijk, dat beide vragen werden opgeroepen door 
de onvrede die er bij de Federatie over de richting waarin Oran
je de omroep dreigde te sturen, bestond. Over de laatste vraag 
kon Drees begin 1945 evenwel 'de meest geruststellende mede
delingen' doen, aldus Broeksz in een van zijn rapporten.50 Moei
lijker was het om vanuit Engeland enig teken te krijgen dat op 
instemming kon wijzen met de door de illegaliteit verleende op
dracht aan Oranje om het omroepbeleid voor te bereiden en op 
te treden als regeringsvertegenwoordiger voor de omroep tijdens 
het vacuüm, in de tijd dus die lag tussen het vertrek van de be
zetter en het optreden van de wettige regering. Voordat wij 
zullen beschrijven op welke wijze vanuit Londen bericht over 
Oranjes positie en bevoegdheden werd verkregen, is het nodig 
eerst te bezien welke voorbereidingen de regering zelf voor het 
functioneren van de radio na de oorlog getroffen had. 
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Het Londense radiobeleid 

Niet lang nadat in ons land de in het voorgaande beschreven 
activiteiten op gang waren gekomen werden ook door de Neder
landse regering in Londen voorbereidingen getroffen voor maat
regelen op het gebied van de radio-omroep.51 Die voorbereidin
gen leidden begin februari 1943 tot een gezamenlijke beschik
king van de ministers van Algemene Oorlogvoering en Binnen
landse Zaken waarmee een adviescommissie, de Radiocommissie 
Terugkeer, werd ingesteld.52 Deze commissie kreeg in feite een 
zeer ruime opdracht. Over alles wat met de radio na de bevrij
ding te maken had kon zij de regering adviseren. Daartoe be
hoorden niet alleen organisatorische aspecten en de programma-
verzorging, maar ook de vraag of en in hoeverre daarbij reke
ning kon worden gehouden met de behoeften, wensen en ver
langens van de luisteraars en of de vóór de oorlog bestaande 
wettelijke omroepregeling ook na de bezetting gehandhaafd 
diende te blijven.53 

De Radiocommissie ging bij haar studie over de inrichting van 
het naoorlogse omroepwezen uit van de conclusies waartoe de 
ministeriële Commissie Terugkeer in die tijd gekomen was. 
Laatstgenoemde commissie was een gezelschap van enkele mi
nisters die onder leiding van minister-president Gerbrandy re
gelmatig bijeenkwamen om te bepalen welke wettelijke voorzie
ningen terstond na de bevrijding nodig zouden zijn en om, voor 
zover mogelijk, de vereiste ontwerpen daartoe voor te bereiden. 
Reeds in augustus '41 hield deze commissie haar eerste bijeen
komst.54 De conclusies van deze ministeriële commissie waren, 
aldus de Radiocommissie, dat zodra een bepaald gedeelte van 
het Nederlandse grondgebied bevrijd was en een 'eigen' omroep
organisatie gevormd kon worden, deze onder verantwoordelijk
heid en leiding van het Militair Gezag zou uitzenden. Slechts 
wanneer ons land geheel bevrijd zou zijn en een parlement of 
'volksraad' functioneerde, diende het Militair Gezag de verant
woordelijkheid voor de omroep weer aan de minister van Bin
nenlandse Zaken over te dragen, zoals dat ook voor de oorlog 
het geval was. Tevens gaf de ministeriële commissie de richt
lijn, dat de te ontwerpen omroepregeling geen precedent 
zou scheppen voor een 'meer definitieve organisatie'. 
In haar voorstellen voor de programmaverzorging na de oorlog 
onderscheidde de Radiocommissie drie perioden. In de eerste 
fase van de bevrijding van ons land zou de omroep uitsluitend 
ter beschikking van het Militair Gezag staan voor het uitzen
den van nieuwsberichten en officiële mededelingen. Het Militair 
Gezag diende zo spoedig mogelijk over te gaan tot benoeming 

2 0 1 



van de bestuursleden ('de meest bekwame krachten die uit de 
kringen der omroepvereenigingen beschikbaar zijn en waarvan 
de betrouwbaarheid onomstotelijk vaststaat') voor een 'interim
omroeporganisatie' die in de tweede periode onder verantwoor
delijkheid, leiding en censuur van het Militair Gezag zou staan. 
In de laatste fase moest de minister van Binnenlandse Zaken 
weer het omroepbeleid voeren en het definitieve bestel 'in over
eenstemming met de wenschen van het Nederlandsche volk' 
vaststellen.54 Bijzonder belangrijk vond de Radiocommissie het, 
dat bij de verzorging van de programma's van religieuze aard 
met de vooroorlogse om roeppraktij к rekening werd gehouden, 
'zoodat deze uitzendingen ook in de toekomst de volledige in
stemming zullen hebben van het Kerkelijk Episcopaat en de 
Synodes'. Voorgesteld werd een aparte commissie — waarvan de 
leden door de aartsbisschop en de voorzitters van de synode 
der Nederlands Hervormde Kerk en van de Gereformeerde Ker
ken benoemd moesten worden — met de voorbereiding van deze 
religieuze programma's te belasten. Gedurende de eerste periode 
dienden alle uitzendingen (in het allereerste begin wellicht van
af een zendschip voor de kust) door de sectie Voorlichting van 
het Militair Gezag verzorgd te worden. Van deze sectie zou 
Radio Oranje onderdeel gaan uitmaken; zodra het tijdstip daar
voor aangebroken was zouden medewerkers van Radio Oranje 
met de nodige apparatuur en 'ingeblikte' programma's (we ont
moeten hier dezelfde voorbereidingen als indertijd van de Rund-
funkstaffel die op 15 mei 1940 bij de AVRO-studio in Hilver
sum aankwam) naar ons land gaan. Radio Oranje zou echter 
in de tweede fase plaats maken voor de reeds genoemde 'inte
rim-omroeporganisatie', die Nederlandsche Radio Omroep ge
noemd zou worden, en zich nadien uitsluitend gaan wijden aan 
de kortegolfomroep voor zeevarenden en de Nederlandse wereld
omroep. De Nederlandsche Radio Omroep zou een praktische 
werkgemeenschap dienen te zijn, waarbij voor alles voorkomen 
moest .worden 'dat in die eerste moeilijke tijden de Radio-Om
roep opnieuw een twistpunt zou kunnen worden in het Neder
landsche volk'. In het bestuur van de NRO moesten onder 
meer 'leidende persoonlijkheden' van elk der vier grote omroep
organisaties en van de VPRO zitting hebben. De Radiocommis
sie overwoog daarbij 

'dat de Nederlandsche Radio Omroep vóór 10 Mei 1940 tot 
groóte ontwikkeling was gebracht en een goeden naam in het 
buitenland had gekregen, door een ruim 15-jarige werkzaam
heid van de 4 groóte rechtspersoonlijkheid bezittende omroep
vereenigingen. Deze vereenigingen hadden tezamen circa 
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650.000 luisteraars georganiseerd. Zij werden echter door den 
bezetter met een handomdraaien in het genazificeerde staats-
omroepbedrijf omgezet, met naasting van het gezamenlijke 
vermogen van 15 à 20 millioen gulden. Het zal door de be
trokken kringen stellig een daad van wijs beleid gewaardeerd 
worden, dat zoo spoedig mogelijk gebruik gemaakt wordt van 
de groóte ervaring der omroepvereenigingen. Een tijdelijke 
staatsradio onder het Militair Gezag is practisch onvermijde
lijk in de omstandigheden waarin het land zal verkeeren ge
durende den eersten tijd na de nederlaag van den bezetter. 
In verband met het feit echter, dat de idee van 'staatsradio' 
bij het Nederlandsche volk altijd uitermate impopulair is ge
weest en dit wel zal blijven, zouden door het zitting nemen 
in het bestuur van een aantal practisch ervaren menschen uit 
de zoo populaire eigen omroep, vele bezwaren tegen deze tij
delijke vorm van omroep kunnen vervallen.'59 

Het advies dat de Radiocommissie Terugkeer een half jaar later 
(op 15 sept. '43) aan de regering in Londen uitbracht, had in 
zoverre betekenis, dat de voorgestelde fasering met de daaraan 
verbonden inrichting van het voorlopige omroepbestel aanvan
kelijk de grondslag van het beleid vormde, ook al waren de om
standigheden zodanig dat uiteindelijk de praktische uitwerking 
nogal afweek van de richtlijnen van dit advies. 
Ter voorziening in de gezagsuitoefening bij het wegtrekken van 
de Duitsers, bij het intreden van de bijzondere staat van beleg, 
zou het bestuur in ons land (of in door de bezetter ontruimde 
gedeelten daarvan) worden uitgeoefend door een orgaan van 
militaire autoriteiten, het Militair Gezag. Dat Gezag moest in 
nauwe samenwerking met het burgerlijk bestuur alle maatrege
len nemen om orde en rust te handhaven en zodanige omstan
digheden verzekeren dat het burgerlijk gezag spoedig in staat 
zou zijn weer op normale wijze te functioneren.57 Nadat eerst 
in Londen onder het departement van Oorlog een Bureau Mili
tair Gezag resideerde, werd dit op 11 september 1944 omgezet 
in een Staf Militair Gezag die in Brussel gevestigd was en waar
van de toenmalige kolonel (bevorderd tot generaal-majoor) van 
de Generale Staf, mr. H. J. Kruis, tot chef benoemd werd. An
ders dan de regering bij de voorbereiding van deze regeling had 
kunnen voorzien, had het feitelijk verloop van de bevrijding van 
ons land (eerst de zuidelijke provincies) tot gevolg, dat het Mi
litair Gezag spoedig tot een militair bestuursapparaat uitgroei
de waarvan de functie zich verder ging uitstrekken dan de 
strikte handhaving van orde en rust en de periode waarin het 
Militair Gezag werkzaam was langer duurde dan aanvankelijk 
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kon worden voorzien.68 

Onder het stafbureau van het Militair Gezag ressorteerde een 
aantal secties (met ieder een speciale taak) dat overeenkwam 
met de voornaamste takken van overheidszorg, zoals binnen
lands bestuur, justitie, politie, luchtbescherming, economische 
zaken, volksgezondheid en arbeidszaken. Sectie XI was die van 
de voorlichting, waarvan de radio een onderdeel, een subsectie, 
vormde.'· Tot hoofd van de subsectie Radio werd majoor H. 
J. van den Broek, het hoofd van Radio Oranje die op ι decem
ber 1942 in deze functie J. W. Lebon was opgevolgd, benoemd. 
Henk van den Broek, die door zijn talrijke causerieën voor Ra
dio Oranje onder zijn pseudoniem 'de Rotterdammer' grote be
kendheid genoot, was vanaf 1933 correspondent van het dag
blad De Telegraaf in Parijs. In de Franse hoofdstad had hij 
samen met de schrijver A. den Doolaard na de meidagen van 
'40 Radio Vrij Nederland opgezet. De uitzendingen van deze 
zender hebben maar een kleine maand geduurd, maar beiden 
zetten hun werk in Engeland voort, eerst via De Brandaris — 
een omroep voor Nederlandse zeevarenden die overigens ook in 
bezet gebied druk beluisterd werd - en vanaf december '42, 
toen De Brandaris en Radio Oranje werden samengevoegd, via 
laatstgenoemde omroep.60 

Van den Broek was op 19 september 1944 vanuit Londen in 
Brussel aangekomen om voorbereidingen te treffen voor het 
vestigen van een omroep in ons land zodra dat door de geallieer
de legers bevrijd zou zijn. In Londen had het hoofd van de Bin
nenlandse Inlichtingendienst van het ministerie van Oorlog in 
augustus 1944 van een geheim agent in Nederland (Karel Nort) 
vernomen, dat op het terrein van het natuurkundig laborato
rium van de Philipsfabrieken in Eindhoven clandestien een zen
der gebouwd was die via de middengolf het grootste gedeelte 
van ons land zou kunnen bestrijken en spoedig operationeel 
kon zijn. 
Toen deze zender gebouwd werd had de bedoeling voor
gezeten dat Nederland over een noodzender zou kunnen be
schikken voor het geval de zendinstallaties in Lopik door terug
trekkende Duitse troepen onbruikbaar werden gemaakt. De bou
wers van de zender hadden de bezetter op de mouw kunnen 
spelden, dat het hier ging om een uitgebreide testinstallatie voor 
zendlampen. De activiteiten van majoor Van den Broek concen
treerden zich dan ook op deze unieke mogelijkheid en op dins
dag 3 oktober, veertien dagen na zijn aankomst op het Europese 
vasteland, was Herrijzend Nederland vanuit een geïmproviseer
de studio in het Philips' Ontspanningsgebouw in de lucht, 'een 
splinternieuwe nationale omroep . . . letterlijk uit een smal 
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strookje vrijgevochten vaderlandschen grond gestampt*.·1 De 
aanloop tot de door de Radiocommissie geplande eerste om-
roepperiode, waarin Radio Oranje een belangrijke rol diende te 
spelen, was door de bestaande Philips-zender min of meer toe
vallig en wellicht sneller dan men had kunnen denken, geno
men. 
Beziet men het advies van de Radiocommissie over de opzet 
van de tweede omroepfase, dus na de periode van het Militair 
Gezag, en de maatregelen die prof. Oranje aan het voorbereiden 
was, dan valt het op dat verschillende punten parallel liepen. 
Ook Oranje dacht aan het inschakelen van personen uit de 
vooroorlogse omroeporganisaties, aan een zelfstandige inbreng 
van de kerkgenootschappen waar het de godsdienstige program
ma's betrof en aan een nieuwe tijdelijke omroeporganisatie. Uit 
deze overeenkomsten mag echter niet bij voorbaat geconcludeerd 
worden dat Oranje bij de opzet van zijn plannen kennis droeg 
van het rapport van de Radiocommissie. Wij hebben niet alleen 
geen enkele aanwijzing in die richting gevonden, maar ook ont
breekt een essentieel punt in Oranjes plan, hetgeen bekendheid 
met het advies van de Radiocommissie of met het beleid van de 
regering in Londen vrijwel uitsluit. Dat punt betrof de rol die 
het Militair Gezag zou spelen. Oranje wilde de radio onmiddel
lijk na de bevrijding - waarbij geen rekening werd gehouden 
met een mogelijk gefaseerd verloop daarvan — weer laten func
tioneren mede door inschakeling van enkele topfiguren uit de 
vroegere omroepwereld. Zonder hun medewerking — de omroep
organisaties waren toch rechtmatig eigenaar van studio's en 
andere noodzakelijke uitzendmiddelen - achtte hij het blijkbaar 
niet goed mogelijk de omroep weer van de grond te krijgen. 
Trouwens, de leiders van de omroeporganisaties waren, toen zij 
in 1944 in de Federatie hun plannen ontwikkelden, evenmin 
op de hoogte van het beleid dat in Londen werd gevormd. 
Eerst rond 1945 ontstond bij hen de indruk dat er in de boezem 
van het kabinet geheel andere ideeën over de naoorlogse om
roep moesten leven dan de richting waarin Oranje wilde gaan. 
Zij kregen toen het gevoel, dat er kortsluiting moest zijn tussen 
Oranje en de regering, gesteld dat het kabinet zich met de aan
wijzing van Oranje als toekomstig regeringscommissaris kon 
verenigen. 
Aan die onzekerheid kwam een einde via het College van Ver
trouwensmannen. Dit college, dat door enkele ministers namens 
de regering in het leven was geroepen, had volgens de instruc
tie van begin augustus 1944 van de minister-president en de 
minister van Justitie als hoofdtaak het nemen van maatregelen 
ter handhaving van orde en rust en was bedoeld als hoogste 
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vertegenwoordiging van de regering gedurende de allereerste 
fase van de bevrijding die, naar men toen dacht, wel niet heel 
lang meer op zich zou laten wachten.'8 Een lid van dit college, 
J. van der Gaag ('Richard')93 trok in januari 1945 over de 
zuidelijke linies naar Eindhoven en vernam bij Herrijzend Ne
derland van Van den Broek dat deze volkomen op de hoogte 
was van de voorbereidingen die prof. Oranje aan het treffen 
was. Vanuit Londen, waarheen hij daarna was gegaan om be
sprekingen te voeren en de regering onder meer over de om-
roepvoorbereidingen van Oranje in te lichten, bereikte dit be
richt per codetelegram het College van Vertrouwensmannen en 
daarna de Federatie van Omroepvereenigingen. In dit telegram 
werd verder medegedeeld dat met majoor Van den Broek in 
principe volledige overeenstemming bereikt was 'in dien zin dat 
voorbereiding Vader der Prinsen114 dankbaar aanvaard zal wor
den door Militair Gezag in afwachting latere beslissing Regee
ring omtrent definitieve leiding omroep', waarbij rekening werd 
gehouden met de mogelijkheid dat 'oude omroepvereenigingen 
zich na verloop van tijd weer zullen doen gelden'.·· Bij de 
Nederlandse regering in Londen bestond evenwel aanvankelijk 
de indruk, opgedaan uit telegrammen van oud-AVRO-verslag-
gever Karel Nort die in ons land voor de Binnenlandse Inlich
tingendienst van de in Londen gevestigde Netherlands Intelli
gence werkte, dat Oranje bij zijn voorbereidingen contact on
derhield met Dubois en Enserinck.·* Laatstgenoemden hadden, 
aldus Broeksz, 'door hun optreden bij het om zeep brengen van 
de Omroepverenigingen in 1941, in Londen alle crediet verlo
ren'. De verkeerde indruk, die de regering over beweerde con
tacten tussen Oranje en Dubois/Enserinck had en die haar deed 
aarzelen Oranje officieel te erkennen, werd door de vertrou
wensman weggenomen. Toen deze in februari '45 uit Londen 
terugkeerde, kon hij ter bevestiging van een door hem op de 
13e van die maand uit Engeland aan het College van Vertrou
wensmannen verzonden telegram verklaren dat het kabinet ach
ter de werkzaamheden van Oranje stond en dat deze gemach
tigd was alle voorbereidende maatregelen te treffen.67 

De regeringsbeslissing zou men dus zo kunnen interpreteren, 
dat Oranje gemachtigd was voor de tweede omroepfase voorbe
reidende maatregelen te treffen, dus na afloop van de eerste 
omroepfase, de periode waarin het Militair Gezag voor het func
tioneren van de radio verantwoordelijk zou zijn. Over het einde 
van de eerste en het begin van de tweede fase kon echter ver
schil van mening ontstaan. De plannen van Oranje en de Fede
ratie waren er immers op gericht de omroep te verzorgen vanaf 
de bevrijding tot het moment dat de wettige regering het bur-
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geriijк gezag weer zou uitoefenen, welke periode zij de over
gangstijd noemden. Uitsluitsel hierover gaf evenmin het Ko
ninklijk Besluit dat in het telegram van Van der Gaag reeds was 
aangekondigd. Dat besluit diende te voorzien in een regeling 
van de omroep onmiddellijk na de bevrijding. In het voorjaar 
van 1945 kregen de omroeporganisaties de beschikking over de 
tekst van deze regeling. Dit besluit, het Tijdelijk Telegraaf-, 
Telefoon- en Radiobesluit,*8 was opgesteld door minister-presi
dent Gerbrandy en minister Van Boeyen (Algemene Zaken), 
welke laatste ook voor de oorlog het omroepbeleid voerde. Beide 
bewindslieden waren allerminst te spreken over de wijze waarop 
de Radiocommissie zich op de vooroorlogse toestand had ge
oriënteerd en zelfs had voorgesteld vertegenwoordigers van de 
omroeporganisaties in het bestuur van de Nederlandsche Radio 
Omroep te benoemen. De versie van Gerbrandy en Van Boeyen 
kwam op 16 september 1944 gereed, de dag waarop, aldus Van 
den Broek, 'in een avond- en nachtzitting van het Kabinet, een 
hele serie terugkeer-besluiten overhaast van ministeriële hand
tekeningen werd voorzien'." 
Het belangrijkste in dit besluit was, dat in afwachting van een 
beslissing van de volksvertegenwoordiging over een nieuwe 
wettelijke regeling van de omroep, de programma's verzorgd 
zouden worden op een door de minister van Algemene Zaken70 

te bepalen wijze of, zolang deze niet in staat zou zijn zijn be
voegdheden uit te oefenen, door het Militair Gezag. Het besluit 
bepaalde verder, dat de luisterbijdrage gehandhaafd bleef, de 
omroepverordeningen van Seyss-Inquart hun geldigheid zouden 
verliezen en het staatsbedrijf Nederlandsche Omroep werd op
geheven. Over de wijze waarop de omroep gedurende de over
gangstijd verzorgd zou worden, zei de Memorie van Toelichting 
op dit besluit, dat aan 'het bevoegde gezag' de grootst mogelijke 
vrijheid hiertoe diende te worden gelaten.' 

'In hoeverre en in welke mate daarbij onmiddellijk van de op 
10 Mei 1940 bestaande omroeporganisaties zal worden ge
bruik gemaakt, kan thans niet worden beslist. Een en ander 
beteekent allerminst een miskenning van den arbeid, dien de 
omroepvercenigingen in het verleden hebben verricht en die 
de toets van een rechtvaardige critiek kan doorstaan. De er
kenning van deze groóte verdiensten mag echter niet ten 
gevolge hebben, dat thans reeds een beslissing wordt geno
men over verschillende vraagpunten, die niet ten volle kun
nen worden overzien.'71 

Tenslotte, aldus de toelichting, is het 'zeer wel denkbaar, dat in 
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Nederland ook verlangd wordt, dat met betrekking tot de orga
nisatie van het omroepwezen maatregelen worden genomen, die 
een verder gaande splitsing keeren of waardoor die organisatie 
naar buiten meer als een eenheid optreedt'. Het besluit liet er 
dus geen misverstand over bestaan, dat de omroeporganisaties 
vooralsnog niet zouden terugkeren; zelfs was het de vraag, zo 
besloot de toelichting, of hetgeen de bezetter heeft vernietigd, 
volledig moet worden hersteld, zooals het in 1940 werd aange
troffen'. 
Omdat voor de omroep gedurende de overgangsperiode nog 
geen nadere regels waren vastgesteld, trachtte het Federatiebe
stuur Oranje te bewegen er bij de regering in Londen op aan te 
dringen, 'dat de Minister van Algemene Zaken op grond van 
het aantreffen van een geheel bedrijfsgereed apparaat in de Fe
deratie van Omroepverenigingen . . . de uitvoering van de eigen
lijke omroeptaak toevertrouwt aan die Federatie als trustee van 
hem. Minister'.72 De Federatie meende dit pleidooi te kunnen 
baseren op artikel 8, eerste lid, van het TTR-besluit. Dit artikel 
gaf de minister van Algemene Zaken de bevoegdheid gedurende 
de overgangstijd te bepalen op welke wijze de samenstelling en 
uitvoering van de programma's dienden te geschieden." Op ar
tikel 8 volgde echter een bepaling die het mogelijk maakte, dat 
het Militair Gezag de programma's voor de binnenlandse om
roep verzorgde 'die naar het oordeel van dat Gezag moeten wor
den uitgezonden'. Er was in dit artikel een belangrijke restrictie 
ingebouwd, nl. dat het Militair Gezag slechts dan de verzorging 
van de omroep op zich zou nemen, 'indien Onze Minister van 
Algemeene Zaken tengevolge van den stand der zaken der 
krijgsverrichtingen of anderszins, buiten staat is te voorzien in 
de wijze van de samenstelling en de verzorging van de pro
gramma's voor den binnenlandschen omroep'. De Federatie re
deneerde in het voorjaar van 1945 aan de hand van deze be
perkende bepaling, dat de krijgs verrichtingen het bij de bevrij
ding van Noord-Nederland noodzakelijk konden maken dat het 
Militair Gezag de omroep zou verzorgen, maar dat dit slechts 
een korte periode zou zijn gezien de bedoeling van de rege
ring om zo spoedig mogelijk het burgerlijk gezag te herstellen 
en voor wat de omroep betrof in de overgangsperiode gebruik 
te maken van hetgeen door prof. Oranje en de Federatie was 
voorbereid. Voor de omroepen werd het een teleurstellende gang 
van zaken: 

'In de practijk is de toedracht wel heel anders geweest dan 
men zich van de zijde van de Federatie van Omroepvereni
gingen had voorgesteld. Zelfs een half jaar na de bevrijding 
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was de omroep zonder enige werkelijke noodzaak nog in han
den van Militair Gezag. Naast het gebrek aan een duidelijke 
regeling in het Tijdelijk T.T. en R.-Besluit heeft daartoe sterk 
bijgedragen het feit, dat de Subsectie Radio van het Militair 
Gezag in plaats van te zijn een apparaat tot hulpverlening 
aan de burgers, in werkelijkheid was een organisatie die een 
eigen omroeppolitiek voerde en waarvan degenen die er deel 
van uitmaakten, zich beschouwden als de kem van de nieuw 
te formeren omroep en er meer op uit waren, te trachten 
nieuw verworven functies te behouden dan om anderen te 
helpen.'74 

Inmiddels was men zich ook bij Herrijzend Nederland bezig 
gaan houden met het functioneren van de radio nadat het ge
hele land van de macht van de bezetter zou zijn bevrijd. Ener
zijds concentreerde men zich op het verzorgen van radio-uitzen
dingen voor het gehele (bevrijde) grondgebied. De wijze waarop 
dit kon gebeuren zou sterk afhankelijk zijn van de toestand die 
men op het moment van de bevrijding boven de grote rivieren 
zou aantreffen. Zouden de zenders in Lopik en de studio's in 
Hilversum intact blijven, dan konden die onverwijld worden in
geschakeld. Mochten de zenders vernield worden, dan zou de 
Eindhovense zender via een kabelverbinding met de Hilversum-
se studio's het gehele land moeten bestrijken. Voor het geval 
ook de studio's aan vernielzucht ten offer zouden vallen, bleef 
Herrijzend Nederland geheel vanuit Eindhoven opereren. Met 
het in Eindhoven gevestigde tijdelijke hoofdbestuur van de PTT 
werden deze ontwerpen verder uitgewerkt. Vooruitlopend op 
deze plannen veranderden de Philips-technici in de nacht van 
17 op 18 april 1945 de zender van Herrijzend Nederland zoda
nig, dat deze voor de 415 meter (middengolf) geschikt was. En
kele dagen eerder had de enig overgebleven zender van de Ne-
derlandsche Omroep, na voordien op onregelmatige tijden voor 
kortere of langere duur uit de lucht te zijn geweest ('het was 
duidelijk, de Duits-Japanse radio lag te stuiptrekken') er voor
goed het zwijgen toe gedaan, zodat Herrijzend Nederland voort
aan 'onze eigen nationale golflengte' kon benutten, aldus Van 
den Broek.76 

Aan de andere kant was het beleid van de subsectie Radio erop 
gericht om vanuit Londen duidelijke instructies te krijgen voor 
de tijd dat het gehele land bevrijd zou zijn. Evenals bij de Fede
ratie beschouwde men het TTR-besluit als een regeling die vele 
punten onopgelost liet, te meer waar men in de kring van het 
Militair Gezag inmiddels ook op de hoogte was geraakt van het 
streven van de Federatie om onder leiding van Oranje de na-
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oorlogse omroep te gaan verzorgen. Omstreeks Nieuwjaar 1945 
had Van den Broek 'de meest gezaghebbende instanties' in Lon
den de vraag voorgelegd of Herrijzend Nederland direct na de 
bevrijding plaats moest maken voor de (toen nog steeds offici
euse) regeringscommissaris en de Federatie of moest doorgaan 
met uitzendingen 'ingevolge de bepalingen van het Koninklijk 
Besluit': 

'Het antwoord was categorisch: de eenmaal aangenomen ge
dragslijn was gehandhaafd; de Regering had aan geen enkele 
groep enige machtiging met betrekking tot de radio verstrekt 
en nog veel minder een Regeringsgemachtigde aangewezen; 
zij had integendeel duidelijk aan de betrokkenen in bezet ge
bied doen weten, dat zij geen vooruitlopen op enige latere 
regeling wenste; de bepaling van het Koninklijk Besluit, dat 
de Minister van Binnenlandse Zaken78 en — bij diens ont
stentenis het Militair Gezag — de verantwoordelijkheid voor 
de radio-uitzendingen dragen zou, bleef onverminderd gel
den. Ten overvloede werd nog aan de Chef Staf Militair 
Gezag een desbetreffende instructie schriftelijk verstrekt, 
waarbij deze de uitdrukkelijke opdracht kreeg er voor zorg te 
dragen, dat het Militair Gezag, 'met uitsluiting van iedere 
andere organisatie', de radio-uitzendingen ook na de bevrij
ding voorlopig zou voortzetten.'77 

Hoe men het TTR-besluit ook wilde interpreteren, over één 
ding kon in die tijd toch nauwelijks misverstand bestaan: voor
alsnog zou het Militair Gezag via de subsectie Radio de zeggen
schap over de radio uitoefenen en wel tot het tijdstip waarop de 
minister van Algemene Zaken in staat zou zijn in een regeling 
voor de omroep te voorzien. 
De verwarring die zich - zoals we nog zullen zien — bij de 
bevrijding van ons land op 5 mei '45 rond de overname van de 
macht in de omroep voordeed, moet dan ook niet verklaard 
worden uit de onduidelijke regeling die het TTR-besluit gaf. Die 
onduidelijkheid viel waar het de omroep tijdens het 'vacuüm' 
betrof trouwens wel mee. De oorzaak van de verwarring en 
van de onzekerheden moet gezocht worden in de onduidelijk
heid die op een veel breder terrein tussen het Militair Gezag en 
het College van Vertrouwensmannen bestond. Zo werden eerst 
in februari '45 via de uit Londen teruggekeerde Van der Gaag 
in de kring van het College van Vertrouwensmannen meer bij
zonderheden vernomen over de taak en bevoegdheden van het 
Militair Gezag, over de instelling waarvan de vertrouwensman
nen tot dan toe onwetend waren. Beide instanties richtten zich 
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in feite op dezelfde taak: namens de regering het overheidsge
zag uitoefenen gedurende de tijd die het vacuüm werd genoemd 
en die zou liggen tussen het moment van wegtrekken van de 
bezetter tot het optreden van de wettige regering. De periode 
van het vacuüm achtte de regering echter beëindigd bij de komst 
van het Militair Gezag.78 

Uit het bestaan en de officiële erkenning van het College van 
Vertrouwensmannen (waarvan Oranje deel uitmaakte) zou men 
kunnen afleiden, dat krachtens artikel 8, eerste lid, van het 
TTR-besluit in de omroep zou worden voorzien op de wijze 
zoals Oranje en de Federatie zich die dachten. Maar deze uit
leg van artikel 8 houdt toch wel een al te ruime interpretatie in 
van de bepaling dat de samenstelling en uitvoering van de pro
gramma's voor de binnenlandse omroep op een door de minister 
van Algemene Zaken te bepalen wijze zouden geschieden. Bo
vendien werd in artikel 9 aan het Militair Gezag de uitdrukke
lijke bevoegdheid verleend om de verzorging van de omroep op 
zich te nemen, indien de minister niet in staat was daarin te 
voorzien. Het is twijfelachtig of het enkele feit, dat Oranje door 
de regering als gemachtigde erkend was en zijn omroepwerk als 
lid van het College van Vertrouwensmannen nog een extra offi
cieel tintje kreeg, beschouwd mag worden als een voorziening 
bedoeld in artikel 8, eerste lid. Voor die twijfel is te meer aan
leiding, daar de regering in de toelichting op het TTR-besluit er 
geen misverstand over liet bestaan dat de terugkeer van het 
vooroorlogse omroepbestel nog een volkomen open vraag was. 
De tijdelijke omroepvoorziening mocht daar op geen enkele wijze 
op vooruitlopen. Bovendien: bestond er al geen overeenstem
ming tussen Oranje en de Federatie over de wijze waarop na 
de bevrijding de programma's verzorgd zouden worden, de rege
ring in Londen wist evenmin hoe de omroep in de overgangstijd 
volgens de ideeën van Oranje en de Federatie zou moeten func
tioneren, zodat alleen daarom al de minister van Algemene Za
ken weinig of niets kon bepalen. Onze conclusie is dan ook, dat 
de regering in Londen de functie van Oranje als gemachtigde 
(en niet als regeringscommissaris) officieel had erkend met het 
oog op de door de Radiocommissie Terugkeer ontworpen tweede 
fase, de overgangstijd na de periode van het vacuüm, met dien 
verstande dat de minister van Algemene Zaken in de gelegen
heid zou zijn op grond van de voorbereidende werkzaamheden 
van Oranje zijn goedkeuring aan diens plannen te hechten ten 
einde in een overgangsbestel te voorzien. 
Waar zulke onduidelijkheden bestonden in de taak en de be
voegdheden van het Militair Gezag en het College van Vertrou
wensmannen konden verwarring en conflicten niet uitblijven. 
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We zien die op nationaal niveau dan ook ontstaan, toen het 
Militair Gezag - dat eerst drie dagen na de bevrijding van ons 
land in het Haagse regeringscentrum aankwam - de uitoefening 
van het overheidsgezag van de vertrouwensmannen overnam, 
maar evenzeer en vrijwel identiek daaraan op het terrein van 
de omroep. 

De meidagen van 1945 

Dadelijk nadat vrijdagavond 4 mei de capitulatie van het Duitse 
leger via Herrijzend Nederland bekendgemaakt was, kwam te
gen middernacht nog een werkcommissie van de Federatie bij
een om voorbereidingen te treffen voor de eerste bevrijdingspro
gramma's vanuit Hilversum. Daartoe was het uiteraard in de 
eerste plaats noodzakelijk dat men de beschikking kreeg over de 
studio's. De volgende dag waren daarom alle Federatieleden 
's morgens al rond half negen bij de KRO-studio present, waar 
de dienstdoende NSB-portier pas 'na enige intimidatie' bereid 
was het gezelschap toegang te verlenen. Daarna gingen Fede
ratievoorzitter Broeksz en secretaris Vogt naar de AVRO-studio, 
passeerden daar zonder veel moeite de Duitse wacht, maar 
stuitten toen op drie functionarissen van de Nederlandsche Om
roep. Dat waren juridisch adviseur Enserinck, het hoofd van de 
omroepdienst Guus Weitzel en technisch functionaris Paul Tolk, 
die vanaf 1925 — dus vrijwel vanaf de oprichting — bestuurs
lid van de voormalige NCRV en voor de oorlog ook lid was van 
het 'moderamen' van het Centraal Bureau voor den Omroep in 
Nederland. Dit drietal was in het bezit van een schriftelijke 
machtiging van Taubert om bij de capitulatie het beheer over de 
studio's over te nemen. Vogt wist deze z.g. sleutelcommissie er 
echter toe te bewegen hem als vertegenwoordiger van de Fede
ratie het beheer over de AVRO-studio over te dragen. Nadat 
ook de NCRV- en de VARA-studio door de Federatie in bezit 
genomen waren, stelden de omroepen de tekst van een kennis
geving aan het personeel op. Die kennisgeving zou in alle stu
diogebouwen worden aangeplakt. Zij bevatte de mededeling, dat 
de als Federatie samenwerkende omroeporganisaties in overeen
stemming met de machtiging van de 'regeringscommissaris' als 
'de rechtmatige eigenaressen der Omroepgebouwen' de verant
woordelijkheid voor de hervatting van de uitzendingen 'in 
Nederlandschen geest7 zouden aanvaarden zodra de mogelijk
heid daartoe bestond. Zij zouden verder het gezag over het per
soneel uitoefenen en de volledige eigendom van alle goederen 
en bezittingen van de omroep verwerven 'en zulks terstond'. 
Deze kennisgeving vermeldde aan het eind de namen van de 
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vier grote omroeporganisaties." 
Terwijl in de KRO-studio op zondag 6 mei alles in gereedheid 
gebracht werd om het eerste programma onder de vlag van 
de Federatie de ether in te sturen, bleven deze activiteiten 
noodzakelijkerwijze in het voorbereidende stadium steken. Er 
was gebrek aan electriciteit en bovendien kon geen contact met 
de zender verkregen worden, omdat de Duitsers het schakelcen
trum, de vitale Radiokamer, bezet hielden. Maar uiteindelijk 
waren toch niet deze factoren de oorzaak, dat de Federatie-uit
zendingen niet tot stand kwamen. Die oorzaak lag in het feit, 
dat dinsdagmiddag 8 mei de chef van de subsectie Radio van 
het Militair Gezag in Hilversum arriveerde en met het TTR-
besluit in de hand de voltallige vergadering van de Federatie 
voorhield dat alleen hij de komende tijd de verantwoordelijkheid 
voor de radio-uitzendingen zou dragen. De bedoelingen van de 
Federatie, zo legde hij het verbouwereerde gezelschap uit, waren 
met dit besluit in strijd. Diezelfde dinsdagavond nog om half 
twaalf verscheen Van den Broek in de AVRO-studio waar hij de 
Britse wacht opdracht gaf de daar aanwezige Federatieleden te 
sommeren het gebouw te verlaten. Hieraan werd 'onder protest 
en buigend voor geweld' voldaan.80 

Oranje, die bij deze confrontatie niet aanwezig was geweest, 
werd onmiddellijk van het gebeurde in kennis gesteld. Na con
tact met minister-president Gerbrandy en met minister Beel van 
Binnenlandse Zaken, die thans met het omroepbeleid belast 
was, deelde Oranje aan majoor Van den Broek woensdag 9 mei 
mee, dat de bewindslieden hun afkeuring hadden uitgesproken 
over diens 'onheuse optreden'. Van den Broek diende de om
roeporganisaties weer in hun studio's toe te laten, terwijl hij 
geen verdere maatregelen mocht nemen voor en aleer een onder
houd met de betrokken minister plaats zou hebben gevonden.91 

Dat onderhoud volgde op 18 mei. Tot die tijd zou er een status 
quo heersen. Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het 
Nederlandse omroepwezen diende zich aan. 
Op 18 mei en ook de dagen daarna voerde Beel besprekingen 
met Oranje, Federatie-voorzitter Broeksz, het hoofd van de sub
sectie Radio van het Militair Gezag Van den Broek en de direc
teur-generaal van de PTT Neher. Bij deze besprekingen was 
meestentijds ook de waarnemend secretaris-generaal van Binnen
landse Zaken, mr. L. A. Kesper, aanwezig. Ofschoon Beel aan
vankelijk akkoord ging met het tijdens de bezetting opgestelde 
Federatieplan en vanaf 29 mei de verzorging van de uitzendin
gen aan de Federatie wilde toevertrouwen, liet hij Oranje enkele 
dagen na de 18e mei weten er de voorkeur aan te geven de Fe
deratie door een speciaal daartoe in het leven te roepen commis-
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sie, die de uitzendingen zou moeten verzorgen, te vervangen. In 
deze commissie zouden de omroeporganisaties niet als zodanig, 
maar hun vertegenwoordigers als representanten van bepaalde 
'geestesstromingen' zitting hebben, terwijl tevens iemand uit de 
kring van de AVRO hierin zou worden benoemd. De com
missie zou rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de mi
nister van Binnenlandse Zaken functioneren, terwijl zij boven
dien zelf over personeel zou beschikken om de programma's 
voor te kunnen bereiden en uit te voeren.82 De vier omroepen 
accepteerden op 24 mei dit voorstel tot oprichting van de Com
missie voor de Radio-Omroep niet zonder aarzeling, omdat 
daarmee duidelijk afstand werd genomen van hun bedoeling om 
via de Federatie het omroepbestel weer in handen te krijgen. 
Van die bedoeling getuigde de proclamatie aan het omroepper-
soneel op ondubbelzinnige wijze. Toch zouden in deze commis
sie, die onder voorzitterschap van prof. Oranje zou komen te 
staan, bekende omroepfiguren zitting hebben : Broeksz, Keuning, 
Witteman en Vogt, alsmede hun plaatsvervangers Van Dijk, 
Speet en Corver. Verder werden in deze commissie ook nog K. 
de Jonge en prof. dr. J. Kors benoemd. Klaas de Jonge, voorzit
ter van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders, was 
al vroeg in het bestaan van de VARA, nl. in 1928, tot hoofdbe
stuurslid van deze omroep gekozen. Drie jaar later werd hij be
noemd tot vice-voorzitter. Deze functie had niet meer dan 
formele betekenis, maar zou na de bevrijding van ons land 
spoedig reële inhoud krijgen, omdat voorzitter Arend de Vries 
niet terugkeerde en De Jonge als vice-voorzitter met de (be-
stuurs)leiding van de socialistische omroep werd belast. Johan
nes Augustinus Alphonsus Maria Kors - zelf schreef hij altijd 
slechts J. B. Kors, waarbij Benedictus zijn kloosternaam was — 
werd in 1885 in het Noordbrabantse Boxtel geboren. In 1903 
deed hij zijn intrede in de orde der Dominicanen, promoveerde 
in 1916 tot doctor in de theologie en kreeg in 1923 een leer
opdracht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, eerst in de 
dogmatische theologie, enkele jaren later in de moraaltheologie 
en de speculatieve sociologie. Enkele maanden na zijn benoe
ming tot lid van de Commissie voor de Radio-Omroep volgde 
Kors Jan Dito op als voorzitter van de KRO.83 

De Commissie voor de Radio-Omroep 

Geheel volgens het beleid dat in het TTR-besluit was vastge
legd bleef de radio, ook toen ons gehele land bevrijd was, in 
handen van het Militair Gezag. Van den Broek had in die voor 
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de omroeporganisaties zo bewogen meidagen van 1945 - naar 
onze mening terecht — geweigerd de radio-uitzendingen aan de 
Federatie over te dragen. Op grond van het TTR-besluit had het 
Militair Gezag (de subsectie Radio daarvan) het recht de radio-
uitzendingen te verzorgen totdat de regering de nodige voorzie
ningen had getroffen om de omroep in het overgangsbestel te 
laten functioneren Welnu, de mogelijkheden om maatregelen te 
treffen waren aanwezig in zoverre het kabinet aan de Federatie 
de opdracht had kunnen geven om haar plannen onder leiding 
van Oranje ten uitvoer te leggen We hebben gezien, dat de Fe
deratie op de dag der bevrijding startklaar stond en er stellig 
op rekende dat zij een dergelijke opdracht ook zou krijgen Het 
kabinet meende echter dat die opdracht, in strijd met de bedoe
lingen van het TTR-besluit, elke manoeuvreerruimte bij de in
richting van de definitieve fase weg zou nemen Anderzijds zag 
de regering blijkbaar in dat zonder de inschakeling van de om
roeporganisaties niet op een behoorlijke manier uitgezonden kon 
worden De bestaande studio's waren nu eenmaal onontbeerlijk 
om straks op enigszins professionele wijze over de beide Hil-
versumse stations uit te zenden De omroeporganisaties - en 
met wat het kabinet met de vage term 'geestesstromingen' aan
duidde — waren daarvan de rechtmatige eigenaressen Voor de 
Parlementaire Enquêtecommissie verklaarde Brocksz na de oor
log dat, wanneer de omroeprepresentanten in die tijd niet had
den kunnen zeggen dat zij hun studio's met beschikbaar stel
den, de omroep volgens hem ongetwijfeld buiten de radio-orga-
nisaties om geregeld zou zijn 'Het is alleen hun materieel bezit 
geweest, dat hen er doorheen heeft gesleept '84 De regering -
dit impliciet erkennend - stond dan ook met achter de pogmg 
van Van den Broek om de studio's te vorderen Vandaar dat 
Gerbrandy en Beel met een kunstmatige constructie slechts for
meel de omroeporganisaties wilden uitsluiten, terwijl zij daar
mee toch erkenden dat diezelfde omroepen bij de uitvoering van 
het voorgenomen beleid onmisbaar waren 
Met de opdracht aan de Commissie voor de Radio-Omroep om 
de uitzendingen te gaan verzorgen zou Oranje als voorzitter van 
deze commissie de verantwoordelijkheid voor het functioneren 
van de radio krijgen gedurende de tweede fase, de overgangs
fase naar het definitieve bestel Maar voordat die taak ter hand 
kon worden genomen moesten de gedragingen tijdens de oorlog 
van de personen uit de omroep die in deze commissie benoemd 
zouden worden, door een zuiveringscommissie beoordeeld wor
den. Naar verwachting kon die zuivering vóór 1 juli uitge
voerd zijn, zodat de commissie op die datum officieel met haar 
uitzendingen kon starten Herrijzend Nederland zou, zo werd af-
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gesproken, van Eindhoven naar Hilversum verhuizen en de uit
zendingen tot die tijd op de oude voet voortzetten.88 Op ι juni 
vergaderde de commissie voor de eerste keer, in de samenstel
ling zoals wij die reeds eerder vermeldden, daarbij vooruitlopend 
op de uitslag van het nog in te stellen zuiveringsonderzoek. 
Dat onderzoek nam zij in zoverre zelf ter hand, dat prof. Oran
je in overleg met de Federatie de zuiveringscommissie formeer
de en deze de opdracht gaf de vraag te beantwoorden of allen 
die aan haar onderzoek onderworpen werden 'zich uit vader-
landsch oogpunt goed gedragen' hadden. De anti-revolutionair 
mr. H. Bijleveld, oud-minister van Marine in het eerste kabinet-
Ruys de Beerenbrouck (1918-1922) en voorzitter van de raad 
van beheer van de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam, werd 
bereid gevonden deze 'ereraad' voor te zitten.86 

Het omroepverleden van twee wat we zouden willen noemen 
'aspirant'-leden van de Commissie voor de Radio-Omroep (zij 
waren immers nog niet formeel door de regering benoemd) gaf 
aanleiding tot ernstige kritiek van de zuiveringscommissie. Het 
waren Speet en Vogt. Speet had, zo oordeelde deze commissie, 
in zijn contact met de Duitsers 'niet die mate van fierheid en 
niet dien geest van verzet geopenbaard, welke in die positie van 
een zoo vooraanstaande figuur verwacht mocht worden'. Zelfs 
gaf Speets houding tegenover de bezetter de commissie 'den in
druk van lijdelijkheid, met neiging tot dienstvaardigheid, waar
bij hij voornamelijk beheerscht werd door de gedachte aan eigen 
organisatie en positie'. Vogt had in zijn verantwoordelijke func
tie 'nimmer iets getoond van de fierheid en den verzetsgeest, 
welke daarbij en in de gegeven omstandigheden wenschelijk 
waren'. In enkele gevallen manifesteerde zich 'op onverdedig
bare wijze zijn neiging tot dienstvaardigheid tegenover de bezet
tende radio-machten'.87 Het feit, dat dit voorlopig verslag - een 
definitief rapport is nooit verschenen88 - de minister eerst in 
de loop van augustus '45 bereikte, was er niet de oorzaak van, 
dat de Commissie voor de Radio-Omroep op 1 juli niet met haar 
uitzendingen kon beginnen. De oorzaak lag in het politieke 
vlak, het optreden van het kabinet-Schermerhom-Drees. 
Voor de oorlog behoorde Schermerhom tot de Vrijzinnig-Demo
cratische Bond en in 1938 werd hij voorzitter van de beweging 
Eenheid door Democratie die in 1935 mede op zijn initiatief 
was opgericht met het doel alle vormen van dictatuur, vooral 
nationaal-socialisme en fascisme, te bestrijden. Tijdens de be
zetting was hij betrokken bij de vorming van een andere bewe
ging, de Nederlandsche Volksbeweging, waarvan hij voorzitter 
werd. De NVB, die in het gijzelaarskamp te Sint Michielsgestel 
- de verblijfplaats van een groot aantal politici, vakbondslei-
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ders, kunstenaars en intellectelen — vorm gekregen had, zette 
zich af tegen de machteloosheid van de vooroorlogse democra
tie en trachtte te komen tot een bundeling van hen die het na
oorlogse politieke bestel anders wilden. Zij was bedoeld om na 
de bevrijding een geestelijke, maatschappelijke en politieke ver
nieuwing op gang te brengen met christendom en humanisme als 
inspiratiebronnen. Schermerhom was voor de oorlog al lid van 
het hoofdbestuur van de VPRO en van het moderamen van de 
Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme. Toen 
Dubois tot gemachtigde voor de concentratie der omroeporgani
saties was benoemd, ging er bij Schermerhom, aldus Van Roon, 
'iets van de oude verlangens herleven'. Begin januari 1941 ver
klaarde Schermerhorn in het bestuur van de Centrale Commis
sie voor het Vrijzinnig Protestantisme naar aanleiding van deze 
benoeming: 'Er wordt in deze situatie iets verwezenlijkt, dat 
niet geheel vreemd is, aan hetgeen vroeger door ons gehoopt is. 
De psychologische moeilijkheid van een verwezenlijking in het 
heden van oude idealen speelt hierbij echter een grote rol.'8· 
Het was het oude ideaal van een nationale omroeporganisatie 
waarin de verscheidenheid van ons volk naar levens- en wereld
beschouwelijke richtingen zo goed mogelijk weerspiegeling dien
de te vinden. En die hoop - wij komen daar nog uitvoerig op 
terug - werd nieuw leven ingeblazen door de vernieuwingsbe
weging die rond de bevrijding van ons land opkwam. In veler 
ogen was de organisatorische versnippering, de 'hokjesgeest', 
van het vooroorlogse omroepbestel immers het meest evident, 
want dagelijks hoorbaar, aanwezig. Juist de radio, die zich als 
massamedium zo uitstekend leende voor beïnvloeding van een 
geestelijk en politiek vemieuwingsstreven, kwam het meest in 
aanmerking om op een nieuwe 'nationale' leest geschoeid te 
worden. Toen Schermerhorn samen met Willem Drees (deze 
laatste stond zoals we gezien hebben slechts een grotere samen
werking in de omroep voor, evenals vele leden uit de SDAP 
van welke partij Drees de waarnemend voorzitter was) eind mei 
'45 met de formatie van een nieuw kabinet belast werd, ging 
zijn belangstelling dan ook met name uit naar de organisatori
sche opzet van een nieuw radiobestel. 
Uit een gesprek van Schermerhom met de hoofdredacteur van 
Trouw, dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, die voor de ministerspost 
van Binnenlandse Zaken gepolst werd, weten we dat Schermer-
hom de regeling die Oranje met de Federatie had ontworpen, 
niet wilde accepteren, omdat — aldus een aantekening van 
Bruins Slot - 'daarbij teveel gepreludeerd werd in de richting 
der oude omroepvereenigingen'. Schermerhorn wenste Bruins 
Slot niet de verzekering te geven dat er van de kant van de re-

217 



gering niet gestuurd zou worden in de nchtmg van een natio
nale omroep die in de ogen van Bruins Slot een 'eenheidsradio' 
zou zijn *" 
Hoe de voorlopige regeling van het omroepbestel er volgens 
Schermerhom uit moest zien, zullen wij nog nader bespreken 
Uit het voorgaande zal echter duidelijk zijn dat Schermerhom 
(aanhanger van het eenheidsmodel) het omroepbestel organisa
torisch een gecentraliseerde opzet wilde geven En in die opzet 
hoorden de vooroorlogse omroeporganisaties met thuis Welnu, 
een van de eerste daden van minister-president Schermerhorn 
was dat hij het radiobeleid van Binnenlandse Zaken naar Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen overbracht91 Op deze wijze 
zou, nu OKW daarmee tot het centrum van de volksopvoeding 
werd gebombardeerd, het culturele belang van de radio m de 
toekomst meer benadrukt kunnen worden Bovendien werd hier
door, zo merkt Bosmans terecht op,·2 Beel (tot dan toe de ver
antwoordelijke minister voor het omroepbeleid die met de in
stelling van de Commissie voor de Radio-Omroep m de rich
ting van het vooroorlogse omroepbestel had gewerkt) voor een 
breuk met zijn vroegere beleid behoed Aan die overhe
veling van het omroepbeleid was overigens nog het voordeel 
verbonden, dat dit beleid onder verantwoordelijkheid kwam van 
een geestverwant van Schermerhorn die eveneens lid was van 
de Nederlandse Volksbeweging Die geestverwant was prof dr. 
Gernt van der Leeuw, hoogleraar in de godsdienstwetenschap 
aan de rijksuniversiteit te Groningen. Van hem verscheen kort 
nadat hij het ministersambt aanvaard had, zijn in de zomer van 
1944 geschreven boek Balans van Nederland, waarm veel zaken 
op het terrem van christendom, cultuur, onderwijs en jeugdbe
weging overhoop werden gehaald Van der Leeuw helde sterk 
over naar wat hij noemde 'de gemeenschappelijke maat', het 
nationale, waann toch het eigene van elke bevolkingsgroep tot 
uitdrukking kon komen. In deze conceptie moesten protestant
se en katholieke omroeporganisaties slechts werken in het kader 
van een nationale omroep 'Laat ons/ schreef hij, 'van de be
ruchte 'vier zuilen' van ons volksbestaan, m ieder geval de 
twee, die als ons particulier eigendom gelden, met eigen hand 
afbreken.'·3 Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Van 
der Leeuw bij zijn aantreden als minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen met wantrouwen bejegend werd door 
hen die het bijzonder onderwijs, de confessionele jeugdbeweging, 
de eigen omroeporganisatie en dergelijke zaken als kostbare ver
worvenheden van de gevoerde emancipatiestrijd zagen *4 

Nadat het kabinet-Schermerhorn-Drees op 24 juni - een week 
voordat Herrijzend Nederland met zijn uitzendingen zou stop-
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pen om plaats te maken voor de Commissie voor de Radio-
Omroep - tot stand was gekomen, spraken minister-president 
Schermerhorn en prof. Oranje af dat het tijdstip waarop deze 
commissie met haar werkzaamheden zou beginnen met een 
maand verschoven werd, opdat het nieuwe kabinet gelegenheid 
kreeg zich over het omroepvraagstuk te beraden. Herrijzend 
Nederland bleef dus - vanaf 11 juli 1945 vanuit Hilversum — 
in de lucht.95 

Op donderdag 5 juli kwam Schermerhorn naar Hilversum. Aan 
de leden van de officieuze Commissie voor de Radio-Omroep 
deelde hij mee, dat het kabinet besloten had de commissie uit 
te breiden met iemand uit de kring van de Nederlands Her
vormde Kerk en met twee vertegenwoordigers van de regering, 
een namens de minister van Binnenlandse Zaken en een namens 
die van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Wat betekende 
de voorgenomen uitbreiding van de Commissie voor de Radio-
Omroep? In de eerste plaats dient te worden opgemerkt, dat 
achter dit voornemen niet zozeer de bedoeling zat de commis
sie een ten opzichte van de levens- en wereldbeschouwelijke 
verscheidenheid van het Nederlandse volk representatiever sa
menstelling te geven. Daarop duidt onmiskenbaar het feit, dat 
het kabinet zelf in deze commissie vertegenwoordigd wilde zijn. 
Het belangrijkste oogmerk was in de commissie ook voorstan
ders van een nationale omroep op te nemen, ten einde haar 
eenzijdig karakter, de directe relatie tussen haar en de voor
oorlogse omroep, te doorbreken. In de Nederlands Hervormde 
Kerk was zich tijdens de bezetting een doorbraak gaan manifes
teren, waarin gepleit werd voor opheffing van die confes
sionele organisaties die niet rechtstreeks van de kerk uitgin
gen, zoals die op het terrein van de politiek, de vakbeweging en 
het onderwijs. De afgeslotenheid van deze organisaties, zo re
deneerde men, zou de doorwerking van het evangelie kunnen 
belemmeren. Als christen moest men .niet geïsoleerd optrekken, 
maar werkzaam zijn in het grote nationale verband. Op om-
roepgebied betekende dit een pleidooi voor een nationale om
roep in de leiding waarvan de kerken rechtstreeks dienden te 
participeren. De Radioraad van de Algemene Synode van de 
Nederlands Hervormde Kerk was nl. aan het einde van de be
zetting in meerderheid tot de conclusie gekomen dat het voor
oorlogse omroepbestel niet terug diende te komen. Aanbevolen 
werd een nationale omroep te stichten die als een zelfstandig 
lichaam door de overheid met de uitzendingen belast moest 
worden. In die nationale omroep dienden verschillende groepe
ringen van ons volk met inbegrip van 'de onderscheidene Kerken 
en de voornaamste schakeeringen van het godsdienstig leven' 
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in oecumenisch verband hun invloed te kunnen laten gel
den. Later, toen de voorgenomen instelling van de Commissie 
voor de Radio-Omroep bekend werd, had de urgentiecommissie 
van de synode van de Nederlands Hervormde Kerk aan de 
predikanten het parool 'nulla communio' ten aanzien van de 
commissie-Oranje gegeven. De synode, in die tijd voor een 
groot deel beheerst door z.g. doorbraakdominees, kon zich nl. 
niet verenigen met de voor de overgangstijd gekozen oplossing, 
omdat zij hierin teveel een herstel van het oude omroepbestel 
zag. De Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme 
sloot zich hierbij aan.·* 
In de tweede plaats betekende de uitbreiding van de commissie 
een streep door de plannen die Oranje met de Federatie had op
gezet. Oranje, die lang met de Federatie aan deze plannen had 
gesleuteld, wenste het kabinetsbeleid, dat duidelijk in de rich
ting van een nationale omroep koerste, niet te volgen. Hij wilde 
de terugkeer van de omroeporganisaties bewerkstelligen en dit 
was het belangrijkste motief van Schermerhom om Oranje aan 
de kant te zetten. Daarbij kwam nog het feit, dat Oranje even
min wilde wijken voor het bezwaar dat het kabinet - met name 
Schermerhorn en Beel - maakte tegen Willem Vogt als secreta
ris van de Commissie voor de Radio-Omroep. Het kabinet twij
felde namelijk aan Vogts 'zuiverheid', terwijl Oranje op het 
standpunt stond dat die twijfel prematuur was zolang de com-
missie-Bijleveld niet met de resultaten van haar onderzoek zou 
zijn verschenen. De omroeporganisaties werden op die 5e juli 
door Schermerhom in opperste verbazing en grote onzekerheid 
achtergelaten. Een nadere gedachtenwisseling tussen hen en de 
premier was niet mogelijk gebleken, al slaagden zij er op de 
valreep nog wel in met hem een afspraak voor een volgende bij
eenkomst te maken."7 

Die bespreking vond enkele dagen later plaats, maar moest we
gens 'drukke werkzaamheden' van de minister-president halver
wege worden beëindigd, juist toen de omroeporganisaties hun 
plannen en bedoelingen uiteen wilden gaan zetten. In strijd met 
de toezegging dat deze bespreking op een later tijdstip voort
gezet zou worden, zijn de omroeporganisaties niet meer voor 
een volgende vergadering uitgenodigd. Inmiddels nam de mi
nisterraad op 24 juli een beslissing over de organisatie van de 
omroep gedurende het overgangsbestel, een beslissing die de 
minister-president drie dagen later in een toespraak via Her
rijzend Nederland bekendmaakte, zonder dat de omroeporgani
saties vooraf hiervan in kennis waren gesteld.98 

Schermerhom zette uiteen, dat de regering meende de omroep 
niet zonder meer in handen te moeten leggen van de organisa-
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ties die tot 1941 bestonden, maar dat hierover opnieuw moest 
worden gesproken 'op grond van bezwaren, die in den loop der 
tijden en vooral gedurende de bezetting, tegen de oude con
structie zijn gerijpt'. 

