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Ten geleide

Een heldenepos is Zestig jaar kro niet geworden. Mannings stu
die over de geschiedenis van de katholieke om roep is een verhaal
van idealisme en illusies, van visie en benepenheid, van moed en
angsthazerij - en bijna iedereen die in die geschiedenis een rol
speelt, heeft van alles wat. De opdracht aan de auteur kwam dan
ook niet voort uit de behoefte aan een geschreven staatsiepor
tret. Zo’n portret hangt trouwens al sedert vijfenveertig jaar in
de bestuurskamer. Wat de doorslag gaf, was het besef dat 'alleen
wat traditie heeft ook toekomst heeft’. 'Een traditie legt de toe
komst open op voorwaarde dat zij levend is en (-) haar bronnen
opnieuw interpreteert.’ Die uitspraak van Paul Ricoeur was het
motto dat het KRO-bestuur in 1975 meegaf aan zijn op de toe
komst gerichte jubileum-publikatie Visies op Konununikatie. Zij
zou nu, tien jaar later, opnieuw het motto kunnen zijn voor deze
jubileum-publikatie, die als historische studie ruggelings staat
aan die van 1975.
Er is de Traditie (met een hoofdletter) waarin wij als katholieke
omroep staan en er is de eigen, veel bescheidener traditie van ons
instituut, die nu zestig jaar omvat. Wezenlijk daarbij is hoe die
twee zich tot elkaar hebben verhouden en hoe met name onze
eigen, door gestage inspanning èn menselijk tekort getypeerde
traditie zich altijd heeft willen blijven in voegen in die grote Tra
ditie. Mannings studie moet ons in staat stellen die verhouding
te toetsen. Zij strekt dus tot ’leringhe’ — niet zozeer tot ’vermaeck’, al is er in de bestaanstijd van de kro altijd stof tot vro
lijkheid geweest en al noopt de auteur meer dan eens tot een
glimlach, teder of ironisch.

Vooral tot lering dus. Naar mijn smaak - maar daarover kan
getwist worden — vallen twee grote cesuren in onze geschiedenis
op: dejaren van de Tweede Wereldoorlog en dejaren zestig met
hun ingrijpende veranderingen op kerkelijk en maatschappelijk
gebied.

De oorlogsjaren leveren in zeker opzicht niet de meest bemoedi
gende bladzijden op. De kro moest voor zichzelf vaststellen hoe
ver hij kon en wilde gaan in zijn relatie tot de bezetter. Hij heeft
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Plaquette in de KRO-studio ter
nagedachtenis aan de in de oorlog
gefusilleerde H.P.J. Brautigani.

daarbij soms - overigens net als menig andere organisatie-dui
delijk misgetast. De beslissende oriëntatie en ruggesteun bleek
uiteindelijk de grote figuur van de aartsbisschop. Dat paste in
Traditie en traditie. Maar daarbij was niet zonder betekenis een
tot op heden vrijwel onbekend gebleven botsing tussen episco
paat en kro, kort vóór de oorlog. Een tijdgebonden gebeuren,
dat Manning voor het eerst in de openbaarheid brengt. Tot vol
wassenheid was de kro en de Nederlandse katholiek toen nog
niet echt gekomen.
De tweede cesuur, die van de jaren zestig, kwam in een tijd
waarin volwassenheid wel aanwezig werd geacht. Diejaren zijn
door velen die nu nog in de kro werken bewust meebeleefd en
misschien een beetje meegemaakt. Voor sommigen is de
scherpe herinnering eraan misschien al wat vervaagd, bezig als
zij nu zijn met de derde grote uitdaging: de overleving van een
ideële om roep in een tijd van commercieel en technologisch ge
weld. Toch is dat laatste op een bepaalde manier gedetermi
neerd door wat zich toen voltrok. In een tijd van groeiende wel
vaart (en als gevolg daarvan toenemend mediagebruik) en uit
een tamelijk onaangevochten positie stapte de katholieke ge
meenschap naar groeiende onzekerheid en omstredenheid. Wc
kwamen enerzijds in verschijnselen van secularisatie en decon
fessionalisering terecht en anderzijds in polarisatie. In dat spel
waren wij zelf spelers, met onze mede-bestuurders en bedrijfsgenoten.
Met de gevolgen van die tweede cesuur houden wc ons nu on
verminderd bezig. Ook nu is er de vraag hoe we ons opstellen
tegenover de macht van de geest van de tijd. Ook nu zijn er
aarzelingen en is er het zoeken — of aanvaarden — van compro
missen. Maar het verschil is wel - ik constateer dat zonder spijtdat we niet meer worden geleid door een min of meer autoritair
kerkelijk gezag van het type van dat van vóór de oorlog, waar
voor Manning ergens in dit boek zelfs het woord 'potentaten
gebruikt.
Het lastige is dat Vaticanum n opriep om Traditie en Kerk door
vernieuwing te behouden en versterken. Dat vraagt pas echt in
zicht en volwassenheid. Beschikken we daarover?
Door het fysieke geweld, dat in de ja ren ’40-’45 direct op ieders
huid zat, worden we nu niet bedreigd. En, God zij dank, wordt
nu ook niet van ons het type moed gevraagd dat toen geboden
was en waarmee een man als Brautigam zijn leven gaf. Er is nu
wel een ander soort moed nodig, nl. de moed om de Traditie
opnieuw in de ogen te zien en haar unieke Boodschap zichtbaar
te maken in ons werk. Aan te geven wat zij betekent voor het
persoonlijke heil van de mens en voor de rechtvaardigheid in
zijn samenleving.

Radio en televisie vervagen in de herinnering. Wat dat betreft
heeft het geschreven woord meer kracht. Manning poogt in en
kele hoofdstukken iets terug te roepen van wat programmatisch
werd gedaan en misdaan. Hij stopt in het midden van de jaren
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zeventig maar het KRO-programma ging door - naar sommiger
oordeel en mijn smaak met toenemende helderheid. Vóór én na
1975 evenwel vanuit dezelfde intentie. Is dit helemaal gelukt?
Het zou dwaas zijn om te beweren dat wij de geweldig ingrij
pende veranderingen in Kerk en maatschappij tevoren steeds
even juist hebben ingeschat. Aan de 'onderscheiding der gees
ten’ - noch voor kerkleiders noch voor theologen noch voor
leken een makkelijke aangelegenheid - zal meermalen te ge
brekkig zijn toegekomen. Voor het doorgeven van de Traditie
is het klimaat trouwens ronduit slecht. Met name de jongere
generatie zit er niet op te wachten, althans niet op de manier
waarop het thans gebeurt. Maar toch: de Traditie en haar Bood
schap heeft ons, méér wellicht dan vroeger toen alles duidelijk
leek, steeds beziggehouden en ons steeds bij het werk geleid.
Die uit 1925 stammende intentie was er tot op de dag van van
daag en blijft na 1985.
Betrekkelijk weinig ruimte besteedt Manning aan één constante
in onze geschiedenis: onze inspanningen om samen met andere
omroepen ons bestel overeind te houden. Dat het er zo kwam en
bleef, was een overwinning van ons pluraal systeem avant la
Icttre. We liepen daarmee onbewust vooruit op de oplossing van
het vraagstuk hoe het recht van meningsuiting en meningsvor
ming in radio en televisie vorm te geven. Die strijd is bij het
zestigjarig bestaan van de kro weer hoogst actueel. De verschei
den typen van aanhangers van nationale omroep zijn door an
dere tegenstanders vervangen: de handelaren in menselijke ge
dachten, gevoelens en relaties. Het gevecht is daarmee van ka
rakter veranderd en de mogelijkheid om onze constante intentie
te verwezenlijken meer bedreigd. Maar wij moeten toch probe
ren ons er niet van te laten afleiden.

Wie opdracht geeft een geschiedenis van een instituut te be
schrijven, wordt ook gedreven door zoiets als ’pietas’. Ik bedoel
dat dan in de vergiliaanse zin. Gedreven dus door de wens tot
wat meer duurzame herinnering aan degenen wier leven met dat
instituut en zijn doelstellingen waren verbonden. In onze Tradi
tie past ook dat wij de doden bij ons houden en hen, zoals Newman het zegt, ‘stemrecht’ blijven geven. In dit boek komen tal
van stemmen uit de KRO-geschiedenis weer even tot spreken en
zijn wij hoorders van hun woorden. Met hen dragen we de Tra
ditie voort: zestig jaar en verder.

mr. B. A. Schmitz
voorzitter KRO

Hilversum, september 1985
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1. Het begin

Begin i'an de radio in de Verenigde Staten en Engeland
Alles scheen te kunnen. Gasverlichting was al vervangen door
de goedkopere elektrische lamp. Auto's en motorfietsen ver
schenen op de weg en in de steden reden elektrische trams. De
vliegerij was in het stadium dat luchtvaartmaatschappijen gere
gelde lijndiensten exploiteerden. Dat telegraaf en telefoon voor
pijlsnelle berichtgeving zorgden was 'gewoon': kranten, zaken
lieden, diplomaten en militairen maakten er druk gebruik van.
Omstreeks 1920 leek ook de radio niet meer uitsluitend het do
mein van hobbyisten, van radio-amateurs. In Amerika, een ver
land met onbegrensde mogelijkheden, zoals succesrijke emi
granten lieten weten, waren technici met commercieel inzicht
ervan overtuigd dat het maar een kwestie van tijd was dat elk
huis zijn eigen radio-ontvangtoestel zou hebben.