'Bijna allen zijn het er echter over eens, dat Nederland een 
omroep slechts dan als een nationale kan beschouwen, indien 
daarin de geestelijke en maatschappelijke stroomingen rede
lijkerwijs tot hun recht komen, d.w.z. zij een eigen bijdrage 
tot den Omroep leveren. De groóte vraag zal daarbij dan 
zijn, of de beddingen waarlangs deze stroomingen tot hun 
recht komen, nog op de beste wijze worden gevonden in de 
bestaande Omroepvereenigingen, of dat hiervoor nieuwe or
ganen worden gewenscht. Met betrekking tot de godsdiensti
ge uitzendingen kan al worden gezegd, dat b.v. in de kringen 
van de Ned. Hervormde Kerk stemmen opgaan, die andere 
wegen willen inslaan, terwijl ook ten aanzien van het tot 
gelding komen van maatschappelijke inzichten niet alle groe
pen vóór den oorlog geheel bevredigd waren. Hoe het ook 
zij, het is niet aan deze Regeering, hierover thans voorstellen 
te doen. Wij hebben slechts rekening te houden met de feiten, 
zooals zij aanwezig zijn, aan den eenen kant bestaande orga
nisaties, aan den anderen kant wenschen van anderen, om 
hun stem in een ander verband te doen hooren.'*· 

De minister-president kondigde de oprichting aan van de stich
ting Nederlandsche Radio-Omroep in Overgangstijd. In deze 
stichting zouden, in tegenstelling tot het aanvankelijke kabi
netsvoornemen ten aanzien van de Commissie voor de Radio-
Omroep, geen regeringsvertegenwoordigers zitting hebben, ten 
einde elke schijn in de richting van een staatsomroep te ver
mijden. Maar het kabinet wilde de bedoeling die achter zijn eer
dere voornemen stak onverkort handhaven: het bestuur van de 
stichting zou namelijk uit vijf personen van de vroegere om
roepen bestaan (van elke organisatie één, dus inclusief de 
VPRO), terwijl vier leden buiten deze kring zouden worden 
benoemd. Voor deze leden, voorstanders van een nationale om
roep, dacht het kabinet aan een lid uit de katholieke bevolking, 
aan de voorzitter van het Interkerkelijk Overleg in Radio-aan-
gelegenheden (IKOR), aan een 'vooraanstaand' sociaal-demo
craat en aan de voorzitter van de Federatie van Kunstenaars-
verenigingen. Mr. Lodewijk Kesper, waarnemend secretaris-ge
neraal van het departement van Binnenlandse Zaken en griffier 
van de Tweede Kamer, zou als neutrale voorzitter de stichting 
gaan leiden. Kesper moest volgens Schermerhorn op zodanige 
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wijze leiding geven, 'dat aan de eischen, die het nationale leven 
in overgangstijd aan het Omroepbestel stelt, wordt voldaan, 
terwijl tegelijk met de rechten der Omroepvereenigingen op zoo
danige wijze rekening wordt gehouden, dat, indien het Neder-
landsche Volk wenscht het Omroepbestel van vóór den oorlog 
ongewijzigd te handhaven, dit zonder overmatige moeilijkheden 
mogelijk zal blijken te zijn'. De dagelijkse leiding van de nieuwe 
omroep zou komen te berusten bij een door het stichtingsbe
stuur benoemde directie, die bij de samenstelling van de pro
gramma's door een Commissie van Advies zou worden bijge
staan. Tot slot kondigde Schermerhom aan, dat er voorberei
dingen zouden worden getroffen voor de definitieve structuur 
van het omroepbestel. De Radioraad zou opdracht krijgen de 
plannen daartoe te ontwerpen. 
De radiotoespraak van Schermerhom betekende het einde van 
de officieuze Commissie voor de Radio-Omroep. Voorlopig zou
den dus twee stromingen in het omroepbestel verenigd worden. 
Aan de ene kant waren dat de vier grote omroeporganisaties die 
voor rechtsherstel ijverden en aan de andere kant voorstanders 
van een nationale omroep. De stichting betekende overigens niet 
alleen een verbreding van de Commissie voor de Radio-Omroep 
met vertegenwoordigers van de tweede stroming; de stichting 
zelf was, gezien de haar toegedachte zelfstandige uitzendtaak, 
bedoeld als de gedeeltelijke concrete realisering van een natio
nale omroep naast de bestaande particuliere organisaties. Zowel 
in de samenstelling van het bestuur als in de programmaverzor
ging moest de deur dus naar beide zijden open blijven. 
Dit alles overziende menen wij te kunnen stellen dat Scher
merhom en Van der Leeuw tegenover de richting in het kabinet 
die achter het rechtsherstel van de omroeporganisaties stond, 
een duidelijke concessie moesten doen. Beiden (en met name 
Schermerhom die zich als minister-president meer dan zijn ambt
genoot Van der Leeuw, die toch het radiobeleid in zijn porte
feuille had, met de omroep bemoeide) hadden een uitgesproken 
voorkeur voor een nationale omroep als een - en niet de minst 
belangrijke — van de componenten in het gehele proces van 
politieke en maatschappelijke vernieuwing, zoals de Nederland-
sche Volksbeweging die in de zomer van 1945 op gang probeerde 
te brengen. Zij wilden wezenlijk verder gaan dan het tweede ka-
binet-Gerbrandy en prof. Oranje die, met het oog op een defini
tieve regeling voor het omroepbestel via de weg van de parle
mentaire goedkeuring, in de overgangsfase de grote omroepor
ganisaties wilden inschakelen, maar tegelijk daarbij een zekere 
eendracht, althans een samenwerking die verder ging dan voor 
de oorlog het geval was, wilden bewerkstelligen. Ook in het 
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kabinet-Schermerhorn-Drees zaten uitgesproken representanten 
(Drees en Beel) van deze richting, die de grote omroeporganisa
ties uitdrukkelijk als zelfstandige zendgemachtigden tot het 
overgangsbestel wilden toelaten. 
De problemen rond het omroepbestel waren met het compromis 
dat Schermerhom op 27 juli voor de microfoon van Herrijzend 
Nederland bekendmaakte, niet uit de wereld geholpen. Integen
deel, die problematiek van 'herstel' of 'vernieuwing' kwam eerst 
nu, op het moment dat er beslissende stappen gezet dreigden te 
worden die ook voor de definitieve fase consequenties zouden 
hebben, in volle omvang naar voren. Terzelfder tijd was er op 
het bredere terrein van het culturele, maatschappelijke en poli
tieke leven in verschillende milieus de strijd om 'restauratie' 
of 'doorbraak' gaande. De ontwikkelingen op het omroeptoneel 
moeten daarom in hun maatschappelijke en politieke context 
gezien worden. Aan dit laatste zullen wij later in dit hoofdstuk 
de nodige aandacht besteden. 

Radio Nederland in den Overgangstijd 

Enkele dagen na diens radiorede - de stichting was inmiddels 
op 28 juli onder de naam Radio Nederland in den Overgangs
tijd100 opgericht101 - protesteerden de leden van de Federatie 
bij Schermerhom tegen de huns inziens eenzijdige procedure 
(zonder overleg) die het kabinet had gevolgd en die zij niet 
anders dan 'ongebruikelijk en pijnlijk' konden noemen. Of
schoon bij de omroepen een gevoel van 'ontsteltenis en teleur
stelling' heerste, herstelden zij zich onmiddellijk door het ant
woord op de vraag of zij in het stichtingsbestuur zitting wilden 
nemen van enkele voorwaarden te laten afhangen. Zo vroegen 
de vier omroepen of zij de door hen gewenste programma's zelf
standig mochten samenstellen en de plaats daarvan in het totale 
programmapakket bepalen. Belangrijk was ook, dat de omroep
organisaties in het bestuur van de stichting en in de directie 
van de nieuwe omroep een 'overwegend aandeel' wilden heb
ben. Tenslotte werd als voorwaarde gesteld dat de programma
bladen weer zouden verschijnen.102 Toen mr. Kesper, die het 
kabinetsplan een werkbare inhoud diende te geven, met Fede
ratie-voorzitter Broeksz contact opnam, bleek hem echter dat er 
in de kring van de omroeporganisaties niet eensluidend over 
alle voorwaarden werd gedacht. Het was met name de NCRV 
die elke (bestuurs)verantwoordelijkheid voor de programma's 
van de stichting afwees en zich daarom met bij Kamo iNeaer-
land wilde aansluiten. 
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Op 27 augustus sprak Kesper met de Federatie (de NCRV in de 
rol van toehoorder), waarbij de stichtingsacte, die de Federatie-
leden eerst een week tevoren ter inzage hadden ontvangen, uit
voerig aan de orde kwam. Die acte week in verschillende op
zichten af van hetgeen minister-president Schermerhom in zijn 
radiorede in het vooruitzicht had gesteld. Zo stond er in deze 
acte, dat de negen bestuursleden alsmede de directie van Radio 
Nederland door de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen werden benoemd en aan hem verantwoording schuldig 
zouden zijn voor het gevoerde beleid. Van volstrekte onafhan
kelijkheid tegenover de overheid bleef, waar ook de financiering 
geheel in handen van de overheid was, naar de mening van de 
Federatie niet veel overeind. Bovendien repte de acte niet van 
enig recht van de omroeporganisaties op een zetel in het stich
tingsbestuur. Ook van de aangekondigde programma-adviesraad 
was niets in de acte terug te vinden. Dit alles wees onmisken
baar op een manoeuvre van diegenen in het kabinet die de 
stichting tot een nationale omroep wilden maken. Inmiddels 
bleek zelfs, dat Kesper de drie directeuren van Radio Nederland 
(een programmadirecteur, een technisch en een administratief 
directeur) al had benoemd zonder dat het bestuur van de nieuwe 
stichting zelf was samengesteld. Deze z.g. bedrijfsraad zou vol
gens de acte aan de met de dagelijkse leiding belaste voorzitter 
ondergeschikt zijn.103 

Deze eerste officiële bespreking op 27 augustus tussen Kesper 
en de Federatie vaagde bij de omroeporganisaties elk restje hoop 
op inwilliging van hun eisen weg. In de eerste plaats stelde de 
benoeming van de drie directeuren hen voor een voldongen feit. 
In de bedrijfsraad zouden geen van hun vertegenwoordigers zit
ting hebben, laat staan dat er van een 'overwegend aandeel' 
sprake kon zijn. Kesper had vrijwel onmiddellijk nadat hij twee 
dagen na de oprichting van de stichting tot voorzitter daarvan 
was benoemd,1"4 deze drie directeuren aangewezen. Het waren 
de predikant-secretaris van de VPRO ds. E. D. Spelberg, op 
wiens persoon wij nog uitvoerig terugkomen, J. M. Madsen, 
oud-employé van de AVRO die technisch directeur van de Ne-
derlandsche Omroep was geweest en bij Radio Nederland in de
zelfde functie werd benoemd en J. Nolet.108 Joseph Nolet, een 
katholiek die tijdens de bezetting vanaf september/oktober 1940 
lid was geweest van Arnold Meyers Zwart Front, was directie
secretaris van de n.v. Vroom en Dreesmann in Amsterdam.106 

Deze drie directeuren waren tegen terugkeer van de omroep
organisaties en bleken uitgesproken voorstanders van een natio
nale omroep te zijn. 
De tweede bittere pil die de omroepen te slikken kregen was het 
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feit, dat Kesper op geen enkele wijze aan hun andere voorwaar
den tegemoet wilde komen. Over het punt van de heruitgave 
van de programmabladen verklaarde hij, dat alleen de omroep
organisaties die in Radio Nederland zouden participeren over de 
programmagegevens de beschikking kregen, omdat het auteurs
recht op deze gegevens bij de nieuwe stichting berustte. Ook 
de inmiddels ontworpen bestuurssamenstelling wekte onrust bij 
de Federatie, toen bleek dat de vijf omroepen elk één lid konden 
aanwijzen (waarvan de VPRO tot de voorstanders van een na
tionale omroep gerekend diende te worden), en dat daarnaast, 
buiten de Onpartijdige' voorzitter, niet vier, zoals Schermerhom 
in zijn toespraak gezegd had, maar vijf leden zouden worden 
benoemd. Die vijfde zou een vertegenwoordiger van Radio 
Oranje zijn, waarvoor men drs. L. de Jong (thans prof. dr. L. 
de Jong, directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen
tatie te Amsterdam) die als redacteur aan deze omroep in Lon
den had medegewerkt en ook voor de microfoon van Herrijzend 
Nederland politiek commentaar gaf, op het oog had. De verte
genwoordigers van de vier grote omroepen zouden in deze opzet 
als groepering die voor herstel van het vooroorlogse omroepbe
stel ijverde, dus in de minderheid zijn. Tenslotte kon Kesper het 
met de Federatie niet eens worden over de zelfstandige inbreng 
van de vier omroepen in het totale programmapakket van Radio 
Nederland en over de aan de vier toe te wijzen hoeveelheid zend
tijd.107 

Een dag na dit gesprek besloot het AVRO-bestuur aan geen 
enkele tijdelijke omroepregeling medewerking te verlenen dan 
nadat 'rechtsherstel' zou zijn geschied, herstel van de vooroor
logse toestand, zowel wat de bezittingen van de AVRO betrof 
als de zendmachtiging. Op 5 september kwam deze eis van de 
AVRO in een bespreking tussen regeringsgemachtigde Kesper 
en de Federatie op tafel. Nadat Kesper duidelijk gemaakt had, 
dat van een herstel van het uitzendrecht der afzonderlijke om
roepen vooralsnog geen sprake kon zijn, bleken KRO en VARA 
- in tegenstelling tot AVRO en NCRV - bereid de program
ma's voor de door hen gerepresenteerde confessionele en maat
schappelijke groeperingen zelfstandig voor te bereiden en door 
Radio Nederland te laten uitzenden. Radio Nederland zou dan 
volgens de katholieke en de socialistische omroep daarnaast tot 
taak hebben 'algemeene uitzendingen' zelfstandig te verzorgen. 
AVRO en NCRV zagen de taak van de nieuwe stichting slechts 
als een coördinerende, in deze zin, dat zij de door de omroepor
ganisaties afzonderlijk voor te bereiden en uit te zenden pro
gramma's tot een harmonisch geheel diende in te delen, of zo
als Van der Deure het uitlegde: 'Het programma moet zijn als 
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een rivier, die gevoed wordt door 5 zijrivieren.' Een terugkeer 
dus van het vooroorlogse omroepbestel met vaste uitzenddagen 
voor elke omroeporganisatie, zij het dat de stichting nu moest 
fungeren als programmacoördinatiecommissie. Broeksz zag de 
nieuwe omroepconstellatie zo, dat 'als de Omroepvereenigingen 
de uitzendingen voor de groóte geestelijke en maatschappelijke 
stroomingen zouden mogen verzorgen, voor de Stichting over
blijft het uitzenden van wat tot nu toe de V.P.R.O. uitzond en 
van indifferente stof'.108 

De volgende dag werd weer verder vergaderd. De discussie 
concentreerde zich op de uitspraak van de minister-president in 
zijn radiorede van 27 juli, dat de geestelijke en maatschappelijke 
stromingen zodanig in het omroepbestel tot hun recht moesten 
komen dat zij een geheel eigen en zelfstandige bijdrage aan de 
programma's van de stichting konden leveren. Onmiddellijk 
daarop had de bewindsman evenwel laten volgen, dat 'de groóte 
vraag daarbij dan (zal) zijn of de beddingen, waarlangs deze 
stroomingen tot hun recht komen nog op de beste wijze wor
den gevonden in de bestaande omroepvereenigingen of dat hier
voor nieuwe organen worden gewenscht'. Kesper verbond hier
aan de uitleg dat het kabinet 

'begint met aan te nemen, dat de K.R.O. en de V.A.R.A. 
geestelijke of maatschappelijke stroomingen vertegenwoordi
gen en het is aan anderen om te vertellen welke geestelijke 
of maatschappelijke stroomingen zij vertegenwoordigen en 
dan zal de Regeering zien of dat juist is. De V.A.R.A. en de 
K.R.O. krijgen dus zonder meer gelegenheid om zelfstandig 
bijdragen te leveren. (...) Met name als de heer Keuning zou 
zeggen, dat de N.C.R.V. het orthodox protestantisme verte
genwoordigt, dan stelt de Regeering daarbij een vraagtee-
ken.'1»9 

Dit betekende dat de AVRO wel een zetel in het stichtingsbe
stuur zou kunnen krijgen, maar omdat deze omroep 'geen gees
telijke of maatschappelijke strooming' vertegenwoordigde,110 al
dus Kesper, zou zij niet voor de verzorging van een bepaald 
gedeelte van de zendtijd in aanmerking kunnen komen. Wat de 
NCRV betrof kwam men te staan voor het feit, dat de gezamen
lijke protestantse kerken die, met uitzondering van de Gerefor
meerde Kerken en de Christelijk Gereformeerde Kerk, in het 
IKOR verenigd waren, verklaarden de belangen van hun kerk
genootschappen op het gebied van de radio-uitzendingen niet 
langer aan de omroeporganisaties te willen overlaten. De VPRO 
was bereid de consequenties hiervan voor haar eigen voortbe-
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staan te aanvaarden, indien de NCRV dit ook deed. Maar de 
NCRV erkende het IKOR niet. Bovendien hadden enkele kerk
genootschappen inmiddels verklaard dat zij voor de uitzending 
van hun kerkdiensten op de oude voet met de NCRV wilden 
blijven samenwerken.111 In het licht van deze ontwikkeling 
betoogde Van der Deure tegenover Kesper dan ook, dat de 
NCRV toch nog altijd een groot gedeelte van protestant Neder
land vertegenwoordigde, nl. hen die niet voor de idee van een 
nationale omroep waren. Op een vraag van Kesper of de NCRV 
dan toch niet bereid was aan Radio Nederland een zelfstandige 
uitzendtaak te geven, bleken Keuning en Van der Deure geen 
eensluidend antwoord te geven. Keuning meende, aldus de no
tulen van deze vergadering, dat hierop de deelneming van de 
NCRV zou moeten afspringen, terwijl Van der Deure op het 
standpunt stond 'dat waar zelfs tegenover de Duitschers de 
N.C.R.V. op dit punt concessies heeft gedaan, zij dit tegenover 
deze Regeering zeker zou moeten doen'. In deze bespreking kon 
tenslotte over de volgende punten overeenstemming bereikt 
worden: de programmabladen van de omroeporganisaties zou
den weer mogen verschijnen, terwijl ook Radio Nederland zelf 
een programmagids zou uitgeven; de vier grote omroeporgani
saties zouden samen één lid van de directie die door het bestuur 
benoemd zou worden, aanwijzen; zij zouden zelf de program
ma's op hun terrein voorbereiden, maar deze programma's zou
den onder de naam van de stichting worden uitgezonden. Ten
slotte zou er een vierde directeur benoemd worden die zich met 
de op te richten wereldomroep moest gaan belasten. Kesper 
had daarvoor zijn kandidaat al achter de hand. Het was H. J. 
van den Broek, chef van de subsectie Radio van het Militair 
Gezag en hoofd van Herrijzend Nederland, een fervent voor
stander van een nationale omroep.112 

De onderhandelingen tussen Kesper en de omroeporganisaties 
waren nu zover gevorderd, dat rechtstreekse deelname daaraan 
van het kabinet noodzakelijk was. Tot nu toe had Schermer-
horn zich intensief met de radiokwestie beziggehouden, maar 
in de komende beslissende fase trad ook de minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen - tot wiens werkterrein 
het omroepbeleid behoorde - meer op de voorgrond. Beiden 
namen, samen met Kesper, op 8 november deel aan een bespre
king met Kors, Keuning en Broeksz. In deze bijeenkomst, waar
aan de AVRO dus niet deelnam ('die heeft zelfmoord gepleegd', 
zo liet de minister-president zich ontvallen), protesteerden de 
drie omroepen allereerst tegen de toegewezen zendtijd van 6V2 
uur per omroeporganisatie per week. Tegenover dit aanbod de
den zij het voorstel, 'voorlopig onder strikte geheimhouding', 
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akkoord te gaan met de opzet van de stichting als uitvoerend 
orgaan van hun programma's in ruil voor een zelfstandige uit-
zendtaak van de omroeporganisaties 'op basis van hun histo
rische rechten en in het bijzonder op basis van het Zendtijd-
besluit-1930'. In feite week dit voorstel niet veel af van de prin
cipes die aan het vooroorlogse omroepbestel ten grondslag la
gen; het verschil zat hierin, dat het vooroorlogse gezamenlijk-
programma thans door de stichting verzorgd zou worden. De 
stichting zelf zou namelijk slechts 'niet principiële program
ma's' mogen uitzenden en moest aan de verschillende kerkge
nootschappen zendtijd voor kerkdiensten ter beschikking stel
len. Omdat de omroepen, die in het stichtingsbestuur vertegen
woordigd zouden zijn, echter geen verantwoordelijkheid voor 
deze programma's van Radio Nederland wilden dragen, moest 
er een programmacoördinatiecommissie komen. Deze commissie 
diende te fungeren als orgaan van de stichting en moest niet 
alleen beslissen over de verdeling van de door de afzonderlijke 
omroepen voor te bereiden programma's, maar vooral ook de 
verantwoordelijkheid voor de uitzendingen van de stichting dra
gen.113 

Ruim een week later, op 16 november, werd via de radio om
geroepen dat de besprekingen die tussen het kabinet en de om
roeporganisaties over de inrichting van het omroepbestel in de 
overgangstijd hadden plaatsgevonden uiteindelijk tot een gunstig 
resultaat hadden geleid: 

'Overeengekomen is, dat de Omroepvereenigingen ieder met 
één afgevaardigde zitting zullen nemen in het bestuur der 
Stichting Radio Nederland in den Overgangstijd (Radio Ne
derland) terwijl zij daarnaast de gelegenheid krijgen de pro-
grammastof, elk voor haar aandeel, zelfstandig voor te be
reiden. De aldus vergaarde programmastof zal evenwel niet 
zonder meer uitgezonden worden, doch zal in onderling ver
band worden gerangschikt en, voorzoover het niet-principiee-
le programmadeelen betreft, ook naar zijn waarde worden be
oordeeld door een door de Stichting aangewezen coördinatie
commissie, zoodat geen doublures ontstaan, de programma's 
op hoog peil blijven, en deze de noodige harmonie en het ge-
wenschte evenwicht vertonen. De Kerken zullen binnen de 
gestelde tijdsgrenzen over de uitzending van Kerkdiensten 
geheel zelfstandig kunnen beslissen. Verwacht wordt, dat bij 
het coördineren van de programmastof zal blijken, dat een 
aantal programmadeelen, die vroeger gescheiden werden 
voorbereid en uitgezonden, thans door de Stichting, als or
gaan, waarin de verschillende stroomingen samenvloeien, zul-
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len kunnen worden verzorgd. Daarenboven zijn de uitvoe
ring van de programma's, het technisch apparaat enz. geheel 
in handen van de Stichting. Aldus zal een omroep ontstaan, 
waarin de saamhoorigheidsgedachte tot uiting komt, terwijl 
de vóór den oorlog bestaande vrije uitingsmogelijkheden be
houden zullen blijven.'114 

Op papier maakte deze regeling de indruk, dat niets de start 
van Radio Nederland in den Overgangstijd nog in de weg kon 
staan, te meer daar na de NCRV inmiddels ook de AVRO door 
de in de ogen van de omroeporganisaties tegemoetkomende hou
ding van het kabinet, bereid was op deze basis aan de nieuwe 
omroep mee te werken.115 Toch waren er enkele belangrijke pun
ten die onuitgewerkt bleven. Daar was in de eerste plaats de 
kunstmatige scheiding tussen programmavoorbereiding en pro
grammauitvoering, een theoretische constructie die, zoals later 
bleek, in de praktijk tot onoplosbare problemen aanleiding zou 
geven.116 Bovendien kwam kort na het akkoord tussen kabinet 
en omroeporganisaties Keuning met een voorwaarde die de zelf
standige uitzendtaak van de stichting sterk zou kortwieken. 
Keuning stelde, dat de stichting zelf geen programma's mocht 
voorbereiden indien een van de omroeporganisaties zou menen 
dat zij daarvoor het meest in aanmerking kwam. Deze voor
waarde werd door de drie andere omroepen overgenomen in 
deze zin, dat zij die zagen als een 'recht van veto' voor de 
omroeporganisaties 'voor het overdragen van enige programma-
stof aan de Stichting, zodra een der omroepverenigingen zou 
verklaren, hiertegen principiële bezwaren te hebben'.117 

Het probleem van het 'vetorecht' gaf aanleiding tot veel dis
cussie, zoveel zelfs dat de aanvankelijke datum van ι januari 
1946, de dag waarop Radio Nederland zou starten, niet haal
baar bleek. Het kabinet wilde via een 'noodwetje' zijn aanvan
kelijke plannen een wettelijke basis geven en dit 'vetorecht' dus 
uit de nieuwe omroepregeling houden, maar liet dit plan varen, 
niet alleen omdat de juridische arbeid daarvoor langer zou du
ren dan wenselijk was, maar ook omdat KRO en VARA er bij 
het kabinet op aandrongen de stichting spoedig te laten functio
neren. Dit alles kwam erop neer, dat de vier omroepen uiteinde
lijk op dit wezenlijk belangrijke punt hun zin kregen. Het pro
bleem van het 'vetorecht' zou, zo meenden de betrokkenen, zich 
vanzelf in de praktijk wel oplossen.118 

Inmiddels waren op 24 november de leden van het stichtingsbe
stuur benoemd. Het waren Broeksz (VARA), Corver (AVRO), 
Keuning (NCRV) en Kors (KRO) en aan de andere kant de 
voorstanders van een nationale omroep: mr. G. E. van Walsum, 
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voorzitter van het IKOR, oud-partijsecretaris van de CHU, secre
taris van de Nederlandsche Volksbeweging en hoofdredacteur 
van De Nieuwe Nederlander, mr. L. G. A. Schlichting, hoofd
redacteur van het katholieke dagblad De Tijd en mede-onderte
kenaar van de oproep die de NVB in mei '45 aan het Neder
landse volk deed, prof. dr. W. Banning, lid van het partijbe
stuur van de SDAP, eveneens een van de voormannen van de 
NVB en voorzitter van het stichtingscongres van de Partij van 
de Arbeid die in februari '46 opgericht zou worden, en ten
slotte prof. dr. N. A. Donkersloot die de Federatie van Kunste
naarsverenigingen vertegenwoordigde. Men ziet dat in de groep 
van aanhangers van een nationale omroep verschillende, zoals 
dat heette, geestelijke en maatschappelijke stromingen, alsmede 
de culturele sector vertegenwoordigd waren. Omdat Kesper tot 
commissaris van de koningin in de provincie Zuid-Holland 
werd benoemd (hij bleef evenwel voorzitter van de stichting), 
kwam de leiding van het algemeen bestuur in feite te berusten 
bij vice-voorzitter H. E. K. Ezerman, oud-gouvemeur van Oost-
Sumatra; hij had ook de leiding van het dagelijks bestuur, dat 
naast de voorzitter uit een vertegenwoordiger van de omroep
organisaties bestond (Broeksz) en een voorstander van een na
tionale omroep, aanvankelijk was dat Schlichting die echter in 
maart '46 wegens vertrek naar het buitenland door Van Wal-
sum werd opgevolgd. 
Op zondag 20 januari 1946 kon dan eindelijk de stichting Radio 
Nederland in den Overgangstijd met haar uitzendingen begin
nen, nadat minister Van der Leeuw een dag eerder dit histori
sche omroepfeit voor de microfoon van Herrijzend Nederland 
bij het luisterend publiek had ingeleid onder de veelzeggende 
titel 'Het compromis in den omroep'.11· In de praktijk liep dit 
compromis uit op een voortdurende confrontatie tussen de voor
standers van een nationale omroep en de vertegenwoordigers 
van de omroeporganisaties, een belangenstrijd die zich vooral 
rond de directie van Radio Nederland afspeelde en zich met 
name concentreerde op de belangrijkste en overigens ook moei
lijkste positie in de bedrijfsraad, die van programmadirecteur. 
Volgens Broeksz' officiële verslag aan Van der Leeuws opvolger 
minister Jos Gielen, kwamen zelfs Kesper en minister Van der 
Leeuw uiteindelijk tot de erkenning dat degene die deze functie 
uitoefende de zwakste schakel in de directie vormde.1*0 Die 
programmadirecteur was ds. E. D. Spelberg. 
Everhard Spelberg was, nadat hij in 1924 op 26-jarige leeftijd 
als secretaris van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Beweging lid 
werd van het moderamen van de Centrale Commissie voor het 
Vrijzinnig Protestantisme, een van de oprichters van de VPRO. 
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Nadat hij in 1930 van het Noordhollandse Egmond aan den 
Hoef naar de nederlands hervormde gemeente in Nijmegen be
roepen was, verzorgde hij jarenlang talrijke spreekbeurten voor 
de microfoon van de VPRO om tenslotte in 1935 als predikant
secretaris in vaste dienst van deze omroep te treden.121 Toen 
midden 1941 het Vrijzinnig Protestantsch Kerk-Comité op last 
van de Duitse bezetter zijn uitzendingen moest staken, ging hij 
'studeren als een monnik',122 behaalde zijn doctoraal theologie 
en bekroonde deze studie in 1945 met een proefschrift over zijn 
pastorale radiowerk.123 Die dissertatie schreef hij bij prof. dr. 
G. van der Leeuw, hoogleraar in de godsdienstwetenschap aan 
de rijksuniversiteit te Groningen. Zijn contacten met Van der 
Leeuw bleven na de promotie bestaan, werden zo mogelijk nog 
intensiever, maar gingen nu over een ander aspect van de radio 
dat hen beiden bezighield: de organisatie van het omroepbestel 
zelf. Al tijdens de bezetting van ons land was Spelberg actief 
om - nu er een nieuw omroepbestel in de vorm van de Neder-
landsche Omroep bestond — zijn ideeën over een nationale om
roep na de oorlog gerealiseerd te zien. Die ideeën waren, welbe
schouwd, niet nieuw; ze lagen geheel in de lijn van wat de 
VPRO al vanaf zijn oprichting had voorgestaan. In 1942 stuur
de hij aan ds. K. H. E. Gravemeyer, secretaris van de Algemene 
Synode van de Nederlands Hervormde Kerk, een nota waarin 
hij zijn plan uiteenzette: één nationale omroeporganisatie 
waarin de godsdienstige programma's van alle kerkelijke ge
zindten door één kerkcomité, dat uit drie sectoren (een katholie
ke, een orthodox- en een vrijzinnig-protestantse) zou bestaan, 
zelfstandig verzorgd dienden te worden. Spelberg verwachtte bij 
Gravemeyer niet ten onrechte steun voor zijn plan. Gravemeyer 
was immers, samen met dr. W. Banning en prof. dr. H. Krae-
mer, de grondlegger van de vernieuwing van de Nederlands 
Hervormde Kerk die zich tijdens de bezetting baanbrak en be
kend werd onder de naam van de Nieuwe Koers. Een afschrift 
van zijn nota aan Gravemeyer stuurde Spelberg begin juli '45 
naar Van der Leeuw, die toen sinds korte tijd als minister van 
OKW deel uitmaakte van het kabinet-Schermerhorn-Drees. 
Ook had hij prof. Oranje, toen deze voorzitter was van de offi
cieuze Commissie voor de Radio-Omroep, een nota gestuurd, 
waarvan Van der Leeuw eveneens in juli een afschrift ontving. 
In deze nota had Spelberg zijn ideeën verder uitgewerkt. Ten
slotte stelde hij in 1945, samen met K. van Dijk, program-
machef van de NCRV en tijdens de bezetting (vanaf oktober 
'42) directeur van het Bureau van de Hervormde Raad voor 
Kerk en School,124 op verzoek van de Technische Commissie van 
den Nederlandsch Hervormden Raad voor Kerk en Radio een 
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zendtijdschema op voor het geval de overheid zou besluiten in 
de overgangsperiode aan de kerken gezamenlijk de uitzending 
van godsdienstige programma's op te dragen. Dat zou dan naar 
hun mening via het IKOR moeten geschieden. Indien de om
roeporganisaties echter weer in het omroepbestel opgenomen 
werden, zouden deze eenzelfde beperkte taakstelling als die van 
de VPRO dienen te krijgen. Ook van dit schema kreeg Van 
der Leeuw een afschrift.125 

Het is in dit perspectief gezien niet verwonderlijk, dat de VPRO 
geen behoefte had zich tijdens de bezetting bij de vier 'alge
mene' omroeporganisaties in hun streven naar 'rechtsherstel' 
aan te sluiten. Omgekeerd werd de vrijzinnig-protestantse om
roep door de Federatie buiten het overleg gehouden omdat, al
dus Broeksz, 'zijn leiding plannen bleek na te streven, met be
trekking tot de Omroep van de toekomst, die onverzoenlijk 
moesten worden geacht met de inzichten ter zake van de groóte 
Omroepvereenigingen'.128 Het is evenmin verwonderlijk dat 
Spelberg, toen hij programmadirecteur van de stichting Radio 
Nederland kon worden - aan welke benoeming zijn vriend
schappelijke contacten met medebestuurslid Schermerhorn, pro
motor Van der Leeuw en met de chef van de afdeling Hoger 
Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen, mr. H. J. Reinink,127 niet vreemd zullen zijn ge
weest — deze gelegenheid gretig aangreep, omdat het hem de 
kans bood zijn lang gekoesterde ideeën in praktijk te brengen.128 

Maar het 'compromis' zoals dat er uiteindelijk uitzag, kwam be
slist niet overeen met de denkbeelden van Spelberg. Ofschoon 
het de bedoeling was de omroeporganisaties elk tot hun eigen 
levens- en wereldbeschouwelijk terrein terug te dringen, hadden 
deze een flinke voet tussen de deur weten te zetten. In feite be
slisten de vier omroepen welke programma's de stichting zelf 
voor haar rekening mocht nemen en bovendien was er het 'veto
recht' voor elke omroeporganisatie afzonderlijk. Evenmin was 
het gelukt een bres te slaan in het gesloten front van deze vier 
door de AVRO aanvankelijk niet toe te laten. Nu de AVRO als 
'neutrale' omroepvereniging ook over zendtijd beschikte was de 
omroeptaak van de stichting zelf een doublure geworden. Spel
berg had als programmadirecteur de opdracht deze kunstmatige 
constructie in de praktijk te laten werken. 
Radio Nederland zou zolang functioneren totdat het parlement 
over de inrichting van een nieuw bestel een uitspraak had ge
daan. Die uitspraak diende te geschieden aan de hand van een 
plan, dat het kabinet bij de volksvertegenwoordiging zou in
dienen. Zoals pok in de allereerste periode van het Nederlandse 
omroepbestel was gebeurd, wilde de regering zich ook nu door 
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de Radioraad laten adviseren. Dit college werd in februari 1946 
opnieuw ingesteld.12· Minister Van der Leeuw verzocht de Ra
dioraad in zijn installatierede op 21 maart 'binnen den kortst 
mogelijken tijd' een ontwerp van een nieuwe Radiowet samen 
te stellen dat 'terstond na de verkiezingen aan de dan opgetre
den Regeering wordt aangeboden'. Deze zou het dan 'eventueel 
zo spoedig mogelijk aan de volksvertegenwoordiging, gewijzigd 
of ongewijzigd, ter overweging kunnen aanbieden'. 

'Gij en de overgrote meerderheid van ons volk zult het wel 
met mij eens zijn, dat het gebiedend noodzakelijk is, dat de 
huidige chaos binnen den kortst mogelijken tijd plaats maakt 
voor een duidelijk, doorzichtig en controleerbaar Radiobestel, 
dat aan de behoeften van ons volk beantwoordt. ( . . .) Hoe 
zal dit geschieden? Het lijkt mij onontbeerlijk, dat groepen of 
vereenigingen van luisteraars worden gevormd, die zich hier
mede bemoeien. Let wel, ik zeg niet: Omroepvereenigingen. 
Want de grote fout in het huidige bestel lijkt mij, dat elke 
vereeniging zich op de Radio als geheel werpt en alles wil 
verzorgen, van de preek en de mis tot de lunchmuziek en de 
gymnastiek. Op die wijze krijgt men vier, vijf, zes omroepen 
en wordt de nationale gedachte ten eenenmale verloochend. 
(...) De vereenigingen van Luisteraars zouden elk moeten 
zorgen, dat de levenswaarden, welke zij het hoogst stellen, in 
den Omroep tot hun recht komen, maar zij zouden niet een 
omroep als geheel verzorgen en het geheele executie-appa
raat zou natuurlijk geheel buiten hen omgaan.'130 

Terwijl de Radioraad zich bezighield met het opstellen van een 
ontwerp voor een nieuwe radiowetgeving, werd hij in het eerste 
jaar van zijn naoorlogs bestaan hoofdzakelijk in beslag geno
men door moeilijkheden die zich in de stichting Radio Neder
land openbaarden en waarvoor de Raad op verzoek van minister 
Van der Leeuw een oplossing diende te vinden. Die moeilijkhe
den spitsten zich toe op verschillende punten tegelijk, waarvan 
er vele ons inmiddels niet onbekend voorkomen. Zo wilden de 
vier grote omroepen toch nog een meerderheidspositie in het 
stichtingsbestuur innemen en was hun streven erop gericht het 
maximum aantal zenduren van de stichting zelf aanmerkelijk te 
verminderen. Verder vormde de kunstmatige scheiding tussen 
voorbereiding en uitvoering van programma's een bron van 
voortdurende conflicten en resulteerde deze constructie uitein
delijk in een financiële chaos die het uitgavenniveau van de 
omroep in een jaar tijd met miljoenen guldens deed stijgen.151 

Al deze moeilijkheden leidden in mei '46 tot een bestuurscrisis 
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in de nieuwe omroep, omdat de vertegenwoordigers van de vier 
grote omroepen hun zetels ter beschikking stelden. De directe 
aanleiding daartoe vormde de definitieve benoeming op 24 mei 
van de ex-Zwart Front-aanhanger Joseph Nolet tot economisch 
directeur van Radio Nederland. Nadat de Commissie voor de 
Zuivering van het Radio-Omroeppersoneel ruim een maand eer
der tot een gunstige uitspraak over Nolet kwam, in deze zin 
dat hem een bestuursfunctie in de omroep niet onthouden kon 
worden ondanks eerder genoemd lidmaatschap, meende de meer
derheid van het stichtingsbestuur 'uit fatsoensoverwegingen' 
een definitieve benoeming niet uit de weg te kunnen gaan gezien 
de aan Nolet reeds tijdelijk gegeven aanstelling. Zou die tijde
lijke benoeming niet hebben plaatsgevonden, dan zou voor de 
meerderheid van het bestuur het lidmaatschap van Zwart Front 
reden zijn geweest hem niet te accepteren. De vertegenwoordi
gers van de vier grote omroepen weigerden deze redenering te 
volgen. Volgens hen moest Nolet in de eerste plaats wegens 
zijn belaste verleden verdwijnen, maar ook omdat hij voor zijn 
taak onbekwaam werd geacht.1*2 De vier eisten dat Nolet door 
Lebon (VARA) en Spelberg door Vogt vervangen werden. De 
kandidatuur van Vogt stuitte evenwel op unaniem verzet van 
de Radioraad, niet alleen wegens Vogts houding in het begin 
van de bezetting, maar ook omdat hij door zijn publicaties als 
de exponent van de actie tegen de Stichting Radio Nederland in 
den Overgangstijd moest worden beschouwd.1'3 Wat dit laatste 
betreft werd het klimaat in Hilversum allerminst gunstig be
ïnvloed door de campagne die Vogt in het programmablad van 
de AVRO tegen de stichting ontketende. In zijn ogen betekende 
Radio Nederland een regelrechte aanslag op de 'algemene' om
roepvereniging AVRO, omdat Radio Nederland immers toch be
doeld was als de eigenlijke nationale omroep met de levens- en 
wereldbeschouwelijke inbreng van KRO, VARA en NCRV. 
Het tijdstip waarop de bestuurscrisis uitbrak, was niet toevallig. 
Het kabinet-Schermerhom-Drees was als gevolg van de op 17 
mei gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer demissionair 
en kon derhalve, waar het om zulk een heet politiek hangijzer 
als de omroep ging, weinig bestuurskracht ontplooien. Belang
rijker was het, dat de omroepen wellicht wat overmoedig wer
den door het feit, dat de verkiezingen duidelijk een herstel van 
de restauratieve krachten en daarmee een mislukken van de 
doorbraakbeweging, zoals die van de NVB, aan het licht had
den gebracht. Als straks het parlement over een nieuw omroep
bestel zou beslissen, lagen de kansen voor de naar rechtsherstel 
strevende omroepen uitermate gunstig. Maar er was meer. De 
grondoorzaak van de vasthoudendheid van de Federatieleden 
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aan het doel dat zij zich gesteld hadden, moet gezocht worden 
in Kespers persoonlijke opvatting, dat het overgangsbestel radi
caal op de helling moest wilde de radio naar behoren kunnen 
functioneren. 
Kesper had zich aanvankelijk ten volle achter het plan van het 
kabinet-Schermerhom-Drees gesteld om door middel van de 
stichting Radio Nederland tot een centrale omroeporganisatie te 
komen waarin weliswaar voor de vooroorlogse omroeporganisa
ties (en dan aanvankelijk nog maar alleen voor die met een 
duidelijke levens- of wereldbeschouwelijke signatuur) slechts een 
bescheiden plaats was ingeruimd, maar welke nationale omroep 
hij toch met medewerking van de bestaande omroepen gereali
seerd wilde zien.134 Het was juist zijn opvatting over de mede
werking van de omroepen die Kesper er al spoedig toe bracht 
meer naar hun kant over te hellen. Kon er van een volledig 
'rechtsherstel' geen sprake zijn omdat dit de definitieve vorm
geving van het omroepbestel te zeer zou vastleggen, dan bete
kende dit voor hem nog niet dat de omroepen tot een beschei
den rol teruggedrongen moesten worden. Hij zag de oplossing 
hierin dat, nu door het compromis de oorspronkelijke opzet van 
Radio Nederland mislukt was, een samenbundeling van krach
ten in de omroep het beste via de Federatie gestalte kon krij
gen. Deze ommezwaai van Kesper was voor de vier omroepen 
niet onopgemerkt gebleven. 'Menigeen, ook ik/ schreef Van 
den Broek midden juli '46 in een rapport, 'gelijk ik den Heer 
Kesper destijds verklaarde, begon zich af te vragen, of hij zijn 
rol van vertrouwensman en onderhandelaar van de Regeering 
bij de Omroepvereenigingen niet verwisseld had voor die van 
vertrouwensman en onderhandelaar der Omroepvereenigingen 
bij de Regeering.'1'6 Wat de omroeporganisaties al vóór de 
24e mei vermoedden, sprak Kesper begin augustus in een ver
gadering van de Federatie openlijk uit, nl. 'dat hij door de lessen 
van de practijk' tot de conclusie gekomen was, 'dat de Federatie 
(misschien een weinig gemodificeerd) de eenige mogelijke op
lossing' was. Tekenend voor de sfeer is het, dat de vier om-
roeften Kesper onmiddellijk vroegen het voorzitterschap van de 
Federatie te aanvaarden l l ï e Kesper kwam uiteindelijk tot een 
uitgewerkt plan, dat hij in november bij de (nieuwe) minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen indiende. 

De 'doorbraak' mislukt 

Het leek of de oorlog met zijn gezamenlijk gevoerde strijd tegen 
de bezetter ons volk rijp had gemaakt voor meer samenwerking 
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met erkenning van zijn levens- en wereldbeschouwelijke ver
scheidenheid. Het gehele apparaat van organisaties en instellin
gen was, al of niet vrijwillig, opgeheven of Ondergronds' ver
dwenen. Intem, in verschillende milieus, in de ondergedoken 
politieke partijen, in illegale bladen en groepen was een dis
cussie op gang gekomen over de politieke vormgeving na de be
vrijding. Velen dachten aan de mogelijkheid om na de oorlog 
tot een nieuw patroon van het politieke, culturele en maat
schappelijke organisatiewezen te komen. Het is niet gebeurd. 
Het geestelijk klimaat van eenheid en vernieuwing bleek niet 
sterk genoeg te zijn. Ofschoon er direct na de bevrijding een 
korte aarzeling was, werd spoedig de meeste organisaties op de 
oude grondslag nieuw leven ingeblazen, zo dat al niet gebeurd 
was. 
Op politiek gebied187 pleitte een aantal, meest intellectuele jon
geren voor opheffing van het principe der gesloten organisaties, 
voor samenwerking tussen mensen met verschillende levens- en 
wereldbeschouwing in één politiek verband. Via een 'doorbraak' 
wilden zij de politieke antithese opheffen. Deze doorbraakge
dachte vond haar kristallisatiepunt in de Nederlandsche Volks
beweging (waarvan - zoals reeds vermeld — Schermerhom 
voorzitter was en, toen hij minister-president werd, in die func
tie door Banning werd opgevolgd) die eerst in mei '45 officieel 
van zich liet horen. De NVB wilde het welzijn en de gemeen
schapszin van ons volk bevorderen en versterken en het gees
telijke en politieke leven hervormen volgens de beginselen van 
christendom en humanisme. Maar voor het welslagen van die 
doorbraak was de medewerking van de katholieken als de groot
ste groepering in het confessionele blok, beslissend. In hun 
kerstboodschap van 1944 hadden de bisschoppen van de bevrij
de diocesen Den Bosch en Breda echter al verklaard, dat het 
herstel van de vroegere katholieke sociale en culturele organi
saties 'reeds nu en zonder uitstel' noodzakelijk was.138 In het 
katholieke kamp vond de doorbraakgedachte minder voor- dan 
tegenstanders. De wederopbouw van het katholieke organisatie
wezen werd met kracht ter hand genomen, daarin sterk door 
het episcopaat gestimuleerd. De Roomsch-Katholieke Staatspar
tij werd eind december 1945 vervangen door de Katholieke 
Volkspartij die zich als levensbeschouwelijke beginselpartij en 
als programpartij aandiende en dus formeel ook voor niet-ka-
tholieken werd opengesteld; maar in wezen veranderde dit niet 
veel aan de opstelling van de katholieken op politiek terrein. 
De katholieken behielden dus hun eigen politiek verbond en 
als gevolg daarvan moest de doorbraak in partijpolitiek opzicht 
wel mislukken. Ook in protestants-christelijke kringen werd de 
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doorbraakgedachte in overgrote meerderheid afgewezen. Wel 
leefde bij anti-revolutionairen de wens tot samengaan met de 
christelijk-historischen in een Chnstelijk-Nationale Partij, maar 
bij de ARP was het met name de invloedrijke voorzitter Jan 
Schouten die deze weg blokkeerde. De ARP werd in juni 1945 
heropgericht. CHU-voorzitter dr. H. W. Tilanus wist ook zijn 
partij weer op de been te helpen, hetgeen prominente figuren als 
mr. G. E. van Walsum en prof. mr. P. J. Lieftinck, die vóór de 
oorlog al hun onbehagen tegen een 'christelijke' politiek for
muleerden en onder de bezetting evolueerden in de richting van 
het religieus socialisme, aanleiding gaf met de CHU te breken. 
Zij zouden uiteindelijk in de Partij van de Arbeid hun politiek 
tehuis vinden. 
In 1945 was er, aldus Manning,139 een ontwikkeling geweest 
van een ondoorzichtige situatie naar herstel van de oude struc
turen. Volgens hem hebben 'de eenzijdigheid en het optreden 
van de voorstanders van een polmek-maatschappelijke vernieu
wing - de Gestelse groep en de toekomstige NVB'ers - de voor
oorlogse prominenten . . . uitgedaagd tot optreden, dat met an
ders dan restauratief kon zijn'. Op het gebied van de omroep 
hebben wij eenzelfde ontwikkeling kunnen constateren. Het pro
ces van restauratie, dat zich in een streven naar rechtsherstel 
uitte, heeft zich naar onze indruk in het omroepbestel, anders 
dan in het politieke partijwezen en bij talrijke maatschappelijke 
organisaties, moeizaam voltrokken. Nu wij in het voorgaande 
de ontwikkeling in de omroep vrijwel op de voet gevolgd heb
ben, willen wij op enkele achtergronden daarvan m het kader 
van de bredere doorbraakbeweging iets dieper ingaan. 
De vier omroeporganisaties die zo krachtig naar rechtsherstel 
streefden, zagen de vernieuwers tegenover zich. In de eerste 
plaats hen die in het kabinet-Schermerhorn-Drees (dat in sterke 
mate de signatuur van de vernieuwingsbeweging, i.e. de NVB, 
droeg) nauw bij het omroepbeleid betrokken waren, zoals Scher-
merhorn en Van der Leeuw. Vervolgens (en sterk op genoemde 
ministers gericht) in eigen kring de VPRO, die zijn oude ideaal 
poogde te verwezenlijken en de Nieuwe Koers in de Nederlands 
Hervormde Kerk. Daarnaast waren er inmiddels ook enkele 
groepen ontstaan die via afzonderlijke comités en verenigingen 
tot een nationale omroep wilden komen. Van de bewegingen die 
naar vernieuwing van het omroepbestel streefden zijn er twee 
die we hier moeten noemen. Het waren het Comité Nationale 
Omroep en de Studiecommissie voor de Radiokwestie van de 
Nederlandsche Volksbeweging.140 

Het Comité Nationale Omroep141 meende, dat de vooroorlogse 
'vierendelmg' van het omroepbestel door 'de merkbare verschui-
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ving op politiek terrein' niet meer te handhaven was. De om
roeporganisaties vormden nog slechts 'een gedeeltelijke weer
spiegeling van het Nederlandsche geloofs- en geestesleven', om
dat bijvoorbeeld liberalen, communisten, humanisten en her
vormden geen onderdak bij hen vonden. Het comité pleitte voor 
de oprichting van een nationale omroep als publiekrechtelijk 
lichaam op basis van een wettelijk vastgelegd statuut. Aan het 
hoofd daarvan diende een bestuursraad te staan, benoemd door 
de minister van OKW op voordracht van de Radioraad 
die 'voor het opmaken dezer voordracht overleg zou kunnen 
plegen met de meest representatieve toporganen op geestelijk, 
maatschappelijk en cultureel terrein'. De bestuursraad zou ook 
door de Kroon benoemd kunnen worden na raadpleging van het 
parlement. De dagelijkse leiding van het bedrijf diende te be
rusten bij een directie van vier personen.142 De programmadi
recteur zou worden bijgestaan door negen programmacommis
sies143 die door het bestuur 'op voordracht van de meest repre
sentatieve organen op het betreffende gebied' moesten worden 
samengesteld.144 Deze programmacommissies dienden bindende 
adviezen te geven aan de programmadirecteur en moesten erop 
toezien 'dat aan elke strooming recht wedervaart'. De program
macommissies zouden uit hun midden een programmaraad kie
zen die als voornaamste taak zou hebben de programmadirec
teur te adviseren over de verdeling van de zendtijd over de ver
schillende programmacategorieën en te zorgen voor de coördi
natie van de programma's. Veel belang hechtte het comité aan 
een geregeld contact tussen nationale omroep en luisteraars. Dat 
zou volgens hem kunnen geschieden via luisteraarsverenigin
gen waarvoor hij als zodanig de bestaande omroeporganisaties 
(zonder deze dus een uitzendtaak te geven) geschikt achtte.145 

De andere groepering die wij noemden was de Studiecommissie 
voor de Radiokwestie van de Nederlandsche Volksbeweging. 
Ook deze commissie, die tegelijk met, maar los van het Comité 
Nationale Omroep actief was, hield zich met de toekomstige or
ganisatie van het omroepbestel bezig.149 Omdat de ideeën die 
deze commissie daarover had vrijwel identiek waren aan die van 
het vorige comité, gaan wij daar verder niet op in; volstaan 
wordt met erop te wijzen dat de studiecommissie van de NVB 
meer de 'luisteraarsorganisaties' in haar ontwerp van een natio
nale omroep centraal stelde. Uit deze luisteraarsorganisaties 
zouden namelijk het bestuur en de programmacommissies van 
de nationale omroep dienen voort te komen.147 

Ofschoon de vier grote omroepen via de Federatie gezamenlijk 
optraden, zij het dat de houding van AVRO en NCRV niet al
tijd denheid van beleid mogelijk maakte, was er van een ge-
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sloten front van vooroorlogse omroeporganisaties geen sprake, 
omdat de VPRO een geheel eigen weg bewandelde. Juist dat 
gesloten front was toch noodzakelijk om de claim van 'rechts
herstel' voor de buitenwereld geloofwaardig te maken. En al 
was zijn streven naar een totstandkoming van een nationale om
roep dan niet nieuw, de vrijzinnig-protestantse omroep vond tij
dens de bezetting en kort na de bevrijding daarvoor een beter 
klimaat dan ooit voor de oorlog het geval was geweest. De bij
drage die Spelberg tijdens de bezetting aan eenzelfde streven in 
de synode der Nederlands Hervormde Kerk leverde, hebben wij 
reeds vermeld, evenals de bereidheid van de VPRO om zijn or
ganisatie op te heffien wanneer het IKOR in een nationale om
roep zelfstandig zendtijd kreeg. Na de oorlog stond deze ver
eniging wederom vooraan, met Schermerhorn als architect en 
Spelberg als uitvoerder op de belangrijkste post die er in feite in 
de als nationale omroepinstelling bedoelde stichting Radio Ne
derland in den Overgangstijd bestond. Juist als programma-di
recteur kon Spelberg naar zijn idee tonen, dat het vooroorlogse 
omroepbestel als achterhaald moest worden beschouwd. 
Maar Radio Nederland werd een donkere bladzijde in de om-
roeploopbaan van dominee Spelberg. De vijandige jfeer, de in
triges, de felle en persoonlijke aanvallen van Willem Vogt, de 
steeds nieuwe belemmeringen die de vier omroepen het func
tioneren van de stichting in de weg legden, dit alles droeg ertoe 
bij dat Spelbergs hooggespannen verwachtingen de bodem wer
den ingeslagen. Gaandeweg ging hij beseffen, dat de stichting 
Radio Nederland nooit tot de door hem gedachte nationale om
roeporganisatie zou kunnen uitgroeien. Daarom schreef hij nog 
in zijn functie van programmadirecteur voor de Radioraad een 
uitvoerige Schets voor een opzet van een Nederlandschen Na
tionalen Omroep. Daarin ging hij uit van een 'centraal geleide 
en cultureel verantwoorde programmapoli riek' met een zelfstan
dige plaats voor de 'voornaamste' geestelijke en maatschappe
lijke stromingen in het volk.148 Maar zijn plan onderging het
zelfde lot als de ideeën van het Comité Nationale Omroep en de 
NVB: het werd welwillend bestudeerd, terwijl het bouwwerk 
van het nieuwe omroepbestel al in de steigers stond. 
De omroeporganisaties zijn het antwoord op het vemieuwings-
streven, dat in de fase van de oprichting en gedurende het een
jarig bestaan van Radio Nederland tot uiting kwam, niet schul
dig gebleven. Hun reactie was tweeledig. Er zat in hun zienswij
ze op de inrichting van het naoorlogse omroepbestel een zekere 
erkenning van de gebreken die aan het vooroorlogse bestel kleef
den. In de jaren tussen de beide wereldoorlogen was ook in hun 
ogen teveel de nadruk gelegd op wat onderscheidde en te weinig 
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op wat gezamenlijk kon geschieden. De sterke afgeslotenheid 
van naast elkaar bestaande groepen die in de vooroorlogse om
roep tot uiting kwam, de verdeeldheid, de onverdraagzaamheid 
en concurrentiezucht die hieruit voortsproten, moesten plaats 
maken voor een gemeenschappelijke roeping, een gezamenlijke 
taak. Dit besef moest in de radio tot uiting komen door federa
tieve samenwerking. Geen onveranderde terugkeer van het oude 
omroepbestel, wel onverkorte handhaving van de zelfstandige 
taak der onderscheiden omroeporganisaties. We hebben gezien 
hoe de omroepen op deze basis poogden hun plannen bij Kesper 
en de regering gerealiseerd te krijgen. Maar er waren ook ac
ties die op de buitenwereld gericht waren. In februari/maart 
1946 — de precíese datum is ons onbekend - ontstond het Co
mité Nederlandsche Radio Unie dat zich voor de terugkeer van 
de 'richtingsomroepen' inzette. De schrijver Herman de Man 
was er de promotor van. Dit comité is door de Federatie zoal 
niet geïnitieerd — wij hebben de indruk dat De Man in op
dracht van de Federatie werkte — dan toch in ieder geval sterk 
gestimuleerd en financieel gesteund in het verspreiden van ad
hesiebetuigingen voor terugkeer van de particuliere omroeporga
nisaties. De teksten van die adhesiebetuigingen werden tevoren 
ter goedkeuring aan de Federatie voorgelegd.148 Totdat de stich
ting Radio Nederland op 20 januari 1946 ging uitzenden, moes
ten de omroepen echter het belangrijkste propagandamiddel, de 
microfoon, waarmee zij zich op grote schaal tot hun 'achterban' 
konden richten, ontberen. 
Op die 20e januari was het Willem Vogt die, in strijd met een 
hem opgelegd spreekverbod zolang over zijn zuivering niet was 
beslist, met een propagandaspeech voor de AVRO als eerste de 
radio zelf als massamedium in de strijd tegen de vernieuwers 
gebruikte. Begin februari deed J. W. Lebon, die samen met 
Broeksz met de dagelijkse leiding van de VARA was belast, het
zelfde in de vorm van een uitvoerig verslag van de eerste ver
gadering van de VARA-verenigingsraad na de bevrijding. Die 
vergadering was, betoogde hij, bedoeld om de band tussen luis
teraars en omroepleiding te versterken. Maar bij deze vergade
ring zat ook de uitdrukkelijke bedoeling voor, de VARA de ont
wikkelingen in de sociaal-democratie niet te laten missen. On
der degenen die na de oorlog een brede socialistische beweging 
voorstonden waren immers voorstanders van een nationale om
roep; zij kenden daarin aan verschillende geestelijke en maat
schappelijke richtingen weliswaar een eigen plaats toe, maar 
twijfelden aan het nut en de noodzaak van een zelfstandig 
voortbestaan van een zo groot apparaat als de VARA. Tegen 
deze achtergrond verklaarde de verenigingsraad op 2 februari 
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'46 nadrukkelijk, dat de VARA, 'tot nu toe de dienende organi
satie' van SDAP en N W , 'reeds vóór 1940 er in haar uitzen
dingen blijk van heeft gegeven, de ontwikkelingen op politiek 
en sociaal-economisch gebied ten volle te verstaan, en njp is, 
deze evolutie te volgen'. Nadat dit hoogste gezagscollege in de 
VARA-organisatie besloten had 'de V.A R.A. in dienst te stellen 
van de geestelijke maatschappelijke stromingen, zoals deze ver
tegenwoordigd zullen worden door de Partij van de Arbeid' (die 
een week later zou worden opgericht), werd een speciale com
missie opdracht gegeven om over de toekomstige positie van 
deze omroepvereniging een rapport uit te brengen 160 

Nog m de herfst van datzelfde jaar bracht deze commissie, die 
onder voorzitterschap van Cees Woudenberg voornamelijk uit 
leden van het VARA-hoofdbestuur en personen uit de oude 
SDAP-aanhang bestond, haar rapport uit aan het hoofdbestuur 
van de VARA. Is het, gezien de resolutie van de verenigings
raad verwonderlijk dat de grote meerderheid van de commissie 
het vooroorlogse verzuilde omroepbestel onverkort terug wilde? 

'Wanneer we komen tot een Nationale of Nederlandse Radio-
Ume, die is gebaseerd op samenwerkende omroeporganen als 
vertegenwoordigers der grote geestelijke en maatschappelijke 
stromingen, dan ligt het op de weg van de Partij van de Ar
beid eveneens door zo'n orgaan aan het nieuwe omroepbestel 
deel te nemen. Een orgaan - hetzij stichting, comité of om
roepvereniging - dat zich m dienst stelt van Partij en Vak
beweging Dit orgaan moet geestelijk gericht zijn overeen
komstig de Partij van de Arbeid Het heeft tot taak pro
gramma's te brengen, waarm het democratisch socialisme 
wordt belicht, verdedigd, gepropageerd vanuit de gezichts
hoek van alle geestelijke schakenngen, die in de Partij zijn 
samengekomen. Daarnaast moet het zijn aandeel bijdragen 
tot de algemene programma's, opdat zodoende de medever
antwoordelijkheid en de verbondenheid der democratisch so
cialistische stroming voor en met het nationale duidelijk tot 
uiting komen. Wil de Partij van de Arbeid de nodige invloed 
en vrijheid in de radio hebben, dan is een eigen omroepor-
gaan, dat over zendtijd beschikt en op het terrein der princi
piële uitzendingen autonoom is, onmisbaar ' l s l 

Dit rapport gaf de VARA-leiding een goed propagandamiddel 
om het bestaan van een zelfstandige socialistische omroep te 
rechtvaardigen. Maar het bleef met bij woorden alleen Menig
maal werd de VARA-microfoon voor partijaangelegenheden of, 
zo men wil, pamjpropaganda opengezet Zo werd van het grote 
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PvdA-congres op 7 september 1946, dat speciaal aan de Indo-
nesië-kwestie was gewijd, niet minder dan zVi uur uitgezonden 
en werden nadien voor het eind van dat jaar nog eens zes radio
lezingen van vooraanstaande 'partijgenoten' aan deze kwestie 
besteed. Socialistische sprekers werden in de gelegenheid gesteld 
via de VARA propaganda voor de PvdA te maken. Wekelijks 
werd de rubriek 'Geestelijk leven' uitgezonden, waarin de ver
schillende levensbeschouwelijke werkgemeenschappen binnen de 
partij aan het woord kwamen.152 'Wij mogen er hierbij op 
wijzen', schreef de hoofdredacteur van de Radiogids, Gei Bakker, 
in zijn programmablad veelbetekenend, 'dat onze omroepvereni
ging tot deze activiteit in staat is, doordat ze autonoom over 
een behoorlijk deel van de zendtijd beschikt.'15' 
Er was nog een handicap die de omroeporganisaties lange tijd 
hinderde in het leggpn van contacten met hun achterban. De 
programmabladen, reeds vóór de oorlog een belangrijk strijd
middel, waren in juli '45 — overigens zonder programmagege
vens — enkele keren verschenen. Oranje en de Federatie dach
ten namelijk, dat de Commissie voor de Radio-Omroep op 
1 augustus van dat jaar met haar uitzendingen kon beginnen en 
waren, vooruitlopend daarop, met de heruitgave van de pro
grammabladen gestart. Maar deze bladen moesten op last van 
het Militair Gezag ('uit overwegingen van politieken aard' en 
'persoonlijke inzichten ten aanzien van het toekomstige radio-
bestel', zoals de vier omroepen het niet geheel ten onrechte za
gen) weer verdwijnen.154 Het verbod van het Militair Gezag 
was overigens volstrekt legitiem, omdat alleen de organisatie die 
met de verzorging van de omroep was belast een programmablad 
mocht uitgeven. Die organisatie was in die tijd nog Herrijzend 
Nederland. Omdat het Zendtijdbesluit 1930 door het Tijdelijk 
Telegraaf-, Telefoon- en Radiobesluit buiten werking was gesteld, 
bezaten de omroeporganisaties geen uitzendmachtiging en der
halve niet het recht om de programmagegevens, waarvan het 
auteursrecht bij Herrijzend Nederland berustte, te publiceren. 
Eerst vanaf 20 januari '46, toen de stichting Radio Nederland, 
waarin de omroeporganisaties participeerden, de uitzendingen 
ging verzorgen, kregen de omroepen officieel toestemming hun 
programmabladen opnieuw te laten verschijnen, zij het wegens 
papierschaarste met een maximumoplage van 25.000 exempla
ren wekelijks per blad. 
Die maximumoplage was voor de omroeporganisaties bij lange 
na niet toereikend om aan alle aanvragen voor een programma
blad te voldoen. Zo waren er bijvoorbeeld bij de NCRV tot begin 
januari 1946 rond 40.000 aanmeldingen voor een abonnement 
op de Omroepgids binnengekomen.155 Vele duizenden moesten 
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op een wachtlijst worden geplaatst totdat de papiervoorziening 
een grotere oplage toeliet. De KRO wist de moeilijkheid dat 
langs de weg van het programmablad haar sympathisanten niet 
bereikt konden worden, voor een belangrijk gedeelte te compen
seren door zelf de KRO-aanhang op te zoeken. Vanaf begin 
'46 organiseerde deze omroep propaganda-avonden in vele ste
den en dorpen, vooral in het zuiden van ons land waar de KRO 
voor de oorlog het sterkst vertegenwoordigd was. Op deze 
avonden sprak dan meestentijds voorzitter Kors en aan het slot 
van de bijeenkomst werd een door de KRO opgestelde motie 
aangenomen (een standaardmodel waarop slechts datum en 
plaats ingevuld behoefden te worden) waarin 'met het Hoog
waardig Episcopaat van Nederland' de wens werd uitgesproken 
tot 'volledige terugkeer van de K.R.O. met autonome werkzaam
heid en een dusdanige zendtijd als overeenkomt met de doel
stelling van de K.R.O. en de belangrijkheid van de Katholieke 
Volksgroep in Nederland, gelijk vroeger het geval is geweest'. 
Deze moties uit allerlei steden, dorpen en gehuchten moesten 
dan 'ten spoedigste' ter kennis van de regering gebracht wor
den.1 5· 
Terwijl het NCRV-bestuur het als een verdienste van de VARA-
leiding beschouwde dat de socialistische omroep 'zonder schok
ken teruggekomen is in den ouden koers',157 was de positie van 
deze protestants-christelijke vereniging zelf na de bevrijding da
nig verzwakt. Zo heerste in de boezem van dit bestuur al geen 
eenstemmigheid over de te volgen koers naar herstel van de 
vooroorlogse structuur met zelfstandige omroeporganisaties.158 

Bovendien betekende de door Gravemeyer opgestelde motie, die 
de generale synode van de Nederlands Hervormde Kerk begin 
november 1945 aannam, een ondermijning van de positie van 
de NCRV. In deze motie immers stelde de synode zich met al
gemene stemmen achter de gedachte van een nationale omroep 
met een zelfstandige taak voor de verschillende kerkgenoot
schappen 'in alle uitzendingen die Kerk en wereld raken'.1 5 9 

Het bestuur beschouwde deze motie als een slag in het gezicht 
van de NCRV, al waagde een bestuurslid, aangesloten bij de Ne
derlands Hervormde Kerk, het niet zich tegen de synodale uit
spraak te verzetten, omdat volgens zijn zeggen die motie in een 
bijeenkomst 'onder den leiding van den Heiligen geest' was aan
genomen. Een ander lid meende echter, dat die bovennatuurlij
ke leiding een vergissing geenszins uitsloot!1 6 0 

Het NCRV-bestuur maakte zich wel de grootste zorgen over 
de rechtstreekse bedreiging die het IKOR vormde. De kerken 
van het IKOR161 wilden hun radiodiensten niet binnen het ka
der van de orthodox-protestants-christelijke NCRV verzorgen, 
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omdat daannee slechts een bepaalde bevolkingsgroep bereikt 
zou kunnen worden, terwijl 'de boodschap van het Evangelie 
bestemd is voor het geheele volk'.1*2 Het IKOR wilde niet alleen 
rechtstreeks in de (nationale) omroep werkzaam en vertegen
woordigd zijn (het had dan ook een zetel in het bestuur van de 
stichting Radio Nederland), maar streefde ook naar het vervul
len van een veel ruimere omroeptaak dan het uitzenden van 
kerkdiensten alleen.1*3 Dit streven bestond overigens, zoals wij 
eerder signaleerden, in hervormde kring al voor de oorlog en 
leidde vlak voor de bezetting van ons land tot een akkoord met 
de NCRV tot doorvoering van den statutenwijziging. Deze wij
ziging moest voorzien in de oprichting van drie raden 
van protestants-christelijke kerkgenootschappen binnen de 
NCRV — waaronder een Hervormde Raad — die zelfstandig pro-
grammastof zouden inbrengen, niet alleen voor kerkdiensten 
maar ook voor andere programma's van godsdienstige aard. 
Dat laatste zou niet alleen de taak van de NCRV zelf uithollen, 
maar die raden wellicht ook in conflict brengen met de ortho
dox-protestantse grondslag twee obstakels die er vooral debet 
aan waren dat de hervormingsplannen stukliepen. 
Ondanks het veranderde klimaat werd het IKOR in feite een 
mislukking. De belangrijkste oorzaak daarvan lag in het feit, 
dat niet alle protestants-christelijke kerken zich bij het IKOR 
aansloten, nog afgezien van de katholieke kerk, wat aanvanke
lijk toch ook in de bedoeling lag. In plaats van zich als een 
oecumenische eenheid te kunnen presenteren, kenmerkten de 
uitzendingen van het IKOR zich als een samenraapsel van 
rechtzinnig- en vrijzinnig-protestants-christelijke programma's 
die ook nog elk over een aparte zender werden uitgezonden.1*4 

Het waren juist deze omstandigheden die voor de NCRV gun
stig werkten. In haar streven om in het overgangsbestel op de 
oude voet terug te keren werd deze omroep bovendien gesteund 
door de kerkgenootschappen die zich niet bij het IKOR hadden 
aangesloten. Dat waren de Gereformeerde Kerken, de Christe
lijk Gereformeerde Kerken, de Vrij Evangelische Gemeenten in 
Nederland en de Gereformeerde Kerken onderhoudende artikel 
31 der Kerkordening. Zij bleven voor wat de verzorging van 
hun kerkdiensten over de radio betrof, de NCRV dus trouw.1*5 

Tenslotte was er een omroeporganisatie die wel het meeste ge
vaar liep in de vernieuwingsbeweging ten onder te gaan. Dat 
was de AVRO. Deze vereniging had zich steeds van haar zus
terorganisaties willen onderscheiden door te beweren dat zij, 
niet gebonden aan een of andere confessionele of politieke rich
ting, de 'algemene' omroep bij uitstek was. Iedereen, van welke 
geloofs- of politieke overtuiging ook, kon bij haar onderdak 
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vinden. Had zelfs de AVRO niet steeds in woord en geschrift 
betoogd, 'dat zij de Nationale Omroep bij uitnemendheid 
was'? lee Voor de oorlog had de regering haar in strijd met dit 
'algemene' karakter, zoals de AVRO dat zag, in het zuilenbestel 
ondergebracht. Maar de gelijkwaardige positie aan de drie ande
re omroeporganisaties die hieruit resulteerde, kon de AVRO 
toch niet weerhouden nog lange tijd na het Zendtijdbesluit zich 
van die andere organisaties te distantiëren, elke vorm van sa
menwerking en zelfs van samenspraak te vermijden om ten
slotte bij de oprichting van de NOZEMA in 1935 haar pretentie 
te laten varen. Eenmaal samengebracht in het Centraal Bu
reau voor den Omroep waren het de steeds luidere kritiek op 
het verzuilde omroepbestel, de mogelijke invoering van een ver
plichte luisterbijdrage en de regeringsplannen tot oprichting van 
een Nederlandse wereldomroep, die de vier grote omroepen — 
dus ook de AVRO — steeds dichter bij elkaar brachten om deze 
evenzovele aanvallen op hun voortbestaan gemeenschappelijk af 
te slaan. Tenslotte wist het beleid van de bezetter te bewerk
stelligen, dat de vier tot een (papieren) samenwerking werden 
gebracht, waarin zelfs de VPRO een (bescheiden) plaats kreeg 
toebedeeld. Maar wij hebben, dunkt ons, voldoende duidelijk ge
maakt dat die voorgenomen samenwerking als reactie op de 
ernstigste bedreiging die het bestaande omroepbestel gekend 
had, slechts door opportunistische motieven van een aantal top
figuren uit de omroeporganisaties beheerst werd. Eerst en voor
al was het immers daarbij gegaan om de verdeling van de sleu
telposities, terwijl de organisatorische inrichting van een nieuw 
bestel naar het tweede plan verschoven werd. Kortom, de ge
meenschappelijke overtuiging dat de verdeeldheid, de scheids
muren, de ongebreidelde concurrentiezucht in en rond de voor
oorlogse radio voor nauwere samenwerking en op velerlei ge
bied zelfs voor een volledig samengaan plaats konden en moes
ten maken, ontbrak ten enenmale. 
Het was eenzelfde dreiging van buitenaf (nu niet afkomstig van 
een buitenlandse agressor, maar van een aantal vooroorlogse 
politieke leiders en personen uit de illegaliteit) die de vier om
roepen tijdens de bezetting deed inzien dat nauwere samen
werking geboden was wilden hun kansen op terugkeer optimaal 
zijn. Dat ook de AVRO van de Federatie deel uitmaakte, be
tekende dat zij haar positie nu zelf aan die van de andere drie 
gelijk maakte en de vooroorlogse zendtijdverdeling — met het 
aan de AVRO aangedane 'onrecht' - sanctioneerde. Het was 
Vogt, gezien de opkomende kritiek op de houding van de om
roepen tijdens het eerste jaar van de bezetting, misschien wel 
te riskant om de AVRO als enige nationale omroep te 
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presenteren. Bovendien zou de AVRO bij gebrek aan een 
politieke achterban wederom de kans lopen voor die pre
tentie te weinig weerklank te vinden. Ook zonder deze pre
tentie had de AVRO het trouwens al moeilijk genoeg om een 
plaats in het naoorlogse omroepbestel te veroveren. De stich
ting Radio Nederland was niet alleen bedoeld als een samen
werkingsorganisatie waarin volgens de oorspronkelijke opzet via 
bestuur en programma-coördinatiecommissie verschillende gees
telijke en maatschappelijke richtingen elkaar in een gemeen
schappelijk programmabeleid zouden kunnen vinden. Radio Ne
derland diende juist ook een zelfstandige uitzendtaak te heb
ben om wat dan als het 'nationale' in ons volk beschouwd werd, 
in haar programma's tot uitdrukking te brengen. En dat laatste 
was juist wat de AVRO steeds als háár domein had beschouwd. 
Deze ontwikkeling bracht de AVRO-leiding (naar wij vermoeden 
Vogt zelf) ertoe de vereniging een duidelijker eigen 'gezicht' te 
geven. Eind '45 werd het plan geboren tot oprichting van 
een adviesraad die uit vertegenwoordigers ('de besten en in
vloedrijksten uit den lande') van een breed samengesteld publiek 
moest bestaan. Deze raad diende vooral 'te allen tijde bij de 
Overheid de plaats van de A.V.R.O. in het cultureele leven des 
lands te verdedigen'.187 De adviesraad is er niet gekomen, maar 
ook zonder dit promotieorgaan wist de AVRO temidden van 
de andere omroepen een plaats in het overgangsbestel te ver
overen. Per slot van rekening had Vogt zich daartoe verzekerd 
van een strategische positie: hij was secretaris van de Federatie 
van Omroepvereenigingen en in die functie had hij een belang
rijk aandeel in de opstelling en verdere uitwerking van het plan-
Kesper dat tot de oprichting van de Nederlandse Radio Unie 
leidde. 

Oprichting van de Nederlandse Radio Unie 

Kesper - wij vermeldden het reeds — legde in november '46 zijn 
plan aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen voor. Die minister was de katholiek dr. Jos. J. Gielen1'8 in 
het kabinet-Beel dat, steunend op KVP en PvdA, na de verkie
zingen in mei gevormd was. Gielen was, in tegenstelling tot 
zijn voorganger, beslist niet tegen de vier grote omroepen* en 
hij toonde begrip voor het 'rechtsherstel' dat zij claimden. Maar 
hij zat aanvankelijk met de erfenis van Schermerhorn en Van 
der Leeuw: een stichting die al vanaf het begin van haar werk
zaamheden een mislukking bleek te zijn, maar nochtans niet 
metaen opgedoekt kon worden en met ambtelijke adviseurs — 
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Reinink en Schade van Westrum - die als uitgesproken voor
standers van een nationale omroep niet onbevooroordeeld wa
ren.1*· Kesper, die nog steeds voorzitter was van de stichting 
Radio Nederland, vond bij Gielen een gewillig oor voor zijn idee 
om de Federatie met alle uitzendingen te belasten. Volgens het 
plan-Kesper moest er in de plaats van Radio Nederland een 
nieuwe stichting worden opgericht waarvan de vier grote om
roepen de participanten zouden zijn. Verder dienden de vijf 
vooroorlogse omroeporganisaties voor het overgangsbestel een 
(tijdelijke) zendmachtiging te krijgen. De gehele omroep zou 
onder toezicht van een regeringscommissaris gesteld worden. In 
feite was dit hetzelfde plan als de Federatie al tijdens de be
zetting met prof. Oranje had uitgewerkt. Het verschil zat hierin, 
dat voor het algemeen programma een programmaraad van 13 
leden in het leven geroepen zou worden. De minister van OKW 
zou deze leden benoemen, waarvan 8 op voordracht van 
de omroeporganisaties en 5 'vrije' leden, voorstanders van 
een nationale omroep, die in de gedachtengang van de Federatie 
'echter uiterlijk dat cachet niet mogen dragen, d.w.z. zij zullen 
door de Regeering niet openlijk als zodanig mogen worden aan
gediend'. Ook rekenden de vier omroepen erop, dat bedoeld vijf
tal niet gezocht zou worden 'onder de meest militante voorstan
ders van een nationale omroep, doch onder aanhangers van de 
nationale omroepgedachte'. De programmaraad moest, aldus 
nog steeds de Federatie, de beslissende zeggenschap over het 
algemeen programma krijgen, 'behoudens het reeds thans be
staande z.g.n. principieele veto van elk der Omroepvereenigin-
gen'.170 Het is uit het voorgaande wel duidelijk, dat Kesper zich 
voor zijn plan verzekerd wist van de instemming van alle Fede
ratie-leden. 
De stichting Radio Nederland in den Overgangstijd die een 
combinatie had moeten zijn van oud en nieuw, waarin de om
roeporganisaties moesten samenwerken met hen die een natio
nale omroep voorstonden, was een, thans ook min of meer of
ficieel erkende mislukking geworden. Deze samenwerking, 
schreef een teleurgestelde Henk van Randwijk, hoofdredacteur 
van Vrij Nederland en lid van de Radioraad, 'zou alleen kunnen 
bestaan bij de gratie van heel veel discipline, goede wil en soe
pelheid'. 

'Aangezien de radioverenigingen en hun leiders en officials 
tijdens de bezetting getoond hadden deze eigenschappen (te
genover de Duitsers!) in meer dan voldoende mate te bezit
ten, werd naïevelijk verwacht dat zij dit ook tegenover een 
regeling van de eigen Nederlandse regering zouden tonen. Na 
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de bevrijding bleken het echter meesters te zijn in sabotage, 
en legden mannen als Willem Vogt een moed aan de dag, 
waarvan tijdens de oorlog weinig gebleken was. In een stijl, 
dergelijke hoogculturele instellingen waardig, werd er gekan
kerd en geruzied en de 'samenwerking' kostte zoveel geld dat 
minister Gielen, zuinig van aard en vreedzaam, geen dag lan
ger meer scheen te kunnen wachten en een radiobestel eiste 
dat goedkoop was en behoorlijk werkte. Zoiets konden de 
omroepverenigingen hem aan de hand doen. Herstel van de 
omroepverenigingen in hun oude posities, samengebundeld in 
een Unie. Zo kwam het plan Kesper tot stand. (...) Het plan 
Kesper geeft hun tijdelijk de macht in handen en zij aanvaar
den het graag, zelfs met een oppermachtigen regeringscom
missaris aan het hoofd, omdat ze weten dat deze tijdelijkheid 
slechts formele betekenis heeft. In feite'maakt het elke nieu
we regeling voor de toekomst onmogelijk en zal alleen een 
radioref olutie nog verandering kunnen brengen. En zo revo
lutionair is het Nederlandse volk niet, zeker niet als het een 
tijdlang prijsgegeven wordt aan een propagandabombarde-
ment, dat met middelen werkt, van Psalm 98 tot de Bonte 
Dinsdagavondtrein toe.'171 

Bij de behandeling van de begroting van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen in de Tweede Kamer kondigde minister Gie
len midden december 1946 een 'nieuw voorloopig bestel' aan, 
een 'open federatie172 van omroepvereenigingen (Radio Unie)' 
die onder controle zou komen te staan van een regeringscom
missaris met verstrekkende bevoegdheden, voornamelijk op fi
nancieel gebied.17* 
Na alles wat wij tot nu toe besproken hebben kan het geen ver
bazing wekken dat het nieuwe overgangsbestel, waarvoor mi
nister Gielen medio januari 1947 met een tweetal beschikkingen 
de basis legde,174 vrijwel volledig op de wensen van de Federa
tie was toegesneden. De kem van het nieuwe omroepbestel zou 
immers, als voorheen, bestaan uit AVRO, KRO, NCRV en VARA 
die het grootste gedeelte van de beschikbare zendtijd kregen 
toebedeeld. Zij moesten weliswaar elk een hoeveelheid daarvan 
voor het IKOR en voor een 'gezamenlijk programma' afstaan, 
maar dat programma zou door de Nederlandse Radio Unie, 
een stichting van de vier grote omroepen als 'oprichters' met de 
VPRO slechts in de rol van 'mede-oprichter', verzorgd worden. 
Bovendien was een belangrijke voorwaarde voor die samenwer
king overeind gebleven: het z.g. vetorecht. Indien een der grote 
omroepen principiële bezwaren zou hebben tegen opneming van 
programmastof in het gezamenlijk programma, ging uitzending 
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daarvan niet door, tenzij de regeringscommissaris daartoe alsnog 
zou gelasten. Maar voor een dergelijk persoonlijk ingrijpen van 
de regeringscommissaris vreesden de vier omroepen niet al te 
zeer, omdat het mr. Kesper was die in deze functie benoemd zou 
worden en die uiteindelijk getoond had — meer nog dan prof. 
Oranje - een open oog te hebben voor hun positie, hun wensen 
en verlangens. 
De Nederlandse Radio Unie (NRU) werd op 10 februari opge
richt. Het bestuur van deze stichting bestond uit twee vertegen
woordigers van elke grote omroeporganisatie en één van de 
VPRO: Kors (voorzitter), Lebon (secretaris), De Clercq (pen
ningmeester), Van der Deure en Bruining (beiden lid), Broeksz 
was programma- en Van Dijk personeelscommissaris. Ook Speet 
en Vogt zouden', hoewel over hun zuivering nog geen defini
tieve uitspraak was gedaan, in de NRU een sleutelpositie 
gaan bekleden, Speet als commissaris voor economische zaken 
en Vogt als technisch commissaris.175 

Over de zuiveringsprocedure die tegen beide personen liep, wil
len wij nog een enkel woord zeggen, omdat de afloop daarvan 
illustreert hoezeer de omroeporganisaties in hun strijd om het 
naoorlogse bestel gezegevierd hebben. De ernstige kritiek van 
de zuiveringscommissie-Bijleveld op de houding van Speet en 
Vogt hebben wij reeds vermeld. Het voorlopig rapport dat deze 
commissie in augustus '45 aan minister Van der Leeuw uit
bracht, kwam geheel onverwacht in de publiciteit terecht.17' 
Het rumoer dat daardoor rond hun persoon ontstond, deed Vogt 
en Speet besluiten tegen de gevolgde procedure in het zuive-
ringsonderzoek bezwaar aan te tekenen. Op advies van Kesper 
toonde Van der Leeuw zich bereid de uitspraken aan een revisie 
te onderwerpen. De minister benoemde in november '45 een 
nieuwe commissie, die niet alleen de gedragingen van Speet en 
Vogt opnieuw diende te onderzoeken, maar ook - op instigatie 
van Schermerhorn — de handel en wandel van Dubois die na 
de bevrijding 'op uitdrukkelijke last' van minister-president 
Gerbrandy 'van iedere bemoeienis met de Radio in de ruimste 
zin des woords' was uitgesloten.177 Ook Dubois ambieerde na
melijk een positie in het naoorlogse omroepbestel. Tot leden van 
de nieuwe zuiveringscommissie werden benoemd mr. J. Drost 
(voorzitter), deken van de orde van advocaten in Rotterdam, 
mr. J. A. H. J. van der Dussen, burgemeester van het Overijs
selse Hengelo, en mr. J. Vroom, advocaat en procureur in Am
sterdam.178 

Terwijl wij in onze studie al meermalen geput hebben uit 
het onderzoek dat de commissie-Drost naar de gedragingen van 
Speet, Vogt en Dubois instelde, gaat het ons hier met name om 
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de conclusies waartoe zij in haar rapporten van 26 augustus 
1946 was gekomen. Over Speet en Vogt oordeelde de commissie 
dat, indien zij ambtenaren waren, 'zij wellicht in aanmerking 
zouden kunnen en moeten komen voor een berisping terzake 
van een, zij het ook niet in ernstige mate, te kort schieten in 
het betrachten van de juiste houding in verband met de bezet
ting', maar de commissie vond daar toch geen aanleiding in hen 
'niet langer geschikt te achten als leidende functionarissen in 
het Nederlandsche radiobestel'.17· Over Dubois waren de me
ningen verdeeld. De meerderheid (Van der Dussen en Vroom) 
oordeelde over Dubois, dat hij de functie van gemachtigde 'uit 
handen van een satelliet van den Duitschen nationaal-socialis-
tischen bezetter, nl. van het lid van de N.S.B., den juist be
noemden secretaris-generaal van het nieuw ingestelde Departe
ment van Volksvoorlichting en Kunsten T. Goedewaagen, niet 
had mogen aanvaarden. Verder meende de meerderheid 

'dat aan dat oordeel ook niet afdoet het door Ir. Dubois naar 
zijn beweren voor de aanvaarding van zijn benoeming met 
verschillende vooraanstaande Nederlanders gepleegde over
leg, en dat daargelaten de vraag wat van dat overleg werke
lijk is bewezen, de hem gegeven adviezen niet eensluidend, 
maar juist verschillend waren en zij de verantwoordelijkheid 
van Ir. Dubois voor eigen daden allerminst zouden hebben 
kunnen en konden opheffen, . . . dat die verantwoordelijkheid 
vooral zeer groot was door het feit, dat de functie waarin Ir. 
Dubois in December 1940 benoemd werd, een tot dat tijdstip 
in Nederland onbekende en in het Nederlandsche radiobestel 
nieuwe en belangrijke functie was, en door het tijdstip, waar
op de benoeming plaatsvond, n.l. toen Nederland een half 
jaar bezet was en op elk gebied stelling tegen den usurpator 
diende te worden genomen, zeker op het gebied van de ra
dio. (. . .) Overwegende derhalve, dat de meerderheid der 
Commissie van oordeel is, dat het feit, dat Ir. Dubois de 
functie van 'Gemachtigde voor de Concentratie der Omroep-
vereenigingen' later geheeten 'fgd. Directeur-Generaal van 
den Nederlandschen Omroep' heeft aanvaard, van zoodanigen 
emstigen aard is en Ir. Dubois daardoor in zoo ernstige mate 
is te kort geschoten in het betrachten van de juiste houding 
in verband met de bezetting van Nederland, dat Ir. Dubois, 
zeker in dezen overgangstijd en tijd van gezagscrisis, niet in 
aanmerking dient te komen voor een leidende functie in het 
Nederlandsche Radiobestel; dat zij dit oordeel uitsprekende 
daaraan uitdrukkelijk toevoegt, dat geenszins is gebleken, of 
zou mogen worden beweerd, dat Ir. Dubois een nationaal-
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socialistische of daarmede sympathiseerende mentaliteit ooit 
heeft bezeten, en die blaam op Ir. Dubois niet kan of mag 
worden geworpen.'180 

Op grond van de rapporten van de commissie-Drost kwam 
minister Gielen in september 1947(1) t o t ^6 uitspraak dat Du
bois door de regering niet aanvaard kon worden 'als leidende 
functionaris in het Nederlandse radiobestel'. Speet daartoe wel 
'zuiver' werd bevonden en ten aanzien van Vogt — deze was in
middels technisch commissaris van de NRU — 'de beoordeling' 
zou worden aangehouden.181 De minister moest dat laatste wel 
doen, omdat tegen Vogt inmiddels een gerechtelijk onderzoek 
liep naar zijn handelingen en gedragingen als AVRO-directeur 
tijdens de bezetting. Eerst nadat hij begin 1948 door het Bij
zonder Gerechtshof te Amsterdam onvoorwaardelijk buiten ver
volging werd gesteld, nam minister Gielen de positieve uit
spraak van de commissie-Drost over.182 

Zou hij iets onbillijks hebben bespeurd in de uitsluiting van 
Dubois tegenover het gunstige 'vonnis' voor Speet en Vogt, dat 
Gielen deed besluiten de commissie-Drost medio maart '48 op
nieuw over eerstgenoemde te raadplegen? Wij willen zekere 
rechtvaardigheidsoverwegingen bij de bewindsman geenszins 
uitsluiten, maar menen toch dat de ware reden van omroeppoli
tieke aard was. Zo kwam de commissie een maand later al met 
de simpele mededeling, dat de meerderheid die indertijd vol
strekt negatief over Dubois' gedragingen geoordeeld had, thans 
van mening was veranderd. De motieven op grond waarvan die 
meerderheid tot een veroordeling was gekomen, bleken door een 
verklaring van Taubert183 hun kracht verloren te hebben. Die 
verklaring had volgens de commissie het 'bewijs' geleverd van 
de juistheid van door Dubois gestelde feiten. Dubois zou zijn 
benoeming tot gemachtigde 'met aarzeling' hebben aanvaard en 
had hiertoe eerst besloten na raadpleging van de heren Van 
Royen184 en Van Poelje.185 Uit Tauberts verklaring bleek 
volgens de commissie thans ook zonneklaar, dat Dubois 'vrij
wel onmiddellijk ontslag heeft genomen' toen de door hem ge
stelde voorwaarden (behoud van de vrijheid van godsdienst in 
de radio, geen uitzendingen tegen het koninklijk huis of de 
joden, noch nationaal-socialistische radiopropaganda) niet wer
den nageleefd.186 

In het vierde en vijfde hoofdstuk van deze studie werden het 
beleid en de houding van Dubois al uitdrukkelijk aan de orde 
gesteld. In verband met Tauberts verklaring willen wij hier en
kele bevindingen waartoe wij op grond van ons onderzoek zijn 
gekomen, nog eens in de herinnering terugroepen. In de eerste 
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plaats concludeerden wij, dat Dubois inderdaad enkele personen 
heeft geraadpleegd, maar deze raadpleging moet hebben plaats
gevonden met het oog op het aanbod van de bezetter hem tot 
directeur-generaal van een nieuwe (staats)omroep te benoemen, 
welk aanbod hij begin augustus 1940 had gekregen en er, al
thans naar buiten toe, nog geen sprake was van de oprichting 
van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten met aan 
het hoofd de NSB'ers Goedewaagen en Van der Vegte, welke 
laatste zich als raadadviseur speciaal met de radio zou gaan be
moeien. Tenslotte hebben wij met velerlei feitenmateriaal de 
ontwikkeling van de radio in nationaal-socialistische geest -
ook en vooral als propagandamedium - geschetst. Die ontwikke
ling kwam pas goed op gang toen Dubois als 'gemachtigde' het 
Centraal Bureau voor den Omroep onder zijn hoede kreeg en 
hij dit apparaat uitbouwde tot de voorloper van de Nederland-
sche Omroep, het genazificeerde staatsomroepbedrijf, waarvan 
diezelfde Dubois bijna twee maanden lang 'fungerend directeur-
generaal' zou zijn. 
Met deze korte uitwijding over Tauberts verklaring hebben wij 
aan willen tonen, dat de commissie-Drost pour besoin de la 
cause tot haar gewijzigde oordeel was gekomen. De minister 
moest immers rugdekking gegeven worden om zijn eerdere uit
spraak over Dubois in gunstige zin te kunnen herzien. Enkele 
weken later werd Dubois alsnog als 'leidende functionaris in het 
radiobestel' aanvaardbaar geacht.187 De reden waarom een gun
stige uitspraak thans wel mogelijk was lag ongetwijfeld in het 
feit, dat inmiddels de 'leidende functies' in de omroep al ver
deeld waren. De omroeporganisaties hadden zich al weer lang 
en breed kunnen nestelen in een radiobestel waarin voor voor
standers van een nationale omroep geen plaats was. 

Ofschoon aan al hun voorwaarden tegemoet was gekomen en 
op 1 maart 1947 het nieuwe overgangsbestel in de praktijk ging 
functioneren volgens het patroon dat de Federatie al tijdens de 
bezetting ontworpen had, waren er toch nog twee sectoren van 
de radio die aan de invloedssfeer van de particuliere omroepen 
onttrokken waren. In die twee sectoren - de regionale omroep 
en de Nederlandse wereldomroep — had de vernieuwingsbewe
ging wel effect gesorteerd. 
De regionale omroep, die in april 1945 ontstond, was een nieuw 
verschijnsel in ons land. Herrijzend Nederland zond vanuit 
Eindhoven uit, maar de sterkte van de zender was zodanig, dat 
alleen het bevrijde zuiden van ons land en - in geringere mate 
- het westen van Nederland bestreken werden. In het noorden 
ontstond hierdoor behoefte aan een eigen uitzendmogelijkheid. 
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Het Militair Gezag kon daarin voorzien door via de mobiele 
steunzender Hoogezand dagelijks ongeveer één uur speciale pro
gramma's voor de bewoners van de noordelijke provincies uit te 
zenden (Omroep Programma Militair Commando) Deze noor
delijke omroep werd in januari 1946 door minister-president 
Schermerhorn omgezet m de Regionale Omroep Noord (RON) 
voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, die zich 
in hoofdzaak beperkte tot het uitzenden van streek-eigen pro
gramma's Daartoe werd het programma van Hilversum, dat 
door de zender Hoogezand gerelayeerd werd, onderbroken In 
november '45 had Schermerhorn Herrijzend Nederland verzocht 
op korte termijn de totstandkoming te bevorderen van een re
gionale omroep in de provincie Limburg Vlak voor Kerstmis 
van dat jaar kwam de Regionale Omroep Zuid (ROZ) via de 
steunzender Beek in bedrijf Beide regionale omroepen moesten, 
aldus een ministeriele richtlijn, 'een uitingsmiddel (zijn) voor de 
gewestelijke volkscultuur en voor de voorlichting op dat gebied 
van de regionale maatschappelijke problemen, voorzover daar
aan door de Omroep m Hilversum met voldoende aandacht kan 
worden besteed' Ten einde te waarborgen, dat m de program
ma's der regionale omroepen 'in de door die omroepen bediende 
streken voorkomende stroomingen op cultureel gebied tot uiting 
komen', zou de regering programma-adviesraden instellen Bij 
de oprichting van de NRU werden de twee bestaande regionale 
omroepen als zelfstandige stichtingen daarin ondergebracht1 θ 9 

Ook de oprichting van een Nederlandse wereldomroep was 
tot stand gekomen zonder dat de omroepen bij de verzorging 
van dezie uitzendingen betrokken werden Voor de oorlog al 
hadden zij getracht te bereiken, dat de wereldomroep werd in
gericht volgens de maatstaven van de zendtijdverdeling die voor 
de binnenlandse omroep golden Zij waren daar via de Contact-
Commissie voor de Werelduitzendingen ook vrijwel in geslaagd, 
toen het uitbreken van de oorlog met alleen de uitvoering van 
dit plan maar ook het nauw daaraan verbonden financierings
systeem van de verplichte luisterbijdrage in de war stuurde. 
Evenals dat met de regionale omroep het geval was ontstond de 
wereldomroep onder het regime van het Militair Gezag, eenvou
digweg doordat Herrijzend Nederland op 13 oktober 1945 het 
eerste programma de wereld m zond 1 8 e De stimulans hiertoe 
ging uit van de man wie het met aan initiatieven ontbrak en 
die in Engeland al met deze uitzendingen ervaring had opge
daan H J van den Broek In augustus '46 was hij door Kesper, 
voorzitter van de stichting Radio Nederland in den Overgangs
tijd, tot directeur van de wereldomroep benoemd en toen al 
stond het vast, dat die wereldomroep een aparte afdeling van 
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Radio Nederland zou worden. De vier grote omroeporganisaties, 
zich beroepend op het rapport van de eerder genoemde Contact-
Commissie, hebben tevergeefs hiertegen geprotesteerd.1*0 Van 
den Broek wist te bereiken, dat bij de oprichting van de Neder
landse Radio Unie de binnenlandse omroep en de wereldomroep 
geheel gescheiden werden. Voortaan zou de wereldomroep ver
zorgd worden door een zelfstandige stichting Radio Nederland 
Wereldomroep die geheel losstaande van de NRU zou opereren 
en waarvan het bestuur door de minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen 'met inachtneming van de voornaamste 
geestelijke en maatschappelijke stromingen in Nederland' zou 
worden benoemd. De stichting Radio Nederland Wereldomroep 
werd op 15 april 1947 opgericht en kon anderhalve maand later, 
op 1 juni, officieel met haar uitzendingen beginnen.191 
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Slotbeschouwing 

Wanneer wij een kwart eeuw omroepgeschiedenis overzien, dan 
dient als eerste algemene conclusie naar voren te worden ge
bracht dat in de ontwikkeling van het Nederlandse omroepbe
stel het grondstramien ongewijzigd is gebleven. Er zijn enkele 
uitzonderingen in deze ontwikkeling aan te wijzen die deze con
statering bevestigen. Dat is in de eerste plaats de periode van 
de Nederlandsche Omroep, de genazificeerde staatsradio onder 
Duitse bezetting. Wij hebben uitvoerig aangetoond dat de op
richting van deze organisatie onder abnormale omstandigheden, 
niet onder auspiciën van de wettige Nederlandse regering en 
buiten de democratische spelregels om, geschiedde. In de tweede 
plaats en nauw met de bezettingstijd verband houdend is de 
overgangstijd na de bevrijding (de tweede omroepfase), toen 
de Nederlandse regering in staat was te voorzien in een rege
ling voor de omroep en zij de stichting Radio Nederland in den 
Overgangstijd in het leven riep. In deze periode geldt de uitzon
dering nog maar ten dele, omdat de vooroorlogse omroepen uit
drukkelijk als zelfstandige organisaties bij de stichting Radio 
Nederland betrokken waren en door hun vetorecht in feite een 
sterke positie in het overgangsbestel innamen. Toen Schermer
hom en Van der Leeuw deze eis van de vier grote omroepen ac
cepteerden, werd in feite de bedoeling die achter de oprichting 
van de stichting stak wezenlijk doorkruist of, om het met Scher-
merhorns eigen woorden te zeggen: 'Het eerste na-oorlogse ka
binet (is) helaas op 8 November 1945 ten aanzien van de radio 
ontrouw geworden aan zijn eigen ideaal der vernieuwing.'1 

Deze eerste conclusie leidt ons tot een tweede in het oog sprin
gende constatering en wel deze, dat in de vijfentwintig jaar om-
roephistorie die wij beschreven alle initiatieven die een aantas
ting van de autonomie van de particuliere omroeporganisaties 
betekenden stuk liepen op het in de omroep aanwezige krach
tenveld. Organisatorische veranderingen die dit principe zouden 
ondermijnen kregen daarom geen kans, of zij nu vanuit het 
omroepbestel zelf — waar immers geen algehele instemming met 
de organisatorische opzet van dat bestel heerste - of van bui
tenaf, ingegeven door de kritiek die er in de maatschappij op het 
functioneren van de omroep bestond, werden voorgesteld. In 
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deze studie heeft dit aspect op de voorgrond gestaan en onze 
analyse daarvan leverde een veelzijdig beeld op. 
Voor de oorlog wordt dat beeld bepaald door de strijd die de 
vier grote omroepen onderling om de macht in het bestel voer
den, een beeld dat door de aspiraties van de AVRO gedomineerd 
wordt, totdat in de tweede helft van de jaren dertig de rijen ge
sloten werden en er - zij het aarzelend en met de nodige res
tricties - tussen de vier grote organisaties een vorm van sa
menwerking tot stand kwam in het Centraal Bureau voor den 
Omroep. De weg daartoe werd door de van overheidswege op
gerichte NOZEMA vrijgemaakt. De AVRO legde zich bij de be
staande verhoudingen in de omroep, die op basis van de radio-
wet van 1928 - in feite was dat een aanvulling van de Tele
graaf- en Telefoonwet van 1904 — en van het Zendtijdbesluit 
bestonden, neer. Dat de VPRO niet in deze samenwerking be
trokken werd, evenmin als later bij de Federatie van Om-
roepvereenigingen, ligt voor de hand. Deze 'bijzondere' om
roepvereniging legde voortdurend getuigenis af van haar ge
loof in een nationale omroep en handelde daar ook naar: 
haar programma's bewogen zich slechts op het terrein van 
de godsdienst en nauw daarmee verband houdende onder
werpen. Kortom, de VPRO stond in zijn opvatting over de 
inrichting van het omroepbestel diametraal tegenover zijn 
zusterorganisaties, niet alleen tegenover KRO, NCRV en VARA, 
maar ook tegenover de nationale omroep-aspiraties koeste
rende AVRO. Die aspiraties vonden bij de VPRO geen 
steun, omdat de AVRO - ondanks haar beweringen van het 
tegendeel - niet als een 'neutrale' omroep werd beschouwd. De 
AVRO hoorde in de ogen van die tijd thuis in het liberale kamp 
en met de schoolstrijd nog op de achtergrond was het onmoge
lijk een organisatie met een dergelijk etiket tot zoiets wezenlijks 
als een nationale, het gehele volk representerende, omroep te 
promoveren. Het wezenlijke karakter van de vooroorlogse 
band tussen de vier grote omroepen was er dan ook een van ge
zamenlijke belangenbehartiging - in wezen op instandhouding 
van het bestaande private omroepbestel gericht - toen zich di
rect en indirect belangrijke invloeden en problemen van buiten
af deden gevoelen, zoals de financiering van de radio, de we
reldomroep, de activiteiten van het 'driemanschap' Gerbrandy, 
Enserinck en Dubois en in het algemeen de kritiek op de 'hok
jesgeest', de geslotenheid van wat wij nu het verzuilde omroep
bestel noemen. 
Ondanks wrijvingen tussen de omroeporganisaties, persoonlijke 
aspiraties van leidende personen in de Hilversumse omroepwe
reld en mede onder invloed van een opportunistisch streven de 

256 



eigen omroeporganisatie overeind te houden, hebben de vier 
grote omroepen — die daarbij ook de VPRO betrokken - in het 
begin van de Duitse bezetting getracht uiteindelijk gezamenlijk 
een antwoord te geven op de grootste bedreiging van buitenaf 
die het omroepbestel zelf fundamenteel betrof. Dat antwoord 
was overigens vaag en de omroepen liepen daarmee achter de 
ontwikkelingen aan. De bezetter had inmiddels met zijn natio
naal-socialistische handlangers zijn plannen klaar, de Neder-
landsche Omroep werd opgericht en het leek of het vooroorlog
se bestel voorgoed had afgedaan. Toch heeft de oprichting van 
de Nederlandsche Omroep slechts relatieve betekenis gehad voor 
de verdere ontwikkeling van het omroepbestel. Nog tijdens de 
bezetting werden er weliswaar initiatieven genomen om na de 
oorlog tot een nationale omroep te komen, maar omdat die ini
tiatieven uitgingen van personen in en rond de genazificeerde 
staatsomroep en de organisatorische opzet van de Nederland
sche Omroep voor hun plannen zo ongeveer model stond, was 
de kans op een doorbraak, op verwerkelijking van die ideeën 
ongunstig. Wel brachten deze initiatieven bij enkele leidende 
omroepfiguren en vooroorlogse politici een reactie teweeg, zodat 
toen al in feite de strijd om herstel of vernieuwing ontstond. 
Maar die strijd werd pas werkelijk gevoerd en kreeg een veel 
bredere context en diepere betekenis toen het ging om restaura
tie of doorbraak in het maatschappelijke, politieke en gees
telijke leven van ons bevrijde land en volk. Juist toen kregen de 
omroeporganisaties die naar rechtsherstel streefden te maken met 
ideeën en concepties over de inrichting van het omroepbestel die 
diametraal tegenover hun belangen stonden. Radio Nederland in 
den Overgangstijd was bedoeld om die ideeën over een nationa
le omroep gestalte te geven. Het antwoord van de vier grote 
omroeporganisaties op deze dreiging kwam in november '45 
toen zij - overigens na enige onderlinge verdeeldheid — met 
hun verorecht een voorwaarde stelden die een doeltreffend func
tioneren van Radio Nederland ten enenmale onmogelijk maak
te. Wij zien hierin en in het feit dat de grote omroepen later in 
en buiten de stichting niets hebben nagelaten om de mislukking 
van het experiment te bewerkstelligen, een bewijs dat zij het 
waren die in beslissende mate de vooroorlogse omroepstructuur 
hebben weten te herstellen. Uiteraard verkeerden zij daarbij in 
de gunstige omstandigheid het kerend getij mee te hebben: de 
'doorbraak' zoals vooral de Nederlandsche Volksbeweging die 
voorstond, liep op een mislukking uit. De bezetting van ons 
land had kennelijk een kortstondige nationale eenheidsroes te
weeggebracht waarin tegenstellingen in het licht van de strijd 
tegen de buitenlandse agressor en diens Nederlandse collabora-
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teurs slechts verbleekten, verdwijnen deden ze echter met. Toch 
is de mislukte doorbraakbeweging met geheel zonder direct ef
fect gebleven In het maatschappehjk-politieke vlak zien we een 
verandering van karakter van de socialistische beweging, beli
chaamd in de PvdA, die zich m vergelijking met de vooroorlogse 
SDAP als een democratisch-sociahstische volkspartij presenteer
de met aanhangers in de meest verschillende milieus, zowel so
ciaal als religieus Op godsdienstig terrein was er de kentering 
in de Nederlands Hervormde Kerk die ertoe heeft bijgedragen 
dat bij vele leden in deze kerk zich een andere visie baanbrak op 
vraagstukken van christendom en staat, politiek en sociaal-eco
nomisch leven 
De geest van vernieuwing blijkt echter aan de omroep geheel 
voorbij te zijn gegaan De geest van samenwerking die tussen 
de omroeporganisaties tijdens de bezetting rijpte, werd inge
geven door dreiging van buitenaf, door initiatieven die in en 
rond de Nederlandsche Omroep tot ontwikkeling kwamen De 
echte wil, met tot samenspraak maar tot samenwerking, ont
brak Kon men het snel eens worden over een gezamenlijk op
treden naar buiten onmiddellijk nadat ons land bevrijd zou zijn, 
in het opstellen van de plannen over de inrichting van het over-
gangsbestel stuitte Oranje bij de Federatie op een muur van 
vooroorlogse belangen Trouwens, dat de Federatie van meet af 
aan heeft willen aansturen op herstel van het vooroorlogse om
roepbestel is duidelijk wanneer men ziet dat de VPRO, die daar 
anders over dacht, buiten de belangenorganisatie die de Fede
ratie toch was, werd gehouden Zelfs de samenspraak had blijk
baar haar grenzen En, zo kan men zich afvragen, in 1947, toen 
de stichting Nederlandse Radio Unie werd opgericht? Die NRU 
was zo ongeveer precies wat de Federatieleden in 1944 al voor 
ogen stond De NRU was vrijwel volledig en uitsluitend het or
gaan van de vier grote omroepen die hun representanten met de 
dagelijkse bedrijfsleiding van de NRU hadden belast Voor het 
algemeen-programma, waarvoor de aanwijzingen uit het Radio
reglement werden gehandhaafd, werd een Programmaraad inge
steld die in de praktijk echter nooit veel heeft betekend Ook de 
verdeling van de zendtijd bleef in grote trekken gelijk aan die 
tussen 1930 en 1940 Kenmerkend was het evenzeer dat de Fede
ratie (zonder de VPRO) na de oprichting van de NRU niet werd 
opgeheven Vanaf het einde van de jaren '50 zou zij zich ontwik
kelen tot een belangrijke pressiegroep die zich teweer stelde 
tegen alles wat als een wezenlijke hervorming of ondermij
ning van het omroepbestel werd beschouwd Aan de volstrekte 
gescheidenheid, zij het met overleg over belangen van de grote 
omroepen gezamenlijk, die tussen de omroeporganisaties al voor 
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de oorlog bestond, deed de NRU niet veel af, werd er althans 
niet door doorbroken. Alleen in technisch opzicht en op andere 
neutrale terreinen, zoals de gezamenlijke aanwending van mu-
ziekbibliotheken en discotheken, koren en orkesten, werd de 
NRU het samenwerkingsorgaan van volstrekt zelfstandige or
ganisaties waarvan de vier grote omroepen - elk met hun veto
recht! - zoals voor de oorlog hun eigen bijdrage leverden aan 
het nationaal- en algemeen-programma dat nu echter onder de 
vlag van de nieuwe stichting de lucht in ging. De rijen waren 
weer gesloten. Het omroepbestel eveneens. 

Eerst twintig jaar later, in 1967, zou de Omroepwet aan het 
Nederlandse omroepbestel enkele geheel nieuwe uitgangspunten 
toevoegen. In de eerste plaats is dat de openheid van het be
stel. Onder bepaalde, wettelijk omschreven voorwaarden kun
nen ook nieuw opgerichte omroeporganisaties zendtijd en daar
mee een plaats in het omroepbestel verwerven. Als tweede be
langrijke element werd in 1967 een wettelijk voorgeschreven 
samenwerking tussen de omroeporganisaties geïntroduceerd, be
lichaamd in de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Tenslot
te moet als derde factor de geheel zelfstandige uitzendtaak van 
de NOS worden genoemd. In dit opzicht kan in het kader van 
onze studie gesteld worden, dat via de NOS gerealiseerd werd 
wat Schermerhom en Van der Leeuw ruim twintig jaar eerder 
met hun compromis in de vorm van de stichting Radio Neder
land voor ogen stond, nl. de integratie van een nationale om
roep in het op particuliere organisaties gebaseerde omroepbestel. 
De NOS heeft immers krachtens de Omroepwet tot taak via radio 
en televisie programma's te verzorgen die hetzij 'ontmoetings
punten' zijn 'voor de geestelijke en maatschappelijke stromin
gen in het volk, ook van die, welke niet door een gerechtigde 
tot het gebruik van zendtijd zijn vertegenwoordigd', dan wel 
zich 'bij uitstek voor een gezamenlijke voorbereiding, samenstel
ling en uitvoering lenen', opdat het programma van de NOS 
met de programma's van de andere omroeporganisaties een 
'evenwichtig totaalbeeld oplevert'. Voordat de Omroepwet in 
1967 tot stand kwam en in mei 1969 in werking trad, was de 
aanloop tot de vernieuwing van het bestel echter al genomen in 
de vorm van het in 1965 geïntroduceerde Overgangsbestel. 
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Summary 

The theme of this book is the struggle which took place in the 
Netherlands with regard to the establishment of the broadcast
ing system. Generally speaking there were two basic principles 
involved in the conflict. On the one hand there was the attempt 
to found a national broadcasting association in the Nether
lands. Although there were various interpretations of how this 
should be done there was agreement that there should be a cen
tral organization, independent of the government, in which the 
diversity of the Dutch people as reflected in its various spiritual 
cultural and philosophical convictions and attributes would find 
its fullest expression in the programmes. In contrast to this 
view of a monopolistic organization was the principle that 
broadcasting should be the responsibility of independent, pri
vate organizations. During the period between 1923—1925 five 
private broadcasting organizations were bom. The first of these 
was the 'Hilversumsche Draadlooze Omroep' (HDO) or Hilver
sum Wireless Broadcasting Association, which was renamed 
several years later the 'Algemeene Vereeniging Radio-Omroep' 
(AVRO), (Independent Radio Broadcasting Association), and 
which called itself national and independent but which generally 
speaking recruited its members from those members of the 
public with a more or less liberal orientation. The next orga
nization was the 'Nederlandsch Christelijke Radio-Vereeniging' 
(NCRV), (Dutch Orthodox Protestant Broadcasting Association), 
which represented the orthodox protestants, followed by the 
'Katholieke Radio Omroep' (KRO), (Catholic Broadcasting As
sociation) for the catholics, the 'Vereeniging van Arbeiders-Ra
dio Amateurs' (VARA), (Socialist Broadcasting Association), 
which originated in the socialist labour movement and the so
cial-democratic labour party and finally, the 'Vrijzinnig-Pro-
testamsche Radio-Omroep' (VPRO), (The Liberal Protestant 
Broadcasting Association), which represented liberal protestants. 
It is not by chance that the principle of private responsibility 
for radio broadcasting has enjoyed a preeminent position pre
cisely in the Netherlands. During the period in which radio was 
still busy outgrowing amateurism, was being discovered as a 
mass medium in the modem sense of the word and was be-
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ginning ω compete with the priming press, Dutch society was 
divided into a number of different political, social and cultural 
groups which were separated from one another philosophically, 
a phenomenon which was later called compartmentalization. In 
this climate the responsibility for radio broadcasting was de
manded by various groups in society who were primarily de
sirous of propagating their own principles to the members of 
their group by way of this new medium. Radio served therefore 
as a means of protecting one's own world from outside influen
ces. 
The five private broadcasting organizations which had been set 
up came forward as the representatives of the various currents 
of thought and succeeded in gaining recognition as such by the 
Government. This attribute of the Netherlands broadcasting 
system continued to evolve after the system had received a 
clearly legal framework [in 1930] by way of several important 
governmental decrees. Two aspects, which have a reciprocal in
fluence on one another in many cases, are essential to an under
standing of this phenomenon. On the one hand there are the re
lationships between the independent broadcasting organizations 
within that system and, on the other hand, the influences 
from outside the circle of broadcasting organizations, in as far 
as they were directly or indirectly designed to bring about 
changes in the organizational structure of the broadcasting sys
tem. 

An important change in that structure then took place, less than 
a year after the Netherlands were occupied by the Germans : the 
'Nederlandsche Omroep' (the Netherlands Broadcasting Corpo
ration) was established, in March 1941. The way in which the 
previously existing broadcasting system was liquidated as well 
as the background of the establishment of the 'Nederlandsche 
Omroep' are discussed in great detail in this study, within the 
framework of the active and the passive role played by the 
broadcasting organizations in this connection. After a discussion 
of the various Dutch and German proposals made, and the ideas 
on a more or less far-reaching concentration of the broadcasting 
system as well as the measures which were finally taken to 
achieve this objective, an analysis is made of two aspects of the 
role played by the broadcasting organizations subsequent to the 
establishment of the 'Nederlandsche Omroep'. The first aspect 
concerns the cooperation continually given by the two religious 
broadcasting organizations - though they had a different orga
nizational structure at the time - to the religious broadcasts 
transmitted within the framework of the national radio which 
was controlled by the Nazi authorities. The other deals with all 

261 



the broadcasting organizations which, as a matter of record, 
permitted their programme magazines to continue to be pu
blished after the organizations no longer engaged in any kind of 
independent broadcasting activities. By the time that the pro
gramme magazines of the broadcasting organizations also ceased 
publication on ist January 1942, the 'Nederlandsche Omroep' 
had obtained a monopolistic position in every area of the broad
casting system and the role of the broadcasting organizations 
had officially become a thing of the past. 
Shortly thereafter, however, discussions began between the four 
major broadcasting organizations, the AVRO, the KRO, the 
NCRV and the VARA, with a view to re-establishing the pre
war broadcasting system as soon as the country was liberated 
from the Germans. Within the fifth broadcasting association, 
the VPRO, similar efforts could be witnessed but they were 
undertaken with the objective of establishing a national broad
casting organization after the war. Finally, all these discus
sions and activities are placed in this book within the wider 
context of the post-war movement which hoped to bring about 
the socio-political, spiritual and cultural unity of Dutch society. 
The study ends in 1947 when the pre-war rights of the private 
broadcasting organizations were restored. In the end, the main 
lines of the Dutch broadcasting system remained intact through
out the flow of events affecting it during the quarter of a cen
tury of its existence which is covered in this book. 
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Bronnen 

Gedrukte bronnen 

Jaarverslagen van de Radioraad, de Algemeen Programma Com
missie (APC), de Radio-Omroep Controle-Commissie (ROCC) 
en de Indie Programma Commissie (IPC) over de periode 1929/ 
1930 tot en met 1940 en de jaarverslagen van de Radioraad 
over 1946 en 1947. De programmabladen van de omroeporga
nisaties: Katholieke Radio Gids (KRO), Omroepgids (NCRV), 
Radiobode (AVRO), Radiogids (VARA) en Vrije Geluiden 
(VPRO). De jaarverslagen van de PTT over de periode 1940 tot 
en met 1946. Het Verordeningenblad voor het bezette Neder-
landsche gebied, 1940-1945. De verslagen van de Parlementaire 
Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 (7 delen). Publi
catieblad van het Militair Gezag, 19 sept. 1944 - 2 maart 1946. 

Archieven 

In de noten van dit boek zijn de archieven afgekort. De ge
bruikte afkortingen zijn in dit bronnenoverzicht tussen () 
geplaatst. Bij het archief van de Radioraad, het RTP-archief 
en het archief van de Nederlandsche Omroep (tenzij anders 
vermeld) heeft het eerste nummer achter de archiefaandui
ding betrekking op het nummer van de archiefdoos; het twee
de en eventueel derde nummer — achter het (eerste) liggend 
streepje - heeft (hebben) betrekking op het dossiernummer. 
Indien slechts één nummer is vermeld slaat dit dus op het 
doosnummer. Bij alle andere archieven verwijst het nummer 
na de archiefaanduiding naar het dossiernummer. De num
mers achter de archiefaanduiding VK hebben de volgende be
tekenis: het eerste nummer heeft betrekking op de portefeuil
le, het tweede (achter het liggend streepje) op het dossier. 