In 1890 hoorden achthonderd mensen in het Grand Union Hotel
te Saratoga een concert over de telefoon: helemaal vanuit Madison Square Garden. De Italiaan Guiglielmo Marconi ging een
stap verder. Hij ontwikkelde de 'draadloze’ telefonie: het begin
van de radio. In zijn eigen land hadden de posterijen zich niet
voor hem geïnteresseerd en daarom zocht de jonge Italiaan zijn
kans in Engeland. Hij verwierf in 1897 een patent, stichtte Mar
coni Wirclcss Telegraph Company Ltd. en ging in de nabijheid
van de nieuwsgierige Navy vanaf de Engelse kust radioverbin
ding zoeken met het eiland Wight en met schepen tot op een
afstand van achttien mijl. In 1899 arriveerde Marconi in New
York. Was het Marconi te doen om morsetekens over zo groot
mogelijke afstand over te brengen, de Canadees Reginald Aubrey Fessenden, iemand die voor Thomas Edison had gewerkt,
experimenteerde met het overbrengen van menselijke stemge
luiden. Hij deed dat eerst aan de Chesapeake Bay en later in
Brant Rock (Massachusetts). Vanuit die laatste plaats zond hij
op kerstavond 1906 een compleet programma uit: een gelegenheidstoespraakje, een gedicht, een vrouwenstem die zong en
Fessenden zelf die op de viool Heilige Nacht speelde. In dejaren
erna begonnen amateurs vanaf wolkenkrabbers in allerlei steden
te experimenteren. Het was een sensatie om dan de stem van een
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Marconi (links) en zijn helper in
een houten barak in Cornwall
(Eng.), waar zij er zojuist in
geslaagd zijn draadloos telegrafisch
contact met Amerika tot stand te
brengen (i 2.12.1901).

Links: In dejaren twintig is radio
voor Nederland een nieuw
fenomeen. Radiowinkels
verschijnen overal in de steden. Op
deze foto uit 1926 staat het publiek
voor een winkel in Amsterdam te
luisteren naar een radiouitzending.

andere amateur of een of ander muziekstuk op te vangen, hoe
krakend die geluiden ook waren.1
In 1912 volgde een nieuw hoogtepunt. Daarvoor zorgde een
employé van American Marconi, die op het dak van Wanamakei Stores in New York moest zorgen voor een draadloze ver
binding met Wanamaker Philadelphia, eigenlijk een publici

teitsstunt van het warenhuis Radiotelegrafist David Sarnoff
ving van 1400 mijl een zwak radiobericht op dat de Titanic op
een ijsberg was gelopen en snel zonk. Sarnoff gaf dat door aan dc
pers en waarschuwde de schepen die hij kon bereiken. Van een
van de te hulp geschoten schepen kreeg hij dc namen door van
c c mensen die gered waren. Dc lijsten werden in het warenhuis
aangeplakt en uiteraard verdrong zich daarvoor een menigte
verwanten, reporters en nieuwsgierigen. Sarnoff was de held en
American Marconi voer er wel bij Drie maanden later, op 23
JJ-i 1 1912, werd in Amerika een wet aangenomen die bepaalde
c at elk schip met radio moest worden uitgerust.
Intussen had dc Amerikaanse marine het belang van radiotelefo
nie ontdekt. 1 oen de amateurs aan dc kust het radioverkeer van
dc marineschepen al te veel hinderden, liet president Taft in au

Guigliclmo Marconi

Rcginald Aubrey Fessenden
ontdekte het principe van de
ononderbroken geluidsgolven,
waarmee menselijk stemgeluid
overgebracht kon worden. Op 23
december 1900 ontving zijn
assistent Alfred Thiessen een door
Fessenden gesproken bericht op 1
mijl afstand.

gustus 1912 het Congres een wet aannemen ’to regulatc radio
communication . Amateurs werden naar een bepaalde golf
lengte verwezen en bovendien kwamen er gebieden waar men
vrij kon experimenteren. Tijdens dc oorlog luisterden de Amclikaanse evenals dc Britse strijdkrachten de Duitse zenders af.
1 )c Britten braken dc Duitse code door dc brandkasten van ge
zonken schepen te lichten. Het Amerikaanse leger nam veel radiospccialisten in dienst en de us Navy maakte een eind aan dc
ruziënde industrieën door General Electric krachtig te steunen
en andere firma s, zoals Marconi. uit te schakelen. Dc radiotele
fonie kwam op dc slagvelden in gebruik en in dc Engelse en
Nederlandse koloniën bevorderde de genie met radioverkeer dc
berichtgeving over grote afstanden. Ook voor propaganda
doeleinden werd dc radio gebruikt. Een sterke zender in New
Biunswick zond op 8 januari 1918 de 'veertien punten’van presi ent Wilson uit, wat overal ter wereld op schepen en zelfs in de
Franse loopgraven kon worden opgevangen. Toen Wilson voor
de vredesconferentie naar Europa voer, stond hij d.m.v. radio
telefonie in voortdurend contact met zijn adviseurs.
I let tijdperk van de individuele radioamateur en van dc kleine
ondernemer naderde zijn einde, althans in de Verenigde Staten.
A in 1912 stopte Fessenden zijn National Electric Signaling
ompany. Zijn bedrijfje had het goed gedaan ais leverancier
van radioapparatuur en -onderdelen voor de United Fruit Coinpany en voor de us Navy. United Fruit maakte nu haar eigen
toestellen en Fessenden slaagde er niet 111 zijn verworven paten
ten om te zetten in blijvende revenuen. American Marconi, die
opgehouden had andere maatschappijtjes te boycotten, werd
sterker. Maar in 1912 en vooral tijdens de oorlog bestreden
nieuwe ondernemingen elkaar met miljoenen dollars om paten
ten op nieuwe vendingen te verwerven. Bekend werden Ameri
can Telephone and Telegraph Company (at&t) en General
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Electric (ge), die de zogenaamde Alexanderson-alternator had
ontwikkeld voor een betrouwbare transoceanische radiover
binding. ge’s big boss Owen D. Young was een chauvinistische
Amerikaan, die in de oorlog aan de Navy leverde en Marconi
wegdrukte. In oktober 1919 richtte hij de Radio Corporation of
America (rca) op. Daarbij werd bepaald dat alleen Amerikaanse
staatsburgers leidende posities in het bedrijf konden innemen en
nooit meer dan twintig procent van de aandelen in buitenlandse
handen mocht zijn. Marconi kreeg de uitnodiging om zich aan
te sluiten. Hij stond met de rug tegen de muur, want sedert 1917
had de Navy al zijn radiostations overgenomen en hij had deze
nog steeds niet teruggekregen. In 1919 was het duidelijk dat een
buitenlandse maatschappij in Amerika geen kans meer had. De
meeste employés van American Marconi stapten over naar rca.
Onder hen was ook Sarnoff, die commercial manager werd.
Aanvankelijk wilde rca op commerciële basis draadloze tele
grafie verzorgen. Berichten naar Engeland konden voor zeven
tien dollarcent per woord worden overgeseind: een concurre
rend tarief omdat de kabelmaatschappijen vijfentwintig dollar
cent vroegen. In ijltempo kocht rca patenten en ondernemin
gen op, bouwde zenders voor berichtenverkeer naar Californië
en Hawaï, onderhandelde over rechten in China en penetreerde
in Latijns-Amerika om de Engelsen, Fransen en Duitsers voor te
zijn. Terwijl rca gefascineerd bezig was met het verwerven van
het monopolie op overzeese draadloze telegrafie, diende de ra
dio zich aan. Dat gebeurde in 1920.
Het wemelde van de radiomaniakken in Amerika. Velen waren
in de oorlog specialist geworden. Eenmaal afgezwaaid bleven ze
knutselen en al spoedig waren duizenden aan het zenden en luis
teren. Het was een onaardse sensatie om op muziek uit de radio
te dansen: ’lt was just like a séance’, vond een Amerikaans
meisje in 1920. In de Pittsburgh Sim verscheen een advertentie
voor een muziekuitzending per radio ’for the entertainment of
the many people in this district who have wireless sets’. Winke
liers gingen ijlings ontvangtoestellen verkopen en de fabrikant
richtte een zender op. Vanuit een houten keetje afgedekt met
golfplaten werd op vaste tijden uitgezonden, elke avond van
half negen tot half tien. Het was meestal amusementsmuziek,
omdat de ontvangst daarvan beter was dan van het gesproken
woord. Toch liep het vaak mis vanwege atmosferische storin
gen. Een van de eerste keren werd de uitzending van de Westinghouse-fabrieksband een fiasco. De volgende keer zond men
niet uit vanuit een zaal, maar vanaf het dak van een gebouw. Nu
was de akoestiek wel goed, maar ging het regenen. Een volgend
maal werd daarom een tentdak boven de muzikanten aange
bracht, maar dat woei op een gegeven moment naar beneden.
De mensen wilden muziek horen en dat stimuleerde de vraag
naar ontvangtoestellen, maar daarbij bleef het niet. In de avond
van 2 november 1920 zond de KDKA-zender van de Westinghousc-fabriek in Pittsburgh de uitslag van de presidentsverkie
zingen uit. En op 2 januari 1921 kwam het tot een uitzending uit
een kerk; twee ingenieurs in koorkleding zorgden voor de drie
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David Sarnoff, commercial manager
van rca.