- Archief van de Radioraad (RR) over de periode 1929 tot en 
met 1940 en over het jaar 1946. In dit archief bevindt zich ook 
de particuliere radiocollectie van prof. mr. P. S. Gerbrandy die 
van 1937 tot 1958 voorzitter van dit adviescollege van de rege
ring was. Het archief is niet geïnventariseerd en bevindt zich 
bij het ministerie van CRM. 
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- Collectie J. W. de Vries (Coll. DV) over de periode 1929 tot 
1962. J. W. de Vries was gedurende deze periode lid van de 
Radioraad. Deze collectie ontving de auteur van dit boek van 
A. M. van den Boogaart, opvolger van J. W. de Vries als lid 
van de Radioraad. De collectie is door de auteur globaal geïn
ventariseerd en overgedragen aan het archiefdepot van het mi
nisterie van CRM. 
- Archief van de afdeling Radio en Radiodistributie van het 
hoofdbestuur der PTT (OW) over de periode 1919-1941. Dit 
geïnventariseerde archief werd in 1946 door het directoraat-
generaal van het staatsbedrijf der PTT, welk bedrijf tot juni 
1933 onder het ministerie van Waterstaat en daarna onder het 
departement van Binnenlandse Zaken ressorteerde, overgedragen 
aan het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
toen minister prof. dr. G. van der Leeuw met het omroepbeleid 
belast werd. De archivalia die op de technische kant van de om
roep betrekking hebben zijn onder beheer van de PTT gebleven. 
Het zogenoemde culturele gedeelte van het oorspronkelijke ar
chiefbestand bevindt zich thans bij het ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen, Het archief bevat ook een groot aantal op 
de vooroorlogse omroep betrekking hebbende kranteknipsels. 
- Historisch archief van de directie Radio Televisie en Pers van 
het ministerie van CRM (RTP/RTP Radio). Dit archief, dat 
slechts globaal geïnventariseerd is en de periode 1945-1960 be
slaat, is in twee delen gesplitst. De criteria op grond waarvan 
deze splitsing werd aangebracht zijn niet duidelijk; vermoedelijk 
werden uit praktische overwegingen bepaalde dossiers eerder 
dan andere naar het archiefdepot overgebracht, omdat de in
houd niet meer voor de directe beleidsvoering relevant was. Het 
archief bevindt zich bij het ministerie van CRM. 
- Van het AVRO-archief is, volgens mededeling van de be-
stuurssecretaresse van deze omroepvereniging, het gedeelte over 
de beginperiode van de bezetting verloren gegaan. Het AVRO-
archief bevat belangrijke archivalia over de periode 1944-1950 
van de Federatie van Omroepvereenigingen, waarvan AVRO-
directeur W. Vogt secretaris was. Bij bouwwerkzaamheden is 
dit archief, dat niet geïnventariseerd is, ten gevolge van water
schade voor een groot gedeelte verloren gegaan (overigens na
dat wij het geraadpleegd hadden). 
- Van het archief van de KRO hebben wij de dossiers met de 
bestuursnotulen 1936-1940 en de jaarverslagen 1932-1936 ge
raadpleegd; verder archivalia uit 1940/1941, т.п. over de li
quidatie van de KRO en de Katholieke Radio Gids. Daarnaast 
werd de Collectie-KRO, die bij het Rijksinstituut voor Oorlogs
documentatie te Amsterdam aanwezig is, bestudeerd. Deze geçn-
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ventariseerde collectie omvat archivalia betreffende de stichting 
Katholieke Radio Omroep over de jaren 1933-1940 en 1945. Bij 
het ROD hebben wij eveneens de Collectie P. A. M. Speet be
studeerd. Deze collectie (Doc. I-1620) bestaat uit afschriften en 
fotocopieën van correspondentie van P. A. M. Speet, directeur 
van de KRO, vnl. betreffende mr. G. Bosman, mei 1940 - dec. 
1940. 
Het archief van de NCRV tot mei 1940 is voor een groot ge
deelte tijdens de oorlogshandelingen in de meidagen van '40 
door brand verloren gegaan. Na de bezetting is dit archiefge
deelte weer enigszins opgebouwd door verwerving van bij der
den nog bewaard gebleven documenten. Uit het NCRV-archief 
hebben wij т . п . de bestuursnotulen bestudeerd: de verslagen 
van de vergaderingen van de Raad van Vier over de periode 
1927-1931, idem van het algemeen bestuur (april 1935 - april 
1941 en aug. 1945 - jan. 1947), idem van het moderamen over 
de jaren 1938 tot en met 1940 en van dec. 1946 - febr. 1947. 
idem van het dagelijks bestuur van 1939 tot en met 1940. Ver
der dient afzonderlijk vermeld te worden de documentatie over 
de kwestie van de radiokerkdiensten binnen het verband van de 
NCRV en de zendtijdaanvrage van de NHRO over de periode 
1939-1940, alsmede diverse kranteartikelen die in het NCRV-
archief aanwezig zijn. 
Over de vooroorlogse geschiedenis van de VARA hebben wij 
ons kunnen oriënteren aan de hand van een ons ter inzage ge
geven manuscript van N. Tj. Swierstra, oud-hoofdbestuurslid 
van de VARA. Dit manuscript verscheen in 1975 ter gelegen
heid van het 50-jarig bestaan van de VARA in gestencilde 
vorm en in een beperkte, niet voor de handel bestemde oplage. 
De titel van deze studie luidt Geboorte en opkomst van de 
VARA. Over de oorlogsjaren is bij de VARA weinig en voor 
onze studie minder relevant materiaal bewaard gebleven. Over 
het eerste oorlogsjaar 1940 bezit het ROD de Collectie VARA 
(Doe. II-8i8a en b). 
Volgens mededeling van de oud-bestuurssecretaresse van de 
VPRO en voormalig secretaresse van de Centrale Commissie 
voor het Vrijzinnig Protestantisme werd in 1941 het archief 
van de VPRO ter beveiliging overgebracht naar een ministerie 
in 's Gravenhage; welk departement dit was, is niet bekend. Dit 
archief is na de oorlog niet teruggevonden. Van de Centrale 
Commissie hebben wij de daar nog aanwezige archivalia van 
de VPRO uit 1940/1941 ter inzage ontvangen (Archief CCVP). 
- Archivalia betreffende het Centraal Bureau voor den Omroep 
in Nederland. Van de thans nog bestaande Federatie van Om
roepverenigingen hebben wij ter inzage gekregen de bestuurs-
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stukken (correspondentie en notulen) over de periode 29 juli 
1940 tot en met 14 november 1940. Bij het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie zijn in de Collectie Centraal Bureau voor 
den Omroep (Doe. II-135) aanwezig de notulen van de verga
dering van het Centraal Bureau over de periode 4 sept. 1940 
tot en met 24 dec. 1940 en correspondentie van 25 juli 1940 
tot en met 27 november 1940. Ook in het archief van de KRO 
(nr. 061.03) bevinden zich notulen van vergaderingen van het 
Centraal Bureau en wel over de periode 19 jan. 1939 tot en met 
17 nov. 1940. 
- Collectie-Dubois (CD). De voormalige secretaresse van ir. A. 
Dubois (van 1935 tot 1941 was Dubois directeur van de Ne-
derlandsche Omroep Zender Maatschappij, van 1 dec. 1940 tot 
medio maart 1941 Gemachtigde voor de concentratie der om-
roepvereenigingen en tot 1 mei 1941 'fungerend' directeur-ge
neraal van de Nederlandsche Omroep), mej. M. Bordes, heeft 
in de loop der tijd vele gegevens van en over Dubois - meestal 
in de vorm van afschriften van correspondentie en uittreksels 
van en passages uit notulen en nota's - met name over en in 
relatie met de naoorlogse zuivering van Dubois verzameld. Haar 
collectie heeft zij (veelal in fotocopie) aan het ROD en aan de 
auteur van dit boek afgestaan. De Collectie-Dubois omvat de 
periode 1939-1946 en is bij het ROD geregistreerd onder nr. 
Doe. I-378A, mappen a, b en c, waarin zich ook uitvoerige toe
lichtingen op deze verzameling bevinden in brieven van mej. 
Bordes aan de directeur van het Rijksinstituut. 
— Van het archief van het Aartsbisdom Utrecht (AAU) werden 
de notulen van de bisschoppenvergaderingen over de periode 
1938-1948 geraadpleegd; verder het dossier KRO 1924-1926 en 
de dossiers Radio/KRO nr. 1 (1925-1930), nr. 2 (1931-1935), 
n r · 3 ( I936-i939)/ nr· 1 (1940-1941), nr. 2 (1942-1944) en nr. 
3 (1945-1946), alsmede het dossier Radio UND A/Pa ter Dito nr. 
1 (1948-1955). Deze dossiers zijn niet geïnventariseerd. 
— Archief van het bureau Radio-omroep van de afdeling Radio-
en Filmzaken van het departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten (VK). Dit archief, dat zich bij het ROD bevindt, be
slaat de periode november 1940 — dus vanaf de oprichting van 
het departement van Volksvoorlichting en Kunsten (afgekort: 
DVK) - tot en met 1944. Het is niet geïnventariseerd. 
- Collectie W. L. Z. van der Vegte. Ir. Van der Vegte werd 
vrijwel direct na de oprichting van het DVK tot raadadviseur 
bij dit ministerie benoemd, in welke functie hij speciaal belast 
werd met het radiobeleid. Vanaf midden december 1940 tot aan 
het eind van die maand was hij voorzitter van de Radioraad. 
Per 1 januari 1942 werd Van der Vegte benoemd tot directeur-
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generaal van de PTT. Het gedeelte van de (geïnventariseerde) 
Collectie Van der Vegte, dat op de periode ι dec. 1940 tot 1 
jan. 1942 betrekking heeft, werd door ons bestudeerd. De col
lectie is aanwezig bij het ROD onder nr. Doc. I-1745. 
- Archici van het Generalkommissariat zur besonderen Ver
wendung, afdeling Rundfunk/Rundfunkbetreuungsstelle (GKzb 
V), over de periode (mei) 1940-1944. Dit archief is geïnventari
seerd; het bevindt zich bij het ROD. 
- Archief van de rijksradio De Nederlandsche Cmroep (NO), 
1941-1945, niet geïnventariseerd (ongeveer 350 archiefdozen, 
waarvan er ruim 200 genummerd zijn), aanwezig bij het ROD. 
- Collectie-Broeksz, niet geïnventariseerd, aanwezig bij het 
ROD onder nr. Doe. II-65oa en b. 
- Processen-verbaal Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam van 
verhoren in het onderzoek contra W. Vogt, ROD Doc. I-1814. 
- Collectie De Gaay Fortman (Coll. DGF), vice-voorzitter, 
waarnemend voorzitter van de Radioraad, 1940-1941, ROD. 
- Collectie Koos Vorrink (Coll. Vorrink), map ie pers en radio, 
ROD. 
- Londense archieven, Collectie 233/L-30, Studiegroep voor Re
constructieproblemen, 1943, ROD. 
- Archief Ministeriële Commissie Terugkeer Nederland, doss. 
2a-d en 4d, maart 1943 - juni 1944, ROD. 
- Ministerie van Buitenlandse Zaken, Londens archief 1940-
1945, aanwezig bij het Algemeen Rijksarchief (afgekort: ARA). 
- Archief van het departement voor Algemeene Oorlogvoering 
van het Koninkrijk, Kabinet van de Minister-President, 1940-
1945, ARA. 
- Archief Ministerraad, notulen van de vergaderingen van de 
Raad van Ministers, 1922-1940, ARA. 
- Archief van het Militair Gezag, sectie Voorlichting Radio 
Pers, subsectie Radio, Herrijzend Nederland, ARA. 

Afkortingen van de bronnen 

RR : archief van de Radioraad 
Coll. DV : collectie J. W. de Vries 
OW : archief van de afdeling Radio en Radiodistri

butie van het hoofdbestuur der PTT 
RTP/RTP Radio : historisch archief van de directie Radio, Tele

visie en Pers van het ministerie van CRM 
CCVP : archief van de Centrale Commissie voor het 

Vrijzinnig Protestantisme 
CD : collectie Dubois 
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AAU : archief van het Aartsbisdom Utrecht 
VK : archief van het bureau Radio-omroep van de 

afdeling Radio- en Filmzaken van het depar
tement van Volksvoorlichting en Kunsten 

GKzbV : archief van de afdeling Rundfvmk/Rundfunk-
betreuungsstelle van het Generalkommissariat 
zur besonderen Verwendung van het Rijks-
commissariaat Nederland 

NO : archief van de rijksradio De Nederlandsche 
Omroep 

Coll. DGF : collectie De Gaay Fortman 
BG : processen-verbaal van het Bijzonder Gerechts

hof te Amsterdam 
ARA : Algemeen Rijksarchief 
ROD : Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 
DG : directeur-generaal 
DG NO : directeur-generaal van de Nederlandsche Om

roep 
SG : secretaris-generaal 
SG VK : secretaris-generaal van het departement van 

Volksvoorlichting en Kunsten 
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KRO. 

24. Beknopt overzicht van hetgeen in zake het 'broadcasting'-
vraagstuk reeds is geschied; J. de Boer, op. cit., p. 60-61. 

25. Gegevens ontleend aan het doss. Radio 1924-1926, AAU. 
26. P. J. Oud Het jongste verleden. Parlementaire geschiede

nis van Nederland, Assen 19682, deel III, p. 2. 
27. Schema voor den Nationalen Omroep van mr. A. van der 

Deure aan de minister van Waterstaat, sept. 1925, OW 
69. In de bestaande literatuur wordt van dit plan geen 
melding gemaakt. 
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gen worden gehouden, waarbij de luisteraars die het (ver
plichte) luistergeld hadden betaald, een uit zes leden be
staande omroepcommissie kozen Deze commissie stelde 
met de directeur de programma's vast. De staat diende 
twee zenders te exploiteren een voor de programma's van 
het staatsomroepbedrij f, de andere kon worden verhuurd 
aan personen, verenigingen e d , die via het staatsbedrijf 
tegen betaling van de kostprijs hun programma's zouden 
laten uitzenden. Rapport van den Regeermgs-Commissie 
voor den Nationalen Draadloozen Omroep, bijlage IV, p. 
62-71, zie ook J. de Boer, op. cit, p. 68. 

51. Rapport van den Regeermgs-Commtssie voor den Natio
nalen Draadloozen Omroep, p. 65. 

52. A.v, p. 20. Dit voorstel was afkomstig van mr A. van 
der Deure en pastoor Perqum en in tegenstelling tot zo
veel andere, niet mmder belangrijke, minderheidsstand
punten en -voorstellen expliciet in het rapport opgenomen. 
(Ontleend aan de notulen van de vergadenngen van de 
commissie op 28 nov. 1925 en 21 dec. 1925, OW 74). 

53. Rapport van den Regeermgs-Commisste voor den Natio
nalen Draadloozen Omroep, p. 67. 

54. A.v., p. 21. 
55. A v., p. 22. 
56. Art. 15 van de ontwerp-concessie-overeenkomst, te sluiten 

tussen de Staat der Nederlanden en de η ν. Nationale 
Draadlooze Omroep, a.v., bijlage II, p. 53. 

57. A.v., bijlage IV, p. 64. 
58. Aanvankelijk wilde de commissie - of de opsteller van 

het ontwerp-advies, mr. Van der Deure, wat met geheel 
duidelijk is - zover gaan, dat aan de reeds genoemde 
aandeelhouders van de η v., 'die kunnen worden geacht, 
het gehele volk te vertegenwoordigen', m principe de ex
ploitatie van eigen zenders zou worden toegestaan. 'Is er 
nu een groep, welke aan de haar toebedeelde zenduren 
niet genoeg heeft - we denken hier bijvoorbeeld aan de 
uitzending van Kerkdiensten - dan is er mets tegen, deze 
op eigen kosten te laten broadcasten. De oprichting van 

287 



eigen zenders tegenover de vennootschap wordt door deze 
bepaling echter verhinderd.' (Ontleend aan een concept
advies van de commissie, z.d., p. 13, OW 76). 

59. Rapport van den Regeerings-Commissie voor den Natio
nalen Draadloozen Omroep, art. 16 van de ontwerp-con-
cessie-overeenkomst, bijlage II, p. 53. 

60. P. J. Oud, op. cit., deel III, p. 83. 
61. J. de Boer, op. cit., p. 73-74. 
62. De radio - in het begin nog uitsluitend beperkt tot het 

draadloos overbrengen van seinen - had steeds een on
derdeel van de Telegraaf- en Telefoonwet gevormd. Van 
1904 tot 1919 luidde het laatste lid van art. 1 van die 
wet: 'Deze wet is eveneens van toepassing op telegrafen 
en telefonen, waarbij de toestellen op de eindpunten niet 
onderling door draden en geleidingen zijn verbonden.' 
Sinds 1919 luidde het laatste lid van art. 1: 'Zoowel in 
dit als in de volgende artikelen zijn onder 'telegrafen' en 
'telefonen' tevens begrepen radiotelegrafen en radiotele
fonen.' (A. A. M. Enserinck, op. cit., p. 63-68). In zijn 
Memorie van Antwoord wees Van der Vegte op de tech
nische overeenkomst tussen het telegraaf- en telefoonver
keer en de radio-omroep als nieuwste ontwikkeling daar
van, waardoor een afzonderlijke wet voor een groot deel 
van haar bepalingen een doublure van de toen geldende 
Telegraaf- en Telefoonwet zou worden. (Memorie van 
Antwoord bij het ontwerp van wet ter aanvulling en wij
ziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, gedrukte 
stukken, zitting 1927-1928 - 77, nr. 2, p. 5). De com-
missie-Ruys de Beerenbrouck was een tegengestelde me
ning toegedaan en bepleitte de totstandkoming van een 
afzonderlijke 'radiowet'. (Rapport van den Regeerings-
Commissie voor den Nationalen Draadloozen Omroep, p. 
35; zie ook A. A. M. Enserinck, op. cit., p. 86-93 en zijn 
artikel Een afzonderlijke Radiowet? in E. P. Weber e.a. 
op. cit., p. 39-42-

63. Memorie van Toelichting op het ontwerp van wet tot 
aanvulling en wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 
1904, gedrukte stukken, zitting 1926-1927 - 353, nr. 3, 
p. 4. 

64. Dit geschiedde bij de behandeling in de Tweede Kamer 
van de Zuiderzeesteunwet van de opvolger van minister 
Van der Vegte, mr. P. J. Reymer. Zie P. J. Oud, op. cit., 
deel IV, p. 97. 

65. Het Algemeen Handelsblad van 22-2-1928 noemde het 
'radiowetje' in een commentaar 'een merkwaardig produkt 
van legislatief onvermogen' (art. De radio en de wet, een 
vrijbrief voor den minister gevraagd). 

66. Voorlopig Verslag over het wetsontwerp tot aanvulling en 
wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, gedruk
te stukken, zitting 1927-1928 - 77, nr. 1, p. 3. 

288 



67- Memorie van Antwoord, a.v., nr. ζ, p. 5. 
68. Wet van 12 mei 1928, Stb. 169, houdende aanvulling en 

wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Sfb. 
7), zoals deze laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij de 
wetvan 31 mei 1923 (Sfb. 233). 

69. De parlementaire behandeling van het wetsontwerp vindt 
men, naast de Kamerstukken, in extenso bij A. J. Fokker 
Geschiedenis van de radio-wetgeving. Wetsontwerp, ge
wisselde stukken en beraadslagingen, alsmede maatregelen 
tot uitvoering, 's Gravenhage 1930. Verder zij verwezen 
naar: P. J. Oud, op. cit., deel III, p. 298-304; A. A. M. 
Enserinck De Nederlandsche radiowetgeving geschiedkun
dig ontwikkeld, p. 74-111; J. de Boer, op. cit., p. 80-90; 
P. S. Gerbrandy Het vraagstuk van den radio-omroep, 
Kampen 1934, p. 13; P. A. Enserinck, op. cit., p. 29-33; 
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J van den Heuvel, op. cit, p. 23. Zie om. ook De Tele
graaf, 1-4-1940, Wereldomroep en radiobelasting, 14-4-
1940, Radiobelasting, 21-4-1940, Radio-ontwerp gewogen 
en te licht bevonden; Algemeen Handelsblad, 20-4-1940, 
Radiocentrales en omroepbijdragen, Haagsche Courant, 
23-4-1940, Een duister wetsontwerp, Mtddelburgsche Cou-
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rant, 23-4-1940, Bezwaren tegen de voorgestelde radiobe
lasting, 24-4-1940, Bezwaren tegen de voorgestelde radio
belasting; De Maasbode, 3-5-1940, Het Radio-wetsont-
werp (deel I) en 4-5-1940 (deel II); Vooruit, 7-5-1940, 
Radio-retributie. 

HOOFDSTUK 2 

1. De Contact Commissie voor de Werelduitzendingen werd 
bij ministeriële beschikking van 6 sept. 1937 ingesteld. 
Zij had tot taak 'richtlijnen aan te geven en regelen te 
ontwerpen, welke als grondslag voor het organiseren en 
het verzorgen van de werelduitzendingen — meer in het 
bijzonder van het economisch gedeelte daarvan — zullen 
kunnen dienen. In deze commissie zaten onder meer ver
tegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Za
ken, bestuursleden van de vier 'algemene' omroeporgani
saties en een vertegenwoordiger van de PHOHI. J. de 
Boer, op. cit., p. 213 e.V.; P. A. Enserinck, op. cit., p. 
184-185. 

2. Wanneer de wereldomroep door de NOZEMA verzorgd 
zou worden, zou de overheid daarin vermoedelijk alle, al
thans in overwegende mate, zeggenschap krijgen, een 
vorm van staatsomroep derhalve die, bij gebleken ge
schiktheid ook weleens tot de binnenlandse omroep zou 
kunnen worden uitgebreid. 

3. Notulen verg. Centraal Bureau voor den Omroep op 6 juli 
1939. Zie voor de vindplaats van de notulen verg. Centr. 
Bur. het bronnenoverzicht in dit boek. 

4. A.V., 19 juni 1939, 6 juli 1939 en 29 sept. 1939. 
5. L. de Jong, op. cit., dl. I, p. 674. 
6. Dat waren de Radioraad, de Radio-Omroep Controle-Com

missie, de Algemeen Programma Commissie, de Indie Pro
gramma Commissie, de Commissie Financiering Omroep, 
de Contact Commissie voor de Werelduitzendingen, de 
Commissie voor den Draadomroep en de NOZEMA. 

7. Volgens mr. A. van der Deure zou Gerbrandy aan het 
aanvaarden van zijn ambt van minister van Justitie de 
voorwaarde hebben gesteld, dat het voorzitterschap der 
verschillende radiocolleges voor hem gereserveerd bleef en 
hij de functie van president van de NOZEMA kon blijven 
bekleden. Minister-president De Geer zou hem dit per
soonlijk gegarandeerd hebben. Notulen Centr. Bur. op 7 
sept. 1939. 

8. De Commissie voor den Draadomroep werd ingesteld bij 
ministeriële beschikking van 27 november 1935, nr. 5, 
en diende te bestuderen 'a. de wijze, waarop de draadom
roep in Nederland het best georganiseerd, beheerd en ge
ëxploiteerd kan worden; b. de regeling en maatregelen 
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van technischen, juridischen en exploitatieven aard, welke, 
hetzij blijvend, hetzij bij wijze van overgang ter zake 
moeten worden getroffen'. Beschikking van de secretaris
generaal van Binnenlandse Zaken van 28 juni 1940, nr. 2, 
tot intrekking van de beschikking van 27 november 1935, 
OW 611; Eindrapport van de Commissie voor den Draad
omroep, 27 april 1940, OW 616. 

9. KB van 6 sept. 1939, nr. 30 (afschrift) en ministeriële be
schikking van 28 aug. 1939, nr. 712, OW 329; afschrift 
brief minister van Binnenlandse Zaken van 19 sept. 1939, 
nr. 15, aan het Centraal Bureau voor den Omroep, bijlage 
bij de agenda van de vergadering van dit bureau op 29 
sept. 1939; Verslag van den Radio-raad, van de Alge
meen-Programma-Commissie, van de Indië-Programma-
Commissie, van de Radio-Omroep Controle-Commissie 
1939, 's Gravenhage 1940, p. 11,12, 35, 45, 46, 61 en 62. 

10. Notulen Centr. Bur., 7 sept. 1939. 
11. Gegevens over hem verstrekt door de centrale directie der 

PTT, 10 april 1973. 
iz. A. A. M. Enserinck, Staat und Rundfunk in den Nieder

landen, in VJelt-Rundfunk, internationale Zeitschrift für 
Rundfunk und Fernsehen, VII, 4/5 (juli/sept. 1943), p. 153. 

13. De UIR hield zich als contactorgaan van de Europese om
roeporganisaties vooral bezig met problemen als auteurs
rechten, golflengtenverdeling en zendersterkten. Per land 
werd slechts één vertegenwoordiger tot de Raad van de 
UIR toegelaten. Samenvattend verslag van Ir. A. Dubois 
inzake de omroepgebeurtenissen gedurende de oorlogsja
ren voorzover deze op hem betrekking hebben in de daar
op gevolgde zuivering, 3 dec. 1949, p. 3, CD (in het ver
volg aangehaald als: Samenvattend verslag Dubois); В. 
van der Pol, Enkele gegevens over het internationale tech
nische aspect van de Nederlandsche omroep, (1945/1946), 
RR 29-11/1; L'Union Internationale de Radiodiffusion. 
Son histoire, son activité, Genève 1942; С E. Sherman, 
The International Broadcasting Union, a study in practi
cal internationalism, in EBU-Review, 1974,3, p. 32-36. 

14. J. de Boer, op. cit., p. 92. 
15. Bij overeenkomst hadden AVRO, KRO, NCRV en VARA 

het hun krachtens de statuten van de UIR toekomend 
recht van vertegenwoordiging van Nederland in de Raad 
van de UIR via de Raad van beheer van de NOZEMA 
aan Dubois overgedragen. Reglement betreffende de ver
tegenwoordiging in de Union Internationale de Radio-Dif
fusion en de uitvoering dezer vertegenwoordiging door de 
NOZEMA, 14 febr. 1936, afschr. in CD. 

16. Mr. E. N. van Kleffens was, tot zijn benoeming tot ge
zant te Bem, medio 1939, lid van de Radio-Omroep Con
trole-Commissie en van de Contact Commissie voor de 
Werelduitzendingen. 
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17. Samenvattend verslag Dubois, p. 5. 
18. A..V., p. 4. 
19. J. de Boer, op. cit., p. 213. 
20. In zijn in 1934 verschenen boek Het vraagstuk van den 

radio-omroep toonde Gerbrandy zich nog een voorstan
der van het levens- en wereldbeschouwelijk georganiseer
de Nederlandse omroepbestel, maar in latere jaren is hij 
daarvan toch enigszins teruggekomen toen de nadelen van 
dit stelsel zich in zijn ogen steeds meer manifesteerden. 

21. Pleitnota van ir. A. Dubois overgelegd aan de Commissie 
voor onderzoek naar de gedragingen in de bezettingstijd 
van de heren W. Vogt, P. Α. M. Speet en A. Dubois, 
27 mrt. 1946, p. 5, CD. 

22. Notulen verg. Centr. Bur. op 11 april 1939, 11 mei 1939, 
2 juni 1939, 19 juni 1939, 6 juli 1939, 7 sept. 1939 en 
29 sept. 1939; Samenvattend verslag Dubois, p. 4-5. 

23. Notulen verg. Centr. Bur. op 29 sept. 1939. L. de Jong 
beweert, dat Gerbrandy het streven van AVRO, KRO, 
NCRV en VARA om Dubois te 'wippen' wist te verijde
len. Op welke wijze dit geschiedde is helaas, evenals trou
wens de bron waarop deze bewering kennelijk steunt, niet 
vermeld. Dat Gerbrandy voor Dubois in het krijt zou 
zijn getreden lijkt in het licht van wat wij over beide per
sonen en hun verhouding tot elkaar hebben geschreven, 
aannemelijk, althans niet uitgesloten. L. de Jong Het Ko
ninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 
IV, 's Gravenhage 1972, p. 652. 

24. Zo meldde Het Volk eind 1939: 'Uit Engeland wordt in 
het Afrikaans gezonden, hetgeen iedere Nederlander ver
staat, uit Rome wordt op de korte golf telkenmale een 
uitzending in de Nederlandse taal verzorgd en dat de 
Duitse kortegolfzenders meer tijd besteden aan het uit
zenden van propagandanummers dan de Phohi in het ge
heel aan zendtijd heeft, is een beschamende waarheid. Zo 
moesten wij Zondagmiddag aanhoren, dat een St. Nico-
laasfeest van de Nederlandse kolonie in Berlijn door de 
Duitse kortegolfzenders naar Indie werd overgebracht. 
Prompt gevolgd door nationaal-socialistische propagan
da!' Het Volk, 11-12-1939, Wereldomroep en Neder
land. Het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad 
noemde de volgende landen die reeds werelduitzen
dingen verzorgden: Engeland, Rusland, Duitsland, Japan, 
Italië, Frankrijk, Tsjechoslowakije, de Verenigde Staten 
van Amerika, China, Spanje, Polen, Portugal en Honga
rije. In Zuid-Slavië en Australië waren wereldomroep-
zenders in aanbouw. Utrechts Prot», en Sted. Dagblad, 
4-5-1940, Wat zal de wereldomroep moeten brengen? Het 
Algemeen Handelsblad, dit als laatste voorbeeld van de 
vele persberichten uit die tijd, betoogde in een redactio
neel commentaar: 'Zeker in onze dagen van verwarring 
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en benauwenis voelen wij het ontbreken van een inter
nationaal geonenteerden en nationaal georganiseerden 
Nederlandschen wereldomroep, van Nederlandsch vlag
vertoon in den wereldaether, als een jammerlijk gemis. 
( . ) In een üjd als deze, kan een land met zoo groóte 
en zoo over de wereld verspreide njksbelangen als Neder
land, een moderne wereld-omroep-uitrusting niet ontbe
ren.' Algemeen Handelsblad, 7-11-1939, Geestelijke de
fensie, Nederland m den wereldomroep. 

25. Volledigheidshalve vermelden wij, dat de regering reeds 
eerder gepoogd had naar analogie van bestaande regelin
gen in het buitenland en naar aanleiding van een una
niem advies van de Regeermgs-Commissie voor den Na
tionalen Draadloozen Omroep, [Rapport van de Regee-
nngs-Commissie voor den Nahonalen Draadloozen Om
roep, p. 26-33) ^ е invoering van een retnbutieheffing op 
het bezit van radiotoestellen (luisterbijdrage) te bevorderen. 
Dat geschiedde bij het wetsontwerp van 1927 tot wijziging 
en aanvulling van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 van 
minister H. van der Vegte (art 1, sub c, van het ontwerp 
van wet tot aanvulling en wijziging van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904, Stb. 7, zoals deze laatstelijk is aange
vuld en gewijzigd bij de wet van 31 mei 1923, Stb 233, 
van 9 juni 1927, Tweede Kamer, zitting 1926-1927 -
353, nr. 2). 

De opbrengst van deze heffing wilde de regering ener
zijds bestemmen voor de overheid (PTT) voor haar be
moeiingen met de omroep en anderzijds een gedeelte uit
keren aan 'personen of lichamen, die, na verkregen mach
tiging, zich ten doel stellen door middel van den radio-
omroep de cultureele belangen van het volk te bevorde
ren' (Memorie van Toelichting, a ν , nr. 3, p. 5). Die 
poging strandde evenwel op een door de Kamermeerder
heid gesteund amendement-Droogleever Fortuyn (libera
len), dat zich tegen invoering van de voorgenomen hef
fing uitsprak (Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede 
Kamer, zitting 1927-1928 - 77, p. 7-9 en Handelingen 
van de Tweede Kamer, zitting 1927-1928, ρ 1480). 

26. Uit de opbrengst van rond ƒ 6 min. zouden de kosten van 
de wereldomroep van naar schatting ƒ 1 min. bestreden 
moeten worden en de omroeporganisaties op basis van 
hun inkomsten over 1938 een uitkering van ruim ƒ 2 
min. ontvangen Algemeen Handelsblad, 10-4-1940, Naar 
een nieuwe orde in den omroep, 20-4-1940, Radiocentrales 
en omroepbijdragen, De Tijd, 16-4-1940, Naar den we
reldomroep; Maasbode, 27-4-1940, De nieuwe radiowet. 

27. W. Vogt, Zwak gejuich, zacht gemor, in Radiobode, XIII, 
18 (э mei 1940). 

28. Av. 
29. A. van der Deure, De verplichte luisterbijdrage, in Om-
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Toepgids, XVI, 16 (20-4-1940). 
30. De Nieuwe Rotterdamsche Courant schreef deze sponta

niteit, of - volgens Willem Vogt - deze 'blaam explosie' 
toe aan het feit dat de pers haar bezwaren tegen de om
roep misschien wat al te lang had 'opgezouten' Nieuwe 
Rotterdamsche Courant, 6-3-1940, De krmek op de radio; 
Radiobode, XIII, 9 (1 maart 1940) 

31. G. Czopp De wereld kreeg radio Uit het dagboek van 
een radio-reporter, Amsterdam 1939. 

32. Α ν , p. 39-40. 
33. De Tijd, 14-2-1940, Radio en cultuur 
34. Het Volk, 10-2-1940, Miezerig bedrijf? 

Zie ook De Standaard, 5-2-1940, hoofdredactioneel com
mentaar, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15-2-1940, Het 
peil van de radio-uitzendingen, 20-2-1940, De opinie van 
een radio-luisteraar; Het Vaderland, 13-3-1940, Feest
avond van de V A R A. Cntiek op cntiek. Vooruit, 17-2-
1940, Cri tische opmerkingen over radio en cultuur, Een
heid door Democratie, V, 29 (29 april 1940), Misbakken 
radio-belasting, p. 5 en nr. 30 (4 mei 1940), Radiobelas-
ting en volksvertegenwoordiging, p. 3, beide van de hand 
van prof. ir. W Schermerhom, Katholieke Radio Gids, 
XVI, 8 (24 febr. 1940), In de beklaagdenbank, nr. 9 (2 
maart 1940), De omroep m de huiskamer en nr 10 (9 
maart 1940), Een verklaring en een voorstel, Omroepgids 
(NCRV), XVI, 18 (4 mei 1940), Omroep en nationale 
eenheid. 

35. De Telegraaf, 28-4-1940, De eenige methode om de Ne-
derlandsche radio uit het moeras te helpen: een man aan 
het hoofd en geen commissie-overdaad Zie ook dit blad 
van 9-5-1940, Beter geen wereldomroep dan een zuilen-
wereldomroep. 

36. Het Nationale Dagblad, 1-5-1940, De fout bij de radio, 
idem, dezelfde datum, Wat is en moet zijn, idem, 8-5-
1940, Radiobelasting . . . een der verschijnselen van demo
cratische ontbinding: anderhalf jaar werk en tot resul
taat een onding. 

37. De Telegraaf, 19-4-1940, Aether-misère; zie ook dit blad 
van 14-4-1940, En wie met in zijn hokje k ru ip t . . . ver
speelt een gulden boete. 

38. Vrije Geluiden, XIV, 10 (9 mrt. 1940), hoof dart. van ds 
E D Spelberg 

39. Het volgende overzicht is bedoeld om een indruk te geven 
van de aanhang (leden/abonnees en contnbuanten/abon-
nees) van de omroeporganisaties zoals die zich in de pe
riode tussen 1930 en 1940 ontwikkelde. Omdat verschil
lende door ons geraadpleegde bronnen uiteenlopende cij
fers vermelden (waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat 
in sommige gevallen abonnees van de programmabladen 
ook nog als lid of contribuant werden aangemerkt, m dit 
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opzicht dus een dubbeltelling) hebben wij in enkele geval
len het naar ons inzicht meest reële aantal vastgesteld, 
reden waarom aan dit overzicht slechts indicatieve waar
de toegekend dient te worden. 

AVRO KRO NCRV VARA VPRO PTT** 
1-1-1931* 141.000 108.371 98.453 107.851 32.000 429.030 
1-1-1935 198.127 137.459 125.110 119.078 22.766 906.205 
1-1-1940 206.934 160.000 136.144 125.747 34·780 1-437-596 

* de datum van 1 januari 1931 is gekozien met het oog 
op de officiële zendtijdverdeling die medio 1930 in
gevoerd werd en gedurende het gehele decennium van 
kracht bleef. 

** totaal aantal bij de PTT geregistreerde radiotoestellen 
inclusief de abonnees op de radiocentrales; het aantal 
toestelbezitters is vermoedelijk hoger geweest, omdat 
niet iedereen zijn radio op het postkantoor aangaf. 

Bronnen: J. de Boer, op. cit., p. 127-128; notulen verga
dering dagelijks bestuur KRO op 20 dec. 1940 en op 27 
dec. 1940, archief KRO nr. 203.03; KRO, Overzicht con-
tribuanten over september 1940 met vergelijking septem
ber 1939, z.d., archief KRO nr. 203.26; KRO, Aantal 
abonnementen Katholieke Radio Gids, z.d., archief KRO 
nr. 203.26; A.V.R.O. Jaarverslag 1940-1941, p. 20; AVRO, 
Rapport over het boekjaar 1940 door de Financiële Com
missie uitgebracht aan de leden van het dagelijks bestuur, 
26 april 1941, nr. BC 1196, RR coll. DV 4; De Tijd, 4-2-
1940, Muziek in den aether; Jaarverslag 1933 van de 
AVRO; Jaarverslag AVRO 1939; AVRO in 1931 (jaar
verslag); Jaarverslag 1935 van de AVRO; Jaarverslag 
1931 en omroep-rapport tweede halfjaar 1931 van de 
VARA; Jaarverslag van de VARA over 1939, gepubli
ceerd in de Radiogids, XIV, 13 (27-1-1940) ; brief van het 
hoofd van de afdeling Archief van de KRO aan de auteur, 
16 april 973; Met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis 
der N.C.R.V., getypte tekst, z.d., p. 16, archief NCRV. 

40. Gepubliceerd bij Koninklijk Besluit 9-5-1930, Stb. 159. 
41. Jaarverslagen van de Radioraad over de periode 1929-

1939; J· de Boer, op. cit., p. 106-107; af sehr, brief Radio-
raad aan de minister van Binnenlandse Zaken, 23 sept. 
1939, nr. 4253, RR 16-7/5. 

42. Manifest van het Verbond voor Nationaal Herstel in Doe. 
II 826; L. de Jong, op. cit., dl. I, p. 252. 

43. L. de Jong, op. cit., dl. IV, p. 507. 
44. А. ., p. 508. 
45. De noodstudio werd ondergebracht in het pand Maurits-

kade 17 waarin ook de Radioraad en andere omroepcol-
leges gehuisvest waren. 
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46. Brief voorzitter Radioraad aan de minister van Binnen
landse Zaken, 29 sept. 1938, nr. 4022, OW 585; minute 
van uitgegane brief van de minister van Binnenlandse 
Zaken aan de ministers van Economische Zaken en De
fensie, 10 okt. 1938, afd. 3, nr. 166 Kabinet, OW 585; 
brief Radioraad aan de minister van Binnenlandse Zaken, 
4 maart 1939, nr. 4136, OW 585; minute van verzonden 
brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de 
minister van Economische Zaken, 16 maart 1939, afd. 3, 
nr. 47 Kabinet, OW 585; brief Radio-Omroep Controle
commissie aan de minister van Binnenlandse Zaken, 5 
sept. 1939, nr. 3464, OW 592; notulen verg. Centr. Bur. 

Op 29 Sept. I 9 3 9 , Ρ· 20-21. 
47. Medewerking werd onder meer verleend door het ministe

rie van Defensie, het departement van Economische Za
ken, de Economische Voorlichtingsdienst, het ministerie 
van Buitenlandse Zaken, de Regeringspersdienst, het de
partement van Sociale Zaken, het hoofdbestuur der PTT, 
de Luchtbeschermingsdienst en de Nederlandse Spoorwe
gen. Gedurende een periode van twee maanden, septem
ber en oktober 1939, werd deze rubriek 'Vraag en Ant
woord' elke dag door een van de vier grote omroeporgani
saties uitgezonden. Van de zijde van de luisteraars werden 
ruim 14.000 brieven ontvangen. Brieven Radio-Omroep 
Controle-Commissie aan de minister van Binnenlandse Za
ken, 5 sept. 1939 en 4 okt. 1939, OW 592; minute van 
verzonden brief van de minister van Binnenlandse Zaken 
aan zijn ambtgenoten, 20 okt. 1939, afd. 3, nr. 4, OW 
592; Verslag van den Radio-raad enz. over 1939, p. 70. 

48. Zo werden politieke redevoeringen van Europese staats-
en regeringsleiders in beknopte vorm weergegeven en 
werd ervoor gewaakt, dat in nieuwsberichten over andere 
landen en in journalistieke overzichten van de internatio
nale politieke toestand buitenlandse propaganda achter
wege bleef. Over nieuwsberichten, afkomstig uit het bui
tenland, waarin ons land genoemd werd en over be
richten die verband hielden met Nederlands neutraliteit 
werd contact opgenomen met de regering. Brief Radio
raad aan de minister van Binnenlandse Zaken, 15 sept. 
1939, nr. 4249, OW 591; minute van verzonden brief van 
de minister van Binnenlandse Zaken aan de minister van 
Buitenlandse Zaken, 9 okt. 1939, afd. 3, nr. 8, OW 591; 
brief minister van Binnenlandse Zaken aan de Radioraad, 
10 nov. 1939, afd. 3, nr. 7, OW 591. 

49. Zulks blijkt alleen al uit een opmerkelijke stijging van het 
aantal vóór uitzending ter beoordeling opgevraagde pro
grammateksten: in 1937: 753, in 1938: 1166 en in 1939: 
1310. Verslag van den Radio-raad enz. over 1938, p. 67; 
Verslag van den Radio-raad enz. over 1939, p. 68. Bo
vendien werd aan de controlecommissie in januari 1939 
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een nieuw lid toegevoegd in de persoon van de generaal-
majoor tit. b.d. hoofd van de Inlichtingendienst van de 
Generale Staf J. W. van Oorschot, als vertegenwoordiger 
van de minister van Defensie, KB van 4 januari 1939, nr. 
14, OW 329. 

50. Het internationaal verdrag van 23 september 1936 'no
pens het gebruik van den radio-omroep in het belang 
van den vrede' werd op 2 april 1938 bij het secretariaat 
van de Volkenbond geregistreerd onder nr. 4319; de of
ficiële tekst werd gepubliceerd in Receuil des Traités van 
de Volkenbond, deel CLXXXVI, p. 301 e.V., de slotacte 
en de tijdens de intergouvernementele conferentie van 17-
23 september 1936 aangenomen aanbevelingen staan af
gedrukt in een uitgave van het Volkenbondssecretariaat 
(C 399-a, M 252-a 1936 XII). 
Op voorbereidende conferenties werd ons land vertegen
woordigd door mr. С Ridder van Rappard (toenmaals 
buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Bem, 
permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Vol
kenbond) die bijgestaan werd door twee deskundigen, mr. 
G. H. Dijkmans van Gunst (juridisch adviseur van de 
PTT) en ir. A. Dubois (directeur van de NOZEMA). 
Het verdrag, door ons land bij wet van 15 december 1938 
(S/b. 46) goedgekeurd en (in vertaling) bekendgemaakt 
bij Koninklijk Besluit van 24 februari 1939 (Sfb. 16), be
oogde de onderlinge verstandhouding tussen de volkeren 
door het gebruik van de radio-omroep te verbeteren. Met 
het oog hierop namen de verdragstaten de verplichting op 
zich te zorgen dat geen uitzendingen plaatsvonden die de 
bevolking van een land opwekten tot handelingen in strijd 
met de binnenlandse orde of met de veiligheid van een 
andere staat. Verder moest worden voorkomen, dat uit
zendingen aanspoorden tot oorlog tegen een andere ver
dragstaat of daartoe konden leiden. Tenslotte moesten sta
ten onjuiste beweringen tegengaan die de goede interna
tionale verstandhouding in gevaar brachten. Deze ver
plichtingen impliceerden o.m. controle op en verificatie 
van berichten op het gebied van de internationale betrek
kingen. Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Ka
mer, zitting 1937/1938, 503 en 1938/1939, 46; Hande
lingen van de Tweede Kamer, 1938/1939, p. 202-204; 
Bijlagen bij de Handelingen van de Eerste Kamer, 1938/ 
1939, 46 en Handelingen van de Eerste Kamer, 1938/1939 
p. 79; Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 
jrg. 1970, nr. 24. 

51. Verslag van den Radio-raad enz. over 1939, p. 68. 
52. Toespraak van Hitler tot de Rijksdag op 1 sept. 1939, in 

Der groszdeutsche Freiheitskampf. Reden Adolf Hitlers 
vom г. September 1939 bis 10. März 1940, München 
1941, p. 25. 
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53· Radiobode, XIII, 14 (5 april 1940). 
54. Η -Α. Jacobsen Fall Gelb. Der Kampf um den deutschen 

Operationsplan zur Westoffensive 1940, Wiesbaden 1957; 
L. de Jong Het Koninkrijk der Nederlanden m de Tweede 
Wereldoorlog, deel III, 's Gravenhage 1970. 

55. Brief secretaris Radioraad aan leden Radioraad, Radio-
Omroep Controle-Commissie en Indie-Programma-Com-
missie, 20 mei 1940, Coll. DGF ie , brief voorzitter en 
directeur van de KRO aan leden dag. best van deze om
roep, 21 mei 1940, archief KRO nr. 203 25 en ROD Coll. 
KRO 3b; PTT, Overzicht als bedoeld in circulaire Ρ 987 
Τ 494 Tf 263 van den Secretaris van den Radio-raad, 20 
mei 1940, Coll. DGF ie. 

56 Dat betrof derhalve de organisaties die op grond van de 
50/o regeling een zendmachtiging bezaten (uitgezonderd de 
VPRO), zoals het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart 
(een stichting ter bevordering van onderwijs aan schip
perskinderen), de Humanitaire en Idealistische Radio Om
roep (een vereniging om 'den radio-omroep aan te wen
den voor de bewustmaking en de bevordering van de al
gemene broederschap') en de Radio Volksuniversiteit, ook 
vielen onder deze maatregel organisaties die incidenteel 
uitzendingen verzorgden zoals de Nederlandsche Evange
lische Vereemging, de Vereenigmg van Liberale Radio-
Amateurs en de Vrijzinnig Democratische Bond. Zie over 
deze organisaties J. de Boer, op cit, ρ 107-112 en de 
nota van de Juridische Commissie van de Radioraad, on
gedateerd ( ± 1930), RR 27-9/7. 

57. De Binnenlandse omroep maakte gebruik van de njkszen-
der (PTT) te Kootwijk (golflengte 1875 m ) alsmede van 
de zender van de Nederlandsche Semtoestellen Fabriek te 
Hilversum 301,5 m ) . De programma's over Kootwijk 
werden tevens gerelayeerd door de proefzender van de 
NOZEMA te Jaarsveld (414,4 m ), die echter in vele delen 
van het land slecht doorkwam Op de m maart 1939 te 
Montreux gehouden Europese omroepconferentie wer
den ons land twee nieuwe middengolven toegewezen. 
In plaats van de 414,4 m , die door de op dezelf
de golflengte opererende Roemeense zender Brasov sterk 
gestoord werd, kreeg Nederland de 413,2 m. en in 
ruil voor de 301,5 m., die de grensgebieden van ons land 
nauwelijks bestreek, werd de 355,9 m. toegewezen, bo
vendien zou de 1875 m. 'ingeleverd' moeten worden Dit 
z.g Plan van Montreux zou op 4 maart 1940 in werking 
treden, maar de internationale oorlogsomstandigheden 
verhinderden dit. Niettemin waren in opdracht van de 
NOZEMA reeds een tweetal nieuwe zenders te Lopik in 
aanbouw, waarvan de ene op 14 oktober 1940 en de ande
re op 25 december 1940 in bedrijf werd gesteld. Gedu
rende de bezetting van ons land werkten beide zenders 
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op de oude golflengten van 414,4 m. en 301,5 m. en 
bkef ook de zender Kootwijk (1875 m.) in gebruik. De 
zender Jaarsveld werd nadien in reserve gehouden. Jaar
verslag der PTT 1940, uitgave van het hoofdbestuur der 
PTT, 's Gravenhage 1941, p. 15; minute van verzonden 
brief van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken 
aan de Generalkommissar zur besonderen Verwendung 
van het Rijkscommissariaat, 12 juni 1940, nr. 5, OW 595; 
Katholieke Radio Gids, XVI, 25 (22 juni 1940); Neder-
landsche golflengtensituatie op dit oogenblik, nota secre
taris Radioraad, 11 april 1940, RR 29-11/6. 

58. Brief voorzitter en directeur KRO aan leden dagelijks be
stuur van deze omroep, 21 mei 1940; Algemeen Han
delsblad, 11-5-1940, Eén radioprogramma; Omroepgids, 
XVI, 21 (1 juni 1940); Vrije Geluiden, XIV, 22 (4 juni 
1940); Katholieke Radio Gids, XVI, 23 (8 juni 1940); 
Korte samenvatting van de activiteiten van de vertegen
woordigers van de omroepverenigingen AVRO, KRO, 
NCRV, VARA en/of van de Federatie van Omroepvereni
gingen gedurende mei 1940 - mei 1946, rapport van J. 
B. Broeksz, mei 1946 (in het vervolg aangehaald als Rap
port Broeksz) RTP 26-332 en Coll. DV 4. 

59. Afschr. brief AVRO aan Radioraad, 16 juli 1940; afschr. 
brief Radioraad aan AVRO, 17 juli 1940, nr. 4446; 
afschr. brief AVRO aan VPRO, 25 juli 1940; afschr. brief 
VPRO aan AVRO, 12 sept. 1940 (alle genoemde stukken 
in RR 16-7/5C); Enkele gegevens omtrent de V.A.R.A. in 
de eerste maanden na het begin van Wereldoorlog II, on
gedateerd, auteur onbekend, archief VARA. 

60. Nierstrasz vermeldt, dat militaire autoriteiten en de PTT 
reeds voor de oorlog besloten hadden de rijkszender te 
Kootwijk bij dreigende bezetting van het station door de 
Duitsers niet te vernielen. Zodra de vijand de IJssel ge
passeerd zou zijn diende het aanwezige technische perso
neel de zender te verlaten. De beide aanwezige ingenieurs 
en technici zijn, ingevolge een van het hoofdbestuur der 
PTT ontvangen opdracht, reeds op 10 mei vertrokken met 
achterlating van aanwijzingen omtrent de uitvoering van 
de voorgenomen maatregelen. Nadat enige uren voor de 
aankomst van de Duitsers op 11 mei de beheerder het 
station had verlaten, voerde de commandant van het Ne
derlandse bewakingsdetachement de instructies uit. Enke
le vitale onderdelen van de zendapparatuur werden met 
een aantal tekeningen nabij een der gebouwen begraven, 
teneinde de Duitsers te verhinderen de zender op korte 
termijn weer in dienst te stellen. Na aankomst van een 
Duits Sonderkommando in het begin van de middag, werd 
de Nederlandse commandant gedwongen de plaats aan te 
wijzen waar de onderdelen in de grond waren gestopt. 
De zender Kootwijk bleef daardoor intact, zowel de lange-
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golf- als de kortegolfinstallatie. 
V. E. Nierstrasz De operatiën van het Veldleger en het 
oostfront van de Vesting Holland. Mei 194.0, 's Graven-
hag« 1955, p. 526 (voetnoot); L. de Jong, op. cit., deel 
III, p. 205; J. G. Visser PTT 1940-1945. Beleid en be
zetting, p. 44. 

61. W. Vogt Spanne en spanningen, p. 215; L. de Jong, op. 
cit., deel III, p. 353; Katholieke Radio Gids, XVI, 20 
(18 mei 1940), Wat gebeurt er met de radio?; Radiobode, 
XIII, 23 (7 juni 1940); brief secretaris Radioraad aan 
leden Radioraad, Radio-Omroep Controle-Commissie en 
Indie Programma Commissie, 20 mei 1940, Coll. DGF ie. 

62. Overzicht ingevolge circulaire 16 mei 1940, nr. 6089 S, 
regelingen enz. getroffen sedert 10 mei 1940, nota hoofd-
best. PTT, derde afd. nr. 1, 18 mei 1940, OW 594 (af
schrift). 

63. De vaste gebruikers van deze, sedert 1927 bestaande zen
der waren het ANP (nieuwsberichten voor niet op het 
telexnet aangesloten provinciale kranten), het KNMI 
(weerberichten ten behoeve van landbouw en scheep
vaart), de Vereeniging voor den Effectenhandel (beurs
koersen), het persbureau Vaz Dias (slotnoteringen van de 
Amerikaanse wissel-, effecten- en goederenmarkten), het 
Centraal Bureau uit het Nederlandsch Landbouwcomité 
(marktberichten van kunstmest- en voederstoffen), de Al-
gemeene Nederlandsche Zuivelbond (marktberichten van 
zuivelprodukten) en het ministerie van Justitie (politiebe
richten). 
Overzicht ingevolge circulaire 16 mei 1940, nr. 6089 S, 
nota afd. 3 hoofdbestuur PTT, z.d., OW 594; nota afd. 
3 PTT aan algemeen secretaris hoofdbestuur PTT, 20 mei 
1940, OW 594; J. de Boer, op. cit., p. 78 e.v.; P. Α. En-
serinck, op. cit., p. 225-232; De draadloos-telefonische 
persdienst van het persbureau M. S. Vaz Dias, Amster
dam 1935 (uitg. van het persbureau Vaz Dias). 

64. Notulen VARA-Verenigingsraad op 28 juli 1940, bijlage 
bij brief Organisatie van Omroeppersoneel aan mr. J. 
Drost, 24 nov. 1945, RTP 28-252 G. 

65. Omroepgids, XVI, 21 (1 juni 1940), Storm over de stu
dio's. 

66. L. de Jong, op. cit., deel III, p. 366. 
67. А. ., p. 446; A. M. С van Lijnden-Van den Bosch Domi

nee D. A. van den Bosch, Wageningen 1946, p. 47-49; 
Overzicht ingevolge circulaire 16 mei 1940, nr. 6089 S, 
regelingen enz. getroffen sedert 10 mei 1940, nota nr. 1 
van 18 mei 1940, hoofdbest. PTT, 3e afd. 

68. Omroepgids, XVI, 21 (1 juni 1940) Storm over de stu
dio's. 

69. 'Sonderbestimmungen für die Verwaltung und Befriedung 
der besetzten Gebiete Hollands und Belgiens', uitgegeven 
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door het Duitse zesde leger op 22 febr. 1940, CDI 26408/ 
55; L. de Jong, op. cit., deel III, p. 350-354; K. Kwiet 
Reichskomrmssanat Niederlande. Versuch und Scheitern 
nationalsozialistischer Neuordnung, Stuttgart 1968, p. 
37-38. 
Ovengens had reeds eerder, op 1 november 1939, de chef 
van het Oberkommando der Wehrmacht, generaal Keitel, 
Hitler een aantal maatregelen ter goedkeuring voorgelegd 
inzake het bestuur - een 'reine MditarverwaUung' - over 
de te bezetten delen van Nederland (in de toentertijd be
staande plannen betrof dit alleen nog maar de zuidelijke 
helft van Limburg), België en Luxemburg Hitler zou toen 
ingestemd hebben met het voornemen de radio-omroep 
geheel door het militaire bestuur over te laten nemen en 
- eventueel - de radiotoestellen in beslag te nemen. L. de 
Jong, op. cit., deel II, ρ 78-79. 

70. J. С Η. de Pater, De Hauptabteilung fur Volksaufklarung 
und Propaganda in het Rijkscommissanaat m de eerste 
jaren van de bezetting, ROD Notities voor het geschied
werk, nr. 142; H. von Wedel Die Propagandatruppen der 
Deutschen Wehrmacht, Neckargemund 1962, p. 71 e.V.; 
G. Hoffmann Nationalsozialistische Propaganda in den 
besetzten niederländischen Gebieten Organisation und 
Funktion, Berlijn 1972, p. 52-57; W. A. Boelcke Kriegs
propaganda 1939-1941. Geheime Ministerkonferenzen im 
Reichspropagandaministerium, Stuttgart 1966, p. 127-131. 

71. L. de jong, op. at. , deel IV, p. 2; G. Hoffmann, op. cit., 
p. 57. De Propaganda-Staffel Holland werd, na de benoe
ming van dr. Arthur Seyss-Inquart op 18 mei 1940 tot 
njkscommissans voor het bezette Nederlandse gebied, uit 
het militaire verband losgemaakt en in het Duitse civiele 
bestuursapparaat in ons land geïncorporeerd en verder 
uitgebouwd tot de Hauptabteilung fur Volksaufklarung 
und Propaganda, een van de belangrijkste onderdelen van 
het Generalkommtssariat zur besonderen Verwendung. G. 
Hoffmann, op. cit., p. 57, 76 en 94; L. de Jong, op. cit., 
deel IV, p. 608-609, H. von Wedel, op. cit., p. 25. 

72. L. de Jong, op. cit., deel IV, p. 14; proces-verbaal (pv.) 
verhoor E. A. Freudenberg in het onderzoek contra W. 
Vogt, 9-10 sept. 1947, Bijzonder Gerechtshof Amsterdam 
(afgekort: BG) ROD, Doc. I i8 i4d 

73. Bescheinigung van de Rundfunkbetreuungsstelle, 1 juni 
1940, GKzbV 46c; G Hoffmann, op cit, p. 75; Radio
bode, XIII, 22 (31 mei 1940). 

74. L. de Jong, op. cit., dl. IV, p. 14; С J. Rolo Radio goes 
to war, Londen, 1943, p. 51 ; G. Hoffmann, op. cit., p. 
76; J. B. Th. Spaan, Pers en Propaganda, in Onderdruk
king en verzet, deel II, Arnhem/Amsterdam ζ j , p. 180; 
Rapport Broeksz, p. 1; Vn;e Geluiden, XIV, 22 (4 juni 
1940); bnef voorz. en directeur KRO aan leden dagelijks 
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bestuur van deze omroep, 21 mei 1940; notulen verg. 
ROCC op 18 mei 1940, RR 126. 

75. Pv. verhoor E. A. Freudenberg op 9 en 10 sept. 1947; D. 
Verkijk Raáí'o Hilversum 1940-1945, Amsterdam 1974, 
Ρ·53· 

76. De zenders Jaarsveld en Scheveningen-Haven zonden die 
dag slechts (herhalingen van) ANP-nieuwsberichten uit. 
Nota, Overzicht ingevolge circulaire 16 mei 1940, nr. 
6089 S. Regelingen enz. getroffen sedert 10 mei 1940, nr. 
i , 18 mei 1940, afd. 3 van het hoofdbestuur der PTT; 
Overzicht als bedoeld in circulaire Ρ 987 Τ 494 Tf 263 
van den Secretaris van den Radio-raad, 20 mei 1940, p. 
2, Coll. DGF ie. 
De beslissing om de uitzendingen in Hilversum te her
vatten werd genomen in een geheime Ministerkonferenz 
van Goebbels' propagandaministerie op 14 mei 1940. W. 
A. Boelcke, op. cit., p. 350; G. Hoffmann, op. cit., p. 
76-77· 

77. Radiobode, XIII, 22 (31 mei 1940). 
78. Geciteerd in de Omroepgids, VI, 21 (24 mei 1930), p. 

1316. 
79. Brief van voorzitter en directeur KRO aan het dagelijks 

bestuur van deze omroep, 21 mei 1940. In zijn verhoor 
door het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam in de zaak 
contra W. Vogt ontkende KRO-directeur Speet dit con
tact met de Duitsers in de AVRO-studio. Speet was in 
gezelschap van KRO-employé mr. G. Bosman. Over beide 
personen komen wij nog te spreken. Pv. verhoor P. A. M. 
Speet, BG, 14 febr. 1947 en pv. verhoor G. J. P. M. Bos
man op 18 sept. 1946, BG, resp. Doe. I 1814c en Doc. I 
1814b, nr. 7B. 

80. In het vervolg wordt deze naam in de noten zoveel moge
lijk afgekort tot RBS. 

Si. De vakspecialisten van de Propaganda-Staffeln waren met 
de semi-militaire rang van Sonderführer bekleed. H. von 
Wedel, op. cit., p. 41. 

82. Ook Taubert was, evenals Freudenberg, afkomstig van de 
Duitse nationale omroep, de Reichs Rundfunk Gesellschaft 
in Berlijn. Omroeptechnicus Eberhard Karl Theodoor Fer
dinand Taubert (geboren op 21 dec. 1904 in Oberhausen) 
was overigens niet voor de eerste keer voor professionele 
doeleinden in ons land. Van 1928 tot 1932 was hij werk
zaam geweest bij het radiofabriekje 'Sarcos' aan de Singel 
283 in Amsterdam. L. de Jong, op. cit., deel IV, p. 15; 
J. B. Th. Spaan, op. cit., p. 180; J. С. H. de Pater, op. 
cit., p. 8; G. Hoffmann, op. cit., p. 76 en 102; pv. ver
hoor E. К. Th. F. Taubert in de zaak contra W. Vogt, 30 
dec. 1946, BG, p. 1-3, Doc. 11814b nr. 7F. 
De RBS werd in de percelen Melkpad 36 en 38 gehuis
vest en bleef daar gedurende de gehele periode van de 
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Duitse bezetting. Tot aan de invoering van een voor alle 
radiotoestelbezitters verplichte betaling van de luisterbij
drage moesten de omroeporganisaties, naar rato van hun 
aandeel in de totale zendtijd, opdraaien voor de kosten 
van dit bureau. 

83. Scheveningen-Haven herkreeg op 24 mei 1940 zijn oude 
bestemming als z.g. zakelijke omroepzender. Vanaf deze 
datum werd hij o.a. weer door het ANP gebruikt voor het 
zenden van persberichten aan dagbladen ter vervanging 
van het gedeeltelijk gestoorde telexnet. Voor de omroep
organisaties bleef dus alleen Jaarsveld ter beschikking. De 
zender Kootwijk werd vanaf 17 mei ingezet voor de Duit
se nieuwsberichtendienst in verschillende talen, o.m. ge
richt op landen als Engeland, Frankrijk en België. De in
tervallen tussen de nieuwsuitzendingen werden op deze 
zender opgevuld met muziekprogramma's die de vier gro
te omroeporganisaties om beurten verzorgden ! 
Overzicht ingevolge circulaire van de DG PTT van 16 
mei 1940, nr. 6089 S, afd. 3 hoofdbestuur PTT, nr. 2, 
z.d., OVV 594; telegram SG Binnenlandse Zaken aan ANP 
te Amsterdam, 24 mei 1940, OW 595; Vrije Geluiden, 
XIV, 22 (4 juni 1940), hfdart.; nota van de 3e afd. hoofd
bestuur PTT, 20 mei 1940, OW 594; brief Radioraad aan 
SG Binnenlandse Zaken, 29 mei 1940, nr. 4369, afschr. 
OW 595 en Coll. DGF. 

84. Resumé van de bespreking op 17 mei 1940 in de AVRO-
studio tussen Freudenberg en Strohmeyer van het Ober
kommando der Duitse Wehrmacht enerzijds en Speet, 
Schaf fers, Bosman (allen KRO), Den Daas (AVRO), Van 
Dijk (NCRV), Spelberg (VPRO), De Vries, Pleysier en 
Bomli (allen VARA) anderzijds, bijlage bij notulen verg. 
ROCC op 18 mei 1940, RR 126, ook in arch. KRO 203.25 
en ROD Coll. KRO 3b. 
De 'bijzondere' omroeporganisaties (uitgezonderd de 
VPRO) mochten vanaf medio juni 1940 niet meer zelf
standig uitzendingen verzorgen, omdat ze volgens de RBS 
'te klein en te onbelangrijk' waren. Freudenberg en Tau-
bert stelden zich op het standpunt, dat de uitzendingen 
van de HIRO te weinig weerklank vonden bij het Neder
landse volk om daarvoor een afzonderlijke omroeporgani
satie in stand te houden. De Radio Volksuniversiteit en 
het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart mochten voort
aan alleen onder auspiciën van de grote omroeporganisa
ties uitzenden. Brief secretaris Radioraad aan SG Binnen
landse Zaken, 18 juni 1940, nr. 4390, afschr. OW 595. 

85. Brief van voorzitter en directeur KRO aan het dag. be
stuur van deze omroep, 21 mei 1940. Zie ook verslag van 
het dag. bestuur van de VARA aan het hoofdbestuur van 
deze omroep, 27 mei 1940, p. 5-6, Doe. II 818a; J. B. 
Th. Spaan, op. cit., p. 180; L. de Jong, op. cit., deel IV, p. 
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15; Rapport Broeksz, p. 1-2; brief secretaris Radioraad 
aan de leden van de Radioraad, de Radio-Omroep Con
trole-Commissie en de Indie Programma Commissie, 20 
mei 940, Coll. DGF ie; Radiobode, XIII, nr. 20/21 (24 
mei 1940), Met moed voorwaarts; Vrije Geluiden, XIV 
(4 juni 1940), hoof dart. 

86. G. van den Bergh, De artikelen 7 en 9 van de Grondwet 
in het licht van de moderne techniek, in Nederlands Ju
ristenblad 1940, p. 67-72. Van den Bergh had eerder over 
dit onderwerp in het Radio-Jaarboek 1932, p. 27-33, ge
publiceerd. 

87. KB van 26 jan. 1934, Stb. 31; Verslag van de Radioraad 
enz. over 1934, p. 58. 

88. P. 144 e v. 
89. P. J. Gerbrandy, Het vraagstuk van den radio-omroep, p. 

64-65. 
90. Notulen verg. ROCC op 18 mei 1940, RR 126. 
91. H. M. van Randwijk, Fout en goed, in Onderdrukking en 

verzet, deel I, p. 382. 
92. Α. Seyss-Inquart Vier Jahre in den Niederlanden. Gesam

melte Reden, Amsterdam 1944, p. 9-10. 
93. L. de Jong, op. cit., deel IV, p. 46. 
94. К. Kwiet Reichskommissariat Niederlande. Versuch und 

Scheitern nationalsozialistischer Neuordnung, Stuttgart 
1968, p. 42; W. Drees, Een mislukte poging tot gelijk
schakeling, m Onderdrukking en verzet, deel II, p. 24; 
J. H. W Verzijl, De inrichting van het Duitse bestuur, 
a v., deel I, p. 325; L. de Jong, op. cit., dl. IV, p. 22-23; 
A. J С Ruter Rijden en staken. De Nederlandse Spoor
wegen in oorlogstijd, 's Gravenhage i960, p. 53. 

95. К Kwiet, op. cit., p. 42. 
96. Omroepgids, XVI, 25 (22 jum 1940), Verantwoording. In 

zijn onderzoek naar de houding van de protestants-chris-
telijke pers in de eerste fase van de bezettingstijd noemt 
Van Roon het opvallend dat m die pers het 'neutralisme' 
sterk heeft gedomineerd. Soms is dit naar zijn oordeel 
nauwelijks te onderscheiden van feitelijke collaboratie. In 
veel artikelen in De Standaard en De Nederlander, aldus 
Van Roon, werd toegegeven aan een neiging tot kritiek 
op het verleden en schreef men nogal vriendelijk over het 
optreden van de bezetter; deze laatste constatering gold 
ook voor De Rotterdammer. Hij voegt hieraan toe dat ook 
m bladen als De Wachter, Credo, Calvinistisch Weekblad 
en De Heraut de gehoorzaamheid aan de nieuwe overheid 
een sterk accent kreeg G. van Roon Protestants Neder
land en Duitsland 1933-1941, Utrecht/Antwerpen 1973, 
p. 306-307. 

97. J. B. Th. Spaan, op. cit., p. 140; L. de Jong, op. cit., deel 
IV, p. 10-11, К. Kwiet, op. cit., p. 42. 

98. L. de Jong, op. cit., deel IV, p. 9-10 en 610; J. B. Th. 
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Spaan, op. cit., p. 140-141; J. С H. de Pater, Doel van het 
Duitse civiele bestuur in Nederland, in Studies over Ne
derland in oorlogstijd, 's Gravenhage 1972, p. 39-47 en 
A. E. Cohen, Opmerkingen over de notitie van dr. De 
Pater over het doel van het Duitse civiele bestuur in Ne
derland, a.v., p. 48-58. 

99. L. de Jong, op. cit., dl. IV, p. 615. 
100. Sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had 

Duitsland de zenders van de bezette landen, zo ze 
al niet tot zwijgen waren gebracht, bij het zendemet 
van het Derde Rijk ingelijfd of gebruikt voor het uitzen
den van programma's van de bezettende autoriteiten ter 
plaatse. Alleen in Denemarken en in ons land beperkten 
de Duitsers zich wat de binnenlandse programma's be
treft tot indirecte invloed daarop door het uitoefenen van 
censuur. W. A. Boelcke, op. cit., p. 163-164. 

101. Bijna alle artikelen in de programmabladen van de om
roeporganisaties in de maanden mei en juni wekten de 
leden op om trouw aan de eigen organisatie te blijven en 
nieuwe aanhangers te werven. Zie o.m. Katholieke Radio 
Gids, XVI, 21 (25 mei 1940), Trouw aan de omroep; 
Radiobode, XIII, 20/21 (24 mei 1940), Met moed voor
waarts, nr. 22 (31 mei 1940), hoofdartikel; Omroepgids, 
XVI, 24 (15 juni 1940), Ónze propaganda, nr. 27 (6 juni 
1940), Waardigheid; Radiogids, XIV, 32 (15 juni 1940), 
Onze taak, nr. 34 (29 juni 1940), Volhardend doorwer
ken. 

102. Radiogids, XIV, 33 (22 juni 1940); notulen verg. Centr. 
Bur. op 29 jan. 1940, p. 17; notulen verg. moderamen 
NCRV op 20 juni 1940, arch. NCRV Mod. 138; L. de 
Jong, op. cit., deel IV, p. 477; zie ook het hoofdartikel 
van W. Vogt, Beproeving en trouw, in Radiobode, XIII, 
43 (25 okt. 1940). 

103. D. Verkijk, op. cit., p. 50. 
104. Brief voorzitter en directeur KRO aan het dag. bestuur 

van deze omroep, 21 mei 1940. 
105. Radiobode, XIII, 26 (28 juni 1940), Schoeiingpaal. 
106. Omroepgids, XVI, 26 (29 juni 1940), Moedig voorwaarts! 
107. Zie J. B. Th. Spaan, op. cit., p. 134-138. 
108. Nota 'Der politische Einsatz des Rundfunks in den Nie

derlanden' van E. Taubert, 19 febr. 1941, p. 9, NO 111-
2237. 

109. Brief RßS aan AVRO, KRO, NCRV en VARA, 15 juni 
1940, GKxbV 46c. 

n o . Brief RBS aan AVRO, 3 okt. 1940, GKzbV 46g; zie ook 
Samenvattend verslag Ehibois, p. 10. 

111. Zie met name de artikelenserie over de grondslag van de 
NCRV in de Omroepgids, XVI, 38 (21 sept. 1940), Er is 
geschreven, nr. 39 (28 sept. 1940), Redder der wereld, 
nr. 40 (5 okt. 1940), Voor heel ons volk en nr. 41 (12 

314 



okt. 1940), Levenswaardering; verder nr. 43 (26 okt. 
1940), De taak blijft; Katholieke Radio Gids, XVI, 32 
(10 aug. 1940), Hoe staat de K.R.O. ervoor?, nr. 35 (31 
aug. 1940), Uit het hart gegrepen en nr. 41 (12 okt. 
1940), Het winterprogramma van de K.R.O.; Radiogids, 
XIV, 46 (21 sept. 1940), De V.A.R.A. trouw! en nr. 48 
(5 okt. 1940), Onjuiste geruchten. 

112. Radiogids, XIV, 21 (23 maart 1940), Een jaar V.A.R.A.-
voorzitter; L. de Jong, op. cit., deel IV, p. 477; W. Drees, 
Een mislukte poging tot gelijkschakeling, in Onderdruk
king en verzet, deel II, p. 31 ; Persoonlijkheden in het Ko
ninkrijk der Nederlanden in woord en beeld, p. 1572-
1573; W. Drees Van mei tot mei, Assen 1958, p. 61 ; 
M. Sluyser Een klein mannetje met een klein potloodje. 
Impressies van 40 jaar VARA, Amsterdam 1965, p. 80-
81 en 99-101; H. van Kuilenburg, Dagblad Voorwaarts 
uit Het Volk geboren, in Rotterdams jaarboekje 1974, 
p. 224. 

113. Geciteerd bij L. de Jong, op. cit., deel IV, p. 484-485 
114. L. de Jong, a.v., p. 477. 
115. Bekendmaking van rijkscommissaris Seyss-Inquart, ver

schenen in de avondbladen van 20 juli 1940; zie ook 
L. de Jong, a.v., p. 466 en W. Drees, Een mislukte po
ging tot gelijkschakeling, p. 35; W. Drees Van mei tot 
mei, p. 73 en 74. 

116. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormden 
samen het dagelijks bestuur. Penningmeester J. W. Lebon 
was in de Meidagen met een lid van het VARA-hoofdbe
stuur, de journalist Meijer Sluyser, naar Engeland uitge
weken. In zijn plaats werd Jan Broeksz benoemd. Deze 
was op 1 januari 1929 als 'eerste bediende' bij de VARA 
in dienst gekomen en een jaar later al tot chef de bureau 
benoemd. Toen Broeksz op 1 aug. 1940 met onbetaald 
verlof ging, omdat hij zich niet meer met het beleid van 
de VARA-leiding kon verenigen, werd hij in het dagelijks 
bestuur door omroepchef, tevens hoofdbestuurslid, E. 
Bomli opgevolgd. N. Swierstra, op. cit., p. 193-194; Ra
dío, programmablad van de VARA, 15 dec. 1928; VARA-
Gids, 17 april 1971, art. van hoofdredacteur G. P. Bakker, 
p. 8-9; L. de Jong, op. cit., dl. III, p. 452-453 en deel IV, 

Ρ· 477· 
117. De verenigingsraad, bestaande uit ongeveer 50 uit de 

districtsraden gekozen leden, fungeerde als een soort le-
denparlement. De raad was de hoogste instantie in de or
ganisatiestructuur van de VARA. Het hoofdbestuur was 
gehouden voor zijn beleid verantwoording af te leggen 
tegenover de verenigingsraad, die enkele malen per jaar 
bijeenkwam. J. de Boer, De structuur van de omroepver
enigingen en haar positie in eigen kring, z.d. (1956/1957), 
p. 7, RR Coll. DV doss. II-1-4; N. Swierstra, op. cit., p. 
227. 
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i i 8 . W. Drees, Een mislukte poging tot gelijkschakeling, deel 
II, p. 31. 

119. Tekst van deze verklaring in de Raaiogids, XIV, 38 (27 
juli 1940) en o.m. ook in De Telegraaf, 25-7-1940, De 
VARA wil haar werk voortzetten, radiorede van den heer 
A. de Vries. 

120. Deze nieuwe grondslag kwam ook tot uitdrukking in een 
wijziging van de statuten van de VARA die door de VA
RA-verenigingsraad tijdens zijn eerste na de capitulatie 
belegde vergadering op zondag 28 juli werd goedgekeurd. 
De nieuwe statuten werden gebaseerd op de gedachte, dat 
de VARA in de toekomst een verenigingspunt diende te 
zijn voor alle socialistische arbeiders. Op grond hier
van stelde de VARA zich niet meer ten doel 'de be
ginselen te verbreiden van de moderne Arbeidersbewe
ging in Nederland', maar 'de naar het Socialisme streven
de arbeiders te steunen in hun strijd voor materiële en 
culturele verheffing'. Ook verdween uit de statuten de be
paling dat van het bestuur van de VARA één lid moest 
worden aangewezen uit en door het bestuur van het N W 
en één uit en door het bestuur van de SDAP. Voortaan 
zouden alle 11 leden van het hoofdbestuur door de ver
enigingsraad gekozen worden. Ook de 'Omroepraad', een 
college dat bestond uit de VARA-voorzitter en de door 
N W en SDAP benoemde hoofdbestuursleden en dat in 
laatste instantie besliste over alle uitzendingen die 'direct 
of indirect de verantwoordelijkheid raken van Sociaal-
Democratische Arbeiders Partij en/of Nederlandsch Ver
bond van Vakverenigingen', werd afgeschaft; in de plaats 
daarvan kwam deze bevoegdheid bij het hoofdbestuur te 
liggen. Zie: Wijziging statuten, 28 juli 1940, Doe. II 818b. 

121. Notulen van de VARA-verenigingsraad op 28 juli 1940, 
Doe. II 8i8a-9. 

122. Tekst in de Radiogids, XIV, 41 (17 aug. 1940), Een ant
woord aan hen, die ons schreven; zie o.m. ook De Tele
graaf van 13-8-1940, De nieuwe taak van de VARA. 

123. Het Wilhelmus mocht op last van de RBS al vanaf 11 
juni niet meer ten gehore worden gebracht. Brief Centr. 
Bur. aan Radioraad, 15 juni 1940, afschrift in Coll. DGF 
1 С . 

124. Brief Α. Pleysier aan K. Vorrink, 22 aug. 1940, Doe. II 
818b; zie ook brief A. Pleysier aan W. Drees, 23 aug. 
1940, a.v. 

125. Doe. II 818b. 
126. W. M. Westerman, Het gaat niet goed in Nederland, in 

Haagsch Maandblad, deel XXXIV, 3 (sept. 1940), p. 197 
e.v.; zie ook dagblad Het Centrum van 17 sept. 1940, re
dactioneel commentaar Ook een duit in het zakje. Mr. dr. 
W. M. Westerman was van 1933-1937 lid van de Tweede 
Kamer voor het autoritair-georiënteerde Verbond voor 
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Nationaal Herstel en daarna korte tijd hd van de NSB 
I Schoffer Het nationaol-socialtstische beeld van de ge
schiedenis der Nederlanden, Arnhem/Amsterdam ζ j , ρ 
265; L. de Jong, op. cit, dl. I, p. 252-253. 

HOOFDSTUK 3 

1. Bnef voorz. en dir KRO aan dag best van deze omroep, 
21 mei 1940 

2 L de Jong, op cit., deel IV, ρ 498 e v. 
3. W Drees Van mei tot mei, Assen 1958, p. 29 
4 Oproep van het 'driemanschap' van de Nederlandsche 

Unie in juli 1940, geciteerd in L de Jong, op cit, IV, ρ 

497· 
5. W Drees Van mei tot mei, ρ 64. 
6 Brief RBS aan Hauptabteilung fur Volksau f klarung und 

Propaganda van het Rijkscommissariaat, 19 okt. 1940, 
GKzbV 56c. 

7. Brief Hauptabteilung fur Volksaufklarung und Propagan
da aan RBS, 8 nov 1940, GKzbV 56c Fink kreeg deze 
opdracht van commissans-generaal Schmidt die hiermee 
een verzoek van Mussert honoreerde Brief van de Neder
landse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in 
Duitsland aan het Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam, 
20 dec 1947, met een proces-verbaal van het verhoor van 
J van Gorkom op 18 nov 1947, Doe I, i8 i4d. 

8. Verrichtingen van het Klem Dagelijks Bestuur van de 
VARA over de penode 28 sept 1940 - 12 nov 1940, ge
dateerd 14 nov. 1940, RTP 28-252 F/G, RTP 30 en Doe. 
II 818a (van de werkzaamheden van het Klein Dagelijks 
Bestuur van de VARA — bestaande uit voorzitter De 
Vries, secretaris Pleysier en penningmeester Bomh - met 
name van de talrijke vergaderingen en bijeenkomsten met 
de andere omroeporganisanes, de Radioraad, de Duitse 
bezettingsautonteiten en met Rost van Tonnmgen, werd 
door Pleysier regelmatig verslag gedaan in vrij uitvoerige 
notities, 'Verrichtingen van het Klein D В ' genaamd, ter 
informatie van het VARA-hoofdbestuur, in het vervolg 
van deze studie korten wij deze verslagen af tot Verrich
tingen met daarachter tussen haakjes de periode waarop 
zij betrekking hebben), pv verhoor A Pleysier op 30 
juli 1946 in het onderzoek contra W. Vogt, Bijzonder Ge
rechtshof te Amsterdam (BG) nr. 7A, ρ 8, Doc I 1814b; 
pv verhoor E. J Bomh op 17 aug 1946, BG 7A, p. 18-19, 
idem 

9 De reportage ging door, zij het een dag later via grammo
foonplaten m de zendtijd van AVRO en KRO, maar 'bui
ten het programma der afzonderlijke omroepen' (want ook 
AVRO, KRO en NCRV wilden deze reportage verzorgen 
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noch uitzenden), gemaakt door de Duits-gezinde AVRO-
verslaggever Wybrands Marcussen die de opdracht hiertoe 
aanvaardde van de RBS 'buiten verantwoordelijkheid van 
het AVRO-bestuur'. Verrichtingen (28 sept. - 12 nov. 
1940); brief van de Nederlandse Militaire Missie bij de 
Geallieerde Bestuursraad in Duitsland aan het BG, 20 dec. 
1947; brief voorz. KRO aan het hoofdbestuur van deze 
omroep, i t nov. 1940, ROD Coll. KRO 3a; L. de Jong, 
op. cit., IV, p. 656-657; D. Verkijk, op. cit., p. 153-154. 
Notoire NSB'ers schijnen deze reportage blijkens een inge
zonden brief in Het Nationale Dagblad van 19 nov. 1940 
(Het défilé der W.A. en de omroep) met gemengde ge
voelens beluisterd te hebben. Enerzijds verheugd 'dat de 
radio-omroep aan deze voor ons volk zoo gewichtige ge
beurtenis de volkomen verdiende aandacht schonk', er
gerde men zich aan de wijze waarop het ooggetuigever
slag gegeven werd. 'Uit alles bleek, dat deze A.V.R.O.-
man tegenover de N.S.B, en de W.A. stond als een kat in 
een vreemd pakhuis. Uitdrukkingen als: de heer Mussert, 
elke groep wordt voorafgegaan waarschijnlijk door een 
leider, de Dam is niet zoo vol, we hebben hem wel eens 
voller gezien, een marsch van dit 'genre', enz. enz. toonen 
aan, dat deze ooggetuige niet alleen geheel vreemd staat 
tegenover de Nat.-Soc. Beweging, maar ook dat hij zich 
niet de minste moeite heeft getroost om zich van te voren 
behoorlijk te oriënteeren.' 

Als gevolg van dit VARA-incident moesten de omroepen 
voortaan permanent een reportagewagen voor de bezetter 
ter beschikking houden. Verrichtingen (12 nov. 1940 -
10 dec. 1940) 11 dec. 1940. 

10. Seyss-Inquart hoopte, dat Rost van Tonningen erin zou 
slagen een groepering achter zich te krijgen, breder dan de 
NSB, die bereid en in staat zou zijn om Nederland tot 
samengaan met Duitsland te bewegen. Om dat te bereiken 
moest Rost er eerst in slagen het gros van de aanhang 
van NVV en SDAP te winnen. 
L. de Jong, op. cit., IV, hoofdstuk 10 en 11; I. Schöffer, 
Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der 
Nederlanden. Een historiografische en bibliografische stu
die, p. 74. 

11. Prof. Oranje had toegezegd die functie te aanvaarden, na
dat enkele andere kandidaten - waaronder het anti-revo-
lutionaire lid van de Hoge Raad en oud-minister van 
Justitie mr. J. Donner, die als lid van het Nationaal Co
mité reeds betrokken was bij het overleg over samen
werking op brede grondslag tussen de zes belangrijkste 
politieke partijen en de Nederlandsche Gemeenschap -
voor de uitnodiging hadden bedankt. Brief Radioraad aan 
SG Binnenlandse Zaken, 28 okt. 1940, nr. 4573, RTP 30 
en OW 597; af sehr, brief voorz. VARA aan Rost van 
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Tonningen, 23 aug. 1940, nr. E/Or-151, Doc. II 818b; 
notulen verg. algemeen bestuur NCRV op г jan. 1941, 
archief NCRV AB 15; Rapport De Gaay Fortman, p. 16 
(de waarnemend voorzitter van de Radioraad, prof. mr. 
B. de Gaay Fortman, heeft m een uitvoerig rapport, be
stemd voor de in Londen verblijvende Gerbrandy, het ver
loop van de concentratie in het omroepbestel weergege
ven. Hij ¿chreef dit overzicht in de periode tussen 4 ja
nuari en 17 april 1941. Het bevindt zich in map i-b van 
de Collectie-De Gaay Fortman bij het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie), L. de Jong, op. cit., IV, ρ 66ο; 
W. Drees, Uit de voorgeschiedenis van de Nederlandse 
Unie, in Onderdrukking en verzet, II, p. 78-82 

12. Notulen verg. dagelijks bestuur NCRV op 24 juni 1940, 
archief NCRV DB 44. 

13. Omroepgtds, XVI, 32 (10 aug. 1940), nr. 33 (17 aug.), 
nr 34 (24 aug.) en nr. 35 (31 aug 1940). 

14. Zie over hem H. Algra, De Vereniging, in Vrij en gebon
den, vijftig jaar NCRV, p. 35. 

15. Notities van de vergadering van 25 juli 1945, verhoor 
van A. Dubois door de commissie-Bijleveld, RTP 28-252 
С 

i6. J. J. van Bolhuis, De politieke partijen, in Onderdrukking 
en verzet, II, p. 15, L. de Jong, op. cit., dl. IV, ρ 558 

iy. Omroepgtds, XVI, 32 (10 aug. 1940), Concentratie. 
18. A v., nr. 33 (17 aug. 1940), Partij kiezten. 
19. A v., nr. 35 (31 aug. 1940), In nationale zin. 
20. De RBS wilde de censuur alleen opheffen indien de NCRV 

bereid was te voorkomen dat actueel-politieke onderwer
pen in preken verwerkt werden en te zorgen dat 'ge
staakt wordt met de neiging, het Nederlandsche Volk te 
vergelijken met het Heilige Volk van Israel m de ver-
drukkmg'. Het NCRV-bestuur meende die verantwoorde
lijkheid met op zich te kunnen nemen. Notulen verg. da
gelijks bestuur NCRV op 25 nov. 1940, archief NCRV DB 

47· 
21. Er konden globaal genomen, met alle nuances daartussen, 

twee richtingen onderscheiden worden: de principiële, die 
geen enkele concessie wilde doen en preventieve censuur 
op radiokerkdiensten zag als een eerste stap op weg naar 
een volledige Duitse controle op alle kerkdiensten, en de 
legalistische, die op grond van de bestaande radiowetge-
ving preventieve censuur door de Duitse 'overheid' aan
vaardde, ook al om zoveel mogelijk strijd te vermijden en 
het werk der kerk, zij het met vrijheidsbeperkingen, te la
ten voortbestaan. Notulen verg. alg. bestuur NCRV op 
6 aug. 1940, archief NCRV AB 14; idem van het dag. be
stuur op 24 juni 1940 en 25 nov. 1940, a.v., resp. DB 
44 en DB 47; H. С Touw Het verzet der Hervormde 
Kerk I, 's Gravenhage 1946, p. 130-131 en 136-137; J. J. 
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Buskes яаг stond de kerk? Schets van het kerkelijk ver
zet, Amsterdam 1947, p. 71-72. 
Vrije Geluiden, XIV, 34 en 35, resp. van 24 en 31 aug. 
1940. 
Na de dood van dr. W. van Koeverden benoemde het 
episcopaat in februari 1933 tot diens opvolger als geeste
lijk adviseur mgr. dr. Th. J. F. Verhoeven, directeur van 
het landelijk Roomsch-Katholiek Centraal Bureau voor 
Opvoeding en Onderwijs te 's Gravenhage. Eind 1939 
werd hem officieel de titel van 'bisschoppelijk commissa
ris' toegekend. In het hoofd- en dagelijks bestuur had 
deze commissaris niet alleen een raadgevende stem, maar 
kon hij zich ook tegen besluiten 'in strijd met de katho
lieke beginselen' verzetten. Bij blijvend verschil van me
ning stond beroep open op de aartsbisschop van Utrecht. 
Statuten KRO, bijlage bij brief voorzitter KRO aan de 
aartsbisschop van Utrecht, 10 sept. 1932 en rondschrijven 
aartsbisschop van Utrecht aan de bisschoppen van Neder
land, 30 jan. 1933, beide AAU doss. Radio/KRO 1931-
1935; brief aartsbisschop van Utrecht aan voorz. KRO, 
5 nov. 1938 en 29 nov. 1939, brieven voorz. KRO aan 
aartsbisschop van Utrecht, 24 febr. 1939, 14 juli 1939 en 
30 nov. 1939 en brief voorz. KRO aan de bestuursleden 
van deze omroep, 7 nov. 1938, AAU doss. Radio/KRO 
1936-1939; J. de Boer, De structuur van de omroepver
enigingen en haar positie in eigen kring, (1957), RR Coll. 
DV. 

Het hoofdbestuur hield zich voornamelijk bezig met fi
nanciële aangelegenheden, studiobouwplannen, met de 
ontwikkeling van het contribuantenbestand, de program
magidsexploitatie en met het propagandabeleid voor het 
werven van nieuwe abonnees. Het programmabeleid kwam 
slechts incidenteel ter sprake en dan nog vaak in de vorm 
van een hooggestemde monoloog van de verafgode Per-
quin, waarvan bijvoorbeeld de volgende passage uit de 
notulen van de hoofdbestuursvergadering op 9 nov. 1934 
getuigt: 'Onze programma's hebben thans een hoogte
punt bereikt en behoeven in geen enkel opzicht meer on
der te doen voor de andere binnen- en buitenlandse om
roepen. Wij memoreren o.a. het Utrechtsch Symphonie 
Orkest, het Maastrichtsch Symphonie Orkest, het K.R.O. 
Kamer-Orkest, de K.R.O.-boys en verder orkesten van Da-
jos Bela en Marek Weber, welke meerdere malen voor 
onze microfoon optraden. Onze sprekers zijn verreweg de 
beste, welke in Nederland voor de microfoon optreden. 
Dan noemen we de cyclus hoorspelen: De Moederkerk 
in Nederland, etc. de actualiteiten en reportages zoals het 
relais van het Eucharistisch Congres, de thuiskomst van 
de Flandria, de reis van de Uiver, het vertrek van Snip 
naar West-Indië, de opening van de Kunstijsbaan te Am-
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sterdam, welke laatste twee uitzendingen ook binnenkort 
door de K.R.O. verzorgd zullen worden. De conclusie, 
welke wij uit dit alles mogen trekken is, dat wij in alle 
opzichten tevreden kunnen zijn met wat wij in de 10 jaar 
van ons bestaan bereikt hebben.' (ROD, Coll. KRO ie). 

25. Mannen van beteekenis. Belicht in een serie artikelen, 
verschenen in Wiering's Weekbladen, Amsterdam 1939, 
p. 106-108; De Maasbode, 13-9-1938, De opvolger van 
pastoor Perquin; Persoonlijkheden in het Koninkrijk der 
Nederlanden in woord en beeld, p. 361-362. 

26. Notulen verg. hoofdbestuur KRO op 2 maart 1935, ROD 
Coll. KRO i e ; interview met J. Dito op 9 nov. 1971; brief 
J. Dito aan de aartsbisschop van Utrecht, 24 aug. 1945, 
AAU doss. Radio/KRO 1945-1946, nr. 3. 

27. Interview met J. Dito op 9 nov. 1971; brief van J. Dito 
aan de auteur, 24 nov. 1971; zie ook De Maasbode, 9-8-
1939, Pater Perquin herdacht. De groóte verdiensten van 
den radio-pastoor. 

28. Wij doelen hier op het concept-rondschrijven dat mgr. 
Verhoeven en de hoofdredacteur van het maandblad SfM-
diën, de jezuïet С Wessels, voor aartsbisschop De Jong 
hadden opgesteld en door deze verontwaardigd terzijde 
werd gelegd met de woorden: 'Wat is dit voor onzin, he
ren? Ik wil geen tweede Innitzer zijn!' Zie L. de Jong, 
op. cit., dl. IV, p. 778 en H. W. F. Aukes Kardinaal De 
Jong, Utrecht/Antwerpen 1956, p. 259. 

29. Gegevens ontleend aan een rapport over Speet, z.j. (rond 
1950), AAU doss. Radio UNDA/Pater Dito, 1948-1955, 
nr. 1. 

30. Brief van P. A. M. Speet aan de commissie-Bijleveld, 18 
juli 1945, afschr. in RTP 2-26; idem aan de commissie-
Drost, 24 dec. 1945 (RTP 28-252A), waarin Speet op
merkte: 'De uitdrukking klinkt weinig heldhaftig, doch 
op heldhaftigheid maak ik geen aanspraak'; commissie-
Bijleveld, Notities van de vergadering van 25 juli 1945, 
verhoor van A. A. M. Enserinck, RTP 28-252C. 

31. Aanvullend dossier bij brief van de Organisatie van 
Omroeppersoneel aan mr. J. Drost, 24 nov. 1945, 
RTP 28-252G; brief G. Wentholt aan L. A. E. Briët, 17-2-
1946, RTP 2-26; brief A. A. M. Enserinck aan L. A. E. 
Briët, 18-2-1946, RTP 2-26; Verkijk vermeldt dat AVRO 
en KRO de jaarkalender voor 1942 van hun organisaties 
naar de RBS stuurden. (D. Verkijk, op. cit., p. 168). 

32. Brief P. A. M. Speet aan E. Freudenberg, 20 mei 1940, 
archief KRO nr. 203.25/3. 

33. Brief Speet aan Dubois, 2 sept. 1940, CD. 
34. Pv. verhoor E. Taubert op 6 januari 1947 in het onderzoek 

contra W. Vogt, BG nr. 7F, p. 28, Doe. I 1814b. 
Volledigheidshalve hechten wij eraan te vermelden, dat 
volgens sommige getuigenverklaringen van na de oorlog 
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Speet eveneens tijdens de bezetting aan onderduikers en 
geallieerde piloten hulp heeft geboden. (Brief W. Mingels 
aan de commissie-Drost, 16 april 1946, RTP 28-252A; 
brief Speet aan de commissie-Bijleveld, 4 juni 1945, RTP 
idem). 

35. De wisseling van het voorzitterschap werd op uitdrukke
lijke wens van het episcopaat aangegrepen om door de 
aanstelling van een directeur de priester-voorzitter van de 
juridische aansprakelijkheid en strafrechtelijke consequen
ties van het gevoerde financiële beleid te vrijwaren. De 
priester-voorzitter zou zich dan in financiële aangelegen
heden van stemming onthouden. Notulen verg. 12 sept. 
1938 en 9 nov. 1938 van het hoofdbestuur KRO, ROD 
Coll. KRO id en 3a. 

36. Curriculum vitae in archief KRO nr. 200.11; Katholieke 
Radio Gids, 29-11-1950, art. van voorz. J. B. Kors, Een 
zilveren jubilaris, en 29-1-1956, In memoriam P. A. M. 
Speet, van dezelfde auteur. 

37. Brief G. Bosman aan J. Dito, 10 okt. 1940, afschr. in 
RTP 2-26. 

38. Pv. verhoor J. van Gorkom op 30 aug. 1947, BG nr. 7N, 
p. 2, Doe. I i8i4d. 

39. De over beide zenders uitgezonden tekst - wie deze op
stelde hebben wij niet kunnen achterhakn — werd, na een 
weigering van voorzitter Dito, op verzoek van de RBS 
door mr. G. Bosman (over wie zo dadelijk meer) onder 
het pseudoniem dr. Schrijver uitgesproken. 
Brief RBS aan KRO, 12 sept. 1940, GKzbV бок; brief 
Freudenberg aan de Leiter der Hauptabteilung für Volks
aufklärung und Propaganda, Oberregierungsrat Fink, 13 
sept. 1940, GKzbV 56c; idem aan gezant Bene, 25 sept. 
1940, GKzbV 46Í; brief voorz. KRO aan de aartsbisschop 
van Utrecht, 19 sept. 1940, met als bijlage de op 15 sept. 
uitgesproken Radiotoespraak tot de katholieken, AAU 
doss. Radio/KRO 1940-1941 nr. 1; brief J. Dito aan de 
auteur, 20 dec. 1973; L. de Jong, op. cit., dl. IV, p. 654-
655; D. Verkijk, op. cit., p. 77-79. Verkijk beweert op 
laatstgenoemde pagina dat de hoofdredacteur van De Tijd, 
baron H. van Lamsweerde, die tevens hoofdbestuurslid 
van de KRO was, in zijn krant een artikel aan de anti-
Hinsley-uitzending wijdde. Verkijk zegt evenwel niet in 
welk nummer van De Tijd dit hoofdartikel werd geplaatst. 
Hij moet voetstoots afgegaan zijn op een mededeling van 
Freudenberg aan diens superieuren van de Hauptabteilung 
für Volksaufklärung und Propaganda in Den Haag dat het 
bedoelde hoofdartikel op 19 sept. 1940 gepubliceerd werd. 
Op noch rond die datum hebben wij echter een artikel 
van eerdergenoemde strekking kunnen vinden. Het gaat 
hier wellicht om een ter censurering voorgelegd artikel 
dat niet gepubliceerd mocht worden. Brief RBS aan 
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Hauptabt. für Volksaufklärung und Propaganda, Den 
Haag 21 sept. 1940, GKzbV 56c. 

40. Brief Beauftragte für die Provinz Nordholland aan GK 
Schmidt, 24 sept. 1940, GKzbV 60k. 

41. Brief Freudenberg aan de HaVuP, 21 sept. 1940, GKzbV 
56c. 

42. Katholieke Radio Gids, XVI, 41 (12 okt. 1940), Mede
deling van den voorzitter van de K.R.O. 

43. Brief J. Dito aan aartsbisschop De Jong, 19 sept. 1940, 
AAU doss. Radio/KRO 1940-1941 nr. 1. 

44. Brief Freudenberg aan Schmidt, 9 juli 1940, GKzbV 46d; 
brief RBS aan KRO, 15 juli 1940, GKzbV бок; zie ook 
L. de Jon¿, op. cit., deel IV, p. 654 en D. Verkijk, op. cit. 
p. 76. 

45. Rondzendbrief van de aartsbisschop van Utrecht aan de 
bisschoppen van Nederland, 23 sept. 1940, AAU doss. 
Radio/KRO 1940-1941 nr. 1. 

46. Na de oorlog zou ook Willem Vogt verklaren, dat hij het 
'wel eens verstandig en raadzaam' achtte 'om uit een 
reeks van hangende mogelijkheden op het gebied van de 
wenschen van de Duitschers tijdig de onschuldigste te kie
zen, om erger te voorkomen'. Pv. verhoor W. Vogt op 
31 maart 1947 in het onderzoek contra zijn persoon, BG 
nr. 7K, p. 25, Doe. 11814c. 

47. Pv. verhoor van E. Taubert op 4 jan. 1947, BG nr. 7F, p. 
21, Doe. I 1814b; zie ook pv. verhoor van J. van Gorkom 
op 30 aug. 1947, BG nr. 7N, p. 2; zie ook D. Verkijk, op. 
cit., p. 74. L. de Jong citeert op p. 653 en 654 van dl. IV 
van zijn Geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden 
in de Tweede Wereldoorlog uit een brief (Doc. I 1620) 
die Dito en Speet op 28 juni 1940 aan de RBS geschre
ven zouden hebben en waarin stond: 'Als K.R.O. haben 
wir ein offenes Auge für diesen neuen Zustand, doch 
ebenso auch für das Kommen von einer neuen Ordnung. 
Das heutige Weltgeschehnis hat wohl gezeigt, dass Fehler 
in dem früheren System vorhanden waren und es sollen 
wenig Holländer gefunden werden, die nach dem Fort
gehen von dem alten System nicht fühlen, dass neue 
Ideen und eine neue Ordnung sich Bahn brechen. Es ist 
darum notwendig, dass auch unsere Rundfunkvereini
gung mithilft mit allem was in ihren Kräften steht, um 
das Vaterland in den Geist dieser neuen Ordnung aufzu
bauen und abzurechnen mit alten und überlebten Begrif
fen'. Na de oorlog werd Speet met een fotocopie van deze 
'brief' geconfronteerd. Hij schreef daarover aan de in 
Zwitserland vertoevende Dito die hem meedeelde aan de 
betrouwbaarheid van dit stuk te twijfelen. 'Ik wil U', 
schreef hij aan Speet, 'kort en bondig hierover dit ver
klaren: Een dergelijke brief heb ik nooit geconcipieerd, 
geschreven of ondertekend. Ik zou mij schamen op vrije 
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voeten rond te loopen als ik een dergelijk stuk ooit aan 
een Duitsche instantie had doen toekomen.' Dito veron
derstelde dat het een van de vele concepten was die mr. 
G. Bosman had ontworpen 'en af en toe eens aan ons 
voorlegde, al ben ik er zeker van, dat hij mij dit concept 
nooit heeft getoond. Ik zou zelfs verder durven gaan: 
Als onder deze brief mijn handtekening zou staan, ben 
ik bereid onder eede te verklaren, dat dit een valsche 
handtekening is.' (Brief J. Dito aan P. Speet, 16 mei 1947, 
arch. KRO 203.03). Inderdaad zijn onder deze 'brief' geen 
handtekeningen geplaatst. Het document zelf is overigens 
een doorslag waarop met potlood vermeld staat: 'w.g. P. 
D.' en 'w.g. Speet'; op de achterkant staat met rood pot
lood aangegeven: 'Bsm' ( = Bosman). Omdat wij in de 
correspondentie van de RBS (archief GKzbV) het origi
neel van dit document niet hebben teruggevonden, menen 
wij dat Dito voorshands gelijk heeft. Het is inderdaad 
mogelijk dat het hier een door Bosman opgesteld en alleen 
aan Speet voorgelegd concept betreft (de doorslag be
vindt zich in een dossier met stukken van KRO-directeur 
Speet die voornamelijk op Bosman betrekking hebben) dat 
nooit verzonden is maar niettemin zorgvuldig bewaard is 
gebleven. Omdat beslist niet onomstotelijk vaststaat dat 
het hier werkelijk om een door Dito en Speet verzonden 
brief gaat, menen wij dat dit document voorshands ten 
onrechte als belastend materiaal tegen de KRO-leiding is 
gebruikt. De huidige KRO-archivans, die bij het ROD 
inzage had in de 'brief' van 28 juni 1940 van Dito en 
Speet aan de RBS, verklaarde ons desgevraagd, dat de 
eerdervermelde potloodaantekeningen naar zijn mening 
niet van Dito of Speet zijn; hij vermoedt dat de aanteke
ningen door de secretaresse van de KRO-directie zijn aan
gebracht, omdat zij wellicht in de veronderstelling ver
keerde dat de 'brief' ook inderdaad verzonden was. Brief 
H. W. A. Joosten aan de auteur, 8-10-1975. 

48. Pv. verhoor G. J. P. M. Bosman op 18 sept. 1946 in het 
onderzoek contra W. Vogt, BG nr. 7B, p. i , Doe. I 1814b; 
notulen verg. hoofdbest. KRO op 13 maart 1940, p. 8, 
ROD Coll. KRO ie. 

49. Brief G. Bosman aan J. Dito, 10 okt. 1940, RTP 2-26 
(af sehr.). 

50. Brief G. Bosman aan de directeur-generaal van de rijks-
radio De Nederlandsche Omroep, 24 juli 1941, NO 20-
647. In deze brief deelt Bosman mede het lidmaatschap 
van de NSB te hebben opgezegd, omdat hij zich 'gekwetst' 
voelde door o.m. de bekladding van het aartsbisschoppe
lijk paleis te Utrecht. Later, toen de Duitse oorlogskansen 
keerden, veranderde - als bij zovelen van dit soort lie
den - ook Bosmans instelling en had hij zelfs contact met 
het verzet. (Rapport over P. A. M. Speet, AAU doss. Ra-

324 



dio UND A/Pater Dito 1948-1955 nr. 1, p. 5; zie ook 
Samenvattend verslag Dubois, p. 10). 

51. Rapport over P. A. M. Speet, p. 5. 
52. Commissie-Bijleveld, Notities van de vergadering van 25 

juli 1945, verhoor van A. A. M. Enserinck. 
53. Het aldus gevormde nieuwe college werd 'moderamen' ge

doopt. Notulen verg. Centraal Bureau op 21 okt. 1940, 
punt 5 op p. 2 en op 28 okt. 1940, punt i b op p. 1; brief 
Centr. Bur. aan Bosman, 31 okt. 1940, Doe. I i8 i4d; 
Hausumlauf van Freudenberg, 2 nov. 1940, GKzbV 47a; 
Verrichtingen (28 sept. - 12 nov. 1940); pv. verhoor G. 
J. P. M. Bosman op 18 sept. 1946 in het onderzoek contra 
Vogt, BG nr. 7B, p. 10, Doe. I 1814b; idem van A. Pley-
sier, BG nr. 7A, p. 11, a.v. 
Na de oorlog verklaarde voorzitter De Clercq over Bos
man, die 'op warme aanbeveling van Pater Dito tot adj. 
secretaris van het Centraal Bureau was benoemd', dat 'he
laas later (is) gebleken hoe louche deze figuur was en 
hoe de KRO hem als intermediair voor onderhandelingen 
met de Duitsers had gebruikt'. Wanneer wij dit toenter
tijd geweten hadden, bekende hij, zou Bosman die functie 
zeker niet gekregen hebben. Verklaring van G. de Clercq, 
14 april 1946, RTP 28-252; deze verklaring was vermoe
delijk bestemd voor de commissie-BijIeveld. 

54. Commissie-Bijleveld, Notities van de vergadering van 25 
juli 1945, verhoor van A. Dubois, RTP 28-252 С 

55. NRC-Handelsblad, 18 juni 1973, Vogt, pionier van de 
vooroorlogse radio. 

56. W. Vogt Een leven met radio, Apeldoorn 1973, p. 135. 
Gustaaf de Clercq werd in 1888 in het voormalige Neder
lands Oost-Indië geboren. Hij studeerde enige jaren schei
kunde aan de Universiteit van Amsterdam, werd direc
teur van een veevoederfabriek in Arnhem, later van een 
gistfabriek in Schiedam. In 1927 vestigde hij zich als 
stooktechnisch adviseur in Amsterdam. In datzelfde jaar 
werd hij penningmeester van de tot AVRO gefuseerde 
ANRO/NÓV. Medio 1936 werd hij tot voorzitter van 
deze omroepvereniging gekozen en is dat tot juli 1953 
gebleven. (A.v.; J. Bank, Een halve eeuw omroephistorie 
in hoofdlijnen, in AVRO 50. Historie en perspectieven, 
Hilversum 1973, p. 38-39). 

57. Brief W. Vogt aan de auteur, 10-12-1970; Persoonlijkhe
den in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld, 
p. 1551. Over Vogt zijn in de loop der tijd tal van publi
caties verschenen. Vlak voor zijn dood, in juni 1973, za
gen zijn memoires Een leven met radio het licht. Verder 
noemen wij: De Telegraaf, 12-8-1938, Willem Vogt heden 
vijftig jaar; art. over hem in Mannen van beteekenis, 
p. 96-98; Radiobode van 4 juli 1948 (25-jarig bestaan 
van de AVRO); Televizier, 1-11-1969, Een dochter over 
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haar vader: hij snuift graag kruitdamp; Accent, 2/8 jan. 
1971, Willem Vogt: iedereen moet met vallen en opstaan 
bekwaamheid veroveren; Elseviers Magazine, 23 juni 
1973r B'j het heengaan van Willem Vogt; Vrij Nederland, 
30 juni 1973, Een dorpsmompelaar onder de linde, de 
stoute neigingen van wijlen Willem Vogt; Televizier, 30 
juni 1973, Willem Vogt: een leven met radio; AVRO 50. 
Historie en perspectieven, diverse artikelen over Vogt. 

58. J. Bank, Willem Vogt: stijlvol omroeppatemalist, in De 
Volkskrant, 19 juni 1973; zie ook M. van Amerongen, 
Een dorpsmompelaar onder de linde, in Vrij Nederland, 
30 juni 1973. 

59. J. Bank, a.v. 
60. W. Vogt, Bilbao kwam, in Radiobode, VI, 27 (7 juli 1933); 

afschr. brief VARA aan B. Boon-Van der Starp, lid van de 
Radioraad, 3 nov. 1933 en afschr. brief AVRO aan B. 
Boon-Van der Starp, 8 jan. 1934, nr. 27, beide archief 
RR 103-2-II; zie ook Het Volk, 10-7-1933, Willem Vogt 
als nazi. De leider van de A.V.R.O. blijkt verrukt over de 
terreur van Hitler; Commissie-Bijleveld, Notities van de 
vergadering van 25 juli 1945, verhoor van J. Madsen, 
RTP 28-252 С 

6г. Radiobode, a.v. 
62. Commissie-Bijleveld, zie noot 60. 
63. Pv. verhoor A. B. van Raalte op 13 sept. 1946, BG 7A, p. 

25-27, Doc. I 1814. 
64. Pv. verhoor E. K. Th. F. Taubert op 30 dec. 1946, BG nr. 

7F, p. 5-6, Doe. I 1814b; idem verhoor P. C. Zimmerman 
(23 juli 1946), D. van Wezel (23 juli 1946), M. A. Ph. 
H. M. Jansen (23 juli 1946), A. W. Ph. Weitzel (24 juli 
1946), J. M. Madsen (25 juli 1946), p. 1-6 en A. A. M. 
Enserinck (5 aug. 1946, p. 13), A. Dubois (3 sept. 1946, 
p. 20-21), J. F. Haccoû (10 sept. 1946, p. 24-25), A. B. 
van Raalte (13 sept. 1946, p. 25-27); brief Organisatie van 
Omroeppersoneel aan mr. J. Drost, 24 nov. 1945, RTP 
28-252 G. 

65. Pv. verhoor A. F. P. Thors op 23 okt. 1946, p. 37 a.v.; zie 
ook pv. verhoor H. H. Felderhof op 9 sept. 1946 (p. 22 
a.v.) over Vogts opdracht aan deze AVRO-reporter tot 
het verzorgen, op verzoek van de RBS, van een reportage 
die in aug. 1940 aan het verblijf van Nederlandse kinde
ren in de Ostmark (het bij het Derde Rijk ingelijfde Oos
tenrijk) werd gewijd en waaraan de bezetter uit propa
gandistisch oogpunt grote waarde hechtte. 

66. Na de oorlog verklaarde Vogt: 'Ik was er zeker van, dat 
de lezer van mijn blad met een gemiddeld intellect in 
staat zou zijn, toegerust met de kennis over mijn stijl- en 
schrijf gewoonten, uit het stuk af te leiden, dat ik een ver
stolen beroep deed op de eervolle ongehoorzaamheid der 
Nederlanders om naar de Engelsche zender te blijven luis-
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teren, m plaats van wezenlijk te menen, dat ik hen aan
spoorde het tegendeel te doen ' (Pv. verhoor W Vogt op 
30 aug. 1946, BG nr. 7 I, p. 8, Doe. 11814c. 

67 De Verordening van den Rijkscommissans voor het bezet
te Nederlandsche gebied ter bescherming van de Neder-
landsche bevolking tegen onjuiste berichten van 4 juli 
1940 bepaalde, dat door middel van de radio slechts ge
luisterd mocht worden naar de zenders binnen het door 
de Duitse Weermacht bezette Nederlandse gebied en naar 
de zenders binnen het Groot-Duitse Rijk met inbegrip 
van het protectoraat Bohemen en Moravie en van het 
gouvernement-generaal voor het bezette Poolse gebied. 
Ook het opzettelijk verspreiden van berichten die van ver
boden zenders afkomstig waren, was verboden Op over
treding van deze verboden stond een maximum gevange
nisstraf van tien jaar en een geldboete van onbeperkte 
hoogte (VO 35/40, Verordemngenblad, 1940, p. 135-136). 
De verordening werd door Seyss-Inquart zelf uitgevaar
digd, nadat hij tevoren tevergeefs geprobeerd had het be
sluit door de secretaris-generaal van Justitie, J. С Ten-
kink, te laten ondertekenen L de Jong, op. cit, dl. IV, 
p. 301-303· 

68. Pv. verhoor W. Vogt op 30 aug. 1946, p. 8. 
69. W. Vogt, Luistertucht, in Radiobode, XIII, 28 (12 juli 

1940). 
70. Toespraak van W. Vogt tijdens de eerste AVRO-uitzen-

ding naar Nederlands Oost-Indie op 8 juli 1940, gepubli
ceerd in de Radiobode, a.v., zie ook L. de Jong, op. cit., 
dl. IV, p. 655 

71. W. Vogt, Denkbeeld en instrument, in Radiobode, XIII, 
31 (2 aug 1940); zie idem, Stap of danspas, nr. 30 (26 
juli 1940). 

72. Hij maakte, samen met waarnemend vice-voorzitter No-
let en secretaris Enserinck, deel uit van het Bureau van 
de Radioraad, te beschouwen als een college van dagelijks 
bestuur. Naast De Gaay Fortman en Enserinck had ook 
Nolet een levendig aandeel in de concentratiebesprekin-
gen Hij en Fortman mochten elkaar erg graag en waren 
vanaf de instelling van de Radioraad lid van dit college. 
Mgr. dr. Willem Nolet ('een pionier der katholieke her
leving') werd in 1885 in Schiedam geboren en in 1915 
tot 'professor' in de kerkgeschiedenis aan het groot-semi-
nane te Warmond benoemd, daarbij 'bruggen bouwend 
naar wat men toen nog algemeen 'de overzijde' noemde'; 
m 1930 verwisselde hij het professoraat voor het pasto
raat van de Amsterdamse parochie van St. Petrus en Pau-
lus ('De Papegaai'). Hij was o m lid van het Thijmge-
nootschap en de St. Adelbertveremging en bestuurslid van 
de Apologetische Vereniging Petrus Canisius en van het 
Algemeen Nederlandsch Verbond. 
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L. J. Rogier, Mgr. Willem Nolet, 25 jaar pastoor van De 
papegaai, in De Tijd, 19-7-1955; zie ook: Professor, mon
seigneur, maar vooral pastoor, Mgr. Nolet vijf-en-twintig 
jaar in Amsterdam, in De Maasbode, 16-7-1955 en Jan 
Rogier, In memoriam, Mgr. Willem Nolet: nuchter ge
leerde en zielzorger, in De Volkskrant, 2-9-1965; Rapport 
De Gaay Fortman, p. 2. 

73. Rapport De Gaay Fortman, p. 10. 
74. Brief Radioraad aan SG Binn. Zaken, 28 okt. 1940, nr. 

4573, RTP 30 en OW 597. 
75. Pv. verhoor A. A. M Ensennck op 5 aug. 1946, BG nr. 

7A, p. 14, Doe. I i8ï4b. 
76. Commissie-Bijleveld, Notities van de vergadering van 25 

juli 1945, verhoor van A. A. M. Ensennck. 
77. De Standaard, 27-6-1936, De A.V.R.O.-feesten op Zon

dag. Welbewuste ontheiliging van den rustdag 
78. Prof. dr. ir. J. Goudnaan, hoogleraar aan de Handels

hogeschool te Rotterdam, had m februari 1933 de SDAP 
verlaten wegens een diepgaand meningsverschil over de 
houding van zijn partij in het conflict over de muiterij op 
de Zeven Provinciën; hij riep een maand na de bezetting 
van het Rijnland in De Groene Amsterdammer van 4 april 
1936 als een der weinigen openlijk op tot een rigoureuze 
opvoering van onze defensie-inspanning, was een tijdlang 
voorzitter van de beweging Eenheid door Democratie en 
werd aan het eind van de jaren dertig tot president-direc
teur van de Nederlandse Spoorwegen benoemd. J. Gou
dnaan Vriend en vijand. Herinneringen aan de Neder-
landsche Spoorwegen 1938-1948, Amsterdam 1961; J. С 
H. Blom De muiterij op de Zeven Provinciën, p. 163-164. 

79. Op grond van welke motieven hij weigerde hebben wij 
niet kunnen achterhalen. 

80. Rapport De Gaay Fortman, p. 11 ; L. de Jong, op. cit., dl. 
IV, p. 659-660. 

81. A.V., p. 14; brief Radioraad aan de SG Binnenlandse Za
ken, 28 okt. 1940, nr. 4573. 

82. Rapport de Gaay Fortman, p. 11-12. 
83. A.V., p. 16. 
84. A.v. 
85. Marinus Hendrikus Damme, in 1876 te Breda geboren, 

behaalde in 1898 aan de Polytechnische School in Delft 
het diploma van werktuigkundig ingenieur en was daar
na enige tijd bij de spoorwegen in Nederlands-Indië werk
zaam. Op 1 juni 1925 werd hij benoemd tot directeur-
generaal der Posterijlen en Telegrafie, sinds maart 1929 
officieel aangeduid als PTT, een functie die hij tot zijn 
pensionering op 31 maart 1941 vervulde. Na de oorlog 
keerde hij terug als tijdelijk directeur-generaal (5 mei 
1945 - 1 aug. 1945). Damme, die eredoctor van de Delft-
se TH was, onderbrak korte üjd zijn werk bij de PTT, 
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toen hij in het vijfde kabinet-Colijn (25 juli 1939 - 10 
aug. 1939) het ambt van minister van Sociale Zaken uit
oefende. 
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in 
woord en beeld, p. 333; J. Visser PTT 1940-1945. Beleid 
en bezetting, p. 97; Verslag van het staatsbedrijf der PTT 
over 1945 en 1946, p. 9 en 57; G. H. Bast, In memoriam 
dr. ir. M. H. Damme, in PTT-Bedrijfsbanden, maandblad 
voor het PTT-personeel, XXVII, maart 1966, p. 15; G. C. 
J. J. Ottenheijm De status van de PTT als staatsbedrijf in 
historisch perspectief, 's Gravenhage 1974, p. 26. 

86. Rapport De Gaay Fortman, p. 2. 
87. Zie over hem L. de Jong, op. cit., dl. IV, p. 154 e.v. 
88. Rapport De Gaay Fortman, p. 3; Overzicht ingevolge cir

culaire 16 mei 1940, nr. 6089 S, afd. 3 van het hoofdbe
stuur der PTT, nr. 7, z.d., afschr. in OW 594; brief DG 
PTT aan SG Binnenlandse Zaken, 18 juli 1940, nr. 8006, 
OW 596; brief SG Binnenlandse Zaken aan commissaris-
generaal Schmidt, 20 juli 1940, nr. 12, OW 596; brief 
Oberregierungsrat Fink aan SG Binnenl. Zaken, 29 juli 
1940, OW 596; brief SG Binnenl. Zaken aan de Radio-
raad, 14 aug. 1940, nr. 1, afschr. in OW 596 en CD. 