Radio-ontvangtoestcl uit 1926.

microfoons. De predikant sprak al van de ’universality of radio
rehgion . Eind 1921 waren er acht radiostations in de Verenigde
Cn; M,,ldcr dan een jaar later al 564, alle in het bezit van een
officiële vergunning. Vanzelfsprekend opende elk warenhuis
een afdeling voor de verkoop van radioartikclen.
e zendstations raakten in moeilijkheden, eenvoudig omdat er
kwamen. Er ontstond een chaotische situatie in de ether
\y/1U| ’edcreen iedereen stoorde. Op een radioconferentie te
Washington kreeg de Secretary of Commerce, Herbert
00ver, in februari 1922 het verzoek voorgelegd orde te schep
je1’ n. Maar toen het op concrete wettelijke bepalingen aankwam,
Kp iedereen te hoop en protesteerde men heftig tegen overr r s oemoeienis. De Amerikaanse regering kon niet veel anders
<- -ui een beroep doen op dc fabrickszcnders om elkaar niet al te
c rg te storen. Ze had niet eens de bevoegdheid vergunningen uit
lt
\ <- n. De nadelen van hetJree-Jbr-all traden steeds duidelijker
aan iet licht, elke vorm van planning en regeling ontbrak. Daar
w am nog bij dat in dejaren twintig enkele maatschappijen monopo ies verwierven. Daartegen richtte zich dc Radio Act van
1927. Er kwamen uiteindelijk vier radio netivorks: nbc, cbs, abc
en mbs, terwijl ruimte werd gereserveerd voor educatieve radio-om roepen.
In Engeland was Marconi in 1919 vanuit Chelmsford (Essex)

John Reith met echtgenote in 1938.
Reith stond vanaf dc oprichting aan
het hoofd van dc bbc.

Radio-ontvangtocstcl uit 1929.

-- f
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egonnen. I weemaal daags een programma van een halfuur,
waarin een toespraak en muziek. Ook in Engeland klaagden dc
stnj krachten dat hun radioverkeer werd gestoord, waarna dc
posterijen zich ermee gingen bemoeien. Het Britse ministerie
\an posterijen wilde de radio vooral voor het publiek belang
ontwikkelen en niet, zoals de commerciële radio en amateurs,

voor amusement. Daarbij kwam dat Amerika gold als het voorbeeld hoe
het niet
-----------niet rmoest. In Engeland werden de problemen het
eerst gedefinieerd. 2 Het ministerie bracht de voornaamste ra
io irmanten bijeen in de bbc, die in oktober 1922 werd opgeric it. De bbc had een uitzendmonopolie en werd na korte tijd
minder afhankelijk van de radiofabrikanten. Ze begon steeds
beter te functioneren als een onafhankelijke organisatie. In 1925
werd de bbc een public Corporation, die uiteindelijk verantwoor
ding was verschuldigd aan het parlement maar waarvan de da
ge ijkse leiding werd overgelaten aan een Board of Govcrnors.
cutelfïguur was John Reith, die de bbc zag als een public service
broadcasting.
De eerste programma’s weerspiegelden de smaak en de belangste ling van dc radioamateurs zelf. Alles wat geluid gaf werd
voor de microfoon gehaald: zangers, conferenciers, strijkjes die
in lotcl-lobby s of in de warenhuizen speelden, hele orkesten.
Sprekers over algemene, vaak culturele en godsdienstige onder-

werpen, en eveneens morgenwijdingen. Weerberichten waren
gc icfd. Spoedig ontstonden twee stromingen. De ene wilde dat
e radio vooral amusement gaf en af en toe programma’s voor
a gemene ontwikkeling. De andere richting legde de accenten
precies omgekeerd. 1 och kreeg de radio in dejaren twintig het
eti et dat het iets waardevols was. Radio was vormend, infor-
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matief, terwijl de bioscoop slechts leeg vermaak voor massa
consumptie bood. Vooral het BBC-concept was meer op educatioii dan op entertainment gericht.
Nederland

In Nederland had men van horen zeggen weet van wat er in
Amerika en Engeland op radiogebied gebeurde. De razend
snelle ontwikkeling op technisch en commercieel gebied en de
pogingen van de overheid om er grip op te krijgen waren moei
lijk bij te houden. Men zag na de oorlog hoe de Engelsen de
chaotische toestanden in Amerika probeerden te voorkomen.
Overigens zou onze verzuilde samenleving, of beter gezegd de
coalitie van confessionele partijen, zorgen vooreen typisch Ne
derlandse vorm: de verenigingsomroep in plaats van commer
ciële radio of staatsmonopolie.
Het Nederlandse leger werkte al in 1906 met ‘draadloze’ telegra
fie. Willem Vogt, de latere Mister avro, had er als genietelegrafist mee te maken. Ir. A. Dubois, die van de begintijd tot in de
bezettingsjaren een hoofdrol zou spelen in de Nederlandse radiogeschiedenis, was commandant van de radiodienst in het le
ger voordat hij de overstap naar het bedrijfsleven maakte. In
191 1 klopte de Indische ptt bij de genie aan voor vaklieden: in
Indie waren de afstanden te groot om seinkabels te leggen en de
'draadloze’ was goedkoper. Willem Vogt werkte jarenlang met
enthousiasme en zin voor avontuur op Timor, Ambon en vanaf
1917 in Bandoeng.
In Den Haag bestond in 1915 een club van radioamateurs. Geïn
teresseerden hadden de beschikking over technische handleidin
gen voor ’radiotoestelbouw ’. In 1918 verscheen het maandblad
Radio Nieuws. De eerste radiotentoonstelling trok in vijf dagen
7500 bezoekers, onder wie de koninklijke familie.
Net als in het buitenland rezen de winkels en technische bureaus
voor radioapparatuur als paddestoelen uit de grond. Een van de
succesvolste technici was H. H. Schotanus a Steringa Idzerda, de
19

Links: Amateurs uit Den Haag aan
het zenden met hun eigen
apparatuur (1922).
Rechts: Radioamateurjoop van
Dijk uit Den Haag leest de
ponsband af van zijn
morscontvanger (1927).

Een fraai uitgevoerde radioontvanger met ingebouwde
luidspreker (1932).

De nsf uit Hilversum is een van de
vele bedrijven die zich toelegde op
de fabrikage van radioapparatuur
en onderdelen. Daarnaast had de
fabriek een zendmachtiging voor
de eigen zender.

H.H.S. a Stcringa Idzerda, een van
de pioniers van het Nederlandse
radiobestel.

zoon van een Friese plattelandsarts. Hij had in Bingen gestu.Ce,rc V°O1 ’ngcnieur en vestigde zich in 1913 te Schcveningen
•> s .k viseur voor de toepassing van electriciteit op elk gebied’.
n 1914 begon hij het Technisch Bureau Wireless, dat in 1918
wer omgezet in de nv Ncderlandsche Radio-Industrie en o.a.
loogvv aardige zend- en ontvangapparatuur voor het leger ver\ aan igde. Idzerda paste de triodclamp toe en adviseerde Philips
ij u t maken van zendlampen. Op de Voorjaarsbcurs van 1919
1 emonstreerde hij een radiotelcfonische verbinding tussen zijn
stam en een Philips-gebouw twaalfhonderd meter verderop.
zer a is de eerste of een der eersten ter wereld geweest die
regc matige omroepuitzendingen maakte. Vanaf 1919 ver
zorgt c hij muziekprogramma’s. Hij probeerde zijn onkosten te
ver ia en door aan luisteraars bijdragen te vragen of door zendtij tegen betaling beschikbaar te stellen. In 1922 steunde de
Daily Mail zijn uitzendingen van de Dutch concerts: een publici
teitsstunt van het Engelse massablad. Idzerda’s hoogtepunt
'o gc c in 1924 niet de uitzending van de Kurhaus-concerten.
et werd tegelijk zijn ondergang, omdat hij het financieel niet
meer kon bolwerken. In november 1924 ging hij failliet. Philips
ia a enige tijd geen belangstelling meer voor Idzerda, die wel
een fa rikant van uitstekende apparaten was en een systematisch
experimentator, maar die de snelle ontwikkelingen en de
sc laa vergroting niet kon bijbenen omdat hij een minutieus so
list en geen zakenman was?

De machtige positie van de

nsf

Inmiddels was een andere fabriek succesrijker aan het worden:
de Ncderlandsche Seintoestellen Fabriek (nsf) te Hilversum,
gedeeltelijk eigendom van de grote Marconi-maatschappij maar
in 1925 in handen van Philips.4 De fabriek was begin 1918 op
initiatief en met geld van enkele grote rederijen opgericht en had
radioapparatuur gemaakt waaraan na de ramp met de Titanicen
vooral tijdens de duikbootoorlog grote behoefte bestond. Na de
wapenstilstand dreigde de nsf evenwel van de malaise in de
scheepsvaart het slachtoffer te worden. Om bedrijfseconomi-
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sche redenen begon de Hilversumse fabriek ontvangtoestellen
voor amateurs te maken. Een actief fabrieksteam bouwde ook
een zender en kreeg daarvoor een zgn. fabrieksvergunning van
de overheid; men moest immers zijn toestellen demonstreren
om ze te kunnen verkopen. De ontwikkelingen gingen snel om
dat bij de nsf veel know-how zat en gevoel voor public rela
tions. Bij de fabriek in dienst traden Vogt en Dubois, de laatste
als directeur. De verkoop liep uitstekend. Willem Vogt zorgde
dat het Indische leger afnemer van de nsf werd en in 1922 over
tuigde hij Albert Plesman, directeur van de klm, van de toepas
singsmogelijkheid en het grote nut voor navigatie en veiligheid
wanneer vliegtuigen met radio werden uitgerust. Vogt trad
eveneens op als omroeper voor de hdo (Hollandsche Draadlooze Omroep), die te beluisteren was op de fabriekszender van
de nsf. Een man met vergelijkbare technische kennis en erva
ring, iemand met een fabriek op de achtergrond en met evenveel
lef als Vogt was er niet in Nederlandse radiokringen.
De radio trok steeds meer de aandacht. In januari 1923 begon De
Telegraaf een rubriek De Radiowereld. Het jaar daarop luidde
het refrein in de populaire revue van Henri ter Hall: 'Draadloos
is thans de mode’. De Radio-Luistergids van de hdo verscheen in
juni 1925 al in een oplage van tienduizend. Het ging heel hard in
de ja ren twintig, in het bijzonder tussen 1922 en 1925. Niet al
leen individuen maar ook organisaties probeerden zendtijd te
bemachtigen. In maart 1922 vroeg A.W.K. Tamson uit Den
Haag ’een concessie voor broadcasting ... ten einde kennis en
ontwikkeling te brengen aan de massa, waar deze maar te berei
ken is’. Dat was de eerste culturele instantie die zich meldde.
Kwamen uit die hoek het eerst de volksuniversiteiten, later
meldden zich ook kerkelijke groeperingen. Voorlopig kon men
niet om de hdo en de nsf heen. Natuurlijk kon een omroepgegadigde zich tot de regering wenden om een zendvergunning te
krijgen en ergens een zender kopen, maar het meest voor de
hand lag bij de hdo aan te kloppen of bij de nsf zendtijd te huren.
Men was dan afhankelijk van de hdo of van de nsf, maar aan de
andere kant hadden die ook de grootste ervaring.
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Links: Willem Vogt verzorgt
rechtstreeks radiocontact vanuit
een KLM-vlicgtuig.
Rechts: Het bestuur van de hdo in
1926. Geheel links W. Vogt.