89. Zie over hem L. de Jong, op. cit., dl. IV, p. 147 e.v. 
90. Eind mei al zat Van Poelje aan het film- en omroepbeleid 

te trekken, zoals uit de notulen van de vergadering op 31 
mei 1940 van het college van secretarissen-generaal blijkt: 
de secretaris-generaal van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen verzoekt Frederiks 'hem wel te willen inschake
len indien het tot nu toe ingenomen standpunt inzake 
film en radio zal mogen veranderen in een positief stand
punt van cultuurbevordering; de heer Frederiks zegt dit 
gaame toe' (punt 11, p. 2, ROD). 

91. Reinink werd begin 1940 benoemd tot voorzitter van de 
in 1938 opgerichte Nederlandsche Gemeenschap, een in
tellectuele pressiegroep die tot doel had de nationale een
dracht en saamhorigheid onder het Nederlandse volk te 
versterken. In deze kring werd druk geschermd met een 
'program van nationale opbouw' waartoe ook de ophef
fing van de omroeporganisaties behoorde. Na de Duitse 
inval in ons land ijverde Reinink met Linthorst Homan, 
De Quay en Einthoven via de oprichting van een een
heidsbeweging voor allerlei politieke en sociaal-economi
sche hervormingen. Die eenheidsbeweging werd de Ne
derlandsche Unie; aan de definitieve oprichting daarvan 
had Reinink geen deel. Nadat Van Poelje eind augustus 
1940 in verband met zijn Koninginnedagcirculaire aan 
het personeel van het departement van O. K. en W. ge
arresteerd was, nam Reinink de functie van secretaris-ge
neraal tijdelijk waar. L. de Jong, op. cit., dl. IV, p. 437-
441, 507-510,541-542/ 547/ 679. 
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92. Verslag van mr. В. de Gaay Fortman van zijn onderhoud 
met het hoofd van de afd. Kunsten en Wetenschappen 
van O. K. en W. op 12 juli 1940, gedateerd 13 juli 1940, 
Coll. DGF ie. 

93. A.v. 
94. Rapport De Gaay Fortman, p. 12. 
95. Notulen verg. college van secretarissen-generaal op 29 juli 

1940, punt 13, p. 2, ROD; het ontwerp bevindt zich in 
Coll. DGF. 

96. L. de Jong, op. cit., dl. IV, p. 501. 
97. A.v., p. 500. 
98. A.v., p. 498-499-
99. T. Koopmans, Bureaucratisch gedrag in een ministerloos 

tijdperk, in Acta Politica, IV, 4 (juli 1969), p. 364. 
100. Daarin zat, alleen deze naam is ons bekend, mr. F. E. 

Spat, directiesecretaris van de n.v. Philips te Eindhoven, 
welke onderneming zoals bekend de n.v. PHOHI exploi
teerde. Spat onderhield al voor de oorlog veel contact met 
Dubois in diens functie van directeur van de n.v. NO-
ZEMA. Philips was leverancier van de radiozendinstalla-
ties die in Lopik in aanbouw waren en die in de herfst 
van 1940 werden opgeleverd. Het is zeer plausibel dat 
Dubois van genoemd studiegroepje deel uitmaakte. Brief 
F. E. Spat aan P. S. Gerbrandy, 31 juli 1937, RR 116; 
brief G. A. van Poelje aan het hoofd van de afd. Radio 
van O. K. en W., 6 mrt. 1946, RR 65. 

101. Brief G. A. van Poelje, a.v. 
102. Brief A. A. M. Enserinck aan SG Binnenlandse Zaken, 

Radioraad nr. 4476, 1 aug. 1940, OW 596 (afschr.); zie 
ook D. Verkijk, op. cit., p. 111 e.v. 

103. Telegrammen van 2 aug. 1940, OW 596 (afschr.). 
104. Brief Radioraad aan SG Binnenl. Zaken, 3 aug. 1940, nr. 

4481, Coll. DGF en OW 596. 
Van Poelje heeft in 1973/1974 commentaar geleverd op 
datgene wat L. de Jong in het vierde deel van zijn serie-
werk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede We
reldoorlog over het beleid van Van Poelje als secretaris
generaal heeft geschreven. Dat commentaar is neergelegd 
in de nota 'Bestuurlijke verdediging' van 24 mei 1973 
met een tweetal aanvullingen daarop, de ene ongeda
teerd, de andere is van 26 februari 1974. Deze stukken, 
die zich bij het Algemeen Rijksarchief onder nr. 248 Col
lectie-Van Poelje bevinden, hebben ten aanzien van het 
indertijd door Van Poelje voorgestelde radiobeleid geen 
nieuwe feiten opgeleverd. 

105. Brief met bijlage Radioraad aan SG Binnenlandse Zaken, 
17 aug. 1940, nr. 4498, OW 596 en 597, Coll. DGF 
en CD. 

106. Rapport De Gaay Fortman, p. 18. 
107. A.v. 

ЭЗО 



io8. A.V., p. 20. 
109. A..V. 
110. Nota van A. Dubois aan de commissie-Bijleveld, maart 

1946, RTP 30 (afsehr.); zie ook Verrichtingen (12 nov. -
10 dec. 1940), p. 9. 

111. Brief DG PTT aan SG Binnenlandse Zaken, 20 aug. 1940, 
afd. 3 nr. 279, Coll. DGF ie, eveneens in OW 596, RTP 
30; afschr. brief DG PTT aan Linnemeyer, 21 aug. 1940, 
nr. 282 Kab., OW 596. 

112. Ontwerp-beschikking van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken betreffende den 
Nederlandschen Radio-Omroep, bijlage bij brief DG PTT 
van 20 aug. 1940, a.v. 

113. Brief SG Binnenl. Zaken aan commissaris-generaal 
Schmidt, 21 aug. 1940, afd. 3 nr. 283 Kab. met bijlage 
Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken betreffende den' Neder
landschen Radio-Omroep van 20 aug. 1940, nr. 281 Kab., 
afschriften in OW 596 en CD. 

114. Rapport De Gaay Fortman, p. 22. 
115. A.v., p. 16; brief Radioraad aan SG Binnenl. Zaken, 28 

okt. 1940, nr. 4573; afschr. brief VARA-voorzitter De 
Vries aan M. M. Rost van Tonningen, 23 aug. 1940, nr. 
E/OR-151, Doe. II 818b; notulen verg. Centr. Bur. op 
4-9-1940; zie ook D. Verkijk, op. cit., p. 115-116. 

116. Rapport De Gaay Fortman, p. 22-23; ontwerp-minute van 
de DG PTT, 1 nov. 1940, voor een brief van de SG Bin
nenlandse Zaken aan Schmidt, OW 597. 

117. Enkele dagen later lag het ontwerp op het bureau van de 
secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken die het op 3 
okt. 1940 naar Schmidt doorstuurde. Ook in dit ontwerp 
werd de inning van de luisterbijdrage aan de NOZEMA 
overgelaten. Afschr. brief Radioraad aan SG Binnenl. Za
ken, 26 sept. 1940, nr. 4534, RTP 30; afschr. brief DG 
PTT aan SG Binnenl. Zaken, 2 okt. 1940, afd. 3 nr. 305 
Kab., OW 598. 

118. Freudenberg doelde hier wellicht op de omroepaspiraties 
van de NSB, waarover straks meer. 

119. Rapport De Gaay Fortman, p. 23-24; ontwerp-minute dd. 
1 nov. 1940 van de DG PTT aan de SG Binnenl. Zaken 
voor commissaris-generaal Schmidt. 

120. Rapport De Gaay Fortman, p. 24 en 30; ontwerp-minute 
a.v.; brief Radioraad aan SG Binnenlandse Zaken, 28 okt. 
1940, nr. 4573. 

121. Brief Radioraad, a.v. 
122. Brief SG Binnenl. Zaken aan Radioraad, 7 nov. 1940, afd. 

3 nr. 326 Kab., OW 597, RTP 30, afschr. in Coll. DGF 
1 С . 

123. Rapport De Gaay Fortman, p. 26. 
124. A.v., p. 27. 
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125. Over de toen 48-jarige 'opportunistische naïeveling' Glas
meier zegt Boelcke dat het steeds diens streven was ge
weest archivaris en historicus van een van de deelstaten 
van de Weimarrepubliek te worden, een ideaal dat hij in 
1923 met zijn benoeming tot Direktor der Vereinigten 
Westfälischen Adelsarchive tot zijn beroep kon maken. 
Aan de universiteiten van München en Münster studeerde 
hij germanistiek, geschiedenis en filosofie. Zijn dissertatie 
over Bürgerliche Gesellschaft und Religion, die hij in 1926 
aan de universiteit van Münster verdedigde 'glich mehr 
einer katholisch-theologischen Streitschrift, die die Un
moral der Gesellschaft geiszeln wollte, als einer ernst
haften wissenschaftlichen Untersuchung'. Deze man, wiens 
proefschrift volgens Boelcke van infantilisme, verkeerd 
begrepen katholicisme en stilistisch onvermogen blijk gaf, 
sloot zich in 1932 bij de NSDAP aan, werd in datzelfde 
jaar nog tot Gaukulturwart benoemd en riep zich in maart 
1933 uit tot Intendant van de Westdeutsche Rundfunk in 
Keulen. Succes en carrière waren het die Glasmeier bij de 
bruine machthebbers zocht en ook vond, met name toen 
hij in 1937, als bekroning van Goebbels' politiek van ge
lijkschakeling en uniformering van het zozeer gedecentra
liseerde Duitse omroepwezen, tot Reichsintendant des 
Grossdeutschen Rundfunks werd benoemd. W. A. Boelcke 
Kriegspropaganda 1939-1941. Geheime Ministerkonferen
zen im Reichspropagandaministerium, p. 88-92. 

126. А. ., p. 88. 
127. Aktenvermerk van een bespreking op 24 okt. 1940, geda

teerd 25 okt. 1940, GKzbV 46h; zie ook D. Verkijk, op. 
cit., p. 173-174· 

128. Inleiding van den voorzitter, behoort bij notulen bestuurs
vergadering KRO op 2 dec. 1940, archief KRO 203.03 en 
ROD Coll. KRO i e ; notulen verg. dagelijks bestuur NCRV 
op 25 nov. 1940, archief NCRV DB 47. 

129. Korte levensbeschrijving in Doc. I 1745 en in J. G. Visser 
PTT 1940-1945. Beleid en bezetting, p. 102; zie ook K. 
Groen Landverraders, wat deden we met ze?, Baam 1974, 
p. 147-148. 

130. L. de Jong, op. cit., deel I, p. 321. 
131. RR. doos 20-7/24 en 7/28. 
132. Wat Ir. Mussert op 16 mei 1940 had willen zeggen. Tekst 

van een radioredevoering die niet is doorgegaan, in Ne
derland in Oorlogstijd, II (1947), extra nummer van 10 
mei 1947, p. 120-122; L. de Jong, op. cit., dl. IV, p. 228-
229 en 231; K. Kwiet, op. cit., p. 75. 

133. Algemeen Handelsblad, 23-6-1940, Landdag van de N.S.B 
134. I. Schöffer, op. cit., p. 74. 
135. De kritiek die van vele kanten op de AVRO werd uitge

bracht wegens handhaving van de nationaal-socialistische 
dominee Ekering als spreker voor haar microfoon leidde 
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er uiteindelijk toe, dat de AVRO in sept. 1939 het con
tract met hem opzegde. Zie over de nationaal-socialisti
sche sympathieën van ds. Ekering o.m. De Vrijheid, nr. 
31 (8 maart 1939), Een predikant op hol; Het Vaderland, 
29 maart 1939 en 1 april 1939; Vooruit, 8-7-1939, 
A.V.R O. en N.S.B., een circulaire inzake ds. Ekering; I. 
Schofier, op. cit., p. 63; G. van Roon, op. cit., p. 126. 

136. Aktenvermerk van een bespreking van Freudenberg en 
Taubert met ds. Ekering op 8 aug. 1940, gedateerd 9 aug. 
1940 en bestemd voor Fink, GKzbV 46e. 

137. L. de Jong, op. cit., dl. IV, p. 574 e.v. 
138. Pv. verhoor E. Taubert op 9 jan 1947, BG nr. 7F, p. 32; 

zie ook Verrichtingen (28 sept - 12 nov. 1940). 
139 Brief W. L. Z. van der Vegte aan Freudenberg, 26 okt. 

1940, GKzbV 46h; zie over deze zg. NSB-kwartiertjes ook 
D. Verkijk, op. cit, p. 155-156. Toen aan de NSB zend
tijd werd toegekend werd tegelijk daarmee midden okto
ber de Nationale Omroep opgeheven. Brief L. C. W. Eke
ring aan T. Goedewaagen, 18-10-1940, NO 82-1412. 

140. Brief RBS aan het ANP te Amsterdam, 4 nov. 1940, idem 
7 nov 1940, GKzbV 47a 

141. Brief RBS aan Goedewaagen, 6 nov. 1940, KGzbV 47a. 
142. Brief W. L. Z. van der Vegte aan Freudenberg, 22 okt. 

1940, GKzbV 46h. 
143 idem, 5 nov. 1940, GKzbV 47a. 
144. Idem, 11 nov. 1940, GKzbV 47a. 
145. Brief Freudenberg aan W. L Z. van der Vegte, 24 okt. 

1940, GKzbV 46h. 
146. Verrichtingen (28 sept - 12 nov. 1940). 
147. Verrichtingen (12 nov. - 10 dec 1940); pv. verhoor A. 

Pleysier op 30 juli 1946; BG 7A, p. 11. 
148. Inleiding van den voorzitter, notulen bestuursvergadering 

KRO op 2 dec 1940; Verrichtingen (12 nov. - 10 dec. 
1940). 

149. Verklaring van G de Clercq, 14 april 1946, RTP 28-252. 
150. Α ν ; commissie-Bijleveld, verslag van de verg. van 29 

juni 1945, verhoor van G de Clercq, RTP 28-252 C. 
151. Verrichtingen (12 nov. - 10 dec. 1940); pv. verhoor G. 

de Clercq op 20 jan. 1947, BG 7D, p. 6; notulen verg. da
gelijks bestuur NCRV op 25 nov 1940, archief NCRV DB 
47, verhoor С Α. Keumng in het onderzoek contra W. 
Vogt op 25 maart 1947, BG 7A, p. 97 en 99, Doc. I 
1814b 

152. Pv. verhoor van G. Bosman op 18 sept. 1946, BG 7B, 
p. 13 De aanwijzingen van Dito, verklaarde Bosman in 
dit procesverbaal, waren voor een deel te beschouwen als 
een uitvloeisel van de wensen en het standpunt van de 
RBS waarvan Dito en De Clercq door Bosman als ver-
bindingsman op de hoogte waren gebracht, en ten dele te 
danken aan het contact dat Dito ook rechtstreeks met 
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Freudenberg en Taubert had. (p. 15). Zie ook pv. verhoor 
G. de Clercq op 20 jan. 1947, BG 7D, p. 4. 

153. Over de 'Forderungen dieser Zeit' is na de oorlog veel te 
doen geweest. Interessant voor ons is de interpretatie die 
Taubert hiervan in zijn verhoor heeft gegeven: 'Hierbij 
moet U vooral niet vergeten dat de in bedoelde volzin 
gebruikte woorden: '...angenommen dasz seine Ernen
nung dem Herrn Reichskommissar genehm sein würde.' 
inhouden dat de bedoelde schrijvers tegenover deze toe
komstige benoeming van den Heer Vogt tot toekomstig 
General Direktor iets positiefs wenschten te stellen, na
melijk dit, dat de bedoelde schrijvers het toekomstig Om
roepbestel in Nederland wenschten te zien opgebouwd in 
de geest van een geordend Europa, zooals dat door het 
toenmalige Duitschland werd voorgestaan en gepropa
geerd. (...) Het was wel degelijk zoo, dat behalve met 
de concentratie de omroepvereenigingen accoord gingen 
met een zekere propaganda voor een Duitsch-Nederland-
sche samenwerking en dat deze propaganda dan ook wel 
degelijk in de toekomstige radio-programma's tot uitdruk
king zou komen.' Pv. verhoor E. Taubert op 3 jan. 1947, 
BG nr. 7F, p. 16. 

154. De originele brief — wellicht gedateerd: 25-11-1940 -
is door ons niet teruggevonden. Afschriften ervan (geda
teerd: 25-11-1940) troffen wij aan in: Doe. II 135 (Cen
traal Bureau voor den Omroep); Verrichtingen (12 nov. -
10 dec. 1940); bijlage bij brief van J. Dito aan mr. B. de 
Gaay Fortman, 24 maart 1944, Coll. DGF; na de oorlog 
publiceerde ook het studentenblad Propria Cures de in
houd van deze brief met het commentaar: ' . . . een der 
eerste, doch tevens een der vele gelijksoortige, staaltjes 
van 'de grote strijd, die de Omroepverenigingen van den 
beginne af tegen de Duitse bezetter van ons land hebben 
gestreden'.' (LVI, 21, 1 febr. 1946). Verkijk citeert deze 
brief zonder bronvermelding (D. Verkijk, op. cit., p. 128-
129). 

155. Voor juridische zaken, voor personeelszaken, voor finan
cieel-economische zaken, een technisch en een program
ma-directeur, allen te recruteren uit bestuurs- en perso
neelsleden van de omroeporganisaties. 

156. Bij zijn verhoor in de zaak contra W. Vogt (BG nr. 7B, 
p. 16-17) verklaarde Bosman op 18 sept. 1946, dat de 
functie van secretaris-generaal hem door het bestuur van 
het Centraal Bureau (De Clercq en Dito) was toegekend, 
terwijl De Clercq beweerde, dat Bosman in dezen op eigen 
initiatief had gehandeld. 

157. Verrichtingen (12 nov. - 10 dec. 1940). 
158. Pv. verhoor G. Bosman op 18 sept. 1946, p. 17; Résumé 

over de 'brievenkwestie', notitie van J. Boonstra, recher
cheur bij het BG te Amsterdam, 26 okt. 1946, Doc. I 
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ι8ΐ4<1; ρν. verhoor Ε. Taubert op 3 jan. 1947, BG 7F, p. 14. 
159. Verklaring van G. de Clercq, 14 april 1946. 
160. Commissie-Bijleveld, Notities van de vergadering van 25 

juh 1945. 
161. Verklaring van G. de Clercq, 14 april 1946; pv. verhoor 

G. de Clercq op 20 jan. 1947, BG 7D, p. 6; pv. verhoor 
С. J. W. Вrunings op 31 jan. 1947 (administrateur van 
het bureau van het Centraal Bureau) in het onderzoek 
contra W. Vogt, BG nr. 7A, p. 66-68, Doc. I 1814b. 

162. Verrichtingen (12 nov. - 10 dec 1940). 
163. Ook Dito had de krmek van VARA en NCRV voorzien. 

Enkele dagen eerder had hij tegen De Vries vertrouwelijk 
gezegd, dat bij de voorbesprekingen over de kandidatuur-
Vogt de NCRV niet was uitgenodigd, 'omdat deze toch 
altijd 'dwars' was' en de VARA trouwens ook met, ten 
einde haar 'geen moeilijkheden' met haar commissaris te 
bezorgen. Verrichtingen (12 nov. - 10 dec. 1940); pv. 
verhoor A. de Vries in het onderzoek contra W. Vogt op 
24 jan. 1947, BG nr. 7A, p. 59; 'Résumé over de brieven-
kwestie' van J. Boonstra Deze laatste motivering maak
te op de VARA-leiding een 'verdachte indruk', omdat — 
stelde Pleysier ten onrechte vast - Rost van Tonnmgen 
aan de deelname van de socialistische omroep aan bespre
kingen in het kader van het Centraal Bureau nooit enige 
restrictie had verbonden (Verrichtingen, a ν ). Wij mogen 
de lezer hier het ingrijpen van Rost, medio aug. 1940, in 
de besprekingen over de vorming van een overkoepelende 
omroepstichtmg die onder leiding van prof. Oranje zou 
komen, in herinnering brengen. 

164. Verklaring van G. de Clercq, 14 april 1946. 
165. Verrichtingen (12 nov. - 10 dec. 1940) 
166 A.V.; het verwonderde zelfs de RBS, dat de briefschrijvers 

geen enkele restrictie maakten, zoals bijv. geen uitzendin
gen tegen het koninklijk huis of de joden, evenmin na
tionaal-socialistische propaganda uitdrukkelijk uitsloten. 
Pv. verhoor E. Taubert op 3 jan. 1947, BG nr. 7F, p. 18. 

167. Pv. verhoor A. Pleysier op 30 juli 1946, BG nr. 7A, p. 9. 
168. Verrichtingen (12 nov. - 10 dec. 1940); pv. verhoor A. 

Pleysier, av. ; pv. verhoor С Α. Keuning op 25 maart 

1947/ P- 99· 
169. Commissie-Bijleveld, verslag verg. op 29 juni 1945, ver

hoor С A. Keuning. 
170. Pv. verhoor G. de Clercq op 27 jan. 1947, BG 7D, p. 25. 
171. A.v. 
172. Verrichtingen (12 nov. - 10 dec. 1940); Rapport De Gaay 

Fortman, p. 30; zie ook L. de Jong, dl. IV, p. 662-663. 
173. Verrichtingen (12 nov. - 10 dec. 1940); pv. verhoor A. 

Pleysier op 30 juli 1946, BG nr. 7A, p. 10. 
174. Verrichtingen, a.v.; D. Verkijk, op. cit., p. 130. 
175. Brief Centr. Bur. aan RBS, 27-11-1940, afschr. in Doc. II 
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135 (Centraal Bureau voor den Omroep); D. Verkijk, op. 
cit., p. 131; zie ook noot 173. 

176. Pv. verhoor G. de Clercq op 21 jan. 1947, BG 7D, p. 13. 
177. Р. С Tolk was vanaf de oprichting van de NCRV aan 

deze vereniging verbonden. Hij was afkomstig van de 
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum. Bij de 
NCRV werd hij in 1924 technisch adviseur; een jaar later 
werd Tolk tot bestuurslid van deze vereniging benoemd. 
(H. Algra, De vereniging, in Vrij en gebonden, vijftig jaar 
NCRV, p. 15 en 21). Over E. Spelberg komen wij in het 
vervolg van dit boek nog uitvoerig te spreken. Elias Jo
hannes Bomli was in 1930 bij de VARA in dienst getre
den als assistent-redacteur van de Radiogids. Voordien 
werkte hij bij het NVV en het IVV en legde hij zich te
vens toe op de muziekbeoefening. Als solist en in kleine 
ensembles trad hij voor de VARA-microfoon op. Tot zijn 
benoeming in 1940 tot penningmeester was Bomli om-
roepchef van de VARA. Persoonlijkheden in het Konink
rijk der Nederlanden in woord en beeld, p. 186-187; 
Verrichtingen (28 sept. 1940 - 12 nov. 1940). 

178. Brief J. Dito aan B. de Gaay Fortman, 27 nov. 1940, af-
schr. in CD; Verrichtingen (12 nov. - 10 dec. 1940); no
tulen verg. van het hoofdbestuur van de VARA op 7 dec. 
1940, p. 2, Doc. II 818a. 

179 Verordening van 25 nov. 1940, Verordeningenblad 211, 
tot instelling van departementen van algemeen bestuur: 
het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur-
bescherming (met het oog op afkortingsbezwaren werd 
'Cultuurbescherming' al spoedig vervangen door 'Kuituur-
bescherming') onder de nieuw benoemde secretaris-gene
raal dr. J. van Dam, Amsterdams hoogleraar in de germa-
nistiek, en het departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten. Door deze verordening verloor de afdeling Ra
dio-Omroep en -Distributie van de PTT een belangrijk ge
deelte van haar taak. Op 19 dec. 1940 bepaalde Seyss-
Inquart, dat het omroepzenderpark en de door de gemeen
ten en particulieren geëxploiteerde radiodistributiecentra-
les in handen van het rijk zouden overgaan en dat de PTT 
voortaan met de exploitatie en het onderhoud daarvan 
werd belast. De NOZEMA, waarin het rijk en de omroep
organisaties vertegenwoordigd waren, verdween van het 
toneel. Diezelfde verordening voerde voor de bezitters van 
radio toestellen een verplichte luisterbijdrage in, waarvan 
de inning eveneens aan de PTT werd opgedragen. VO van 
19 dec. 1940, Verordeningenblad 232, houdende maatre
gelen op het gebied van den Nederlandschen radio-omroep. 
Zie ook J. G. Visser PTT 1940-1945. Beleid en bezetting, 
p. 82-87; Overzicht over de maand November 1940, no
titie van de derde afd. van het PTT-hoofdbestuur, z.d., 
archief PTT. 
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i8o. Autobiografie van T. Goedewaagen, Hoe ik nationaal-so
cialist werd en was (manuscript), Scheveningen 1949, in 
Doe. I 548, T. Goedewaagen, map d; T. Goedewaagen 
Passer en Speer. Cultuurpolitieke redevoeringen, I, 's Gra-
venhage 1941, en II, 's Gravenhage 1943; uitgebreide bi
bliografische gegevens over hem bij I. Schöffer, op. cit., 
p. 321-323; over zijn ontwikkeling als filosoof: F. Sassen 
Wijsgerig leven in Nederland in de twintigste eeuw, Am
sterdam 1941, p. 24-28; verder geraadpleegd de doctoraal
scriptie van P. P. van Leeuwen, De invloed van dr. T. 
Goedewaagen op het kultuurbeleid, 1940-1942, Nijmegen 
1969, manuscript ROD; Α. Α. de Jonge Crisis en critiek 
der democratie, p. 248-250 en 315-325. 

181. Brief Schmidt aan Goedewaagen, 4 dec. 1940, RTP 28-252 
E. 

182. Verklaring van С. J. Huygen, secretaris-generaal van de 
NSB, 12 mei 1949, Doc 11745 nr. 7. 

183. Van der Vegte kreeg ook in de NSB-organisatie wegens 
een gebrek aan leidinggevende figuren die de nationaal-
socialistische beginselen waren toegedaan, spoedig vele 
functies te vervullen. In 1940 werd hij door Mussert be
last met de organisatie van de NSB-pers en was hij lid 
van de Raad voor de Volkshuishouding van de NSB. In 
Musserts schijnbestuur werd hij in okt. 1941 leider van 
het Economisch Front en daarna van de afdeling Techni
sche Zaken van het Hoofdkwartier. Nog weer later (febr. 
1943) volgde zijn benoeming tot gemachtigde voor Wa
terstaat en Verkeer. Na de pensionering van Damme werd 
Van der Vegte door Seyss-Inquart per 1 januari 1942 op 
46-jarige leeftijd tot directeur-generaal der PTT benoemd. 
J. G. Visser, op. cit., p. 102 e.v. 

184. Af sehr, besluit van de SG Volks voorlichting en Kunsten, 
12 dec. 1940, nr. 6 Kab., Coll. DGF i a ; telexbericht van 
de RBS aan de Rundfunkkommandostelle en de RRG in 
Berlijn, 16 dec. 1940, GKzbV ^yd. 

185. Circulaire SG VK aan de omroeporganisaties, 12 dec. 
1940, nr. 46 Kab., Coll. DGF ie. 

186. Nog tegen het einde van november had Vogt op het 
hoofdkwartier van de NSB in Utrecht een vier uur duren
de 'oriënterende bespreking' met Van der Vegte en de 
secretaris-generaal van de Beweging, C. J. Huygen. Ge
drieën bespraken zij de mogelijkheden van een nieuwe 
'nationale' omroeporganisatie onder leiding van Vogt zelf 
en de kansen voor de AVRO hierdoor in de toekomst te 
kunnen blijven bestaan. Pv. verhoor E. Taubert op 7 jan. 
1947, BG nr. 7F, p. 30-31; pv. verhoor A. W. P. Weitzel 
op 24 juli 1946, p. 4, BG nr. 7A; pv. verhoor Р. С Weit-
zel-Zimmerman op 23 juli 1946, idem, p. 2; pv. verhoor 
J. M. Madsen op 25 juli 1946, idem, p. 5; pv. verhoor 
W. L. Z. van der Vegte op 14 okt. 1946, idem, p. 31; 
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pv. verhoor С. J. Huygen op 13 okt. 1946, idem, p. 21. 
187. Het hoofdbestuur van de KRO keurde in zijn vergaderin

gen van 29 november, 2 en 13 december 1940 het door 
de voorzitter gevoerde beleid goed en sprak zijn waarde
ring voor en vertrouwen in Dito uit 'die in deze moei
lijke omstandigheden zo tactvol het KRO-schip weet te 
leiden' (2 dec.)· Na hetgeen wij eerder over de werkzaam
heden van dit college hebben vermeld, zal het niet ver
wonderen dat het bestuur slechts summier en dan nog 
achteraf door Dito zelf over de activiteiten van zijn voor
zitter en diens rechterhand Speet werd ingelicht. Illustra
tief voor de naïviteit van het bestuur is de beslissing die 
hij op 13 dec. nam, nota bene na de officiële benoeming 
van Dubois tot gemachtigde en van Van der Vegte tot 
raadadviseur van Volksvoorlichting en Kunsten en tevens 
tot voorzitter van de Radioraad, om zijn houding ten aan
zien van de voorgenomen concentratie eerst definitief te 
bepalen 'wanneer bekend is, welke de plaats zal zijn, die 
de KRO in het nieuwe omroepbestel zal innemen'. Op een 
vraag uit de vergadering of volgens de Radiowet van 
1928 en het Radioreglement van 1930 deze concentratie 
wel mogelijk is werd herinnerd - door wie weten we he
laas niet - aan de woorden van rijkscommissaris Seyss-
Inquart 'dat deze de Nederlandse wet niet zou aantasten; 
de radiowet nu is tot heden toe niet door enige ministe
riële beschikking of Verordening opgeheven'. De verga
dering sprak tot slot 'als zijn mening uit, dat de KRO in 
staat zal worden gesteld, zijn doelstellingen, als geformu
leerd in de statuten, ni. de R.K. levensstroming in al haar 
breedte tot uiting te brengen, onder eigen verantwoorde
lijkheid na te streven'. 

De notulen van de vergaderingen op 29 nov., 2 en 13 
dec. bevinden zich in het archief van de KRO nr. 203.03; 
die van 2 dec. 1940 eveneens in de Coll. KRO (ROD), 
nr. ie . 

HOOFDSTUK 4 

1. Zoals in het vorige hoofdstuk vermeld, werd Dubois bij 
beschikking van de secretaris-generaal van Volksvoorlich
ting en Kunsten en derhalve door de NSB'er Goedewaagen 
benoemd. Bij zijn verhoor door het Bijzonder Gerechtshof 
te Amsterdam in het onderzoek contra W. Vogt sugge
reerde Dubois dat die benoeming door rijkscommissaris 
Seyss-Inquart geschiedde. Pv. verhoor A. Dubois op 17 
maart 1947, BG nr. 7A, Doe. 11814b, p. 87. 

2. Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in 
woord en beeld, p. 395. 

3. A. Dubois, Rapport inzake den omroep, aug. 1933, p. 2, 
RR 59 en 102. 
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4. Brief A. Dubois, voorz. Comité van Omroepvereenigin-
gen, aan de minister van Waterstaat, 17 febr. 1928, OW 
22a en 77. 

5. Rapport inzake den omroep, p. 4. 
6. A.V., p. 5. 
7. A.V., p. 12 e.v. In zijn kritiek op de omroep legde Dubois 

ook weleens terecht de vinger op de zwakke plekken van 
het bestel. Zo schreef hij in 1933 in een ontwerprapport 
dat hij aan Gerbrandy ter beoordeling stuurde: 'De moei
lijkheden, welke vooral tusschen de A.V.R.O. eenerzijds 
en de drie andere omroepvereenigingen anderzijds be
staan, hebben er toe geleid, dat de omroepvereenigingen 
zich meer en meer ieder op eigen terrein teruggetrokken 
hebben en meer aandacht hebben besteed aan het verde
digen van de eigen positie als wel aan de samenwerking 
tot betere toestanden.' Bijlage bij brief van A. Dubois aan 
P. S. Gerbrandy, 29 juni 1933, RR 102. 

8. Deze en volgende biografische gegevens over Dubois zijn 
ontleend aan Samenvattend verslag Dubois; Persoonlijk
heden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en 
beeld, p. 395; E. D. Spelberg, Radiopioniers, in Vrije Ge
luiden, XXVI, 32 (11 aug. 1956); W. Vogt Een leven met 
radio, p. 60 e.v.; Het Gooi en Ommeland 1 nov. 1952, 
Stichter eerste Europese omroepstation 65 jaar; W. Vogt 
Spanne en spanningen,-p. 45 e.V.; E. D. Spelberg, Ir. Du
bois was combinatie van zakenman en omroep-pionier, in 
Het Parool, 17 jan. 1967; L. de Jong, op. cit., dl. IV, p. 
650-652. 

9. 'Protokoll' van 26 nov. 1940, VK 100-100. 
10. Rapport De Gaay Fortman, p. 27. 
11. Brief rijkscommissariaat aan A. Dubois, 23 nov. 1940, 

RTP 28-252 E (afschrift). 
12. Samenvattend verslag Dubois, p. 13. 
13. Idem, noot 11. 
14. Af sehr, brief SG VK aan A. Dubois, 12 dec. 1940, nr. 

57 Kab., RTP 28-252 E. 
15. Nota van A. Dubois, maart 1946, RTP 30. 
16. Zie over Dubois' consultaties ook L. de Jong, op. cit., 

dl. IV, p. 663. Prof. J. Oranje, ook door Dubois geconsul
teerd, ried hem af de functie van gemachtigde te aanvaar
den, ofschoon hij - aldus Verkijk — 'zelf in een eerder 
stadium ja had gezegd'. Wij achten deze voorstelling van 
zaken misleidend. Oranje had inderdaad ja gezegd, maar 
dat betrof een door de Radioraad ontworpen samenwer
kingsorgaan waarvan hij - aanvankelijk met instemming 
van de vier grote omroeporganisaties — voorzitter zou 
worden. D. Verkijk, op. cit., p. 175. Op dezelfde pagina 
zegt Verkijk, dat Dubois ook voormannen van de Neder-
landsche Unie (De Quay en Linthorst Homan) raadpleeg
de en dat het hier volgens de context van p. 174 ging om 
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de functie van gemachtigde, terwijl op p. 296 gesteld 
wordt dat het de functie van directeur-generaal betrof. 
Laatstgenoemde functie werd Dubois in de eerste helft 
van augustus door Glasmeier aangeboden (directeur-gene
raal van een Nederlandse nationale omroep), toen bij de 
bezetter nog duidelijk de bedoeling voorzat een dergelijke 
eenheidsomroep op vrijwillige basis van Nederlandse zijde 
tot stand te laten komen. 
Brief B. de Gaay Fortman aan SG VK, 17 dec. 1940, VK 
99-653, afschr. in Coll. DGF ia . 
De uitzendingen naar Nederlands-Indië werden begin juli 
1940 hervat, maar — in vergelijking met de toestand vóór 
de oorlog - niet alleen door KRO en VPRO. Ook AVRO, 
NCRV en VARA hadden van de Duitse autoriteiten toe
stemming gekregen naar deze Nederlandse kolonie uit te 
zenden. De PHOHI had vanwege de hoge kosten van ver
dere deelname afgezien. Ook de programma's voor Ne
derlands-Indië waren aan preventieve censuur onderwor
pen. De Indie Programma Commissie (IPC) moest ervoor 
waken, dat de veiligheid van de staat en de openbare 
orde niet in gevaar werden gebracht en dat de program
ma's niet in strijd waren met de goede zeden. Verder 
mochten de uitzendingen geen 'rechtstreekse dan wel zij-
delingsche of bedekte ondermijning van godsdienst, zede
lijkheid, gezag of volkskracht inhouden.' Politieke uitzen
dingen en programma's van 'propagandistische' aard op 
godsdienstig gebied waren eveneens verboden. De RSS 
censureerde de programma's op grond van de in de voor
lopige zendmachtiging opgenomen norm dat de program
ma's niets mochten bevatten dat zou indruisen tegen 'de 
belangen van de Duitsche Weermacht, het Duitsche volk, 
het Duitsche regime of het Duitsche prestige'. Evenals in 
de binnenlandse omroep moesten de omroepen zorgdragen 
voor buiten htm verantwoordelijkheid vallende Auflage
sendungen. In de praktijk gaf deze gecompliceerde contro
leregeling aanleiding tot moeilijkheden. Het kwam meer 
dan eens voor, dat de IPC een tekst of gedeelte daarvan 
op grond van de Nederlandse normen afkeurde, maar de 
RBS het betreffende programma(onderdeel) wel voor uit
zending vrij gaf. In deze gevallen legde de IPC het loodje. 
'Aangezien het prestige der IPC tegenover de omroepver-
eenigingen hierdoor principieel zoodanig werd geschokt, 
dat een goede taakvervulling niet meer mogelijk' was, stel
den de leden op 21 dec. 1940 hun mandaat ter beschik
king, hetgeen tevens het einde van de commissie betekende. 
Overzicht ingevolge circulaire 16 mei 1940, nr. 6089 
S, afd. 3 hoofdbestuur PTT, nr. 5 en 6, z.d., OW 594; 
brief Radioraad aan RBS (afschr.), 14 juni 1940, nr. 4383, 
OW 595; brief secr. Radioraad aan SG Binnenl. Zaken, 
17 juni 1940, nr. 4388, OW 595; brief Radioraad aan 
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AVRO, KRO, NCRV, VARA en VPRO, 17 juni 1940, 
nr. 4389, OW 595; brief RBS aan Radioraad, 19 juni 
1940, OW 490 en 595, brief IPC aan RBS, 22 jum 1940, 
nr. l o t 8, OW 490, beschikking van de SG Binnenl Za
ken, 24 juni 1940, nr 1, OW 490 en 595; brief Radio-
raad aan SG Binnenl. Zaken, 24 juni 1940, nr. 4395, OW 
490 en 595; brief IPC aan SG Binnenl. Zaken, 1 juli 1940, 
nr. 1020, RR 27-9/10; brief Radioraad aan SG Binnenl. 
Zaken, 10 okt. 1940, nr. 4549, OW 490; bnef IPC aan 
SG VK, 21 dec 1940, nr. 1031, VK 99-65 A, Coll. DGF 
ia. 

19. Brief A. A. M. Ensermck aan leden ROCC, 21 dec. 1940, 
Coll. DGF i a en RR 67. 

20. Brief ROCC aan SG VK, 31 dec. 1940, VK 99-65A, afschr. 
in Coll. DGF ia ; brief secretane ROCC aan de leden van 
deze commissie, 21 dec 1940. 

21 Rapport DGF, p. 4, notulen 126e verg. ROCC op 15 jum 
1940, RR doos 126, L. de Jong, op. cit., dl. IV, p. 660. 
Bovendien wenste de controlecommissie zich principieel 
niet met de controle op de Auflagesendungen in te laten. 
Notulen 127e verg ROCC op 14 sept. 1940, RR 126 

22. Beschikkingen SG VK inzake 'eervol ontslag' van de le
den van de Radioraad, de ROCC, de IPC, de APC en de 
Contactcommissie voor de Werelduitzendingen, alle ge
dateerd 30 dec. 1940, VK 99-65A, OW 604, 329 en 321, 
Coll. DGF ia. Verkijk stelt op p. 134 ten onrechte (ove
rigens zonder bronvermelding) dat de ROCC en de cen-
suurdienst van de RBS 'ná de concentratie van de omroep' 
werden samengevoegd. 

23. Centr. Bur, Résumé van de bespreking op 24 dec. 1940, 
GKzbV 57h. 

24. Brief W. L. Ζ van der Vegte aan Freudenberg, 15 dec. 
1940, RTP 28-252 E, afschrift m CD, zie ook D. Verkijk, 
op. cit., p. 191. 

25. ídem aan Goedewaagen, 15 dec. 1940, RTP 28-252E. 
26. Bnef raadadviseur VK aan Dubois, 18 febr. 1941, nr. 

1089 RO, NO doss. 3184. Niet onvermeld mag blijven, 
dat Dubois in zijn op 14 december in zijn nieuwe functie 
gehouden persconferentie uitdrukkelijk voorop stelde, 'dat 
ook vele nieuwe krachten aan de noodzakelijke verrui
ming der programma's zullen kunnen medewerken'. Hij 
hoopte 'vele goede Nederlandsche artisten, welke thans 
niet of onvoldoende in Nederland werk hebben kunnen 
vinden, aan hun passend werk te helpen'. (Citaat ontleend 
aan De Tijd en het Algemeen Handelsblad van 15 dec. 
1940). Wellicht heeft hij deze opmerking gemaakt met 
het oog op afspraken die hij met zijn superieuren over het 
te voeren personeelsbeleid gemaakt had. 

27. Notulen van de bespreking, gehouden door den Voorzitter 
van den Radioraad m aanwezigheid van den gemachtigde 
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voor de concentratie van de radio-omroepvereenigingen 
in Nederland, met vertegenwoordigers dezer omroepver-
eenigingen op Maandag 16 December 1940 te 14.30 uur 
in het Secretariaat van den Radioraad, p. 4, Coll. DGF ie . 

28. Verordening 232 van 19 dec. 1940, Verordeningenblad 
1940, p. 703-705. De eigendommen van de n.v. NOZEMA 
(in welks aandelenkapitaal de vier grote omroepen ieder 
voor io0/o participeerden), bestaande uit de zenders Jaars-
veld en Lopik I en II, gingen met het kortegolfzender-
park van de PHOHI in Huizen zonder enige vergoeding 
over in handen van de staat (PTT). De verplichte luister
bijdrage, die op 1 januari 1941 werd ingevoerd, werd door 
de directeur-generaal van de PTT bij besluit van 27 dec. 
1940 vastgesteld op ƒ 9,— per jaar per radiotoestel. Be
sluit van den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie betreffende maatregelen op het gebied van 
den Nederlandschen radio-omroep, Nederlandsche Staats
courant, 27/28 dec. 1940, nr. 252. 

29. Bedoeld wordt de totstandkoming van het Zendtijdbesluit 
1930. 

30. Het Nationale Dagblad, 28 dec. 1940, Orde in den aether. 
31. Interview van een redacteur van het ANP met secretaris

generaal Goedewaagen; citaat ontleend aan De Volks
krant, 29-11-1940, Het nieuwe departement van Volks
voorlichting en Kunsten. 

32. Interview gepubliceerd in de dagbladen van 27 en 28 dec; 
citaat uit het Algemeen Handelsblad, 27-12-1940, Nieuwe 
radio-organisatie. 

33. De Volkskrant, 28-12-1940, De radio staatsbedrijf. 
34. Brief Freudenberg aan W. L. Z. van der Vegte, 6 jan. 

1941, GKzbV 47e. 
35. De Volkskrant, 30-12-1940, De N.S.B, en het radiobesluit. 
36. A.V., 28-12-1940, De radio staatsbedrijf. 
37. In zijn na de oorlog in de Scheveningse strafgevangenis 

geschreven autobiografie 'Hoe ik nationaal-socialist werd 
en was' legt Goedewaagen uit, dat het van het begin af 
aan in de bedoeling lag 'de kerkelijke gezindten op ge
rechtvaardigde wijze in de aether aan het woord te laten. 
Onze strijd ging niet tegen confessionele uitzendingen, 
maar tegen de volgens ons onnodige, te dure en in hun 
exploitatiemogelijkheden te beperkte omroepverenigingen 
op confessionele (of politieke) grondslag.' (p. 175). 

38. Zie noot 32. 
39. De door het ANP verspreide tekst van de uiteenzetting 

van Dubois tijdens diens persconferentie op 14 dec. 1940 
is gepubliceerd in de dagbladen van 14/15/16 dec, even
als in het A.V.R.O. jaarverslag 1940-'4.1, p. 4-10. 
Ons citaat is uit een artikel in De Tijd en het Algemeen 
Handelsblad van 15 dec. 1940. 's Avonds sprak Dubois 
dezelfde tekst over de Hilversumse zenders uit. RBS, 'Pro-
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grammänderung', nr. 16 van 14 dec. 1940, GKzbV 47c. 
Zie 00k D. Verkijk, op. cit., p. 179. 

40. Verrichringen (10-12-1940/14-1-1941). 
41. Zie o.m. het hoofdart. van W. Vogt, Feiten, in de Radio

bode, XIV, 1 (3 jan. 1941). 
42. Wel keurde de VARA goed, dat bestuurslid Bomli de uit

nodiging van Dubois aanvaardde hem te assisteren bij de 
concentratie der programma's tot de opheffing der om
roeporganisaties, omdat 'een vlotte afwikkeling der liqui
datie voor de V.A.R.A. tactisch het meest gcwenscht is'. 
Dubois had uiteraard geen moeite met Bomli's eis, dat de 
religieuze uitzendingen 'intact' zouden worden gelaten. 
Tot slot — we vermelden het curiositeitshalve: assistent 
van Bomli werd mr. George Bosman. Verrichtingen (10-
12-1940/14-1-1941); brief Centraal Bureau voor den Om
roep, afd. Programmavoorbereiding, aan de chef van de 
Duitse Ordnungspolizei te Haarlem, 28 jan. 1941, NO 1-
29; D. Verkijk, op. cit., p. 179 en i88. 

43. Rede afgedrukt in de Radiogids, XV, 13 (1 febr. 1941), 
Nu de V.A.R.A. verdwijnt. 

44. Notulen verg. hoofdbest. VARA op 15 dec. 1940, p. 3, 
Doc. II 818a. 

45. Inleiding van den voorzitter, bestuursverg. KRO, 2 dec. 
1940, p. 4. 

46. A.v. 
47. Citaat uit de radiotoespraak van voorzitter Dito ontleend 

aan De Tijd, 29-11-1940, Pater Dito voor den K.R.O.: de 
vorm van den K.R.O. is betrekkelijk bijkomstig; zie ook 
Inleiding van den voorzitter, p. 4-5. 

48. Zie o.m. de verklaring van de KRO in De Tijd, 24-12-
1940, De positie van de K.R.O.. Verklaring van pater Dito 
en 28-12-1940, De K.R.O. in de naaste toekomst, evenals 
de Katholieke Radio Gids, XVI, 52 (28-12-1940), De hui
dige positie van de K.R.O.. 

49. Notulen verg. hoofdbestuur KRO met Dubois op 17 dec. 
1940, archief KRO 203.03; zie ook D. Verkijk, op. cit., p. 
183-184. 

50. Van der Vegte noemde deze datum in zijn bijeenkomst 
met vertegenwoordigers van de omroeporganisaties op 16 
dec. (zient. 27). 

51. Notulen verg. hoofdbestuur KRO met Dubois op 17 dec. 
1940, p. 5. 

52. A.v. Wij herinneren eraan, dat al eerder, op 14 dec. 1940, 
Dito in een vergadering van het Centraal Bureau de op
vatting verdedigde dat Radiowet, Zendtijdbesluit en Ra
dioreglement slechts door een verordening van de rijks-
commissaris buiten werking gesteld konden worden en zo
lang dat niet geschied was beschouwde hij de door Dubois 
te nemen maatregelen als 'onwettig'. Verrichtingen (10 
dec. 1940 - 14 jan. 1941). 
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53- Zie m. 27. 
54. Notulen verg. hoofdbestuur KRO met Dubois op 17 dec. 

1940, p. 7. 
55. Brief KRO-bestuur aan SG VK, 19 dec. 1940, VK 98-49, 

afschr. in CD en AAU doss. Radio/KRO nr. 1, 1940-1941 ; 
zie ook D. Verkijk, op. cit., p. 184-185. 

56. Zo deelde Goedewaagen het bestuur van de KRO naar 
aanleiding van diens brief van 19-12-1940 mede, dat, nu 
de KRO niet 'op loyale wijze' kon meewerken 'de moeilijk
heden te overbruggen', hij er zorg voor zou dragen 'dat 
er zoo spoedig mogelijk een betreffende verordening uitge
vaardigd werd, waardoor de bezwaren uit den weg ge
ruimd worden'. Brief SG VK aan KRO, 11 jan. 1941, nr. 
189 afd. Radiowezen, a.v. 

57. Notulen verg. dag. best. KRO op 27 dec. 1940, archief 
KRO 203.03. 

58. A.v. 
59. De Tijd, 30-12-1940, De K.R.O. in de naaste toekomst, 

wat Katholiek Nederland verlangt. 
60. Brief J. Dito aan A. Dubois, 28 dec. 1940, NO doss. 2322-

I, AAU doss. Radio/KRO nr. 1 1940-1941, VK 109-10. 
61. Rede afgedrukt in de Katholieke Radio Gids, XVII, 1 (4 

jan. 1941), Zalig Nieuwjaar. Zie ook L. de Jong, op. cit., 
dl. IV, p. 664; D. Verkijk, op. cit., p. 197-198. Volgens de 
notulen van de vergadering van het dagelijks bestuur van 
de KRO op 27 dec. 1940 werd de rede tevoren door de 
censuur van de RBS goedgekeurd. De bezetter zal inder
daad geen aanleiding hebben gezien het rode potlood te 
hanteren. Integendeel. (Notulen in archief KRO 203.03). 

62. Brief J. Dito aan A. Dubois, 28 dec. 1940. 
63. Brief Dubois aan voorz. KRO, 2 jan. 1941, NO doss. 

2322-I, VK 109-23, archief KRO 203.25, AAU doss. Ra
dio/KRO nr. 1 1940-1941. 

64. Brief voorz. KRO aan Dubois, 8 jan. 1941, NO doss. 
2322-I, AAU a.v. 

65. Katholieke Radio Gids, XVII, 2 (11 jan. 1941). 
66. Notulen verg. hoofdbestuur KRO op 6 jan. 1941, archief 

KRO 203.03. 
67. Gemachtigde Dubois had veel macht over de omroeporga

nisaties. Zo moesten alle besluiten van de omroepen be
treffende financiële uitgaven, anders dan voor de reeds 
vastgestelde programma's en vóór 1 december '40 aange
gane verplichtingen, aan zijn goedkeuring worden onder
worpen. Zijn instemming was eveneens nodig voor het in 
dienst nemen en ontslaan van personeel. Zijn macht werd 
nog groter toen hij in dec. '40 het Centraal Bureau, dat 
onder zijn leiding kwam te staan, omsmeedde van con
tactorgaan tot centrale omroepdienst met een eigen repor
tageafdeling. Daardoor raakten de omroepen deze zeer 
specifieke en gezichtsbepalende programmasector kwijt. 
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Met de leiding van deze centrale reportagedienst werd de 
pro-Duitse AVRO-verslaggever L. G. Wybrands Marcus-
sen belast die, zoals in ons vorige hoofdstuk vermeld, op 
9 nov. 1940 de WA-reportage op de Dam in Amsterdam 
verzorgde. 
Brief Dubois aan best. KRO, 16 dec. 1940, NO doss. 2322-
I; circulaires van het Centr. Bur. aan omroepen, 7 jan. 
1941, nr. 2 en 3, NO 4-188; brief Dubois aan VARA en 
VPRO, 16 dec. 1940, NO 20-649; idem aan L. G. Wy
brands Marcussen, 18 dec. 1940, NO 20-647; zie ook D. 
Verkijk, op. cit., p. 189 e.v. en 295. 

68. Aktennotiz bespreking Freudenberg en Taubert met Van 
der Vegte en Dubois op 2 januari 1941, gedateerd 3 jan. 
1941, GKzbV 47e. 

69. Brief bestuur KRO aan de aartsbisschop van Utrecht, 23 
jan. 1941, AAU doss. Radio/KRO nr. 1 1940-1941. 

70. Notulen verg. hoofdbest. KRO op 13 dec. 1940, archief 
KRO 203.03; zie ook notulen bespreking tussen de aarts
bisschop en het KRO-bestuur op 9-12-1940, idem. 

71. In een bespreking tussen mgr. De Jong en het KRO-be
stuur op 9 dec. 1940 bleek - wij citeren de notulen — 
'dat de Aartsbisschop ervan overtuigd is, dat de K.R.O. 
tot heden geen principiële concessies heeft gedaan'. Hij 
begreep 'de ontzaglijk moeilijke positie van de K.R.O. en 
de zware taak van den Voorzitter'. Kortom, mgr. De Jong 
keurde het beleid van het bestuur 'zoals dit tot nu toe 
werd gevoerd' goed. Wij menen hier een relativerende 
kanttekening te moeten maken. Zoals wij al in ons vorige 
hoofdstuk over de goedkeuring die het hoofdbestuur van 
de KRO aan het gevoerde beleid van zijn voorzitter hecht
te opmerkten, tasten wij in het duister waar het gaat om 
de essentiële vraag in hoeverre dat bestuur van alle faits 
et gestes van Dito en zijn directeur op de hoogte was. De 
enige weg waarlangs, dunkt ons, in die tijd betrouwbare 
informatie het bestuur kon bereiken was via zijn voor
zitter en diens rechterhand Speet. Mutatis mutandis geldt 
dit voor de aartsbisschop. Ook de bestuursnotulen van 
13 december over het bezoek van het dagelijks bestuur 
aan mgr. De Jong zwijgen over de informatie die hem 
door de leidende functionarissen van de KRO verstrekt 
werd. 'De bezwaren van den Aartsbisschop', aldus deze 
notulen over de bedenkingen van mgr. De Jong tegen het 
gevoerde KRO-beleid, 'golden uitsluitend een individueel 
geval, waarover Monseigneur het niet nodig achtte meer 
te spreken'. Wist monseigneur niet méér over de zwakke 
kanten van dat beleid dan de, inderdaad een absoluut 
dieptepunt in het geblunder van het duo Dito-Speet vor
mende, anti-Hinsley-uitzending? Wij vrezen het. 

72. Zie o.m. zijn brief aan de aartsbisschop van 20 jan. 1941, 
AAU doss. Radio/KRO nr. 1 1940-1941. 
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73· Notulen verg. hoofdbest. KRO op 6 jan. 1941; P. A. M. 
Speet, Rapport i.z. personeel der voormalige stichting 
Kath. Radio Omroep, 14 juni 1943, bijlage nr. 1, p. 2, 
AAU doss. Radio/KRO nr. 2, 1942-1944; S. Stokman 
Het verzet van de Nederlandsche bisschoppen tegen na-
tionaal-socialisme en Duitsche tyrannie, Utrecht 1945, p. 
48-51. 

74. Not. verg. alg. best. NCRV op 2 jan. 1941, archief NCRV 
AB 15. 

75. Bedoeld werden wellicht de Winterhulp en de bepaling 
van secretaris-generaal Tenkink dat de kerkelijke collecten 
vanaf 1 jan. 1941 alleen gehouden mochten worden als, 
telkens een halfjaar vooruit, de data der collecten en de 
bestemming der gelden via de burgemeesters aan de pro
cureurs-generaal waren medegedeeld. Zie L. de Jong, op. 
cit., dl. IV, p. 854. 

76. Brief J. R. Slotemaker de Bruine aan de aartsbisschop van 
Utrecht, 8 jan. 1941, AAU doss. Radio/KRO nr. 1 1940-
1941; zie ook Rapport De Gaay Fortman, p. 34-35 en 
H. С Touw Het verzet der Hervormde Kerk, deel I, 
's Gravenhage 1946, p. 136-137. 

77. Een beslissing over zulk een fundamentele zaak zou on
getwijfeld aan de Verenigingsraad zijn voorgelegd, ware 
het niet dat dit hoogste gezagscollege binnen de NCRV 
door de bezettingsomstandigheden niet bijeengeroepen 
kon worden. 

78. Omroepgids, XVII, 1 (4 jan. 1941). 
79. Brief best. NCRV aan SG VK, 19 dec. 1940, VK 98-49; 

zie ook notulen verg. voorz. Radioraad Van der Vegte 
met omroepbestuurders op 16 dec. 1940, p. 5 e.v. 

80. Notulen verg. alg. best. NCRV op 2 jan. 1941, arch. 
NCRV AB 15. 

81. J. de Boer Omroep en publiek in Nederland tot 1940, p. 2. 
82. Christelijk Tijdschrift voor Radio, 1 jan. 1925. 
83. J. de Boer, De structuur van de omroepverenigingen en 

haar positie in eigen kring, (1956/1957), p. 13, RR Coll. 
DV II-1-4. 

84. Omroepgids, VIII, 41 (8 okt. 1932), Steun van de gees
telijkheid. 

85. A.v. 
86. J. de Boer, De structuur van de omroepverenigingen en 

haar positie in eigen kring, p. 15; brief W. Jansen aan 
W. L. Z. van der Vegte, 15 dec. 1940, VK 109-23. 

87. Reeds in 1930 kwamen de bezwaren die hiertegen binnen 
de NCRV bestonden, via kranteartikelen naar buiten. In 
1933 vormde zich tijdens een in Apeldoorn gehouden 
'landdag' van de NCRV een 'kring van nederlands her
vormde luisteraars' met de bedoeling het overwegend ge
reformeerde karakter van de vereniging ten gunste van 
de hervormden terug te dringen. Zie bijv. ingezonden 
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bneven in het Nieuwsblad van het Noorden van 28 en 
30 mei 1930 en in De Zeeuw van 2 juli 1930; Nieuwe 
Rotterdamsche Courant, 29 okt. 1933, Roering in de 
N.C.R.V. 

88. Het doel van de NHRO was 'het Evangelie prediken aan 
heel het volk en daarmede ook hen bereiken die wel wil
len of zullen luisteren naar dit Woord, maar die afwij
zend staan tegenover de configuratie van het geïsoleerd 
'christelijk volksdeel', aldus de afgedwaalden bereiken en 
rond Gods Woord vereenigen hen, die maatschappelijk in 
gescheiden kampen staan, hetgeen medebrengt, dat de 
kerk met ondergebracht wordt bij een of ander volksdeel, 
maar vrij moet zijn in haar zielszorg van groeps- en par-
öjverbanden en los moet komen uit het isolement waarin 
zij verkeert.' (Brief W. Jansen aan W. L. Z. van der Veg-
te, 15 dec. 1940). Ter vergelijking zij gewezen op de doel
stelling van de NCRV, nl. 'de radioverbindingen toe te 
passen, eenerzijds m dienst van den Chnstelijken arbeid 
op alle gebied en anderzijds ten behoeve van ons volks
leven, voor landbouw, nijverheid en handel'. (Statuten en 
huishoudelijk reglement, archief NCRV). 

89. J. de Boer, De structuur van de omroepverenigingen en 
haar positie in eigen kring, p. 15. 

90. Notulen verg. moderamen NCRV op 17 jan. 1939, brief 
minister van Bmnenl. Zaken aan de NCRV, 26 juni 1939, 
nr. 13; brief bestuur NCRV aan de Algemene Synodale 
Commissie der Nederl. Herv. Kerk, 11 nov. 1939, notulen 
verg. alg. bestuur NCRV op 8 april 1940, p. 6-13; brief 
minister van Bmnenl. Zaken aan NCRV, 9 maart 1940, 
idem 27 april 1940; brief NCRV aan minister Bmnenl. 
Zaken, 19 april 1940, alle stukken in archief NCRV, D. A. 
van den Bosch, Deining, m Omroepgids, XVI 1 (6 jan. 
1940); Hervormd Amsterdam, 13 maart 1937, Moet er 
een hervormde omroep komen?, De Nederlander, 23-1-
1940 en 30 maart 1940, beide artikelen getiteld Kerk en 
Radio. 

91. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30-4-1940, Ned. Her
vormde Radio Omroep; zie ook Algemeen Handelsblad, 
4-1-1940, Ned. Chr. Radiovereeniging. 

92. Brief W. Jansen aan W. L Z. van der Vegte, 15-12-1940. 
93. Zie bijv. het pleidooi voor een 'staatsomroep' in NHRO, 

het maandblad van deze vereniging, III (nov. 1940), 
Volksdeel of volksgeheel ! 

94. Brief W. Jansen aan W. L. Z. van der Vegte, 15-12-1940. 
95. Bijlage bij brief van W. Jansen aan W. L. Z. van der 

Vegte, 30-12-1940, VK 109-23, NO 20-647. 
96. Aantekening van Van der Vegte op de eerste pagina van 

dit rapport. 
97. Brief W. Nolet aan de aartsbisschop van Utrecht, 16 dec. 

1940, AAU doss. Radio/KRO nr. 1, 1940-1941. Na de 
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oorlog verklaarde Dubois dat Nolet hem gezegd had, dat 
'het bestaan der organisaties voor ons omroepbestel zoo
danig fundamenteel was' dat Dubois de benoeming tot 
gemachtigde niet moest aanvaarden. Brief A. Dubois aan 
P. S. Gerbrandy, 22 mei 1945, met bijlage van 28 april 
1945, RR 65. 

98. Brief KRO, NCRV en VPRO aan A. Dubois, 25 jan. 1941, 
NO doss. 2322-I. 

99. Dit schema kwam uiteindelijk op 21 febr. 1941, na een 
bespreking op 5 febr. tussen Dubois en de drie confessio
nele omroepen ten huize van pastoor Nolet, gereed. 
Brief voorz. KRO aan A. Dubois, 3 febr. 1941, NO doss. 
2322-I; brief afd. Programmavoorbereiding Centraal Bu
reau aan E. D. Spelberg, 6 febr. 1941, a.v.; brief A. Du
bois aan de CCVP en aan С Keuning, 21 febr. 1941, NO 
51-1048, VK 109-23 en archief CCVP. 

100. Brief van KRO, NCRV en VPRO aan A. Dubois, 15 febr. 
1941, afschrift in VK 109-23. 

101. Brief RBS aan Dubois, 4 febr. 1941, GKzbV 571, VK 
100-89, afschr. in AAU doss. Radio/KRO nr. 1, 1940-
1941; zie ook brief voorz. KRO aan de aartsbisschop van 
Utrecht, 3 febr. 1941, AAU a.v. 

102. De brief (gedateerd 13 jan. 1941 en in alle katholieke ker
ken op 26 jan. van de kansel af voorgelezen) is opgeno
men in S. Stokman, op. cit., p. 183-184. De brief ontlokte 
aan de bezetter een reeks van strafmaatregelen, naast die 
tegen de KRO ook nog tegen enkele katholieke dagbladen 
en tegen het katholiek bijzonder onderwijs. Zie L. de 
Jong, op. cit., dl. IV, p. 858-859. 

103. Toen de plaatsvervangend leider van de Hauptabteilung 
für Volksaufklärung und Propaganda van het General-
kommissariat van Schmidt, Von Tiedemann, de Rund
funkbetreuungsstelle verzocht Dubois het verbod tegen de 
KRO te laten uitvaardigen, werd dit geweigerd. Akten
vermerk van de RBS, 4 febr. 1941, GKzbV 47?. 

104. Brief voorz. KRO aan Von Tiedemann, 10 febr. 1941 (de 
afscheidstoespraak, die Dito zou houden, is als bijlage bij 
deze brief gevoegd), AAU doss. Radio/KRO nr. 1, 1940-
1941. 

105. Brief Von Tiedemann aan KRO, 14 febr. 1941, afschr. in 
AAU a.v. 

106. E. Taubert, Der politische Einsatz des Rundfunks in den 
Niederlanden, 19 febr. 1941, p. 4, NO 111-2237. 

107. Vrije Geluiden, XV 1 (4 jan. 1941). 
108. Notulen verg. voorz. Radioraad, W. L. Z. van der Vegte, 

met de bestuurders der omroeporganisaties op 16 dec. 
1940, p. 9; zie ook Vrije Geluiden, XIV, 52 (28 dec. 1940), 
hoofdartikel van E. D. Spelberg; L. de Jong, op. cit., dl. 
IV, p. 664. 

109. Nieuwjaarsrede voorzitster VPRO, afgedrukt in Vrije Ge-
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luiden, XV, ι. 
n o . Hoofdart. van E. D. Spelberg in Vrije Geluiden, XV, i o 

(8 maart 1941); circulaire Centrale Commissie Vrijzinnig 
Protestantisme aan predikanten, kerkeraden en besturen, 
april 1941, archief CCVP. 

111. Brief CCVP aan A. Dubois, 22 febr. 1941, archief CCVP, 
VK 109-23, NO 51-1048. Het bestuur van dit comité be
stond uit dezelfde leden als de door het moderamen 
opgeheven VPRO en representeerde het vrijzinnig-pro
testantse deel in de Nederl Hervormde Kerk, de Evange
lisch Lutherse Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Re
monstrantse Broederschap. Brief E. D. Spelberg aan W. L. 
Z. van der Vegte, 8 mei 1941, VK 100-84; Z l e 0 0 ^ brief 
E. D. Spelberg aan A. Dubois, 28 febr. 1941, NO 20-648. 

112. Brief CCVP aan Dubois, 4 maart 1941, VK 109-23 en 
NO 51-1048. 

113. Brief CCVP aan A. Dubois, 22 febr. 1941. 
114. Brief Dubois aan CCVP, 1 maart 1941, archief CCVP, 

NO 51-1048, VK 109-23. 
115. Hoofdart. van Keuning in de Omroepgids, XVII, 10 (8 

maart 1941), Mededeelmgen. 
116. Uitspraak voorzitter Van der Deure in vergadering alge

meen bestuur NCRV op 7 april 1941, archief NCRV AB 
16. 

117. Stichtingsacte dd. 26 febr. 1941 (afschrift) als bijlage bij 
brief van A. Dubois aan DVK, 3 jan. 1942, VK 110-27. 
De CRS zou met vrijwel evenveel zendtijd als de VPRO 
eveneens de status krijgen van wat in het vooroorlogse 
bestel een 'bijzondere' omroeporganisatie werd genoemd. 

118. Notulen verg. alg. best. NCRV op 7 april 1941; brief J. 
Donner aan de aartsbisschop van Utrecht, 18 maart 1941, 
AAU doss. Radio/KRO nr. 1 1940-1941; L. de Jong, op. 
cit., dl. IV, p. 665. 

119. Notulen verg. alg. best. NCRV op 7 april 1941. 
120. A.v. Deze stellmgname toont eens te meer duidelijk aan, 

dat Dubois ook langs de weg van de NCRV/CRS zijn 
doel om voor de orthodox-protestantse uitzendingen in 
het kader van de Nederlandsche Omroep de medewerking 
van de kerkelijke autoriteiten te verkrijgen, niet kon be
reiken. 

121. Geciteerd uit H. С Touw, op. cit., deel II, p. 214. 
122. Omroepgids, XVII, 10 (8 maart 1941). 
123. H. C. Touw, op. cit., deel I, p. 207-208. 
124. Omroepgids, XVII, 7 (15 febr. 1941), hoofdart. Goede 

moed; zie ook nr. 8 (22 febr. 1941), Trouw aan het doel, 
nr. 6 (8 febr. 1941), Onware geruchten. 

125. Perscommuniqué van de Gemachtigde voor de concentra
tie der omroepvereemgingen in Nederland, gepubliceerd 
in de dagbladen; citaat ontleend aan Nieuws van den 
Dag, 10-3-1941, Nederlandsche Omroep. 
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126. Wochenspiegel nr. i o van 6 maart 1941 van de Haupt
abteilung für Volksaufklärung und Propaganda aan de 
Beauftragten des Reichskomtnissars für die Provinzen, 
GKzbV 19c. 

127. Aktennotiz über die Besprechung mit Generaldirektor Dr. 
Herweijer und Herrn Dr. Jansen vom Niederl. Rundfunk, 
d.d. 12-8-1941 (de bespreking werd op de 11e gehouden), 
NO 20-647, VK и з en 100-88, ROD Coll. W. L. Ζ. van 
der Vegte doss. Ш-і. 

128. E. Taubert, Der politische Einsatz des Rundfunks in den 
Niederlanden, p. 9. 

HOOFDSTUK 5 

1. Tweede Verordening van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied, houdende maatregelen op 
het gebied van den Nederlandschen radio-omroep, nr. 49/ 
1941 van 12 maart 1941, Verordeningenblad, p. 170-172. 
Over de naam van de nieuwe omroeporganisatie heerste 
aanvankelijk enige verwarring. De verordening sprak van 
'Rijksradio-omroep', maar dit was volgens het hoofd van 
de afd. Radio en Filmzaken van het departement, J. de 
Kloet, een vergissing en diende de staatsradio officieel 
Nederlandsche Omroep te heten. (Brief DVK aan DG PTT, 
25 maart 1941, nr. 1985 RO, NO doss. 3488; zie ook 
brief DG NÓ aan CRS, 24 juni 1941, a.v.). Vermoedelijk 
wilde de Duitse bezetter in de naamgeving al een ver
band met of een toekomstige integratie in de Reichs 
Rundfunk aangeven. Ondanks de officieel geregistreerde 
'vergissing' zullen wij in deze studie de naam Nederland
sche Omroep - in de noten afgekort tot NO - gebruiken. 

2. Deze schadevergoedingsregeling werd later door Enserinck 
als lid van een speciaal daartoe ingestelde commissie -
verdere leden: Dubois (voorz.), Speet (KRO), Spelberg 
(VPRO), Keuning (NCRV), De Vries (VARA) en Vogt 
(AVRO) - ontworpen. Nota juridische afd. NÓ aan afd. 
Personele en Sociale Zaken NO, 10 juli 1941, nr. 1380, 
NO 112-2256; brief SG VK aan DG NO, 18 aug. 1941, 
nr. 438 RF-ro, a.v.; nota juridische afd. NO aan DG NO 
e.a., 17 nov. 1941, nr. 4655, a.v.; brief DG NO aan P. J. 
H. Vermeeren, Amsterdam, 26 febr. 1942, NO 116-2312; 
D. Verkijk, op. cit., p. 306 e.v. 

3. Aanhef van VO 49/1941. 
4. Erlasz über die Verwaltung der besetzten Gebiete Frank

reichs, Luxemburgs, Belgiens und Hollands, 9 mei 1940 
(oorspronkelijke datum: november 1939), ROD verzamel-
map Fall Gelb, 25055 (fotocopie). A. E. Cohen, Opzet en 
structuur van het Duitse rijkscommissariaat in Nederland, 
ROD, Notities voor het geschiedwerk, nr. 16. 
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5- К. Kwiet, op. cit., p. 50. 
6. A. E. Cohen, Opmerkingen over de notitie van dr. De 

Pater over het doel van het Duitse civiele bestuur in Ne
derland, in Studies over Nederland in oorlogstijd, deel I, 
's Gravenhage 1972, p. 48-58. 

7. Eerste rapport van Seyss-Inquart, geciteerd in J. С H. de 
Pater, Doel van het Duitse civiele bestuur in Nederland, 
in a.v., p. 40. 

8. Verslag van de Beauftragte voor Noord-Holland, geciteerd 
in J. С H. de Pater, a.v., p. 40. 

9. Fink werd op 29 juni 1941 met verlof gezonden. Zijn 
plaatsvervanger Otto Leo von Tiedemann, ruim 35 jaar 
oud, werd met de leiding van de Hauptabteilung belast 
tot een opvolger van Fink zou zijn aangewezen. Dit ge
schiedde op 6 okt. 1941, toen als zodanig de 34-jarige 
Heinrich Gemand, leider van een Reichspropagandaamt 
werd benoemd. 

10. J. С H. de Pater, De Hauptabteilung für Volksaufklarung 
und Propaganda in het rijkscommissanaat in de eerste 
jaren van de bezetting, ROD, Notities voor het geschied
werk, nr. 142; G. Hoffman, op. cit., p. 100 e.v. 

11. Binnen het Rijkscommissanaat bestond, althans in de eer
ste helft van de bezetting, nog een tweede instantie, de 
Presse-Abteilung, die zich met de nazificane van de dag
bladpers bezighield. Deze afd. maakte vóór de bezetting 
van ons land deel uit van de Duitse legatie in Den Haag. 
Na de instelling van het Rijkscommissanaat werd zij door 
het Auswärtiges Amt te Berlijn bij de staf van Seyss-In
quart gedetacheerd. Willy Janke, het hoofd van de Presse-
Abteilung, kreeg zowel instructies van het Auswärtiges 
Amt als van Schmidt jjersoonlijk. De persafdeling van de 
Hauptabteilung fur Volksaufklarung und Propaganda in 
Schmidts Generalkommissariat hield zich voornamelijk 
met weekbladen en andere periodieken bezig. Menings
verschillen en conflicten waren m deze opzet uiteraard in
gebouwd. Emd 1941 werd de Presse-Abteilung in de or
ganisatiestructuur van Schmidts Generalkommissanat op
genomen. 

12. Telexbencht RBS aan Rekhsintendant RRG, 24 febr. 1941, 
GKzbV 47Í; J. C. H. de Pater, De Hauptabteilung fur 
Volksaufklarung und Propaganda in het njkscommissari-
aat in de eerste jaren van de bezetting; D. Verkijk, op. 
cit., p. 286 e.v. 

13. Pv. verhoor E. A. Freudenberg in het onderzoek contra 
W. Vogt op 9 en 10 sept. 1947, BG nr. 7O, p. 1 en 3, 
Doe. I i8 i4d; idem verhoor E. Taubert op 30 dec. 1946, 
BG nr. 7F, p. 3, a.v. 

14. Bnef van 12 aug. 1940, GKzbV 19a. 
15. A. A. de Jonge, op. cit., p. 248. 
16. Dat waren de Nederlandse Dagbladpers, de Nederlandse 
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Periodieke Pers, de Provinciale Pers, de Nederlandse Jour
nalistenkring en de Rooms-Kathoheke Journalistenvereni
ging· 

17. A. J. van der Leeuw, Overzicht van de gebeurtenissen die 
leidden tot de gelijkschakeling van de Nederlandse pers-
orgamsaties in zomer en herfst van 1940, ROD, Notitie 
voor het geschiedwerk nr. 47; L. de Jong, op. cit., dl. IV, 
p. 645-649. 

18. L. de Jong, op. cit., dl. V ('s Gravenhage 1974), p. 266. 
19. T. Goedewaagen, Hoe ik nationaal-socialist werd en was, 

p. 93,1633-165, 210-212. 
20. L. de Jong, op. cit., dl. V, p. 267 en dl. VI ('s Graven

hage 1975), p. 465; I. Schoffer Het nationaal-socialisti
sche beeld van de geschiedenis der Nederlanden, p. 322. 

21. P. van Leeuwen, De invloed van dr. T. Goedewaagen 
op het Kultuurbeleid, 1940-1942, met-gepubliceerde doc
toraal-scriptie, aug. 1969 (Kath. Universiteit Nijmegen/ 
ROD), p. 24. 

22. Verklaring van C. J. Huygen, secretaris-generaal van de 
NSB, 12 mei 1949, ROD Doc. I 1745 nr. 7; L de Jong, 
op. cit., dl. VI, p. 466. 

23. A.v. Na strubbelingen met figuren als Generalkommissar 
Schmidt en Max Blokzijl en nadat hem verschillende de
partementale bevoegdheden waren ontnomen, leidde een 
conflict rond de benoeming van de NSB-propagandaleider 
Emst Voorhoeve tot chef van een nieuwe gereorganiseerde 
afdeling Propaganda van het departement uiteindelijk tot 
schorsing van Goedewaagen als lid van de NSB. Op 28 
jan. 1943 werd hij eervol uit zijn ambt ontslagen en trok 
zich daarna uit het politieke leven terug In Utrecht do
ceerde hij als hoogleraar in de wijsbegeerte aan een leeg
gelopen universiteit om tenslotte in september 1944 naar 
Duitsland te vluchten. Zijn opvolger als secretaris-gene
raal, mr. H. Reydon, die op dat moment 'hoofdafdelmgs-
leider vorming' bij de Landstand was, overleefde een zes 
dagen na diens aanstelling door een verzetsgroep gepleeg
de aanslag op zijn leven niet. Daama werd jhr. mr. S. M. 
S. de Ramtz, hoofd van de afdeling Kabinet en Juridische 
Zaken van het departement en NSB'er en begunstigend 
lid van de Nederlandse SS, tot waarnemend secretaris
generaal benoemd. I. Schoffer, op. cit., p. 321-323; A. L. 
Scholten, De secretarissen-generaal, in Onderdrukking en 
verzet, dl. 1, p. 409; Α. Α. de Jonge, op. cit., p. 230 en 
411-412; L. de Jong, op. cit., dl. VI, p. 466-468. 

24. Notitie van W. L. Z. van der Vegte, 18 nov. 1940, PRA 
Den Haag, doss. 1094. 

25. Brieven J. de Kloet aan DG PTT, 28 april 1941, nr. 3347 
en 3348, VK 112; J. G. Visser ΡΓΤ 1940-1945, p. 
104; Katholieke Radio Gids, XVII, 15 (12 apnl 
1941), Leiding Radio en Film; archief gegevens Cen-
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traie Directie PTT, Den Haag. 
Nadat Van der Vegte door de pensionering van ir. M. H. 
Damme per i jan. 1942 door de rijkscommissaris tot di
recteur-generaal van de PTT benoemd werd en hij in die 
functie een aantal NSB'ers op nieuw gecreëerde leiding
gevende posten de PTT-gelederen binnenvoerde, volgde 
De Kloet hem door bij dit staatsbedrijf begin '42 de func
tie van hoofd van de op nationaal-socialistische geest ge
schoeide nieuwe afdeling Algemene Zaken, een politiek 
bureau dat zich voornamelijk op de nazificatie van de 
PTT toelegde, te aanvaarden. Spoedig daarna werd De 
Kloet gepromoveerd tot inspecteur. In mei 1943 overleed 
hij. 
In aug. 1943 werd Van der Vegte, als de opvolger van 
mr. D. G. W. Spitzen, tevens benoemd tot secretaris-gene
raal van Waterstaat, waardoor hij tegenover die van Bin
nenlandse Zaken in een uiterst merkwaardige positie 
kwam te staan: als directeur-generaal van de PTT was 
hij Frederiks' ondergeschikte en als secretaris-generaal 
mocht hij zich diens collega noemen. Pv. verhoor W. R. 
van Goor op 22 okt. 1945 door de Politieke Opsporings
dienst te Den Haag, doss. nr. 545, Doe. I 1745, nr. 1, p. 
1-2; J. G. Visser, op. cit., p. 102-104 en 120-121. 

26. Samenvatting bespreking Freudenberg, Taubert, Van der 
Vegte, Dubois en Enserinck op 1 nov. 1940, archief W. L. 
Ζ. van der Vegte, map III, 1; Overzicht bureau Radio
zaken, 1 aug. 1941, VK 99-86 en OW 603. 

27. A. Seyss-Inquart Vier Jahre in den Niederlanden, p. 65-
66. 

28. Brief Van der Vegte aan ds. L. С. W. Ekering, 8 mrt. 
1941, nr. 1514 RO, VK 112. 

29. Brief Van der Vegte aan Taubert, 29 mrt. 1941, nr. 623, 
GKzbV 60e. 

30. A.v. 
31. Brief Van der Vegte aan Dubois, 24 mrt. 1941, nr. 1981. 

RO, VK 112; idem aan Taubert, 26 mrt. 1941, nr. 2028a 
RO, GKzbV 60e; brief SG VK aan Dubois, 26 mrt. 1941, 
nr. 2042 RO, VK 112; brief Van der Vegte aan RBS, 15 
april 1941, nr. 2811 RO, VK 100-89; brief SG VK aan 
Dubois, 24 april 1941, nr. 3290 KB, VK 112, NO doss. 
3488 en afschr. in archief NCRV. 

32. Brief SG VK aan Hauptabt. Volksaufkl. u. Propaganda, 
Den Haag, 29 juli 1941, nr. 202c RF-ro, VK 110-26; 
Samenvattend verslag Dubois, 3 dec. 1949, p. 17. 

33. Brief SG VK aan Von Tiedemann, 15 aug. 1941, nr. 56g 
RF-ro, VK 110-26; brief A. Dubois aan SG VK, 7 mei 
1941, ROD Coll. W. L. Ζ. van der Vegte, doss. III-i en 
RTP 2-26 (afschr.) ; idem, 14 juli 1941, a.v. 

34. Commissie-Bijleveld, Notities van de vergadering van 25 
juli 1945, verhoor Α. Α. Μ. Enserinck, RTP 28-252C; af-
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sehr, beschikking SG Binnenlandse Zaken inz. ontslag per 
1-1-1941 van A. A. M. Enserinck als secretaris van Ra-
dioraad, ROCC, APC, IPC en Contact-Commissie voor de 
Werelduitzendingen, 23-1-1941, VK 97-25 en RR 1-1; 
schriftelijke verklaringen van A. van Raalte (16 mrt. 
1946), A. A. M. Enserinck (27 mrt. 1946) en E. D. Spel-
berg (11 mrt. 1946) inzake A. Dubois, CD; pv. verhoor 
A. Dubois op 17 mrt. 1947 in het onderzoek contra W. 
Vogt, BG nr. 7A, p. 87-88, Doe. I 1814b; brief Dubois 
aan DG NO, 10 sept. 1943, NO 80-1383; brief DG NO 
aan afd. Radio DVK, 28 sept. 1941, NO 86-1461; brief 
DG NO aan hoofd Economische Dienst NO, 24 mrt. 
1944, NO doss. 2274. 

35. Pleitnota van mr. А. С Rueb inzake A. Dubois, 29-3-
1946, RTP 30. 

36. Het betrof hier onder meer de benoeming door hem van 
J. M. Madsen (AVRO) tot directeur van de technische 
afdeling, dr. J. F. Haccoû tot economisch directeur en 
van oud-VARA-bestuurslid J. B. Broeksz tot chef van de 
administratieve dienst. Laatstgenoemde nam na ongeveer 
een maand ontslag en trad in dienst van de PTT als chef 
van de controledienst Luistervergunningen. Haccoû werd 
medio 1941 ontslagen en in februari 1942 opgevolgd door 
de NSB'er drs. J. V. J. Engelhard die werkzaam was bij de 
commissaris voor niet-commerciële verenigingen en stich
tingen. Brief Dubois aan SG VK, 16 dec. 1940, NO doss. 
3184; brief SG VK aan Dubois, 11 jan. 1941, a.v.; brief 
Dubois aan SG VK, 22 jan. 1941, a.v.; circulaire gemach
tigde Dubois aan AVRO, KRO, NCRV, VARA en VPRO, 
nr. 6 van 10 jan. 1941, archief NCRV; brief A. Dubois 
aan J. Broeksz, 7 febr. 1941, CD; brief J. V. J. Engel
hard aan hoofd Personele en Sociale Zaken NO, 15 okt. 
1941, NO 115-2308; brief hoofd Pers. en Sociale Zaken 
NO aan hoofdkwartier NSB, 22 okt. 1941, nr. В 329, NO 
117-2322-II; idem aan W. H. Müller Lehning, 9 dec. 
1941, a.v.; D. Verkijk, op. cit., p. 186 e.v. 

37. Brief DG NO aan DVK, 10 mei 1941, NO doss. 3488; 
Gesproken woord in den Nederlandschen Omroep, voor
gestelde vaste rubrieken, 14 febr. 1941, NO 20-647. Ruim 
een half jaar later zou hij zich intensief bezig gaan hou
den met de radiopropaganda-acties 'Met Duitschland te
gen het bolsjewisme' en 'Met Duitschland tegen het ka
pitalisme'. Brief G. Bosman aan DG NO, 8 nov. 1941, a.v. 

38. Brief RBS Taubert aan Van der Vegte, 1 april 1941, 
GKzbV бое; brief Dubois aan H. Schaffers, 3 april 1941, 
NO 20-647. 

39. Brief W. van der Vegte aan Dubois, 1 febr. 1941, NO 
doss. 3488; idem, 18 febr. 1941, nr. 1078 RO, VK 112 
en NO doss. 3184; idem, 27 maart 1941, nr. 2082 RO, 
a.v.; brief Dubois aan Van der Vegte, 11 febr. 1941, NO 
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doss. 3488; D. Verkijk, op. cit., p. 344, 420 en 427. 
40. Brief Van der Vegte aan Dubois, 18 febr. 1941, nr. 1089 

RO, NO 4-188 en NO doss. 3488, brief W. van der Vegte 
aan Dubois, 25 febr. 1941, nr 1258 RO/MK, av . ; brief 
Dubois aan Van der Vegte, 27 febr. 1941, NO doss. 3488. 

41. Wybrands Marcussen, die tevens hoofd was van de sector 
Radio van de afd. Propaganda van het hoofdkwartier van 
de NSB, werd per 16 jan 1942 benoemd tot hoofd van 
een nieuwe programmasector van de NO, de afdeling 
Staatspohtiek (uitzendingen van o m de NSB, de WA, de 
SS, Nationale Jeugdstorm, Nat Soc. Vrouwen Organisa
tie) Hij bleef overigens belast met de leiding van de re-
portageafdehng. Circulaire nr. 226 DG NO aan personeel 
NO, 16 jan. 1942, NO 122-2469 en GKzbV 58f 

42 Circulaire nr. 261 Centr Bur voor den Omroep, onder
tekend door G. Bosman, aan AVRO, KRO, NCRV en 
VARA, 9 dec. 1940, GKzbV 57h, brief GKzbV, dr. Ispert, 
aan RBS Taubert, 21 mei 1941, GKzbV 48c, zie ook L. de 
Jong, op. cit., dl. V, p. 539. 

43. RBS, Programmanderung, nr. 30, 28 dec. 1940. GKzbV 
47d. 

44. A v., nr. 31 van 31 dec. 1940 
45. Circulaire nr. 265 Centraal Bureau voor den Omroep (G. 

Bosman) aan alle omroeporganisaties, 30 dec. 1940, NO 
20-650; bnef RBS aan Dubois, 18 dec. 1940, NO 111-
2237. 

46. Brief Van der Vegte aan Dubois, 7 febr 1941, nr. 899 
RO, NO doss. 3488 en NO 4-188, programmamededeling 
van het Centraal Bureau, 15 febr. 1941, NO doss. 3488. 

47. Centraal Bureau, programmamededeling, 7 febr. 1941 en 
16 febr. 1941, NO doss. 3488. 

48. Evert Jan Roskam had in februari 1941 van Goedewaa-
gen, omdat Dubois die weigerde te geven, opdracht ge
kregen een commissie samen te stellen die belast zou wor
den met de voorbereiding van uitzendingen op agrarisch 
gebied. Deze 'Commissie voor de radio-uitzendingen in
zake Landbouw en Voedselvoorziening' die begin maart 
tot stand kwam, werd onder leiding van Roskam met 
NSB'ers bemand. Roskam had tevoren tevergeefs gepro
beerd vertegenwoordigers van de drie centrale landbouw
organisaties (het Koninklijk Nederlands Landbouw-comi-
té in de persoon van H. D. Louwes, de Katholieke Ne
derlandse Boeren- en Tuindersbond met zijn voorzitter A. 
N. Fleskens en prof. mr. P. A. Diepenhorst voor de Chris
telijke Boeren- en Tuindersbond) ertoe te bewegen m zijn 
commissie zitting te nemen. Dubois had inmiddels m 
januan '41 in opdracht van de RBS de Amsterdamse free
lance journalist Gerrit H. Knap, die medio december 
Freudenberg voor een programmaopzet over informatieve 
en instructieve uitzendingen en hoorspelen speciaal voor 
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de agrarische bevolking had weten te interesseren, een 
serie radioprogramma's voor de boerenstand laten ont
werpen en de reeds genoemde vertegenwoordigers van de 
drie centrale landbouworganisaties voor medewerking 
daaraan weten te interesseren. Ook Taubert had bezwaar 
tegen de politiek eenzijdige samenstelling van Roskams 
commissie. Hij hielp deze zaak uit de ontstane impasse 
door te bepalen dat alle voorstellen en ontwerp-program-
ma's, die zowel afkomstig waren van de eerder genoemde 
commissie - in feite het Nederlandsch Agrarisch Front -
als van de drie centrale landbouworganisaties, via het bu
reau van Graf Grote, hoofd van de Hauptabteilung Er
nährung und Landwirtschaft bij Fischböcks Generalkom
missariat, moesten worden geleid waar dan een program
makeuze zou worden gemaakt die Knap verder moest uit
voeren. Knap werd op ι april 1941 door Dubois, nadat hij 
van hem een ariërverklaring had moeten tekenen, in dienst 
van de Nederlandsche Omroep aangenomen. 
Brief RBS aan Dubois, 20 dec. 1940, met bijlage Enkele 
opmerkingen over boerenprogramma's in den Nederland-
schen Omroep van G. H. Knap, NO doss. 3222-I; brief 
Centr. Bureau, afd. Programmavoorbereiding, aan G. H. 
Knap, 25 jan. 1941, NO 1-17; brief Van der Vegte aan 
Dubois, 1 febr. 1941, nr. 817 Radio, a.v.; idem, 12 febr. 
1941, nr. 972 Radio, VK 113 en GKzbV 6of; brief Dubois 
aan G. H. Knap, 3 febr. 1941, NO doss. 3222-I; brief SG 
VK aan E. J. Roskam, 12 febr. 1941, nr. 952 Radio, 
GKzbV 6of en VK 112; brief NAF aan afd. Radio DVK, 
1 maart 1941, VK doss. 97; brief A. N. Fleskens aan Du
bois, 6 mrt. 1941, NO 115-2308; brief Van der Vegte 
aan Dubois, 13 mrt. 1941, nr. 1673 RO, NO doss. 3148 
en GKzbV 60e, VK 112 en 110-89; brief Dubois aan E. 
J. Roskam, 28 mrt. 1941, VK doss. 97; brief Dubois aan 
G. H. Knap, 31 mrt. 1941, NO doss. 3222-I; afschr. brief 
E. J. Roskam aan Dubois, 1 april 1941, VK doss. 97; brief 
NAF aan DG NO, 8 april 1941, NO 205-4486; brief afd. 
Radio en Filmwezen DVK aan DG NO, 23 april 1941, 
nr. 3090 met afschr. brief Dubois aan NAF, 5 april 1941, 
NO a.v.; RBS (Taubert), 'Aktenvermerk Bauemsendun-
gen', 12 april 1941, GKzbV 48b,· G. H. Knap, Verslag 
bespreking met Agrarisch Front in Den Haag op Maan
dag 24 Maart en Donderdag 27 Maart 1941, uitzendingen 
voor boeren en plattelanders, NO doss. 3222-I; Het Na
tionale Dagblad, 21 mrt. 1941, Het Agrarisch Front en 
de radio; Verslag van de Katholieke Nederlandse Boeren-
en Tuindersbond over de jaren 1940-1950, (uitg. KNBTB), 
p. 20; brief ministerie van Landbouw en Visserij aan de 
auteur, 19 juli 1969, nr. V/1077; L. de Jong, op. cit., dl. 
V, p. 397 en 410-415; D. Verkijk, op. cit., p. 227 e.v. 

49. Brief RBS aan de Deutsche Zeitung in den Niederlanden, 
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30 jan. 1941, GKzbV 47e; Radiobode, XIV 5 (31 jan. 
1941), Ik was er zelf bij; G. Hoffmann, op. cit., p. 150-
152; L. de Jong, op. cit., dl. V, p. 327-331. 

50. Brief RBS aan Hauptabt. Volksaufkl. и. Prop., 29 nov. 
1941, GKzbV 56e; zie over Blokzijl ook D. Verkijk, op. 
cit., p. 191 en 640 e.v. 

51. Pleitnota van mr. А. С. Rueb inzake A. Dubois, 29 mrt. 
1946. 

52. Dictatuur in de Nederlandsche radio Omroep, tekst uit
zending Radio Oranje op 21 jan. 1941, ROD, CD, RTP 
28-252 D. Volgens een mededeling van VARA-bestuur
der Lebon aan AVRO-voorzitter De Clercq had minister-
president Gerbrandy de tekst van deze rede vooraf goed
gekeurd. Brief G. de Clercq aan zuiveringscommissie-
Drost, 3 april 1946, nr. 268, RTP 28-252 D. 

53. Brief SG VK aan Dubois, 26 mrt. 1941, nr. 2042 RO, 
VK 112. 

54. Vooruit, 3 april 1941, Directeur-generaal van Staatsom-
roepbedrijf benoemd; Katholieke Radio Gids, XVII, 15 
(12 april 1941), Dr. Ir. W. A. Herweijer directeur-gene
raal van het staatsbedrijf De Nederlandsche Omroep; brief 
Herweijer aan Gewestelijk Commissaris NSB, graaf Mar
chant et d'Ansembourg, 17 nov. 1934, NO doss. 2341; 
brief BG Amsterdam aan H. H. Felderhof, 11 jan. 1947, 
Doe. I i8i4d,· brief burgemeester van Eindhoven, dr. H. 
A. Pulles, aan Herweijer, 8 febr. 1943, nr. 7045 E, afd. 3, 
NO 78-1359; brief Gewestelijk Leider NSB Den Haag, 
M. J. A. van lersel, aan Herweijer, 9 febr. 1943, a.v.; D. 
Verkijk, op. cit., p. 310 e.v. 

55. Doss. 4050 (Stoommeelfabriek Holland) Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor Amsterdam. Verkijk vermeldt 
op p. 311 dat 'pas toen het misliep'(?) met Dubois 'het 
oog'(?) op Herweijer viel en Mussert hem in de tweede 
helft van maart telefonisch voor de post van directeur-
generaal van de Nederlandsche Omroep polste. 

56. Brief RBS aan Van der Vegte, 1 april 1941, GKzbV 60e, 
VK 100-89. 

57. Afschr. ontwerpbrief GK Schmidt aan Glasmeier, 1 april 
1941, GKzbV 48b; brief Taubert aan Glasmeier, 22 april 
1941, a.v. 

58. Telexbericht Freudenberg aan Taubert, 8 april 1941, nr. 
76, GKzbV 48b; D. Verkijk, op. cit., p. 311. 

59. Telexbericht Taubert aan Freudenberg, 10 april 1941, nr. 
102, GKzbV 48b; zie ook brief Generalkommissariat zb 
V. aan het DVK, 31 maart 1941, nr. PP 1137, GKzbV 
60Í. 

60. Brief RBS aan Van der Vegte, ι april 1941. 
61. Zo gingen van het KRO-personeel dat bij de omroep

dienst werkzaam was (dus uitgezonderd het personeel van 
de gids, die voorlopig bleef bestaan, van de huishoude-
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lijke dienst en van de propagandasector) in maart '41 van 
de 114 werknemers er 96 over in dienst van de Neder-
landsche Omroep. Van de AVRO gingen 140 personeels
leden over naar de staatsradio, 32 kregen 'wachtgeld', 48 
bleven in dienst van de Radiobode en 6 personen verlieten 
de AVRO c.q. gingen niet over naar de nieuwe omroep 
om andere dan omroeporganisatorische redenen of gewe
tensbezwaren (pensionering bijv.). Bijlage nr. 13 van P. 
A. M. Speet, Rapport inz. Personeel der voormalige Stich
ting Kath. Radio Omroep, 14 juni 1943, aangeboden bij 
brief van J. Kaarsgaren, KRO-bestuurslid, aan mgr. D. 
Huurdeman, vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht, 
27 juni 1943, archief KRO en AAU doss. Radio/KRO 
nr. 2 1942-1944; AV.R.O. Jaaroerslag 1940-4.1, p. 45. 

62. Dubois. 
63. Eerste uitvoeringsvoorschrift van den fungeerend Direc

teur-Generaal van den Nederlandschen Omroep betreffen
de maatregelen op het gebied van den Nederlandschen 
radio-omroep, 14 maart 1941, archief KRO doss. 203.25; 
zie ook D. Verkijk, op. cit., p. 303 e.v. 

64. Dit blijkt uit verslagen van W. J. A. Wagenaar en L. Po-
vel, bijlagen nr. 16 en 18 van het Rapport inz. Personeel 
der voormalige Stichting Kath. Radio Omroep. Volgens 
een verslag van Dito, die als voorzitter van de KRO op 
3 maart 1941 met Taubert, Freudenberg en Dubois het 
voortbestaan van de Katholieke Radio Gids had bespro
ken, kreeg Dubois van de RBS diezelfde dag de opdracht 
de medewerkers van de omroeporganisaties zo spoedig 
mogelijk ervan in kennis te stellen dat al het personeel 
dat door de Nederlandsche Omroep overgenomen zou 
worden, inderdaad ook moest overgaan. Wie niet zou wil
len, zal strafbaar zijn wegens 'Verzicht auf Arbeit' of 
'Arbeitsweigerung', zo werd de opdracht aan Dubois na
der gepreciseerd. (Verslag van het onderhoud tussen Dito, 
Freudenberg en Taubert in aanwezigheid van ir. Du
bois op de Rundfunkbetreuungsstelle te Hilversum op 3 
maart 1941, opgesteld door J. Dito, 3 maart 1941, bijlage 
bij brief J. Dito aan mgr. J. de Jong, 4 maart 1941, AAU 
doss. Radio/KRO nr. 1 1940-1941 en RTP 2-26. 

65. Vertrouwelijke brief van Dubois, ongeadresseerd (uit de 
context valt op te maken, dat deze brief voor de directies/ 
bestuurders van de omroeporganisaties bestemd was), 10 
maart 1941, onder aanbieding van een brief met richtlij
nen van Taubert, bestemd voor het personeel der omroe
pen, 6 maart 1941, NO 109-23. De Duitse tekst van Tau-
berts brief bevindt zich als bijlage nr. 10 in het Rapport 
inz. Personeel der voormalige Stichting Kath. Radio Om
roep. 

66. Bijlage nr. 16, Anderhalf jaar Nederlandsche Omroep, in 
rapport a.v. 
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67. Brief mgr. J. de Jong aan Dubois, 22 maart 194I/ VK 109-
23, AAU doss. Radio/KRO nr. 1 1940-1941; J. G. Stok
man, Het verzet der katholieke kerk, in Onderdrukking en 
verzet, dl. II, p. 414. 

68. Brief Dubois aan mgr. De Jong, 12 maart 1941, CD, AAU 
a.v. 

69. In deze tijd werd nog overwogen contact te zoeken met 
het episcopaat van de oud-katholieke kerk (dit kerkge
nootschap telde in 1940 ongeveer tienduizend zielen), ten 
einde onder zijn auspiciën te voorzien in programma's 
van 'katholieke' signatuur. Uit de door ons bestudeerde 
archieven blijkt niet dat dit denkbeeld verder is uitgewerkt. 
Brief SG VK aan NO, 14 juni 1941, nr. 211a RF-ro, NO 
21-652. 

70. Notulen bedrijfsvergadering op 17 juni 1941, punt 7, p. 
7, NO 105-2156. 

71. Herderlijke brief van de bisschoppen van Nederland, 25 
juli 1941, tekst in Stokman Het verzet der Nederlandsche 
bisschoppen, bijlage 21, p. 199-202. 

72. L. de Jong, op. cit., dl. V, p. 394. 
73. A.v.; zie ook Stokman Het verzet der Nederlandsche bis

schoppen, p. 52. 
74. Brief W. Jansen aan DG NO, 8 aug. 1941, met bijlage 

Advies inzake reorganisatie en consolidatie der godsdien
stige uitzendingen, NO 20-647. 

75. Notitie W. Jansen aan DG NÓ, z.d. (medio 194t), a.v. 
76. Zie bijv. E. D. Spelberg in Vrije Geluiden, XV, 14 (5 april 

1941). 
77. Omroepgids, XVII, 10 (8 mrt. 1941), Mededeelingen; 

idem, 11 (15 mrt. 1941), Verantwoordelijkheid en 12 (22 
mrt. 1941), Mededeelingen. 

78. Zie nt. 77. 
79. Omroepgids, XVII, 14 (5 april 1941), Onze positie in den 

omroep. 
80. Op 9 april 1941 verscheen in het Verordeningenblad een 

door de secretaris-generaal van Opvoeding, Wetenschap 
en Kultuurbescherming ondertekend besluit waarin be
paald werd dat voordrachten voor de benoeming van on
derwijskrachten bij de verschillende vormen van onder
wijs aan het departement voorgelegd moesten worden. Dit 
besluit betekende een aantasting van het grondwettelijk 
gewaarborgde benoemingsrecht van het bijzonder onder
wijs in zoverre die benoemingen aan het goedkeurings-
recht (vetorecht) van het departement werden onderwor
pen. VO 73/41, Verorderringenblad, 1941, p. 301-304; J. 
С H. de Pater Het schooherzet, 's Gravenbage 1969, p. 
57 e.v.; L. de Jong, op. cit., dl. V, p. 362 e.v. 

81. Ons kind in gevaar!, p. 2; zie ook J. С H. de Pater, op. 
cit., p. 72-74, L. de Jong, op. cit., dl. V, p. 367 en H. С 
Touw Het verzet der Hervormde Kerk, dl. II, p. 216-222. 
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82. De oproep van de Algemene Synodale Commissie aan de 
hervormde predikanten om geen medewerking te verlenen 
aan radiokerkdiensten had vrijwel onmiddellijk succes. Bij 
de Gereformeerde Kerken lag dat anders, omdat zij geen 
permanent landelijk bestuursorgaan kenden als de Her
vormde Kerk. Bij hen lag meer het accent bij de plaatse
lijke gemeenten. G. van Roon, op. cit., p. 280. 

83. Brief J. Donner aan mgr. J. de Jong, 18 mrt. 1941, AAU 
doss. Radio/KRO nr. 1 1940-1941. 

84. Brief W. Jansen aan DG NO, 20 mei 1941, met bijlage 
over organisatie der protestants-christelijke uitzendingen, 
NO 20-647 e n VK 109-23. 

85. Brief Van der Vegte aan CRS, 21 juni 1941, nr. 6489 RF-
ro, VK 112 en Coll. W. L. Z. van der Vegte doss. III-i. 

86. Brief W. Jansen aan DG NO, 8 aug. 1941, NO 20-647. 
87. A.V., 27 mei 1941. 
88. A.V., 14 juli 1941. 
89. Zie nt. 74. 
90. Brief RBS aan VPKC, 12 aug. 1941, archief CCVP. 
91. Aktennotiz über die Besprechung mit Generaldirektor Dr. 

Herweijer und Herrn Dr. Jansen vom Niederl. Rundfunk, 
12 aug. 1941, Coli. W. L. Z. van der Vegte, doss. III-i, 
NO 20-647 en VK 100-88. 

92. Brief DG NO aan DVK, 23 sept. 1941, NO 21-652. H. 
Algra vermeldt in zijn bijdrage aan de jubileumuitgave ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de NCRV ten 
onrechte dat deze brief van A. Dubois afkomstig was. H. 
Algra, De vereniging, in Vrij en gebonden, Vijftig jaar 
NCRV, p. 39-40. 

93. Brief DG NO aan CRS, 22 sept. 1941, NO doss. 3488; zie 
ook D. Verkijk, op. cit., p. 381. 

94. Brief DG NO aan VPKC, 22 sept. 1941, NO 20-648 en 
archief CCVP. 

95. Brief CCVP aan DG NO, 27 sept. 1941, NO 20-648. 
96. Brief W. Jansen aan DG NO, 12 sept. 1941, a.v. 
97. Brief W. Jansen aan DG NO, 23 april 1942, met als bij

lage toespraak voor DG NO ter installatie van de advies
commissie op 26-4-1942, NO 5-343. Voorzitter van deze 
commissie was ds. A. J. van Rennes te Strijen. Verder 
maakten er in april '42 deel van uit: ds. А. С Diederiks 
uit Hilversum, ds. G. J. van Dingstee uit Pijnacker, ds. 
W. A. Hoek uit Amsterdam, ds. С. С. de Kloet uit Pur-
merend, ds. D. Louwerse uit Wissekerke, ds. J. L. Sprin
ger uit Blankenham en ds. T. G. van Reeuwijk uit Hilver
sum. Verklaring, ondertekend door ds. G. J. van Dingstee 
tot aanvaarding van het lidmaatschap van deze commis
sie, 22 april 1942, NO 51-1048. 

98. R. J. Aalberts, Gereformeerde predikanten en de Neder-
landsche Omroep, mei 1942, NO 5-343; de concept-tekst 
van deze brochure bevindt zich eveneens in dit dossier en 
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dateert ал april 1942. 
99. Brief S. P. de Roos aan W. Jansen, 20 april 1942, NO 

17-449. 
100. Medio 1944 — alleen over cijfers van dat jaar beschikken 

wij - waren er 24 (ook emeriti) predikanten die gods
dienstige uitzendingen voor de NO verzorgden. Daarvan 
behoorden er 11 tot de Ned. Hervormde Kerk, 5 tot de 
Christelijk Gereformeerde Kerken en 8 tot kleinere pro-
testants-christelijke kerkgenootschappen. Gegevens in NO 
51-1048. 

101. Brief ds. J. S. Mink aan W. Jansen, 17 juli 1943, NO 
17-499; z * e 0 0 k brief van ds. O. Molenaar aan W. Jansen, 
12 jan. 1942, NO 5-327; idem van ds. H. Stolk, 11 okt. 
1941, a.v.; idem ds. W. Th. v.d. Windt, 8 sept. 1941, a.v.; 
idem ds. T. O. Hylkema, 2 dec. 1943, NO 5-339. 

102. Brief ds. L. J. R. de Kalmijn aan W. Jansen, 8 mei 1944, 
NO 51-1048, idem ds. E. Schouten, 7 aug. 1944, NO 17-
478. 

103. Brief B. Ripping aan de NO, 26 juli 1943, NO doss. 1207. 
104. Brief DG NO aan RBS, 15 mrt. 1943, GKzbV 60a. 
105. Beschikking SG VK over radioprogrammabladen, 8 mrt. 

1941, nr. 40/1941, Sfcrf. nr. 54 van 18 mrt. 1941; zie ook 
D. Verkijk, op. cit., p. 377 e.v. Met uitzondering van het 
programmablad van de voormalige NCRV - waarover 
straks meer — leverde de uitvoering van deze bepaling 
over het algemeen geen moeilijkheden op. Voor de exploi
tatie van Vrije Geluiden werd bij notariële acte van 22 
mrt. 1941 de stichting Vrije Geluiden opgericht. Het be
stuur van deze stichting werd door de Centrale Commissie 
voor het Vrijzinnig Protestantisme benoemd en bestond 
uit leden van het VPKC. Ter voortzetting van de Radio-
gids werd eveneens een stichting opgericht (notariële acte 
verleden op 9 sept. 1941) door de oud-bestuursleden De 
Vries, Pleysier en Bomli van de inmiddels opgeheven 
VARA. 
Bij de AVRO werden eveneens voorbereidingen ge
troffen om een rechtspersoon in het leven te roe
pen om de uitgave van de Radiobode voort te zet
ten. Deze is echter nooit tot stand gekomen. Brief E. D. 
Spelberg aan Van der Vegte, 8 mei 1941 met div. bijlagen, 
VK 100-84 en archief CCVP; brief moderamen CCVP aan 
NO, 29 april 1941, archief CCVP en NO doss. 2322-I,· 
hoofdartikel van Spelberg in Vrije Geluiden, XV, 20 (17 
mei 1941); notariële acte betr. de Radiogids (VARA) in 
VK 112; brief DG NO aan SG VK, 30 dec. 1941, VK 
109-25. 

106. Brief Van der Vegte aan RBS, 30 jan. 1941, VK 99-61. 
107. De Katholieke Radio Gids werd uitgegeven door de n.v. 

Maatschappij tot Exploitatie van de Katholieke Radio Gids. 
Deze vennootschap werd bij notariële acte van 6 jan. 1932 
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door de KRO, die tevens de grootste aandeelhouder 
werd, en de n.v. Spaamestad te Haarlem opgericht. Bij
voegsel nr. 157 v a n de Sfcrf. van 12 jan. 1932, nr. 7. 

io8. N.v. Maatschappij tot Exploitatie van de Katholieke Ra
dio Gids, Jaarverslag 1945, opgenomen in het jaarverslag 
van de KRO over 1945, p. 14-22, archief KRO nr. 203.04. 

109. Brief KRO aan Van der Vegte ter bevestiging telefoon
gesprek op 28-2-1941, 1 mrt. 1941, VK 100-89, afschr. 
in AAU doss. Radio/KRO nr. 1 1940-1941. 

110. A.v.; brief Van der Vegte aan RBS, 6 mrt. 1941, nr. 
1421 RO, VK 100-89. 

111. Brief RBS aan Van der Vegte, 10 mrt. 1941, a.v. 
112. Notulen verg. hoofdbestuur VARA op 30 mrt. 1941, Doe. 

II 818a. 
113. Bekendmaking (vertrouwelijk) nr. 156 aan personeel 

AVRO door dir. Vogt, ongedateerd, met aantekening: 'ca. 
15 maart 1941', VK 109-2. 

114. Rapport over een bespreking met C. A. Keuning op 18 
april 1941, nr. 3410, VK 99-612 en 112. 

113. Brieven DVK afd. Radio en Filmzaken aan Gebr. Zomer 
& Keuning, 15 april 1941 en 18 april 1941, a.v. 

116. Brief CRS aan SG VK, 23 april 1941 en brief SG VK aan 
CRS, 29 april 1941, VK 100-77. 

117. Brief CRS aan SG VK, 23 april 1941, a.v. 
118. Brief Van der Vegte aan de omroepbladen, 20 mrt. 1941, 

VK 99-61. 
119. Idem, 5 mei 1941. 
120. Brief afd. Radio en Filmzaken DVK aan omroepbladen, 18 

april 1941, a.v. 
121. Afschr. brief J. de Kloet aan Katholieke Radio Gids, 31 

juli 1941, nr. 222d, NO doss. 2322-I. 
122. Brief afd. Radio en Filmzaken DVK aan Gebr. Zomer & 

Keuning, 15 april 1941, VK 112; idem aan Katholieke 
Radio Gids, 15 april 1941, nr. 2619; idem, 3 april 1941, 
nr. 2314. 

123. Dit blijkt o.m. uit een brief van de NO, afd. Pers en 
Propaganda, aan de RBS, 23 juli 1941, met bijlage af
schrift brief DG NO aan omroepbladen, zelfde datum, 
GKzbV 58c en Lijst van aan de radiobladen gezonden ar
tikelen en foto's, opgesteld door de afd. Pers en Propa
ganda NO voor DG NO, 28 aug. 1941, NO 115-2308. 

124. Brief E. D. Spelberg aan DG NO, 22 aug. 1941, NO 20-
648; zie ook brief afd. Pers en Propaganda NO aan RBS, 
23 juli 1941, GKzbV 58c. 

125. Dit cijfer voor eind 1940 is een schatting aan de hand van 
gegevens van het Centraal Bureau voor den Omroep, 4 
mrt. 1941, NO 4-188. 

126. Gegevens ontleend aan brief Centr. Bureau, afd. Program-
mavoorbereiding, aan A. Dubois, 4 mrt. 1941, NO a.v.; 
AV.R.O. Jaarverslag 1940-41, p. 27; Jaarverslag KRO 
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over 1945; brief AVRO aan RBS, 3 aug. 1940, nr. 2204, 
GKzbV 60-0; notulen verg. hoofdbest. VARA op 28 sept. 
1940, Doc. II 818a; AVRO, Rapport over het boekjaar 
1940 door de Financiële Commissie uitgebracht aan de 
leden van het Dagelijks Bestuur, 26 april 1941, nr. BC 
1196, p. 10, RR Coll. DV 4; brief DG NO aan W. Janke, 
2 dec. 1941, NO 117-2322-II; diverse gegevens in NO 
4-188; notulen verg. dag. bestuur AVRO op 10 mei 1941, 
RTP 30. 

127. 'Arbeitsbericht für die Zeit vom 1.9.1941 bis 31.10.1941', 
3 nov. 1941, GKzbV 46a. 

128. Afschr. brief A. Dubois aan AVRO, 4 okt. 1941, archief 
NCRV; verslag verg. stichtingsbestuur De Radiogids 
(VARA) op 26 okt. 1941, opgesteld door A. Pleysier, 
Doe. II 818a. 

129. Brief W. van der Vegte aan W. A. Herweijer, 27 juni 
1941, nr. 36, Coll. W. L. Z. van der Vegte doss. III-5 en 
NO 21-652. 

130. Brief W. van der Vegte aan RBS, 25 juni 1941, Coll. W. 
L. Z. van der Vegte doss. III-5 en VK 112. 

131. Brief RBS aan DVK, 28 juni 1941, Coll. W. L. Z. van der 
Vegte doss. III-5 en GKzbV 60e. 

132. A.v. 
133. Brief W. van der Vegte aan RBS, 23 sept. 1941, nr. 160, 

Coll. W. L. Z. van der Vegte doss. III-5. 
134. Brief W. van der Vegte aan W. A. Herweijer, 13 okt. 

1941, nr. 164e RO, a.v.; nota Van der Vegte aan Goede-
waagen e.a., 5 nov. 1941, Coll. Van der Vegte doss. III-i 
en VK 113 en 98-43. 

135. Brief DG NO aan W. Janke, 2 dec. 1941, NO 117-2322-
II; idem aan het GKzbV, Referat Zeitschriften, 2 dec. 
1941, a.v. 

136. Aktennotiz, 16 dec. 1940, GKzbV çjà. 
137. Rapport drukkerij en uitgeverij De Arbeiderspers, 6 okt. 

1941, bijlage bij brief Van der Vegte aan DG NO, 14 okt. 
1941, nr. i64f RO, Coll. W. L. Z. van der Vegte doss. 
III-5. 

138. Brief DG PTT aan SG VK, 29 okt. 1941, nr. 29760, a.v. 
139. Brief Van der Vegte aan DG NO, 14 nov. 1941, nr. 336, 

a.v. 
140. Brief afd. Radio en Filmzaken DVK aan programmabla

den, 7 jan. 1942, nr. 8a/8e, VK 109-25; zie ook D. Ver
kijk, op. cit., p. 381 e.v. 

141. L. de Jong, op. cit., dl. IV, p. 635 en di. V, p. 312. 
142. Afschr. brief GKzbV Referat Zeitschriften aan DG NO, 

4 dec. 1941, nr. 405, NO 117-23 22-II. 
Nadat in de zomer van '41 in Duitsland ter besparing van 
het papierverbruik en om kerkelijke beïnvloeding tegen te 
gaan reeds vrijwel alle kerkelijke bladen (behalve de zg. 
mededelingenbladen), verenigingsorganen en advertentie-
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bladen waren opgeheven, werd in de herfst van dat jaar 
ook in ons land om soortgelijke motieven sterk het mes 
gezet in het aantal tijdschriften (bijna alle kerkelijke bla
den werden opgeheven), terwijl ook het aantal dag- en 
nieuwsbladen drastisch werd ingekrompen. Het noodlot 
wilde, dat het programmablad van de Nederlandsche Om
roep, De Luistergids, dat al die tijd in een oplage van 
rond 95.000 exemplaren gedrukt werd (het aantal beta
lende abonnees bedroeg ongeveer 80.000), medio 1943 op 
last van GeneralkommissaT Schmidt wegens papierschaar
ste moest worden opgeheven, 'zulks in navolging van 
Duitschland, waar ook de eenige centrale Radiogids is op
geheven'. 
L. de Jong, op. cit., dl. V, p. 293-295; Th. Delleman 
Opdat wij niet vergeten, p. 286-290; H. С Touw, Het 
verzet der Hervormde Kerk, in Onderdrukking en verzet, 
dl. II, p. 437-438; brief afd. Perswezen DVK aan NO, 
7 april 1943, nr. 1353/244 PW, NO 86Ί463; het citaat 
is aan deze brief ontleend; zie over de lotgevallen van De 
Luistergids D. Verkijk, op. cit., p. 385-395. 

HOOFDSTUK 6 

1. J. B. Broeksz, Rapport aan de leden van het hoofdbestuur 
van de V.A.R.A., z.d. (medio 1945), Doe. II Radio 650a; 
in het vervolg afgekort: Broeksz, VARA-rapport. 

2. J. B. Broeksz, Korte samenvatting van de activiteiten van 
de vertegenwoordigers van de omroepverenigingen AVRO, 
KRO, NCRV, VARA en/of van de Federatie van Omroep
verenigingen gedurende Mei 1940-Mei 1946, z.d. (1946), 
p. 5, RR Coll. DV 4. Dit rapport was bestemd voor de mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dr. J. 
J. Gielen; het wordt in het vervolg aangehaald als: 
Broeksz, Federatie-rapport II. 

3. Broeksz is in zijn rapport aan het VARA-hoofdbestuur 
niet zeker van die steun, maar Verkijk beweert, overigens 
zonder duidelijke bronvermelding, dat Haccoû deel uit
maakte van de Orde Dienst. D. Verkijk, op. cit., p. 448. 

4. L. de Jong, op. cit., dl. V, p. 835 e.v.; zie over de Orde 
Dienst G. J. van Ojen De Binnenlandse Strijdkrachten, 
's Gravenhage 1972, p. 27-56. 

5. G. J. van Ojen, op. cit., p. 839-844. 
6. L. de Jong, op. cit., dl. V, p. 837-838 en 841. 
7. Hier werd dus kennelijk gedoeld op vaklieden als tech

nici, omroepers e.d. 
8. Prae-advies ter zake van persmaatregelen voor het V.B. 

(Voorlopig Bewind), ROD Coll. Vorrink ie. 
9. D. Verkijk, op. cit., p. 460. 

10. К. Nort, Rapport betreffende de ontwikkeling der Radio-
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omroep van Mei 1940 tot en met 15 October 1944, 4-12-
1944, archief AVRO Het is mogelijk dat het door Ver
kijk (p. 264-265) bedoelde 'spionagegroepje', dat begin 
1941 binnen de omroep (Centraal Bureau) ontstond en 
waarvan personeelsleden van de VARA onder leiding van 
Haccoû deel uitmaakten, hetzelfde is als de door Nort 
genoemde 'militaire organisatie' Ook Bomh zou tot het 
spionagegroepje hebben behoord, maar deze bewering 
vindt geen steun in de door ons bestudeerde archieven. 

li. Broeksz, VARA-rapport. 
12. In juli '41 werden de nog bestaande politieke partijen (de 

Roomsch-Kathoheke Staatspartij, de Sociaal-Democratische 
Arbeiders-Partij, de Anti-Revolutionaire Partij, de Chris-
tehjk-Historische Unie, de Vrijzinnig-Democratische Bond, 
de Liberale Staatspartij, de Christelijk-Democratische Unie 
en de Staatkundig Gereformeerde Partij) opgeheven (VO 
120/41, Verordemngenblad, 1941, ρ 513-514). Het par
tijbestuur van de SDAP bleef bijeenkomen, zij het door 
arrestatie en gevangenschap van zijn leden steeds in wis
selende samenstelling. In de herfst van 1941 werd een 
klem college gevormd, bestaande uit partijvoorzitter Koos 
Vorrink, secretaris-penningmeester Cees Woudenberg en 
accountant J. van der Kieft 

13. Broeksz, VARA-rapport. 
14. J. В Broeksz, Nota voor het dag bestuur der SDAP (af

schrift), ζ d. (1941/1942), Doe. II Radio 650a en Coll. 
Vorrink ie. 