G. W. White, de ontwerper van de
Nsr-zender, bij de eerste
concertgebouwuitzending in 1924.

2. De oprichting van de

kro

De nno krijgt geen monopoliepositie

In het voorjaar van 1924 leek de Hollandsche Draadlooze Om
roep (hdo) de Nederlandse radio te worden. De hdo had actieve
mensen, een goede fabriek op de achtergrond, geen bijzondere
financiële problemen en zelfs een groep ambtenaren op het mi
nisterie van waterstaat en bij de PTT die de onderneming wel
wilden steunen. Aanvankelijk had de hdo elke avond, gratis, de
zender van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (nsf) in
Hilversum ter beschikking. Pas later ging de nsf ook aan ande
ren, en dan tegen betaling, zendtijd verhuren: hoe gevarieerder
. het programma-aanbod was, hoe meer toestellen de nsf hoopte
te verkopen. Voor de hdo zou dat in 1925 nadelig uitpakken,
omdat het aantal eigen avonden terugliep. Als eerste huurde de
ncrv een vaste avond en later kwamen de KRO en VARA daar nog

bij.
In 1924 was de hdo, waaruit zich op den duur de avro zou
ontwikkelen, tamelijk bekend en populair. Deze werd geleid
door een comité van drie employés van de nsf en een even groot
aantal radioamateurs. De directeur van de nsf Dubois had dat zo
geregeld. Het Comité diende voor de controle op de gelden die
de 'luistervinken’ voor de uitzendingen bijeen hadden gebracht.
Het had ook met de programma’s te maken. Alles overigens in
overleg met de directie van de nsf.
De nsf, en naar spoedig bleek ook de ambtenaren in Den Haag,
tot en met de katholieke minister G.J. Van Swaaij, gingen ervan
uit dat er in Nederland een nationale, neutrale radio-omroep
zou komen. Een PTT-com missie schreef begin juni 1924 dat zo’n
algemene omroep aan het particulier initiatief behoorde te wor
den overgelaten. Ze bepleitte een Maatschappij tot Exploitatie
van een Nederlandschen Omroep, waarin radiohandelaars,
luisteraars en vertegenwoordigers van culturele groeperingen
zitting zouden krijgen.
De hdo wilde wel omgevormd worden tot een algemene en
nationale omroep, net als de bbc. Men wilde populaire pro
gramma’s brengen voor een zo groot mogelijk publiek en te
vens de smaak van dat publiek volgen. Dat hield in dat de hdo
hoofdzakelijk amusementsomroep wilde zijn, maar bereid was
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G.J. van Swaay (1867-1945).
Portret uit 1904, toen Van Swaas
hoogleraar was aan de
Polytechnische School te Delft.

Links: Pastoor Pcrquin

cu 1 sussen te 01 ganiseren en in te gaan op verzoeken van domi|,Rj S ?m S°^s<^’cnst^ge causerieën te verzorgen. Met zo’n open
ƒ k, .Inocst tc levcn zijn, veronderstelde men in Hilversum en
cn aag. Om excessen te voorkomen en te verhinderen dat
een epaa de bevolkingsgroep zich gekwetst zou \voelen, werd
aan ccn veto van een toeziende raad gedacht.
p ut moment dat protestanten en katholieken belangstelling
^egen voor het nieuwe fenomeen radio, bestond dc hdo reeds.
tC.1 .Cl ’ 1 eze sc^t't'n stevig gevestigd. Dc protestanten dienden
fC ï l-1Ct CCrst aan‘
gcre^°rmeerde gemeente van Blocmcn1
CCn zen<^er cadcau en sindsdien irriteerden de domincc's 1 c atholiekcn die ervan hoorden en trouwens ook veel
andere protestanten.

De ncr i

Een van de oprichters van de NCRV,
dcjournalist P.K. Dommisse uit
Maassluis.

Mr. A. van der Deure,
initiatiefnemer tot oprichting van
de Ncderlandschc Christelijke
Radio-Verecniging.

In het voorjaar van 1924 riep P.K. Dommisse,, een radioamateur
te komen
tot een Chrisuit Maassluis, in enkele kranten op om t~
----telijke Vereeniging voor Draadlooze Telefonie. Daarop reageerde onder andere de Bennekomse advocaat A. van der
Deure. Deze was ook nog verbonden aan de Landbouwhogeschool van Wageningen en opgeklommen naar de subtop van dc
Antirevolutionaire Partij:: een actief en ambitieus man, die tot na
~ het gezicht van de ncrv' mee bepaalde. Op 21 juni
de oorlog
1924 werd te Utrecht de ncrv opgericht met Van der Deure als
voorzitter en Dommisse als secretaris. In het bestuur had geen
enkele dominee zitting. Het gezelschap zocht contact met de NSF
en regelde een vaste omroepavond. De eerste NCRV-uitzending
vond doorgang op 24 december 1924 en het eerste nummer van
iet Christelijk I ijdschrift voor Radio verscheen op ójanuari 1925.1
Van der Deure was voor die tijd al eens op het ministerie van
waterstaat geweest. Hij had van de minister de voor de hand
iggende verzekering gekregen dat met de belangen van het
christelijk volksdeel rekening gehouden zou worden. Achter
Van der Deures verzoek school ongetwijfeld een angstige
nieuwsgierigheid: dachten de minister en zijn ambtenaren de
hdo een monopoliepositie toe? De voorzitter van de ncrv kreeg
niet gedaan dat de minister een afzonderlijke golflengte aanwees
\ oor godsdienstige uitzendingen, waarvoor dan een lagere luis
terbijdrage verschuldigd zou zijn aangezien de luisteraars ’van
c c rest van de broadcasting niet zouden profiteren’. De behoefte
om dc radiobelangcn van de ncrv veilig te stellen in een periode
c at een groep Haagse ambtenaren een regeling voorbereidde die
van dc hdo een nationale en neutrale omroep zou maken, bracht
Van der Deure in contact met katholieken die overeenkomstige
denkbeelden koesterden.
Oriëntaties van de katholieke notaris Luykx

I Tot april 1925 streefden in katholieke kring verschillende groe
pen naar zendtijd of tenminste naar invloed op de omroep. Ze
werkten naast elkaar, vaak lang zonder van eikaars activiteit te
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: weten. Ze werkten elkaar ook tegen. Bepaald niet kansloos wa
ren katholieken die het in 1924 en 1925 aantrekkelijk vonden
wanneer er één nationale om roep ’zonder cenigc kleur’, met re. gcringssubsidic, zou komen. Dan waren er ook geen financiële
problemen, want wie kon zeggen hoe duur het was een eigen
I omroep te starten? Bovendien werd zo de antipapistische domi
nees en ook de sdap met haar atheïsme de kans ontnomen om de
ether te gebruiken voor hun fatale propaganda. Iemand die zo
dacht en dus allerminst voelde voor verzuiling in dc omroep
was dc Hilversumse notaris mr. J. B. Luykx. Hij kende de men
sen van de nsf, in het bijzonder Dubois. Luykx besefte heel goed
dat de nsf hem om commerciële redenen aanhaalde, maar zijn
uitgangspunt was ’dat het beter is, om te trachten de voor de
katholieken ongeschikte uitzendingen te weren, dan om nevens
die ongeschikte programma’s van katholieke zijde apologeti
sche of propagandistische redevoeringen te laten houden’. Dat
laatste schreef notaris Luykx aan de aartsbisschop van Utrecht,
mgr. Van de Wetering.2
In het voorjaar van 1925 keerde Luykx zich vierkant tegen po
gingen van andere katholieken om uit voornamelijk apologeti
sche overwegingen met radio te beginnen. Hij constateerde dat
dc hdo onaantastbaar populair aan het worden was: ’Het feit,
dat het overgroote gedeelte der luisteraars gesteld is op muzieken amusementsprogramma’s (hdo, Chelmsford en dergelijke)
valt niet weg te redeneren. Wij moeten er rekening mede hou
den, dat naar die zenders het meest en het liefst geluisterd wordt
en aangezien binnen ons land de nsf de eenige dergelijke zender
is, rust op ons de plicht, om tenminste dien zender voor de Ka
tholieke gezinnen onschadelijk te houden. ’3 Als het er inderdaad
van zou komen ’dat iedere sectc op eigen gelegenheid zijn be
ginselen uitzendt’, dan dienden dc katholieken zich evenwel niet
te beperken tot geloofspropaganda. Dat zou helemaal tot sekta
risme leiden. In zo’n situatie diende ervoor gezorgd te worden
dat 'tegelijkertijd amusementsradio te hooren is teneinde elke
naaste gelegenheid tot het luisteren naar ongeoorloofde pro
gramma’s weg te nemen’. Liever één nationale omroep dus,
maar als het met anders kon dan geen beperking tot louter gods
dienstige uitzendingen maar een volledig radioprogramma on
der katholieke leiding. Luykx zou van eind februari tót half april
1925 een belangrijke katholieke woordvoerder blijven vanwege
het overleg dat hij voerde met aartsbisschop Van de Wetering,
vanwege zijn relatie met dc directeur van de nsf Dubois en de
door hem gevoerde besprekingen op het ministerie.
De poging van de Nijmeegse professoren

Een ander initiatief was, geheel buiten dc publiciteit, genomen
door professoren van dc piepjonge Katholieke Universiteit van
Nijmegen. Namens enkele ambtgenoten richtte de actieve en
ook buiten eigen kring bekende Jac. van Ginncken zich tot de
ptt voor een machtiging om uitzendingen te verzorgen. Al op
28 mei 1924, of om het in de theatrale termen van de professoren
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Van Ginneken, Brom, Hoogveld en Stoffes alsmede pater Kra
mers sj te dateren op Sint Augustinus van Kantelberg , werd
de kwr (Katholiek-wetenschappelijke Radio) opgericht. Het
was een Vereeniging voor rk Hoogeschool-uitbreiding door
draadloze telephonie’. Het doel van de kwr was ’het nieuwe
Radio-verkeersmiddel in gebruik te nemen voor de weten
schappelijke verbreiding der rk gedachte’. Men wilde Nij
meegse hoogleraren ('ook bevoegde personen buiten onze ver
eeniging, eventueel hoogstaande vrouwen’) tegen honoraria
colleges laten geven. Artikel 9 van de kwr bepaalde: Als stu
denten kunnen worden ingeschreven allen, die een opneem-apparaat tot hunne beschikking hebben, en per jaar betalen, naar
vermogen progressief ƒ 5,- ƒ 10,- of ƒ 25,-.’
Het Nijmeegse initiatief kwam niet van de grond, al had pater
Kramers in het Canisiuscollege al apparatuur aangeschaft. Pater
Kramers was een moderne leraar natuurkunde en scheikunde,
die omstreeks 1912 al ’bioscopisch onderwijs’ gaf, d.w.z. met
behulp van visueel materiaal. De minister weigerde aan de kwr
een zendvergunning af te geven. Van Ginneken wilde deze af
wijzing aan de grote klok hangen, maar Hoogveld en Brom
kalmeerden hem.4 In oktober 1924 probeerden de Nijmeegse
heren een radiohandelaar als tussenpersoon in te schakelen, om
dat ze op deze wijze hoopten net als de nsf in Hilversum een
fabrieksvergunning te krijgen. Het Nijmeegse plan was be
perkt: men dacht geen ogenblik aan een compleet radiopro
gramma, alleen maar aan min of meer wetenschappelijke cur
sussen, aan een ambitieuze katholieke volksuniversiteit.

Eeiste optreden van seminarieleraar Van Koeverden

Prof.J.P. Verhaar, hoogleraar aan
net groot seminarie te Warmond

n november 1924 begon er enig patroon te komen in de radio
activiteiten binnen katholieke kring, omdat seminarieprofessoien en enkele pastoors en kapelaans in de bisdommen Haarlem
en Utrecht geschrokken waren van een radiovoordracht die de
remonstrantse hoogleraar G.J. Hcering op Hervormingsdag
ia gehouden. De Warmondse seminarieleraar J.P. Verhaar
aagde zijn nood bij zijn Culemborgse collega W. Van Koever
en. Beiden kenden elkaar vanuit de Apologetische Vereeniging 1 etrus Canisius (avpc), een centrale die door lezingen en
een stortvloed van brochures het door Van Ginneken en Brom
gestelde ideaal — de bekering van Nederland — wilde bevorde
ren. Verhaar vroeg Van Koeverden of er niets te doen was tegen
<- e protestantse predikanten op de Bloemendaalse en op de Uil—
versumse radio. Zouden de katholieken geen radiovereniging
unnen oprichten om dit ultramoderne middel voor geloofsverdediging en -voorlichting aan te wenden’?5 Verhaar kreeg van
kathoheke kennissen de suggestie om nog dezelfde winter ka
tholieke apologeten voor de radio te laten optreden.
Het beroep op Van Koeverden was niet tevergeefs. Hij liet da
delijk informeren of een katholiek theoloog voor de Hilversumse radio kon spreken. Willem Vogt antwoordde als secreta
ris van de
de hdo - overigens op briefpapier van de nsf - dat de
ris
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provisorische zender i.v.m. de winter werd ingehaald en stelde
voor het verzoek in het voorjaar van 1925 opnieuw in te die
nen/' Eind november was er dus geen katholieke spreker en
geen kijk op een zendstation zoals de Nijmeegse professoren
wilden. Van die laatste plannen was Van Koeverden door pro
fessor Hoogveld op de hoogte gebracht. De Culemborgse leraar
vroeg niemand minder dan Alphons Ariëns, altijd op de bres
voor de katholieke zaak, om minister-president Ruijs de Beerenbrouck te benaderen: ’De toestemming is geweigerd aan de
Universiteit. Dat is geen handelsonderneming als het station in
Hilversum. Maar het is noodig dat we van Roomsche zijde iets
krijgen. Van niet- of anti-katholieke zijde wordt zoon station
ook geëxploiteerd. En op een of andere wijze kunnen we ook
wel een handelszaak daarvoor maken. U zult hoop ik er aliunde
wel genoeg van weten om mij te kunnen antwoorden. ’ Ruijs
wees erop dat alleen een groter bedrijf een zender kon krijgen en
dat men daarvoor bij de ptt moest zijn.7 Even heeft Van Koe
verden nog overwogen om met behulp van De Maasbode en an
dere katholieke kranten een 'commercieel centrum’ te stichten
om zo het doel te bereiken. Maar hij ging anders te werk.
Wie was Willem van Koeverden? Hij had in Jeruzalem aan de
Ecole St. Etienne gestudeerd en was in 1905 cum laude gepro
moveerd bij Lagrange, de pionier van de katholieke bijbelwe
tenschap. Terug in Nederland werd hij slachtoffer van de integralistische terreur: als vermeend modernist werd hij wegge
stopt in het seminarie te Culemborg. Hij was daar leraar in de
vakken esthetica, letterkunde en Hebreeuws. In 1924 was hij
volop actief als zorgvuldig organisator, die niet bijzonder op de
voorgrond trad. Een gemoedelijk man van 45 jaar, die in de
geschiedenis van de katholieke herleving betrekkelijk onbekend
is gebleven. Hij was verdienstelijk door zijn dienstbaarheid,
vooral door zijn werk voor de Apologetische Vereen iging Pe
trus Canisius. Van Koeverden had uitstekende relaties met de
klerikale elite van het aartsbisdom en was met de meeste katho
lieke intellectuelen en publicisten bekend en vaak bevriend. Be
halve voor Petrus Canisius heeft hij zich ingespannen voor de
liturgische beweging onder de Nederlandse katholieken. In
1920 was hij met zijn bewonderde vriend Ariëns de motor voor
het Geert Groote Genootschap (ggg), dat de geloofsverkondi
ging ten doel had, of zoals dat heette: ’de katholieke waarheid op
elk terrein door allen doen kennen en beminnen.’8 In 1925 zou
hij de sleutelfiguur worden voor het radiobelcid in katholiek
Nederland: bescheiden, geduldig en efficiënt.
De Nederlandse clerus was die winter nerveus aan het worden.
Allerlei suggesties circuleerden. Ook klachten dat wel tien tot
twaalf dominees over de radio te horen waren, tegen maar een
enkele katholiek: Van Ginneken. Van een kapelaan uit Gouda
kwam de aanbeveling om de Hilversumse zender te pachten op
de zaterdagavond: Maria-avond. De minister kreeg de schuld
dat Nijmegen geen zendvergunning had gekregen; anderen
vonden de stad aan de Waal een ongeschikte plaats voor een
katholiek radiostation. Vooral toen bekend werd dat de ncrv
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ging starten met regelmatige uitzendingen vonden de Neder
landse katholieken dat ze hun stem moesten laten horen. Het
motief om de katholieken te beschermen voor verkeerde en ge
vaarlijke invloeden die via de radio in de huiskamer kwamen, en
ook de wil om te getuigen en het eigen geloof te verkondigen,
stimuleerden in de winter van '24 op '25 de betrokkenen. Er was
vooral sprake van een ideologische context; bezorgheid voor
leeg amusement of zedeloosheid ontbrak vooralsnog.

Radiocommissie van de Apologetische Vereeniging Petrus Canisius

Ir A. Dubois, directeur van de nsf.
In 1935 werd hij benoemd tot
directeur van de nozema.