15. Broeksz, VARA-rapport. 
16. J. B. Broeksz, Kanttekeningen inzake het vraagstuk van 

de radio-omroep, ζ d. (1942), Coil Vorrink ie. 
17. In de zomer van 1940 was dit college met zijn beraad

slagingen begonnen. De zes traditionele democratische 
partijen (RKSP, ARP, CHU, Lib Staatspartij, Vrijz. Dem. 
Bond en SDAP) waren elk met twee personen vertegen
woordigd. Het Convent hield zich met de actuele situatie 
van de bezetting, maar ook met vraagstukken van de toe
komst bezig. 

18. Broeksz, Federatie-rapport II, p. 5 
19. J. J. Vorrink, Memorie omtrent de positie van Nederland 

tijdens de Duitse bezetting, jan. 1941, met aanvullingen 
van latere datum, Enquêtecommissie, gestencilde bijlage 
nr. 27, zie ook L de Jong, op cit, dl. V, ρ 849 e.v. en 
het artikel van Vorrink over De ontbinding van onze 
politieke partijen, in Het Parool, 18 (26 juli 1941). 

20. Broeksz, VARA-rapport; Enquêtecommissie, dl. VA, p. 
543· 

21. Het contact hierover tussen Vorrink en Schouten moet na 
9 dec. 1942 plaats hebben gevonden. Schouten werd nl. 
in juni van dat jaar, nadat hij in een bijeenkomst van 
gereformeerde jongeren betoogd had dat gehoorzaamheid 
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aan de constitutionele vorst - koningin Wilhelmina -
plicht was, gearresteerd en zes maanden lang, tot 8 de
cember, in het concentratiekamp Amersfoort vastgehou
den. L. de Jong, op. cit., dl. V, p. 147. Dr. Jan Schouten 
was in juni 1941 Colijn opgevolgd als leider van de ille
gale ARP. 

22. Broeksz, Federatie-rapport II, p. 5. G. Hoek (1904) was in 
1938 benoemd tot chef van de reportagedienst van de 
NCRV. Tijdens de bezetting van ons land was hij bij een 
uitgeverij werkzaam. In 1945 keerde hij in de journalis
tiek terug als redacteur bij het dagblad Trouw. In 1946 
kwam hij weer in dienst van de NCRV. 

23. Brief J. Dito aan bestuursleden KRO, 4 juni 1945, ROD 
Coll. KRO nr. за en AAU doss. Radio/KRO nr. 3 1945-
1946; notulen verg. hoofdbestuur KRO op 26-7-1945, ar
chief KRO nr. 203.03. 

24. J. B. Broeksz, Rapport met betrekking tot de voorberei
dingen, die tijdens de bezetting werden getroffen door de 
vertegenwoordigers van de A.V.R.O., den K.R.O., de 
N.C.R.V. en de V.A.R.A., tezamen met den aangewezen 
Gemachtigde der Regeering, om te komen tot den weder
opbouw van een Radio-Omroep in Nederlandschen Geest. 
Samengesteld vanwege de Federatie van Omroepvereeni-
gingen in Nederland, z.d. (1945), p. 1, Doe. II Radio 650a 
(afsehr.); in het vervolg vermeld als: Broeksz, Federatie-
Rapport I. 
W. Vogt Wat er met den Omroep verder gebeurde. Een 
verhaal tevens witboek met betrekking tot de voorberei
dingen, die tijdens de bezetting werden getroffen door 
vertegenwoordigers van de AV.R.O., den K.R.O., de 
N.C.R.V. en de V.A.R.A., tezamen met den aangewezen 
gemachtigde der regeering, om te komen tot den weder
opbouw van een radio-omroep in Nederlandschen geest 
Alsmede een verslag van de gebeurtenissen met den her
boren omroep en na den dag der bevrijding, Amsterdam 
1945, p. 11. 

25. P. A. M. Speet, Plan inzake reorganisatie Nederlandsche 
radio omroep, z.d. (1942/1943), DGF id. 

26. Brief J. Dito aan bestuursleden KRO, 4 juni 1945. Wij 
hebben dit rapport niet in de archieven teruggevonden; 
wel geeft Broeksz in zijn VARA-rapport de inhoud daar
van weer. 

27. P. S. Gerbrandy Het vraagstuk van den radio-omroep, 
Kampen 1934, p. 50. 

28. E. Bomli, Beschouwingen over het omroepwezen in Neder
land, afschrift, z.d. (1943), Doe. II Radio 650a; ook op
genomen in W. Vogt, op. cit., p. 84-85. 

29. Broeksz, Federatie-rapport I, p. 2; zie ook W. Vogt, a.v., 
p. 12. 

30. Reeds in de vergadering van het dagelijks bestuur van de 
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NCRV op 24 juni 1940 sprak Van der Deure zich uit voor 
de mogelijkheid met de andere omroeporganisaties nau
wer samen te werken in federatief verband, mits dit de 
zelfstandigheid en het karakter van de NCRV onaange
tast zou laten. Van der Deure, die lid was van de Gede
puteerde Staten van Gelderland, maakte volgens zijn zeg
gen tijdens de bezetting verschillende reizen naar Honga
rije om voor katholieke kloosterorden daar hun in Neder
land gesloten geldleningen te regelen. Op deze reizen zou 
hij in Oostenrijk en Zuid-Duitsland in nauw contact ge
komen zijn met illegale groepen. Zijn kantoor in Benne-
kom stond in 1944 ter beschikking van o.m. de spionage-
groepen 'Max' en 'Albrecht' waar voor het overseinen van 
berichten naar en van het Engelse hoofdkwartier in Nij
megen gebruik werd gemaakt van een geheime radio
telefoonlijn. Nadat hij wegens een fiscale overtreding met 
de rechter in aanraking gekomen was, trad hij in 1948 
uit het bestuur van de NCRV. Notitie van A. van der 
Deure, 11 juni 1945, Doe. I i8i4d; notulen verg. dag. 
bestuur NCRV op 24-6-1940, archief NCRV DB 44. 

31. Broeksz, Federatie-rapport I, p. 2-4; Broeksz, VARA-rap
port; Ontwerporganisatieschema voor den Nederlandschen 
Omroep, voorgesteld door de Federatie van Omroep-Ver-
eenigingen, z.d. (1943), waaraan toegevoegd Enkele 
grondgedachten voor de opstelling van het organisatie
schema (1943), Doe. II Radio 650a; Broeksz, Federatie-
rapport II, bijlage I; W. Vogt, a.v., p. 13 en 86-91; En
quêtecommissie, dl. VA, p. 533-534. 

32. Mr. J. A. G. M. van Hellenberg Hubar (1896) was van 
1929-1934 lid van de Tweede Kamer voor de RKSP, van 
1933-1946 burgemeester van Rijswijk en daarna bekleed
de hij dit ambt tot zijn overlijden in 1951 in de gemeente 
Hilversum. 

33. Petrus Joannes Witteman (1892) was van 1932-1935 lid 
van het hoofd- en dagelijks bestuur van de KRO; na 
1935 was hij nog uitsluitend juridisch adviseur van deze 
omroep. Na de oorlog was hij lid van het dagelijks be
stuur van de RKSP/KVP en lid van de Eerste Kamer 
voor deze partij. Van sept. 1947 tot augustus 1948 was hij 
minister van Binnenlandse Zaken in het eerste ministerie-
Beel (1946-1948). 

34. Broeksz, Federatie-rapport I, p. 3. 
35. Broeksz, Federatie-rapport II, p. 6; W. Drees Van mei tot 

mei, Assen 1958, p. 175; W. Vogt, op. cit., p. 16. 
36. Lambertus Neher (1889) werd in maart 1943 door de be

zetter ontslagen uit zijn functie van directeur van de 
Plaatselijke Telefoondienst 's Gravenhage wegens zijn 
aandeel in een ambtenarenactie tegen de Arbeitseinsatz. 
Hij wijdde zich daarna aan het verzet waarin hij al spoe
dig een vooraanstaande plaats innam. J. G. Visser, Van 
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monteur tot minister: dr. L. Neh« (1889-1967), in PTT 
Bedrijf, XVIII, 1 (april 1972), p. 12-17; H. M. van Rand
wijk, Het probleem van het 'vacuum', in Onderdrukking 
en verzet, dl. IV, p. 115; H. M. van Randwijk, De coördi
natie van het verzet, in a.v., p. 121 e.v. 

37. Broeksz, Federatie-rapport II, p. 6-7; Enquêtecommissie, 
dl. VA, p. 542 en 544. 

38. Lijst van organisaties welke vertegenwoordigd zijn ge
weest in de Grote Adviescommissie der Illegaliteit GAC, 
in Onderdrukking en verzet, dl. IV, p. 206. 

39. Broeksz, Federatie-rapport II, p. 5-6; W. Vogt, op. cit., p. 

ν· 
40. Samenvatting van en uittreksels uit een rapport opgesteld 

door een gedeelte van het personeel van den rijksradio-
omroep De Nederlandsche Omroep, afschrift, z.d. (begin 
1944), Doe. II Radio 650a, gepubliceerd in W. Vogt, a.v., 
p. 97-103. 

41. Eerste circulaire van een groep dissident personeel (af
schrift), z.d. (medio 1944), Doe. II Radio 650a, gepubli
ceerd in W. Vogt, a.v., p. 104-106. 

42. Die gesprekken vonden plaats op 31 augustus en 6 sep
tember 1944. Brief voorzitter Vereeniging van Omroep-
personeel, F. A. Hof, aan de minister van O. K. en W, 
14 juli 1945, RTP 15. 

43. Bedoeld werd de 'regeringscommissaris'. 
44. Tweede circulaire van een groep dissident personeel, af

schrift, z.d. (tweede helft sept. 1944), Doc. II Radio 650a, 
gepubliceerd in W. Vogt, op. cit., p. 107-109. 

45. Broeksz, Federatie-rapport I, p. 5-6 en 9. 
46. Het was de bedoeling van Oranje dat het IKOR door het 

Convent van Kerken (later sprak men van Interkerkelijk 
Overleg - IKO) in samenwerking met het Nederlands 
episcopaat werd opgericht. Het Convent van Kerken was 
een op initiatief van de Hervormde Kerk in juni 1940 tot 
stand gekomen contactgroep, waarin afgevaardigden zaten 
van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde 
Kerken, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Gerefor
meerde Kerken in Hersteld Verband, de Evangelisch Lu
therse Kerk, het Hersteld Evangelisch Luthers Kerkge
nootschap, de Remonstrantse Broederschap en de Alge-
meene Doopsgezinde Sociëteit. Ook de katholieke kerk 
was bij het IKO betrokken. J. J. Buskes Waar stond de 
Kerk?, Amsterdam 1947, p. 32. 

47. Broeksz, Federatie-rapport I en Rapport omtrent de werk
zaamheden van de Federatie van Omroepverenigingen en 
van den vertegenwoordiger van de VARA in deze Fede
ratie, verricht na September 1944, sept./okt. 1945, Doe. 
II Radio 650a; dit laatste verslag wordt verder aangehaald 
als: Broeksz, Federatie-rapport III. 

48. Broeksz, Federatie-rapport III, bijlage b: afschrift brief 
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Federatie aan Oranje, 2 april 1945; zie ook notulen verg. 
Federatie op 9-1-1945, archief AVRO. 

49. Brief mgr. J. de Jong aan I. Kaarsgaren, 2 jan. 1945, AAU 
doss. Radio/KRO nr. 3 1945-1946; Broeksz, Federatie
rapport III. 

50. A.v. 
51. Verslag Radiocommissie Terugkeer, Londen, aug. 1943, 

per brief van 15 sept. 1943 aan de minister van Binnenl. 
Zaken aangeboden, Doe. II Radio 650b; Enquêtecommis
sie, dl. VA, p. 531 e.V.; arch. Alg. Oorlogvoering 
351.819.2. 

52. De samenstelling van deze commissie was als volgt. Door 
de minister van Algemene Oorlogvoering waren aange
wezen: ir. С J. Warners en A. Pelt; door de minister van 
Binnenlandse Zaken: dr. J. Th. A. H. van der Putten, L. F. 
Meijer en J. W. Lebon; door de minister van Marine: kapt. 
ter zee J. Houtsmuller; door de minister van Oorlog: res. 
i e luitenant mr. A. A. Land. Aan deze commissie was een 
technisch adviseur toegevoegd in de persoon van de re
serve 2e luitenant A. Th. Vossen. Secretaris was J. W. 
Lebon en adjunct-secretaris mr. J. Razoux Kuhr. Ir. War
ners bekleedde aanvankelijk het voorzitterschap, maar 
werd na enkele weken wegens vertrek naar Amerika in 
die functie door Houtsmuller opgevolgd; de commissie 
werd toen aangevuld met de kapitein-luitenant J. F. W. 
Nuboer, terwijl Van der Putten enige tijd door mr. J. G. 
Kist werd vervangen. 

53. De Radiocommissie Terugkeer werd vermoedelijk inge
steld op advies van een werkcommissie van de Studie
groep voor Reconstructie-problemen. Deze studiegroep, 
waarvan prins Bernhard het erevoorzitterschap bekleedde, 
werd medio 1941 gevormd op initiatief van enkele in 
Londen verblijvende personen uit Nederland met als doel 
sociale, politieke, culturele en economische vraagstukken 
te bestuderen die voor de toekomst van ons land belang
rijk werden geacht. De groep hield zich met een groot 
aantal vraagstukken bezig (o.a. over economische maat
regelen tegenover Duitsland, berechting van landverra
ders, tijdelijk bewind, tijdelijke handhaving van door de 
bezetter ingevoerde maatregelen, de raming van de vita
minebehoefte van de Nederlandse bevolking, de toekom
stige positie van de pluimveehouderij, werkloosheid) die 
in werkcommissies werden bestudeerd. De resultaten van 
die studies werden ter kennis van de Nederlandse rege
ring in Londen gebracht. Een van de talrijke werkcom
missies hield zich bezig met het vraagstuk van de 'hand
having of wijziging van de bestaande bepalingen ten 
opzichte van het recht van vereniging en vergadering en 
van radio-omroep en pers'. Op 7 januari 1943 verscheen 
van deze commissie een interim-rapport. Een der conclu-
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sies luidde, 'dat het overweging verdient dat de Regeering 
zoo spoedig mogelijk door een technische commissie voor
gelicht worden omtrent de wenschelijkheid en de mogelijk
heid van de aanschaffing van een noodzender en omtrent 
eventueele verdere maatregelen, die thans genomen kun
nen worden ten einde te verzekeren dat de Regeering zich 
onmiddellijk na haren terugkeer in Nederland door mid
del van de Radio tot het Nederlandsche volk kan richten'. 
Van deze commissie maakten deel uit: G. F. Ferwerda 
(voorzitter), mr. J. W. Beyen, mr. M. van Blankenstein, 
J. Brandel, ds. J. van Dorp, S. S. Eriks, J. J. van der Laan, 
G. J. L. van der Lande, mr. J. L. Polak, J. E. A. Reyneke 
van Stuwe, P. Rijkens, ds. J. H. Sillevis Smit en mr. H. P. 
L. Wiessing. 
Rapport van den Studie-groep voor Reconstructie-proble
men onder voorzitterschap van G. F. Ferwerda, ingebracht 
te Londen in 1943, RR 58 en ROD Coll. 233 (Londense 
archieven), L. 30, archief Alg. Oorlogvoering 351.819.2; 
zie ook J. van den Tempel Nederland in Londen, Haarlem 
1946, p. 125. 
De Enquêtecommissie (dl. VA, p. 531) maakt ook melding 
van een advies dat het hoofd van de Regeringsvoorlich
tingsdienst, A. Pelt, op verzoek van de minister van Al
gemene Oorlogvoering over 'een tijdelijke regeling betref
fende de Radio-omroep bij terugkeer naar Nederland' sa
menstelde. Medio februari 1943 diende Pelt zijn rapport, 
dat van een nota van de programmaleider van Radio 
Oranje, H. J. van den Broek, vergezeld ging, in. Pelt on
derscheidde in zijn advies drie fasen. In de eerste fase, die 
volgens hem enkele dagen of hoogstens enkele weken zou 
duren, zou Radio Oranje onder een militair gezag ge
plaatst moeten worden. In de tweede zouden onder een 
burgerlijk politioneel gezag voorbereidingen moeten wor
den getroffen voor een tijdelijke staatsradio met een 'ra-
dioparlement', bestaande uit 'gezaghebbende personen' uit 
de oude omroeporganisaties en uit personen 'die zich tij
dens en onmiddellijk na de bezetting hebben doen ken
nen als geëerbiedigde leiders der openbare mening'. Dit 
parlement diende een ontwerp-statuut voor een nieuwe 
'radio-organisatie' te maken dat in de derde fase in wer
king zou treden. Rapport A. Pelt en bijlage in arch. Alg. 
Oorlogv. 351.819.2. 

J. R. M. van Angeren, Voorbereiding van de terugkeer, in 
Onderdrukking en verzet, dl. IV, p. 518; Enquêtecommis
sie, dl. VA, p. 139 e.V.; J. van den Tempel Nederland in 
Londen, p. 105-107. 
De Radiocommissie hield zich niet alleen bezig met orde-
ningsvoorstellen voor de binnenlandse omroep, maar ook 
voor de omroep voor zeevarenden, de wereldomroep, voor 
een 'tijdelijke omroep gericht op Nederlanders buiten Ne-
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derland' (Nederlanders 'die gedwongen in Duitsland en el
ders vertoeven en die leiding zullen behoeven van de zijde 
der Nederlandsche Autoriteiten') en voor een omroep ten 
dienste van onze bondgenoten in de strijd tegen de be
zetter. Voor de verzorging van deze omroepdiensten wilde 
de Radiocommissie na de oorlog Radio Oranje inschake
len. 

56. Verslag Radiocommissie Terugkeer, p. 28-29; zie voor 
kort overzicht Enquêtecommissie, dl. VA, p. 531-532. 

57. Een tweede belangrijke reden voor de instelling van het 
Militair Gezag was gelegen in de wenselijkheid een or
gaan te hebben dat nauw met de geallieerde autoriteiten 
zou kunnen samenwerken om op deze wijze een recht
streekse inmenging van deze autoriteiten in het binnen
lands bestuur zoveel mogelijk te voorkomen. 

58. Enquêtecommissie, dl. VA, p. 259 e.V.; Overzicht van de 
werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de Bij
zondere Staat van Beleg, 14 september 1944 - 4 Maart 
1946, z.p. en z.j., p. 11-22; H. J. Kruis Generaal in Neder
land, Bussum 1975, p. 79-93. 

59. Andere subsecties van sectie XI waren pers en publici
teit, ANP en censuur. Een onderzoek in het archief van 
het Militair Gezag, sectie XI, onderdeel radio-omroep, sub
sectie radio Herrijzend Nederland, heeft voor onze studie 
geen relevante gegevens opgeleverd. 

60. L. de Jong, op. cit., dl. V, p. 150; Enquêtecommissie, dl. 
VIIA, p. 392 e.V.; H. J. van den Broek Hier Radio Oran
je, Amsterdam z.j. 

61. Afschrift brief Hoofd B.I. ministerie van Oorlog aan 
Hoofd Bureau Militair Gezag, 15 aug. 1944, nr. NVB-GU/ 
4864/44, RR 50; Overzicht werkzaamheden Militair Ge
zag, p. 599; Afd. Pers en Propaganda Herrijzend Neder
land, Een overzicht van de geschiedenis van Herrijzend 
Nederland, 18-1-1946, archief VARA; D. Schaap en M. 
Spinhoven, Radio Herrijzend Nederland, in Studio, pro
grammablad van de KRO, XXXXVIII, 14 (5 t/m 11 april 
I975); Sjoerd de Vrij, Verscheidenheid bleef verscheiden
heid, in Brabants Dagblad van 7 juli 1973; H. J. van den 
Broek, op. cit., p. 267-275; R. Metzemaekers, Uit de ge
schiedenis van Herrijzend Nederland, in Zondagspost 
(Brussel), 14 april 1946. Het citaat is ontleend aan laatst-
vermeld artikel. 

62. Verslag van de werkzaamheden van Vertrouwensmannen 
der Regeering, aangewezen bij besluit van Harer Majes-
teits Regeering van 2 augustus 1944, 's Gravenhage 1946, 
p. 3; Enquêtecommissie, dl. VA, p. 723-786. Over de aan
wijzing van vertrouwensmannen is om veiligheidsredenen 
aanvankelijk geen bekendheid gegeven aan de regering als 
geheel, noch aan het Militair Gezag. Een der gevolgen 
hiervan is geweest, dat bij de latere ministers en bij het 
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Militair Gezag geen juist beeld is kunnen ontstaan van 
de functie die de Vertrouwensmannen te vervullen had
den. Omgekeerd zijn deze eerst begin '45 van alle be
voegdheden van het Militair Gezag op de hoogte geraakt. 
J. R. M. van Angeren, op. cit., p. 517-518. 

63. Broeksz zegt in zijn Federatie-rapport II op p. 7, dat het 
er twee waren, maar in zijn Federatie-rapport III ver
meldt hij dat het één Vertrouwensman was. Dat laatste is 
juist. Zie Verslag van de werkzaamheden van Vertrou
wensmannen der Regeering, p. 12; W. Drees Van mei tot 
mei, p. 175; Enquêtecommissie, a.v. 

64. Schuilnaam voor prof. J. Oranje. 
65. Enquêtecommissie, a.v., p. 543; notulen verg. bestuur Fe

deratie op 13 maart 1945, archief AVRO; Broeksz, Fede
ratie-rapport III, idem II, p. 8. 

66. K. Nort, Rapport betreffende de ontwikkeling der Radio-
omroep van Mei 1940 tot en met 15 October 1944. Uit 
dit rapport blijkt dat Nort enkele telegrammen naar Lon
den verstuurde om aan de weet te komen of Oranje in 
opdracht van de regering handelde. Of in die telegrammen 
gewezen werd op beweerde contacten tussen Oranje en 
Dubois/Enserinck vermeldt het rapport niet. Afschriften 
van telegrammen, overigens niet van laatstgenoemde 
strekking, in arch. Alg. Oorlogvoering 351.819.236. 

67. Broeksz, Federatie-rapport II, p. 8; Enquêtecommissie, dl. 
VA, p. 762 en dl. VB, p. 515 en 519; archief Alg. Oor
logvoering a.v. 

68. TTR-besluit, Stb. E. 118. 
69. H. J. van den Broek Hier Radio Oranje, p. 230; Enquête

commissie, a.v., p. 534. 
70. Het departement van Algemene Zaken was, toen het KB 

werd uitgevaardigd, in de persoon van H. van Boeyen 
verenigd met Binnenlandse Zaken. Op 23 febr. 1945, de 
dag waarop het tweede kabinet-Gerbrandy tot stand 
kwam, werd het dep. van Algemene Zaken opgeheven en 
kreeg Beel, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, 
de verantwoordelijkheid voor het omroepbeleid. 

71. Memorie van Toelichting op het TTR-besluit van 16 sept. 
1944, Enquêtecommissie, dl. VB, p. 454. 

72. Afschrift brief Federatie aan J. Oranje, 2 april 1945, bij
lage III bij Broeksz' Federatie-rapport II. 

73. Het eerste lid van art. 8 luidt voor wat de binnenlandse 
omroep betreft: 'In afwachting van nader te treffen voor
zieningen en van het tijdstip, waarop aan de betrekkelijke 
wettelijke voorschriften uitvoering kan worden gegeven, 
geschiedt de samenstelling en de uitvoering van de pro
gramma's voor den binnenlandschen omroep, met inbe
grip van hetgeen via de radiodistributie zal worden uit
gezonden, op door Onzen Minister van Algemeene Zaken 
te bepalen wijze. Hij draagt daarbij zorg dat die omroep 

372 



zooveel mogelijk dienstbaar wordt gemaakt ter bevorde
ring van de oplossing van vraagstukken, die in verband 
met de buitengewone tijdsomstandigheden voorziening 
behoeven.' 

74. Broeksz, Federatie-rapport III. 
75. H. J. van den Broek Híer Radio Oranje, p. 319 en 335-336; 

zie over de lotgevallen van De Nederlandsche Omroep D. 
Verkijk, op. cit., vanaf p. 303. 

76. Dit moet zijn: Algemene Zaken. 
77. H. J. van den Broek, op. cit., p. 318; zie ook Enquête

commissie, dl. VA, p. 537-538. 
78. Enquêtecommissie, dl. VA, p. 778-786; Verslag van de 

werkzaamheden van Vertrouwensmannen der Regeering, 
p. 3 en 6. 

79. J. B. Broeksz, Beknopt overzicht van de handelingen van 
de Federatie van Omroepvereenigingen tijdens en na de 
bevrijding, z.d., Doe. II Radio 650a, in het vervolg aan
gehaald als: Broeksz, Federatie-rapport IV; Enquêtecom
missie, dl. VA, p. 538; W. Vogt, op. cit., p. 28-30 en 
96. 

80. W. Vogt, op. cit., p. 35-37; Enquêtecommissie, dl. VA, 
p. 554; Broeksz, Federatie-rapport IV. 

81. Broeksz, Federatie-rapport II, p. 12; Enquêtecommissie, 
dl. VA, p. 540, 545 en 559; Overzicht werkzaamheden 
Militair Gezag, p. 604-605. 

82. Rapport betreffende de omroep in Nederland sinds 5 Mei 
1945/ 23 april 1946, RR 53 en RR Coll. DV 4, dat volgens 
de notulen van de verg. van de Radioraad op 26-4-1946 
geschreven is door mej. dr. J. de Boer, secretaresse van 
dit college (RR 57); H. J. van den Broek, Van Herrij
zend Nederland naar de stichting Radio Nederland in den 
Overgangstijd, 20 mrt. 1946, RR 50; brief minister OKW 
aan Raad van Ministers, 4 okt. 1946, nr. 6295 II Radio, 
RTP 21-291. 

83. De achtergronden hiervan willen wij in het kort belich
ten. Nadat de KRO op 9 maart '41 met de andere omroep
organisaties officieel uit de ether was verdwenen, bleef 
voorzitter Dito contact houden met enkele leden van het 
hoofdbestuur van deze omroep. In 1943 maakte hij, sa
men met Speet, deel uit van de contactgroep van de vier 
omroeporganisaties, het Omroep-Comité, waaruit de Fede
ratie van Omroepvereenigingen ontstond. Van de Fede
ratie was Dito echter geen lid. Mgr. De Jong had Dito's 
lidmaatschap verhinderd - ook Oranje kreeg van de aarts
bisschop te horen dat deze geen vertrouwen meer in Dito 
stelde — omdat hij toen al voorbereidingen trof om een 
andere KRO-voorzitter te benoemen. Dito was voor de 
bisschoppen, maar vooral voor mgr. De Jong, die over 
alles wat de KRO betrof voorgelicht en geadviseerd werd 
door bisschoppelijk commissaris Verhoeven wiens verhou-
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ding met Dito bepaald niet best te noemen was, geen 
man van formaat. Het ontbrak Dito in hun ogen aan 
krachtige leiding, aan prestige en gezag. Dat alles was er 
door de oorlogsgebeurtenissen niet beter op geworden. In 
januari 1944 vernam Dito van mgr. De Jong, toen hij 
deze op de hoogte stelde van zijn plan met het hoofd
bestuur van de KRO de terugkeer van de katholieke om
roep te bestuderen, dat de aartsbisschop dit initiatief in 
hoge mate ongewenst achtte. Dito is toen op 5 mei 1944 
naar Londen gegaan waar hij geheel op eigen initiatief het 
kabinet over de problematiek van het naoorlogse om
roepbestel inlichtte. Op 16 mei '45 keerde hij uit Londen 
terug. Aan het einde van die maand werd Dito door de 
aartsbisschop ontvangen. Wat hij al eerder van anderen 
gehoord had, werd hem in deze bespreking bevestigd: het 
episcopaat wenste hem niet langer als voorzitter van de 
KRO te handhaven. Dat besluit was al enkele jaren eerder 
gevallen, zo werd hem medegedeeld. Witteman trad im
mers al enige tijd op als 'bisschoppelijk gedelegeerde voor 
radiozaken', terwijl pastoor Kaarsgaren in opdracht van 
het episcopaat als vertrouwensman van het KRO-perso-
neel fungeerde. De voorzitter was dus in feite buiten spel 
gezet. Nadat Dito met ingang van 24 augustus 1945 aan 
het hoofdbestuur van de KRO ontslag had gevraagd ('zoo
dat mijn aanwezigheid in Uw midden geen verder belet
sel zal vormen voor het herstel van den K.R.O.') werd 
de Nijmeegse hoogleraar en ordegenoot van Dito, prof. dr. 
Jan Kors op 4 september 1945 in een hoofdbestuursver
gadering officieel geïnstalleerd. 

Brief J. Dito aan bestuursleden KRO, 4 juni 1945; brief 
J. B. Kors aan vicaris-generaal aartsbisd. Utrecht, 4 sept. 
1944, AAU Radio/KRO nr. 2 1942-1944; brief mgr. J. 
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ris OKW, sept. 1950, RTF Radio 26-XI; J. Bank, Een 
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SDAP en vertegenwoordiger van deze partij in het hoofd
bestuur van de vooroorlogse VARA (tijdens de bezetting 
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de de omroep in Nederland sinds 5 Mei 1945. 

112. W. Vogt, op. cit., p. 75-76; Broeksz, Federatie-rapport II, 
p. 21 en bijlage XIII, afschrift concept nieuwe artikelen 
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113. Notulen van de bespreking over de structuur van het om
roepbestel, gehouden op 8 nov. 1945, RR 50, 51 en 65, 
RTP 28-353 e n 44; J· de Boer, Rapport betreffende de om
roep in Nederland sinds 5 Mei 1945. 

114. W. Vogt, op. cit., p. 81-82; Broeksz, Federatie-rapport II, 
bijlage XVI, communiqué, ook in RR 50. 

115. Notulen verg. Federatie op 13 nov. 1945, archief AVRO. 
116. Brief programmadirecteur Radio Nederland aan AVRO, 

21 febr. 1946; brief secretaris bestuur Radio Nederland 
aan W. Vogt, 22 febr. 1946; brieven AVRO aan Radio 
Nederland, 3 april 1946 en 27 april 1946; diverse notulen 
vergaderingen Federatie in 1946, alle in archief AVRO; 
rapport van de programmadienst Radio Nederland, okt. 
1946, RR 54. 

117. J. de Boer, Rapport betreffende de omroep in Nederland 
sinds 5 Mei 1945; afschrift brief Federatie aan L. A. Kes
per, 7 dec. 1945, RR 54 en 65, RTP 44 en archief AVRO; 
afschrift brief L. A. Kesper aan С A. Keuning, 6 dec. 
1945, RTP 44; afschrift brief C. A. Keuning aan L. A. 
Kesper, 6 dec. 1945, idem; notulen verg. hoofdbestuur 
NCRV op 16 nov. 1945, archief NCRV AB 2. 

118. Η. J. van den Broek, De uitvoering van het 'radiocompro
mis' en de werkzaamheden der Stichting Radio Nederland 
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in den Overgangstijd, 15 juli 1946, RTF 44-347, p. 7; zie 
ook Het Parool, 17 jan. 1946, Naar nationalen omroep!; 
notulen verg. Federatie op 3 dec. 1945, archief AVRO. 

119. G. van der Leeuw, Het compromis in den omroep, gepu
bliceerd in Commentaar, uitgave van de Regeringsvoor
lichtingsdienst, I, 32 (21-1-1946). Zie ook P. A. Sanders, 
Aether-problemen, in De Vrije Katheder, V, 41 (25 jan. 
1946). 

120. Broeksz, Federatie-rapport II, p. 33. 
121. Zie over E. D. Spelberg het speciaal aan hem gewijde 

nummer van Vrije Geluiden, XX, 45 (4 nov. 1950) en het 
artikel van N. A. Bruining, Dr. Spelberg zestig jaar, in 
Vrije Geluiden XXVIII, 20 (17 mei 1958). 

122. Utrechts Nieuwsblad, 21 mei 1948, Dr. Spelberg 50 jaar. 
Gesprek met Neerland's populaire radiopredikant. 

123. E. D. Spelberg Een radiogemeente. Brieven en beschou
wingen; onderzoek naar den godsdienstigen inhoud van 
brieven ontvangen voornamelijk naar aanleiding van de 
uitzending 'Gesprekken met luisteraars' voor den Vrij
zinnig Protestantschen Radio Omroep van 1936 tot 194.1, 
Amsterdam 1945. 

124. J. C. H. de Pater Het schoolverzet, 's Gravenhage, 1969, 
p. 143 en 466-473; H. Algra, De vereniging, in Vrij en 
gebonden, p. 35-36. 

125. Brief E. D. Spelberg aan G. van der Leeuw, 9 juli 1945, 
met een drietal ongedateerde nota's als bijlage, RTP 44-
346. 

126. Broeksz, Federatie-rapport I. 
127. Mr. Hendrik Jan Reinink hebben wij reeds in het begin 

van de bezetting van ons land samen met prof. G. A. 
van Poelje zien ijveren voor een ander, 'geconcentreerd' 
radiobestel. Achter de schermen had hij een belangrijk 
aandeel in de oprichting van de stichting Radio Neder
land. 
Mr. Reinink zorgde ervoor, dat op 10 februari 1946 aan 
het hoofd van de afdeling Radio van het ministerie van 
O. K. en W. een ambtenaar werd benoemd wiens voor
keur evenals de zijne sterk uitging naar de totstandko
ming van een nationale omroep. Die ambtenaar was zijn 
vriend mr. A. W. Schade van Westrum. Bij zijn pensio
nering op 1 februari 1968 zei Schade van Westrum in 
een dagbladinterview: 'Een nationale omroep is er in mijn 
tijd niet gekomen. Al ben ik er toch wel trots op dat er 
na die 21 jaar althans een wet is gekomen. Met daarin 
sterke tendenties naar een nationale omroep. Daarbij ben 
ik ervan overtuigd dat we in een tussenfase leven, dat de 
nationale omroep er eniger tijd zeker zal komen. Maar 
nog belangrijker vind ik dat in mijn tijd het omroepbe
stel ten principale is gewijzigd, dat het monopolie van de 
oude omroepen is doorbroken. Zij hebben nooit iets an-
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ders naast zich geduld. Nu moeten ze.' Deventer Dagblad, 
31 jan. 1968, 'Dat mannetje' uit Den Haag verlaat om-
roepstnjdtoneel; dit interview is m verschillende regionale 
dagbladen gepubliceerd. 

128. Het Parool, 18 jan. 1945, Hier Radio Nederland. Stichting 
aanvaardt haar taak. 

129. KB van 13 febr. 1946, nr. 7, Verslag van de Radtoraad 
1946, p. 7. Acht leden van de Radioraad die reeds voor 
de bezetting daarvan deel uitmaakten, werden herbe
noemd: prof. mr. P. S. Gerbrandy (voorzitter), В Boon-
Van der Starp, dr. D. Crommelin, mr. B. de Gaay Fort
man, prof. dr. J. Lindeboom, W. Nolet, prof dr. J. 
Schmutzer en J W. de Vnes Acht nieuwe leden werden 
benoemd: F. von Eugen, mr. Ch. M. J. H. Hustinx, dr. Ph. 
Idenburg, J. van de Kieft, drs. J Meijer, H. M. van Rand
wijk, mr. A. de Ramtz-Cohen, prof dr B. van der Pol en 
ir F C. M Wijffels. Beziet men deze samenstelling naar 
politieke richting en herkomst, dan is het duidelijk dat 
het kabinet verschillende 'doorbraak'-figuren in de Radio-
raad benoemd heeft, zoals Idenburg, Meijer, Van Rand
wijk, Wijffels Dr. A. A M. Enserinck werd niet opnieuw 
tot secretaris benoemd. Hij keerde trouwens ook met m 
een andere functie in de omroep terug. In oktober 1950 
richtte hij samen met de Hilversumse journalist M. G. 
Hanngman en mr. J. W. H. Budé, die in het voormalige 
Nederlands-Indie lid van de rechterlijke macht was ge
weest, de vereniging Comité Radioluisteraars op. Doel van 
deze vereniging was 'het organiseren van de radio-luiste-
raars, die op grond van de door hen betaalde verplichte 
luisterbijdrage het recht voor zich opeisen om invloed uit 
te oefenen op, en medezeggenschap te hebben over de 
gang van zaken bij de radio-omroep in Nederland in de 
ruimste zm'. 

Het belangrijkste oogmerk van het Comité Radioluisteraars 
was het uitgeven van een programmablad [Radio-pro
gramma) om, zoals het bestuur dat zag, tegemoet te ko
men aan de wensen van talrijke luisteraars die wel een 
programmablad wilden maar daardoor met automatisch 
als lid van een omroeporganisatie beschouwd wensten te 
worden. De vereniging wilde de koppeling van abonne
ment en lidmaatschap doorbreken, maar kwam daarmee 
m strijd met de auteurswet, zodat de uitgave van Radio
programma bij rechterlijk vonnis gestaakt moest worden. 
Ruim een half jaar na de oprichting traden Enserinck, 
Hanngman en Budé als gevolg van een bestuursconfhct 
uit de vereniging. 

Bnef Comité Radioluisteraars aan minister van OKW, 23 
nov. 1950, idem, 4 dec 1950, idem, 5 jan. 1951, alle in 
RTP Radio 26-XI; Het Vrije Volk, 14 juni 1951, Onenig
heid in bestuur Radioluisteraars. In de plaats van Ense-
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De plaats van de omroep in het openbare leven in Neder
land tot 1940, Leiden 1946. 

130. Rede gepubliceerd in Verslag van de Radioraad 1946, p. 
8-10 en Commentaar, I, 41 (25-3-1946). 

131. Notulen van diverse vergaderingen van de Radioraad in 
1946, RR 42 en 57; H. J. van den Broek, De uitvoering 
van het 'radio-compromis' en de werkzaamheden van de 
stichting Radio Nederland in den Overgangstijd, 15 juli 
1946, p. 9 e.V., CD, RTP 7 en 9, RR Coll. DV 4. 

132. Nota van de afd. Radio OKW, Verslag bestuursvergade
ring Radio Nederland dd. 24 mei 1946, 25 mei 1946, RTP 
Radio 30; zie ook Vrij Nederland, 13 febr. 1954, Scher
merhom antwoordt Broeksz, idem, 20 mrt. 1954, Broeksz 
antwoordt Schermerhom. 

133. Notulen verg. Radioraad op 6 sept. 1946, RR 57; brief 
Federatie aan Radioraad, 12 aug. 1946, nr. 3035, brief 
Radioraad aan Federatie, 21 sept. 1946, nr. 388, beide 
RR 42-28. 

134. Rede van L. A. Kesper op de eerste bestuursvergadering 
van de stichting Radio Nederland op 21 dec. 1945, door de 
auteur van dit boek ontvangen van W. Vogt. 

135. H. J. van den Broek, De uitvoering van het 'radio-com
promis' en de werkzaamheden der stichting Radio Neder
land in den Overgangstijd, p. 4. 

136. Notulen verg. Federatie op 7 aug. 1946, archief AVRO. 
137. Zie hierover o.m. A. F. Manning, Geen doorbraak van 

de oude structuren, in L. W. G. Scholten e.a. De confes
sionelen. Ontstaan en ontwikkeling van hun politieke 
partijen, Utrecht 1968, p. 61-87; W. Drees Van mei tot 
mei, p. 212 e.V.; H. M. Ruitenbeek, op. cit., vanaf p. 89; 
Welvaart, welzijn en geluk, dl. I, Hilversum i960, p. 
201 e.V.; J. A. de Wilde en С Smeenk Het volk ten baat, 
p. 719-726. 

138. L. J. Rogier Katholieke herleving, 's Gravenhage 1956, 
p. 604 e.v. 

139. Manning, p. 75-76. 
140. Er was ook een stichting Radio Werkend Nederland, die 

op 25 maart 1946 door enkele leden van de Communis
tische Partij Nederland, waaronder de directeur van het 
dagblad De Waarheid, was opgericht met het doel een 
nationale omroeporganisatie zelf te besturen en ook de 
radio-uitzendingen te verzorgen. De oprichting van Radio 
Werkend Nederland moet gezien worden als een reactie 
op de weigering van minister Van der Leeuw om de com
munisten zendtijd te geven. Radio Werkend Nederland 
meende meer kans op zendtijd te hebben door het over de 
boeg van de nationale omroep te gooien. Afschrift memo-
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randum van RWN aan minister OKW, 16 mei 1946, RR 
25-9/16; verslag vergadering Radioraad op 28 juni 1946, 
RR 58; stichtmgsacte RWN, a ν. 

141. In dit comité zaten o.m mr. G. E. van Walsum, voorzit
ter van het IKOR en bestuurslid van Radio Nederland in 
den Overgangstijd, de ned. hervormd predikant ds. J. J 
Buskes, ds. K. H. E. Gravemeyer, dr. С P. Gunning, rec
tor van Het Amsterdamse Lyceum, F. J. Goedhart en J 
G. Suurhoff, hoofdbestuursleden van de NVB, H. M van 
Randwijk, hoofdredacteur van Vrij Nederland, mr dr. A. 
A van Rhijn (CHU, begin '46 tot de PvdA toegetreden), 
N. Stufkens (PvdA), ds B. J. Ans, predikant bij de vrij
zinnig ned hervormden, prof. dr. Th Rutten, hoogleraar 
aan de Kath. Un. te Nijmegen, mevr. mr Ρ E Eldenng, 
hoofdredactrice van De Vnje Katheder en prof. dr F J. 
J. Buytendijk, hoogleraar te Groningen. Zie het Manifest 
van dit comité in De Vrije Katheder, V, 41 (25 jan 1946) 
en in hetzelfde nummer van dit blad het artikel van Η 
P. L Wiessing, Radio-uitzending een burgerrecht; M. van 
der Plas Mooie vrede, Utrecht 1966, ρ 290-291. 
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144. O m. kerkgenootschappen, politieke partijen, de Stichting 
van den Arbeid, het Humanistisch Verbond, jeugdorgam-
saties, vrouwenbewegingen, de Stichting van den Land
bouw, de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, jour-
nahstenorgamsaties en de Ned. Mi), voor Letterkunde 

145. Comité Nationale Omroep Voorstel inzake een Nationale 
Omroep, Amsterdam oktober 1946, RTP Radio 19-IXB, 
RR 45 Deze brochure werd reeds in april '46 in gesten
cilde vorm aan de minister van OKW en aan de pers aan
geboden. Brief Comité Nationale Omroep aan minister 
OKW, 17 april 1946, RTP, a ν. 

146. Van de samenstelling van deze commissie is ons alleen 
de naam van ds. F. R A. Henkels, chef van het bureau 
van het IKOR, bekend 

147. Studiecommissie NVB voor de Radiokwestie, Notitie ter 
attentie van den Radioraad, 31 aug 1946, RR 45 en 58, 
zie ook NVB, Radio-omroep, april 1946, RR 45 en 53; 
verslag verg. Radioraad op 12 juli 1946, RR 58. 

148. E D. Spelberg, Schets voor een opzet van een Nederland-
schen Nationalen Omroep, okt. 1946, RR Coll. DV 4, RR 
53, weergegeven in Rapport van de Radioraad inzake een 
wettelijke regeling van de omroep in Nederland, 's Gra-
venhage 1948, p. 15. 
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149· Notulen verg. Federarie op 14 juni, 27 juni en 20 juli 
1946, archief AVRO. Diverse drukwerken in RR 42 en 
45, RR Coll. DV 4. 

150. Toespraak door J. W. Lebon op zaterdag 2 februari 1946, 
RTP Radio 19-IXB; zie ook jaarverslag en omroeprapport 
1946, VARA, Hilversum 1947, p. 1. 

151. Rapport over het Omroepvraagstuk en over de verhou
ding Partij van de Arbeid - V.A.R.A., sept./okt. 1946, 
p. 13-14, RTP Radio 19-XIB. Dit rapport verscheen in 
dec. 1946 onder beheer van de VARA in druk onder de 
titel De oplossing van het radiovraagstuk. 

152. Jaarverslag en omroeprapport 1946, p. 17. 
153. G. P. Bakker, Nederland-Indonesië, in Radiogids, XVII, 

1 (7 sept. 1946). 
154. Afschrift brief Federatie aan minister van OKW, 22 jan 

1946, archief AVRO; Federatie, Opgave van gewisselde 
stukken met betrekking tot de papiertoewijzing aan de 
radio-omroepgidsen, 10 juni 1946, archief AVRO, RR 13 
en 54. 

155. Notulen verg. bestuur NCRV op 22 jan. 1946, archief 
NCRV AB 3. 

156. Jaarverslag 1946 Katholieke Radio Omroep, p. 25-27, ar
chief KRO; diverse stukken in RTP Radio 25-XI-L. 

157. Notulen verg. bestuur NCRV op 16 jan. 1947, archief 
NCRV AB 6. 

158. A.v., 16 nov. 1945 (AB 2) en 22 jan. 1946 (AB 3). 
I Ï Q . F. R. Α. Henkels Hilversumsch Haneboek, 's Gravenhage 

1947/ P· 2 78 e - v · ; A. A. van Ruler Droom en gestalte. 
Een discussie over de theologische principes in het vraag
stuk van christendom en politiek, Amsterdam 1947, p. 
266-269; voor een stellingname tegen de generale synode 
zie de brochure Nationale Omroep of Omroepvereenigin-
gen? die de ned. hervormd predikant te Den Haag en lid 
van het NCRV-bestuur ds. Jac. Poort in juli 1946 liet ver
schijnen. 

160. Notulen verg. bestuur NCRV op 16 nov. 1945. 
161. Dat waren de Nederlands Hervormde Kerk, de Remon

strantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Socië
teit, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Hersteld Evangelisch 
Lutherse Kerk en de Gereformeerde Kerk in Hersteld Ver
band (tot haar vereniging met de Hervormde Kerk). Ook 
de Oud-Katholieke Kerk sloot zich later bij het IKOR aan. 
De Gereformeerde Kerken in Nederland ontbraken dus, 
zowel de 'synodalen' als die onderhoudende art. 31 K.O. 

162. G. E. van Walsum, voorzitter van het IKOR, in een uit
eenzetting voor de Radioraad, verslag verg. Radioraad op 
14 juni 1946, RR 45. 

163. Concept-nota voor de bij IKOR aangesloten kerken van 
G. E. van Walsum, voorzitter, en G. W. C. Verheul, se
cretaris, z.d. (begin 1947), archief AVRO. 
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164· Notulen verg. bestuur NCRV op 21 aug 1945, archief 
NCRV AB 1. 

165. Brief L. A. Kesper aan minister van OKW, 7 mei 1946, 
RTP 21; mededeling van L. A. Kesper aan bestuur Radio 
Nederland, 17 mei 1946, nr. 41, RTP Radio 30. 

166. Redevoering van G. de Clercq, voorzitter AVRO, tijdens 
de algemene ledenvergadering van deze omroep op 6 juli 
1946, notulen van deze verg in RR 53. 

167. AVRO, Enkele gedachten over de taak van de A V.R.O. 
en van een cultureelen raad die haar steunt, 23 nov. 1945, 
archief AVRO. 

168. Jos Gielen (1898) was hoofdinspecteur van het lager on
derwijs en werd op 1 januari 1949 benoemd tot hoogle
raar m de praktische pedagogiek aan de Katholieke Uni
versiteit te Nijmegen. 

169. Zie o m de nota van de afd. Radio OKW aan minister 
Gielen, 8 nov. 1946, RTP 5. 

170. Nota van L. A. Kesper, 4 nov. 1946, RTP 5. 
171. H M. van Randwijk, Luchtverversing in Hilversum, in 

Vrij Nederland, 30-11-1946. 
172. Bedoeld werd dat toetreding van VPRO en IKOR moge

lijk was. Het is met de bedoeling, schreef Gielen in no
vember 1946 aan de ministerraad, 'in deze open federatie 
tevens op te nemen organisaties, welke zich op het gebied 
van den omroep zullen gaan bewegen, of welke voor de 
toekomst zendtijd vragen, de bedoeling is, dat de thans 
voorgestelde oplossing zich geheel baseert op het ver
leden en in geenen deele vooruitloopt op de toekomst'. 
Brief minister OKW aan Raad van Ministers, 14 nov. 
1946, nr. 6389 Radio, RTP Radio 8-1 V-F. 

173. Handelingen Tweede Kamer, zitting 1946-1947, rijksbe
groting 1947, hfdst. VI, nr. 2300, ρ 30 en 31, Memorie 
van Antwoord, 13 dec. 1946. 

174. Beschikking van 15 jan. 1947, nr. 6515 afd. Radio, en van 
16 jan. 1947, nr. 6529, afd. Radio, Sterf van 13-2-1947, 
nr. 31. 

175. G. H. van Beek Tten ¡aar Nederlandse Radio Unie, Hil
versum 1957, p. 110-111. 

176. Brief P. A. M Speet aan dag. bestuur KRO, 17 sept. 1945, 
afschr. in RTP 28-252 a. 

177. Samenvattend verslag Dubois, 3 dec. 1949, p. 18. 
178. Beschikking van de minister van OKW, 7 nov. 1945, nr. 

V, 5563 Radio, RTP 28-252; brief minister OKW aan 
Raad van Ministers, 4 okt. 1946, nr. 6295-II, RTP Radio 
8-IV-F. Van 1966 tot 1975 was Van der Dussen regerings
commissaris voor de omroep. 

179. Advies inzake W. Vogt en P. A M. Speet aan den Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 26 aug. 
1946, RTP 7-97, 28-252 en Doe. 11814a. 

180. Advies inzake Ir. A. Dubois aan den Minister van On-
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derwijs, Kunsten en Wetenschappen, 26 aug. 1946, RTP 
7-97,28-252 en 26-330 en CD. 

181. Beschikking van de minister van OKW, 15 sept. 1947, 
nr. 6867, RTP Radio 29-ХШ С en CD. 

182. J. Bank, Een halve eeuw omroephistorie in hoofdlijnen, in 
AVRO 50. Historie en perspectieven, p. 34. 

183. De commissie doelt hier kennelijk op een getuigenverkla
ring van Taubert in het onderzoek contra W. Vogt door 
het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam; deze verklaring 
is meerdere malen in onze studie betrokken. 

184. Mr. J. F. van Royen, algemeen secretaris van het hoofd
bestuur van de PTT en vice-voorzitter van de NOZEMA. 

185. Prof. G. A. van Poelje, secretaris-generaal van het depar
tement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

186. Brief J. Drost aan de minister van OKW, 21 april 1948, 
afschrift in CD. 

187. Beschikking van de minister van OKW, 12 mei 1948, nr. 
7369, CD (afschrift); Samenvattend verslag Dubois, p. 
19-20. 

188. Rapport inzake de regionale omroepen, 17 aug. 1946, RR 
25-9/1; Rapport aan Zijne Excellentie de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, inzake de Regio
nale Omroep, uitgebracht door het bestuur van de Fede
ratie van Omroepvereenigingen, 18 sept. 1947, RTP Ra
dio 20-X-A, archief AVRO; brief Radioraad aan minister 
OKW, 15 okt. 1946, nr. 439, RTP 5 en RR 25-9/1; P. Α. 
M. Speet, Rapport inzake de Nederlandsche regionale zen
ders, 8 febr. 1946, archief AVRO en RR 25-9/1. 

189. Afd. Pers en Propaganda van Herrijzend Nederland, En
kele notities over de programma's van Herrijzend Neder
land, 17 jan. 1946, archief VARA. 

190. Nota met betrekking tot het verschaffen van een verdui
delijking van de opvatting van de omroepverenigingen, 
aangesloten bij de Federatie van Omroepverenigingen, 
over de plaats van de Wereldomroep in een nieuw radio-
bestel, 28 april 1950, archief AVRO. 

191. Radio Nederland Wereldomroep Jaarverslag 1947; H. J. 
van den Broek, Korte historische schets van het ontstaan 
der stichting Radio Nederland Wereldomroep, 28 juni 
1947, RTP Radio 14. Stichtingsacte in RTP Radio 13-VII 
A. 
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STELLINGEN 

behorend bij het proefschrift van 

J. H. J. van den Heuvel 

NATIONAAL OF VERZUILD 
DE STRIJD OM HET NEDERLANDSE 

OMROEPBESTEL 
IN DE PERIODE 1923-1947 

Ambo - Baam - 1976 



ι. De belangrijkste initiatieven, die tot de 'verzui
ling' van het Nederlandse omroepbestel hebben 
geleid, gingen vóór de Tweede Wereldoorlog uit 
van de NCRV. 

2. Het isolement van orthodox-protestanten en ka
tholieken in ons land werd vóór de Tweede We
reldoorlog door NCRV en KRO versterkt. 

3. De bewering van D. Verkijk in zijn boek Radio 
Hilversum 1940-1945 dat ir. A. Dubois 'beter 
dan wie ook de juiste bedoelingen van de Reichs 
Rundfunk Gesellschaft-Duitsers met de omroep 
kende, hopende de tegenstellingen ten gunste 
van de goede Nederlandse zaak uit te buiten en 
de omroepleiders negerende, omdat zij hem te 
ver gingen in hun concessies op het ideologische 
vlak' (p. 290) mist elke grond. 

4. D. Verkijk (Radio Hilversum 1940-1945) legt 
bij zijn beoordeling van de overgang van het 
personeel van de omroeporganisaties naar de 
Nederlandsche Omroep onjuiste maatstaven aan. 

5. De Federatie van Omroepverenigingen werd in 
1944 uitsluitend opgericht om na de bevrijding 
van ons land zo spoedig mogelijk de hegemonie 
van de particuliere omroeporganisaties te her
stellen. 

6. Dat NRC-Handelsblad een kwaliteitskrant is, 
blijkt niet uit de vele onzorgvuldig geredigeerde 
'koppen' boven artikelen in deze krant. 



7- Tegen uitspraken van de Reclameraad inzake 

klachten over door de STER uitgezonden recla

meboodschappen staat beroep open op grond 

van de Wet administratieve rechtspraak over

heidsbeschikkingen. 

8. Het is onmogelijk te voldoen aan de voorwaar

de, gesteld in art. 16, lid α, van de Voorschriften 

ten aanzien van de inhoud van etherreclame (ge

publiceerd in Omroepwet en Wet op de omroep

bijdragen, Zwolle 1975'), dat reclameboodschap

pen voor alcoholhoudende dranken die via de 

STER worden uitgezonden, niet gericht dienen te 

zijn op verhoging van de alcoholconsumptie per 

hoofd van de bevolking. 

9. De vijfde stelling, behorend bij het proefschrift 

van J. P. S. van Neerven, Marketing in het dag

bladbedrijf, luidt: 'Indien een dagblad wordt ge

dreven op een non-profit basis of op basis van 

overheidssubsidie, bestaat op langere termijn het 

reële gevaar, dat zowel journalistieke kwaliteit 
van dat dagblad als de onafhankelijkheid van 
zijn redactie zodanig wezenlijk worden aange
tast, dat een dergelijk dagblad - naar de thans 
in Nederland geldende maatstaven - niet meer 
als een bevredigend journalistiek product kan 
worden aanvaard.' 
Wanneer in deze stelling het uitgangspunt 'een 
nonprofit basis of op basis van overheidssubsidie' 
vervangen wordt door 'op basis van het winst
streven', kan het vervolg van deze stelling onge
wijzigd blijven, waarmee tevens is aangegeven 
dat de stelling de beoogde specifieke inhoud 
mist. 



io. Indien het huidige systeem van vaste televisie-
uitzendavonden voor de A-omroeporganisaties 
gehandhaafd blijft, zal op den duur het aantal 
dagen van de week moeten worden uitgebreid 
om het Nederlandse omroepbestel ten faveure 
van de grote omroeporganisaties te laten func
tioneren. Omdat de zaterdag- en zondagavond 
door die omroepen als ongunstig worden aange
merkt, zal de uitbreiding van de week noodza
kelijkerwijze gezocht moeten worden in een toe
name van het aantal werkdagen. Het valt te 
betwijfelen of het Nederlandse volk zoveel be
grip voor ons omroepbestel kan opbrengen. 

11. Met het besluit van de Ministerraad van 30 
januari 1976 voor Friesland de raaptijd van kie
vitseieren, in afwijking van de rest van het land, 
met één week te verlengen op grond van de 
overweging dat in die provincie na de raaptijd 
aan de bescherming van de nesten veel zorg 
wordt besteed, worden de Friese kieviten blij ge
maakt met een dooie mus. 

4 juni 1976 





50 jaar geleden - tot een massamedium begon uit te groeien, ont
stond in ons land een strijd om de organisatorische opzet van het 
omroepbestel. Moest er uitsluitend één omroeporganisatie komen, 
een nationale omroep die van overheidswege zou worden beheerd, 
of dienden de verschillende bevolkingsgroepen in de radio hun 
eigen spreekbuis te hebben? Vrijwel het gehele maatschappelijke 
en politieke leven in ons land was in die tijd georganiseerd volgens 
een systeem van gesloten en gedisciplineerde groepen op levens-
en wereldbeschouwelijke basis. In dit klimaat werd het omroe 
bestel een kind van zijn tijd: ook hier verzuiling. 
Tijdens de Duitse bezetting, nadat de omroeporganisaties waren 
opgeheven, kreeg ons land een nationale omroep, een onder nazi
heerschappij staande staatsomroep. Dat was in 1941. Vrijwel te
gelijkertijd ontbrandde echter weer de strijd om de inrichting van 
het omroepbestel wanneer ons land van de bezetter bevrijd zou 
zijn. Moesten de vooroorlogse omroeporganisaties in hun rechten 
hersteld worden of moest er een nationale omroeporganisatie 
worden opgericht, waarin zich de eenheid, de saamhorigheid van 
het Nederlandse volk zou weerspiegelen? Deze strijd kreeg een 
veel bredere betekenis, toen na de oorlog een groep politici, kun
stenaars en intellectuelen - ex-gevangenen uit het gijzelaarskamp 
St. Michielsgestel - via oprichting van de Nederlandse Volksbewe
ging (NVB) een poging deed de verzuiling, de afzondering schep
pende kaders, van het politieke, maatschappelijke en geestelijk-
culturele leven te doorbreken. Deze poging liep op een mislukking 
uit. Ook het omroepbestel kwam, na het avontuur van Radio Neder
land in den Overgangstijd, begin 1947 weer gerestaureerd tevoor
schijn. 

Hans van den Heuvel (1940) studeerde politieke wetenschap in 
Nijmegen. Voor dit boek kon hij putten uit nog niet eerder gepubli
ceerd archiefmateriaal. Deze studie bevat dan ook opmerkelijke 
en tot nog toe onbekende feiten en gebeurtenissen uit de rijke 
geschiedenis van de omroep in ons land. De in dit boek gegeven 
analyse van die geschiedenis werpt een helder en actueel licht op 
de ontwikkeling van het Nederlandse omroepbestel, een bestel 
dat - tot op de dag van vandaag - onderwerp van discussie vor 
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