In januari 192 5 was Van Koeverdcn zo ver dat hij onder auspi
ciën van Petrus Canisius een radiocommissie ging sanaenstellen.
Ook Van Ginneken had hij gevraagd, maar die was geen man
voor vergaderingen: ’Neen, ik wil er niet in. ’t Eenige wat ik
wensch is dat de subcommissie zich niet voorgoed aan Hilversum
verbindt. Want een eigen zendstation komt er hier op den duur
toch. Maar heel langzaam en ongemerkt.’9 Vanuit Nijmegen
kwam toen pater Kramers in de commissie, waarvan verder
deel uitmaakten: Verhaar uit Warmond, die korte tijd als voor
zitter van de commissie optrad; kapelaan Goossens uit Hilver
sum, vanwege zijn relaties met de nsf; en als technisch deskun
dige de radiotelegrafist Jonker Roelants, een bekeerling uit
Schiedam.
Op maandagmiddag 2 februari 1925 spraken Verhaar en Roe
lants namens de radiocommissie van Petrus Canisius met minis
ter Van Swaaij.Deze zei dat vijfentwintig anderen op de stoep
zouden staan als hij de katholieken een zendstation gaf. Ook de
socialisten natuurlijk. Hij herinnerde eraan dat aan een nationale
omroep gewerkt werd. Verhaar merkte op dat een nationale
omroep bij hem bezwaren opriep en hij vroeg of Petrus Canisius
zendvergunning kon krijgen ’indien wij een radio-zaak oprich
ten (dus op dezelfde voet als de nsf). Zijne Excellentie liet deze
vraag in het midden, maar gaf de raad, rond en open voor de
zaak uit te komen en niet langs zijwegen tot het doel te zien
geraken.’ Zo’n fabrieksvergunning zou bovendien maar tijde
lijk zijn en kon elk ogenblik worden ingetrokken. De minister
adviseerde dringend ’tot een groote radio-vereeniging en daarmee
moet dan wel rekening worden gehouden’. Hij voegde eraan toe
dat Van Ginnckens kwr niet naast pc (Petrus Canisius) moest
opereren.
Verhaar vond de zaak nu duidelijk. Voorlopig moest pc maar
met Hilversum contact zoeken; dan kon men alvast beginnen.
I lij schreef daarvoor de nsf aan en vroeg opgave van condities.
Van Vogt kreeg hij per kerende post te horen dat de nsf al met
pastoor Perquin uit Amsterdam in zee was gegaan. De Amster
damse pastoor zou zelfs 'door de rk Overheid zijn aangewezen
om met de nsf te onderhandelen over een rk Omroepavond’.11
Plotseling een nieuwe situatie dus. En dat, begin februari 1925,
toen het bestuur van de Apologetische Vereeniging Petrus Ca
nisius het zover had dat een radiocommissie actief was om te
genvuur tegen ongewenste antikatholieke en protestantse in
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vloed in de ether te geven, pc was een sterke groep, met brede
connecties. Zij had iedereen achter zich, op notaris Luykx na,
die immers een neutrale radio wilde, gevrijwaard van ’sectarisme’.
Van NSF-standpunt bezien raakte dc ontwikkeling eveneens in
een stroomversnelling. De fabriek voer er wel bij dat sinds 1924
zoveel groeperingen de radio hadden ontdekt en voor de micro
foon wilden komen. En dat dc markt voor radio-ontvangtoestellen openbrak. De directeur van de nsf Dubois vond dat alles
naar wens ging, in dc richting van één nationale en neutrale om/ roep. Toch liepen de belangen van fabriek en hdo als omroep
niet meer parallel. ’Omroepsccretaris’ Vogt voelde steeds dui| delijkcr dc nadelen van ’sectarische’ groepen die via de nsf tegen
betaling zendtijd verwierven: ten kos te Va ir de hdo uiteraard.
Vogt wilde véél amusement bieden en zag in dat ïïy "moest oppassen voor gastsprekers die op politiek-maatschappclijk en
vooral op godsdienstig gebied aanstoot konden geven. In fe
bruari 1925 was de twee-eenheid die de nsf en de hdo voor de
buitenwereld vormden aan het verzwakken. Vogt was erop be
dacht niet meer dan één katholieke radiovereniging in Hilver
sum toegang te geven, nu de NCRV een vaste omroepavond had
veroverd. Als bij dc katholieken meer gegadigden actief wer
den, moesten ze zich maar verstaan met degene die zich het eerst
had gemeld, met pastoor Perquin.

Dc actieve pastoor Perquin
ontwikkelde vele initiatieven voor
het uitdragen van dc katholieke
boodschap. Hij is 59jaar oud als hij
zich voor radio als medium voor
geloofsverkondiging begint te
interesseren.

Onverwacht optreden van pastoor Perquin uit Amsterdam

Pastoor LH. Perquin zorgde dus begin februari voor een ver
rassing. Hij was niet zojong meer: 59jaar. Hij was ingetreden in
de orde van de dominicanen of predikheren. Tussen 1891 en
1919 werkte hij te Schiedam en Rotterdam in de zielzorg. Dat
had hij gecombineerd met het censorschap over De Maasbode.
Die krant sympathiseerde met de zgn. integralisten: katholieken
die zich aanmatigden alléén en bij uitstek rechtzinnig in de leer
en trouw aan de paus te zijn. In 1919 volgde zijn benoeming tot
pastoor van de kerk in de Spuistraat in Amsterdam. Hij had zich
doen kennen als een dynamische figuur, een goed organisator en
een behoorlijk spreker. In de Amsterdamse binnenstadparochie
kon hij zijn energie niet kwijt. In 1921 had hij reeds een katho
liek advertentieblad dat gratis in Amsterdam city werd ver
spreid omgevormd tot De Bazuin: een blad met een oplage van
20.000, dat de katholieken wilde stimuleren zich tegen kritiek
van buitenstaanders te verdedigen. Geloofsverdediging, ge
loofsverkondiging en theologische meningsvorming was het
doel van Perquins Bazuin. In het verlengde van deze doelstellin
gen lag de in 1924 door hem georganiseerde reeks conferenties
voor niet-katholieken. Vanuit die drang tot getuigenis greep hij
naar het middel van de radio.12 Pastoor Perquin was een typi
sche vertegenwoordiger van het apostolaatsideaal, dat in de jaren twintig zo’n opgang maakte. Een gedrevene, die zijn zaken
bij voorkeur zelf regelde. Hij was niet lang van stof, hij zei alleen
wat hij kwijt wilde, was vaak ongeduldig, geen gemakkelijk
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man. Hij kon anderen opjagen en schrok er niet voor terug te
genstrevers drastisch te typeren, vooral als hij pressie uitoe
fende. Als het hem uitkwam, minimaliseerde hij de betekenis
van andermans werk.
Hoe Perquin zich in de loop van 1924 voor radio is gaan intcresscicn. kan niet precies worden aangegeven. In ieder geval wist
iij geld bijeen te krijgen, misschien van of via L. Brenninkmeijer aan wie Perquin eind december 1921 het penningmees
terschap van De Bazuin had aangeboden. De bisschep van
Haarlem vond het goed dat hij op 1 februari 1925 een katholieke
radiovereniging startte onder de naam van Katholieke Draadooze Omroep (kdo). President Perquin had als medebestuurc eis rond zich verzameld: C.H. Twaalfhoven als penningmees
ter, Jos. J A. Heymeyer van de Verenigde Jute- en Cocos-fa'nieken in Amsterdam als secretaris, A.J.J.M. Niemer als tech
nisch adviseur en M.J. van den Biggelaar, publicist, die Perquin
v an De Maasbode kende. De bedoeling van de kdo was voor heel
atholiek Nederland radioprogramma ’s te brengen en ervoor te
zorgen dat het omgeroepene op het gebied van godsdienst, we
tenschap, kunst en ontspanning in den meest uitgebreiden zin,
in overeenstemming is met de katholieke geloofs- en zeden
eer . Een volledig programma dus, geen beperking tot gods
dienstige uitzendingen. De ’klankkamer’ zou in Amsterdam en
wel in de pastorie aan Spuistraat 12 worden gevestigd.
4 februari 1925, twee dagen nadat Verhaar voor pc bij de
minister was geweest om over het radiovraagstuk te spreken,
verscheen in het Amsterdamse katholieke dagblad De Tijd een
advertentie van Perquin waarin hij zijn initiatief bekendmaakte.
Hij riep iedereen die geïnteresseerd was of hem wilde steunen op
om te reageren. Verrassing en verbazing alom. Van Koeverden
vond het een lelijke streep door zijn rekening. Kapelaan Goossens uit Hilversum, lid van de radiocom missie van PC, hoorde in
iet kantoor van de nsf dat de Amsterdamse pastoor niet meer
dan een optie had en dat het hoogst onwaarschijnlijk werd ge
acht dat de regering aan twee katholieke radioverenigingen een
concessie zou geven. Goossens vroeg Van Koeverden wat er nu
moest gebeuren; ter informatie gaf hij door dat de Hilversumse
j zender nog vrij was op de maandag-, dinsdag- zaterdagavon. en en gedeeltelijk op de vrijdagavonden. De NSF-condities bij
jaarcontract waren honderd gulden per avond en als de uitzen<- ing van elders moest plaatsvinden kwam er ƒ45,— bij. Verhaar,
aan wie het bericht in De Tijd was ontgaan, voelde zich het
meest op zijn tenen getrapt en luisterde graag naar Amsterc amse geestelijken die wisten te vertellen dat Perquin bij de kat loliekc radioamateurs in de hoofdstad eigenlijk heel weinig
sympathie had. Wat Perquin wilde was in hun ogen ’maniaken-werk en hokjes-zetten’. Waarom toch een aparte katholieke
ra io-omroep? Zijn de andersdenkenden in ons land dan zoo
veel onverdraagzamer of zijn onze katholieke landgenooten
misschien meer bescheiden en bedeesd dan noodig is, dat ze ner
gens invloed kunnen uitoefenen, behalve in hun eigen krin
getjes? Mijns inziens [aldus een Amsterdamse kapelaan die door
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pastoor Van Noort naar Verhaar was verwezen] is de beste op
lossing, dat wij in Hilversum invloed zien te krijgen en te be
houden.’13 Kennelijk versterkte de geringe sympathie die som
mige Amsterdamse seculiere-geestelijken voor de dominicaner
pater koesterden het standpunt dat men zich moest hoeden voor
sectarisme . Dat laatste woord was een toen vaak gebruikte
term en verwijst behalve naar automatische reactie op wat de
protestanten ondernamen ook naar de vrees voor wederople
ving van integralistische vormen en houdingen. De Haarlemse
bisschop Gallier, die Perquin toestemming voor zijn radioacti
viteiten had verleend, was niet geheel vrij van integralistische
smetten. Zou Perquins censorschap bij De Maasbode bij Amster
damse pastoors als Van Noort hem al of niet terecht in een be
paalde hoek hebben gestopt? Perquins start verliep niet gemak
kelijk; hij kreeg in de volgende maanden heel wat te verwerken.
Zelf stond hij op punt van beginnen, maar hij moest wachten
omdat vanuit pc een gecoördineerd radiobeleid werd ontwik
keld. En dat was het werk van de jongere Van Koeverden en
gebeurde onder toezicht van het hele episcopaat. Daarnaast was
er nog de krachtige poging van de katholieke notaris Luykx om
de bestaande hdo te handhaven en neutraal te houden. Dus hele
maal geen katholieke omroep, omdat er evenmin een protes
tantse of socialistische mocht komen.
Moeizaam gesprek tussen de radiocommissie van i»c en Perquin

Op 8 en 9 februari 1925 brachten Verhaar en Van Koeverden een
bezoek aan pastoor Perquin.14 Het gesprek in de Amsterdamse
pastorie verliep niet goed. Van Koeverden hield zich betrekke
lijk afzijdig en liet Verhaar het woord doen. Dat was begrijpelijk
want Verhaar was voorzitter van de radiocommissie en had en
kele dagen tevoren met minister Van Swaaij gesproken. Tussen
Verhaar en Perquin klikte het echter niet. De Warmondse seminariehoogleraar moet ervan zijn uitgegaan dat pastoor Perquin
zich achter pc (Petrus Canisius) zou scharen. Maar dat be
schouwde Perquin als een terugtreden zijnerzijds: hij vroeg bits
wat de radiocommissie van pc dan tot stand had gebracht. Ver
haar kon geen concrete resultaten noemen. Perquin consta
teerde sarcastisch dat de heren maanden bezig waren en hij
slechts een paar weken, maar dat hij desalniettemin geld had en
over een zendavond kon beschikken. Hij wilde zijn actie niet
stopzetten en alleen samen werken met pc als dat zin had. Ver
haar vond na het gesprek dat Perquin verschrikkelijk had zitten
bluffen en alleen maar was geschrokken van de mededeling dat
Verhaar namens PC met de minister was gaan praten. Hij vroeg
zich af of Van Koeverden niet naar de provinciaal van de domi
nicanen moest gaan en ook de minister zou schrijven. Perquin
mocht geen vergunning krijgen en diende verwezen te worden
naar de radiocommissie van pc. Verhaar voegde eraan toe: 'Dan
zal Perquin wel een toontje lager zingen. Wat dunkt U? Aengenent [een vooraanstaand hoogleraar van het groot seminarie
Warmond] sprak mgr. [de bisschop]. Die vond de actie van pc
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uitstekend, maar wilde toch de goedkeuring, aan P. [Perquin]
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gegeven, niet terugnemen. Wat te begrijpen is.’ Verhaar was er
dus wel op uit om Perquin uit te schakelen.
Wat Verhaar niet wist was dat Van Koeverden, na hem naarde
trein te hebben gebracht, terug was gegaan naar de pastorie aan
de Spuistraat. De heren constateerden in een kort zakelijk ge
sprek dat hun aanpak geheel verschillend was geweest: Petrus
Canisius met een organisatorisch bestel en Perquin met de voor
bereiding van een radio-uitzending.15 In dat gesprek onder vier
ogen is de basis gelegd voor een gezamenlijke weg. Het resultaat
daarvan was dat de diplomatieke Van Koeverden althans in 1925
het katholiek radiobeleid voerde en dat de doe-man Perquin on
geduldig wachtte tot hij kon beginnen.
Verhaar verdween snel naar de achtergrond. Hij barstte van er
gernis toen hij een op 10 februari 1925 gedateerde, laconieke
brief ontving waarin Perquin schreef: 'Daar wij bij ons onder
houd tot vergelijk zijn gekomen en een overeenkomst van
ideeën ons heeft geleid tot samenwerking, is het mij een genoe
gen U te kunnen mededeelen, dat ik namens de Vereeniging
kdo (Katholieke Draadlooze Omroep) gevestigd te Amsterdam
en bedoeld als organisatie om geheel Katholiek Nederland te
vereenigen tot instandhouding van den Katholieken Omroep U
kan machtigen om met ze den minister van Waterstaat te onder
handelen over de toestemming tot het mogen in gebruik hebben
van een uitzending, welke door middel van de nv de Nederl.
Seintoestellenfabriek te I lilversum, eens per week, op bepaal
den avond zal plaats hebben. Wij verzoeken U deze toestem
ming te willen vragen aan den minister ten name van onze Ver
eeniging en van mij als president, ten einde als zoodanig het
contract met de nsf te kunnen onderteekenen. ’ Verhaar, diejuist
Perquin opzij wilde rangeren, was ontzet: 'Ik mag van hem de
vergunning vragen aan den Minister voor kdo. Ik word door
den Amsterdamschen club daartoe gemachtigd, ’t Is verregaand.’
Eerst wilde Verhaar talmen maar twee dagen later, in de och
tend van 12 februari, stuurde hij de door Perquin bedoelde brief
weg. Hij hoorde overigens die dag van een pastoor dat Perquin
ook naar de minister ging. ’Zooals ge ziet... een unfaire wijze
van handelen,’ merkte Verhaar op.16 Dat Perquin vanuit andere
hoek acuut bedreigd werd door het optreden van de Hilversumse notaris Luykx, die de steun van de aartsbisschop had,
wist of realiseerde Verhaar zich niet.

Samenwerking tussen Van Koeverden en Perqnin
Perqnin en Van Koeverden waren overeengekomen elkaar op
de hoogte te houden en samen te werken. Op 15 februari 1925
antwoordde de Amsterdamse pastoor op een brief uit Culemborg, waarin om de statuten van de kdo werd gevraagd. Per
quin gaf aan dat de sprekers voor de radio onder bisschoppelijke
censuur zouden staan en dat slechts door de rk Staatspartij poli
tiek mocht worden bedreven. Tussendoor onderstreepte hij
nog eens dat het radiowerk alleen maar kon worden gedaan

32

door mensen die in Amsterdam woonden. En wat drukdoenerig: ’De menschen die hier de zorgen op zich nemen zijn prima
prima, ’t Wordt een groote soesa. Wat talmt die minister toch.
Een goeje man maar slap.’ Drie dagen later schreef Perquin op
nieuw aan Van Koeverden over de statuten en luchtte hij zijn
gemoed: 'Ópschieten is de boodschap, want vooreerst moet het
geschrijf in de bladen ophouden en vervolgens krijg ik last met
de nsf die niet in aeternum een avond voor mij reserveert.’ Van
Koeverden mocht er verzekerd van zijn ’dat er aan onze kant
niet het minste bezwaar is voor U om de zaak te regelen, zooals
U het gaarne zou zien... Wat een gesukkel toch met den minis
ter. Wat houdt die man toch tegen om zijn toestemming maar
uit te stellen? Hij kan er nu toch niet meer buiten om ons toe
stemming te geven, nu wij het eens geworden zijn, en hij ook
den christelijken het recht heeft gegeven om Hilversum te ge
bruiken. Hij lijkt mij een beste man maar iemand die totaal on
der zijn ambtenaren zit.’
Binnen tien dagen was Verhaar door de bocht gegaan, want op
20 februari vertrouwde hij Van Koeverden toe dat hem het beste
leek op basis van een 'uitgewerkt en nauwkeurig omschreven plan’
met Perquin samen te werken. Inmiddels was afgesproken dat
pc twee leden zou aan wijzen voor de programmacommissie van
de KDO. Tenslotte — 'omdat tusschen Pastoor Perquin en mij een
minder gunstige atmosfeer hangt’ - vroeg hij Van Koeverden
dat plan te maken. Daarna zou Verhaar wel met Perquin naar de
minister gaan: ’ We zouden seinvergunning kunnen vragen voor
kdo, waarvan Pastoor Perquin voorzitter is. In dat geval be
hoeft die seinvergunning niet op naam van Perquin te staan.’
Verhaars commissieleden hadden geen bezwaar. Kapelaan
Goossens constateerde dat ’het bondgenootschap met Pater
Perquin nauwer is geworden’ en de Nijmeegse natuurkundeleraar pater Kramers van de kwr herhaalde natuurlijk dat de zen
der in Nijmegen moest komen. De technische deskundige van
de radiocommissie vond dat pc en de kdo nu dienden samen te
werken, tenminste voor een jaar. In die periode moesten allerlei
katholieke radioverenigingen in den lande tot één groot samen
werkingsverband worden uitgebouwd, met als einddoel een ei
gen zender.17
Zaterdagavond 21 februari 1925 zagen de lezers van De Tijd dat
alweer een andere instantie zich bereid verklaarde coördinerend
op te treden voor de katholieke radioverenigingen die zich
overal aandienden. Dat was het centraal bureau van de Katho
lieke Sociale Actie (ksa) in Leiden, dat zich ook al inspande ten
gunste van katholieke lectuurvoorziening, ’goede’ films e.a.
Dat zinde Perquin natuurlijk niet en inspireerde tot een berichtje
’van bevoegde zijde’ dat zich ’te Amsterdam geconstitueerd
heeft een consortium, dat onder goedkeuring van den Bisschop
(van Haarlem) genoemde zaak reeds heeft ter hand genomen.
Beslag is gelegd op een zendavond iedere week bij de hdo van
de nsf. De uitzendkamer komt te Amsterdam.’
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BINNENLAND.
NED. R. K. RADIO-VEREENIGING.
Het Centraal Bureau der K. S. A. te Leiden
(Steenschuur 17) meent niet langer te mogen
weerstaan aan den van vele zijden uitgeoefenden drang, en het initiatief te moeten nemen
tot oprichting eener Katholieke Radio-Vereeniglng. Naar schatting zijn er in Nederland
reeds ruim 20.000 radio-luisteraars, en het bleek
dat ook in België de uitzendingen b.v. van de
H. D. C. te Hilversum aandaebtig worden ge
volgd. Verleden week hebben duizenden, ook
Katholieken, geluisterd naar de rede van dr. v.
Hoogenhuyze over Carlyfe. en verleden Zondag
hebben een zeker niet geringer aantal den kerk
dienst in de Hervormde kerk van Hilversum,
mét de preek van ds. van Leeuwen, afgeluis
terd. Dat is niet te voorkomen. Doch het lijkt
gewenscht, dat ook de Katholieken over eene
combinatie kunnen beschikken, welke ook ka
tholieke sprekers aan het woord doet komen
en katholieke kerkmuziek enz. ten gehoore doet
brengen. Waartoe een geslaagde poging tot
vereeniging van alle katholieke luisteraars in
de toekomst nog zal kunnen leiden, is nog niet
te voorzien; doch het schijnt een terrein van
ongekende mogelijkheden te openen.
Naar het schijnt, zijn hier en daar reeds
plaatselijke pogingen gedaan tot oprichting
eener R. K. Radio-Vereeniging, en wellicht is
reeds elders een of ander initiatief genomen,
hetwelk tot heden onbekend bleef. Niet om de
zen mannen in de wielen te rijden, maar in de
overtuiging, dat alleen eene algeheele concen
tratie van onze krachten tot een bevredigend
resultaat kan leiden, tracht bet Centraal Bureau
der K. S. A. tot eene volkomen samenwerking
te geraken. Het roept daarom alle radio-vriehden op, om, door toezending van hun naam
kaartje te getuigen van hunne instemming, en
noodigt degenen die wellicht reeds iets deden
voor het tot stand komen eener R. K. RadioVereeniging, uit, daarvan kennis te willen ge
ven, opdat door overleg eene zoo uitgebreid
mogelijke organisatie worde opgericht. Dat is
absolute voorwaarde voor het verkrijgen van
eene vereeniging, welke b.v. met de Christelijke
kan wedijveren. Degenen, die het Centraal Bu
reau tot dit initiatief bewogen, wezen erop, wat
wij katholieken, te hooren en te genieten kun
nen geven aan de duizenden luisteraars, b.v.
op het gebied van kerkelijke kunst, door optre
den van zoo véle onzer uitmuntende sprekers,
enz.
Opdat de ondernomen formatie een snel ver
loop kunne hebben, wordt men verzocht spoe
dig eventueele instemming te betuigen aan het
adres van het Centraal Bureau.
Wij vernemen, dat Dinsdagavond te half ne
gen in het Str- Dominicus Patronaat te Amster
dam een constitueerende vergadering van een
R. K. Radioverecniging zal plaats hebben.
Te ’s-Gravenhage is een dergelijke organisa
tie reeds opgericht.
Wij kunnen van bevoegde züde mededeelen.
dat zich te Amsterdam geconstitueerd heeft
een consortium, dat onder goedkeuring van
den BIsschoD genoemde zaak reeds heeft ter
hand genomen. Beslag Is gelegd oo een zend
avond Iedere week bil de H(llvcrsumsche)
D(raadlooze) O(mroep) van de Nederlandschc
selntoestellenfabrlek.
De uitzendkamer komt te Amsterdam.

De Tijd, 21.2.1925.

Eerste uitzendkamcr van de kro, in
het patronaatsgebouw van de
Dominicusparochic, Herengracht
46 te Amsterdam.

Tegenacties van notaris Luykx
De Hilversumse notaris Luykx, overtuigd voorstander van een
algemene en neutrale omroep, raakte verontrust door de berich
ten over een katholieke omroep en begreep niet dat de nsf het zo
ver had laten komen. Hij deed een tegenaanval en probeerde te
redden wat er te redden viel, vanuit zijn afkeer van sektarisme.
Hij schreef minister Van Swaaij dat Perquin voorlopig geen
zendvergunning diende te krijgen. Van die stap bracht hij de
Amsterdamse pastoor op de hoogte. Perquin weigerde tegen
over Luykx zijn activiteiten te staken. Hij wilde dat pas doen
wanneer Luykx het voor elkaar zou krijgen dat de protestanten
hun uitzendingen staakten. Zoiets zou natuurlijk niet gebeuren.
Perquin accepteerde na een bezoek van Luykx haastig het lo
pende aanbod van de nsf voor een zendavond en ging vervol
gens naar Den Haag om de minister persoonlijk te vragen hem
een zendvergunning te verlenen. Van Swaaij antwoordde dat hij
de katholieken niet kon weigeren wat hij de protestanten had
toegestaan, maar dat hij van Luykx een brief had ontvangen
waaruit was gebleken dat de aartsbisschop van Utrecht niet ge
porteerd was voor een katholieke radio zoals Perquin beoogde.
Wat nu? Luykx veronderstelde dat hij door de aartsbisschop
werd gesteund en zou op 'i'j februari naar de minister gaan om te
pleiten voor een algemene omroep. Perquin, met op de achter
grond de bisschop van Haarlem, wilde over de radio de stem
van de katholieken laten klinken en uitdrukkelijk propaganda
voeren.
Notaris Luykx probeerde eveneens bij de nsf de ontwikkeling
stop te zetten. Hij vroeg Dubois hoe het mogelijk was dat deze
hem eerst te hulp had geroepen om de Hilversumse zender ’neu34

traal te houden en tegelijkertijd zendtijd aan de NCRV wilde ver
huren. En nu weer de kdo v4in pastoor Perquin. Dubois gaf toe
dat het vreemd was, maar dat tijdens zijn afwezigheid de onder
directeur dit had geregeld en zich had laten leiden door de
groote som, welkejaarlijks voor het gebruik van den zender
ontvangen zou worden’. Voor hij op 27 februari met de minister
ging praten, wilde Luykx een verklaring van de nsf hebben dat
de fabriek haar zender 'behoudens de betreurde loopende ver
plichtingen aan geen enkele andere combinatie van welke rich
ting ook, in gebruik zal afstaan dan aan de hdo’. Dat was nogal
wat en betekende dat de nsf ook het contract met de ncrv na 25
oktober 1925 niet zou verlengen. Luykx wilde bovendien voor
stellen de hdo zo spoedig mogelijk te vervangen door een Na
tionale Omroep-Maatschappij (nom) waarvan de uitzendprogramma’s uiteraard neutraal dienden te zijn.
Luykx vond dat nog niet genoeg want hij vroeg tegelijkertijd
van aartsbisschop Van de Wetering de verklaring 'dat eene Ka
tholieke radio-uitzending vooralsnog niet de sympathie van
Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid kan wegdragen’. Echter,
als de aartsbisschop zo ver niet wilde gaan, dan zou de notaris
zich daarbij neerleggen.18
Een en ander betekende dat eind februari 1925 Perquin wel op
weg was om zijn doel te bereiken, maar dat hij ernstig werd
bedreigd door krachten vanuit het aartsbisdom, die geporteerd
waren voor een algemene en neutrale omroep in Hilversum, een
opstelling die bij de ambtenaren in Den Haag op een welwil
lende ontvangst kon rekenen.
Zonder de gevraagde verklaringen van de nsf en van de aarts
bisschop zat Luykx bij minister Van Swaaij. De minister was
niet van plan op korte termijn een nationale staatsomroep in het
leven te roepen. De regering zag ’de broadcasting' alleen in ver
band met de wettelijke regeling van de telegraaf en het telefoon
verkeer Tenzij werd gehandeld in strijd met de openbare orde
en de goede zeden, moest iedereen vrij zijn over de radio zijn
mening te verkondigen, net als met behulp van de drukpers of
de draadloze telefoon. Alleen de aard van het medium radio
bracht met zich mee dat de ene omroep de andere niet mocht
storen, waaruit volgt dat slechts aan ’groote groepen’ vergun
ning kon worden gegeven. Tot die groepen — meldde Luykx —
kan men rekenen: de katholieken, protestanten, socialisten en
’óók degenen, die uitsluitend een kleurloozen amusements-omroep (om het zoo uit te drukken) wenschen’.
Ook kapelaan Goossens, iemand die dichter bij Luykx en Du
bois dan bij Van Koeverden en Perquin stond, constateerde tot
zijn spijt dat de minister geen strikt neutrale omroep nastreefde.
Was de ncrv maar te bewerken om Hilversum neutraal te hou
den. Wanneer dat niet lukte, zou Perquin natuurlijk met iets
dergelijks komen en de socialisten in zijn kielzog meetrekken.
Goossens verzekerde mgr. Van de Wetering dat Luykx en hij
zelf in de richting van een algemene, neutrale omroep wilden
blijven ijveren.19
Wel of geen zuilen? Wel of geen aangescherpte geloofs- en ideo35
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logische propaganda? Katholiek triomfalisme met een v eugje
achtergebleven integralisme? Hoe het zou uitvallen was om
streeks 1 maart 1925 niet te vóórspellen. Minister Van Swaay
helde over naar een toekomstig verzuild bestel, maar zijn am
tenaren en de pit niet. Hij wilde het geloop aan zijn deur niet
langer hebben en bepaalde dat radioaangelegenheden voortaan
aan de commissie-Hofker voorgelegd moesten worden. JHofker maakte deel uit van het hoofdbestuur van de ptt en was
uiteraard geporteerd voor één kleurloze omroep. In die kringen
dacht men dat voor zo’n nationale omroep de oplossing gevon
den kon worden in een commissie van vertegenwoordigers uit
de kring van radiohandelaren of-fabrikanten, van luisteraars en
vertegenwoordigers van culturele belangen (volksuniversitei
ten evengoed als kerkgenootschappen), die het programma
vaststelde en bewaakte. Vervolgens ontstond in deze e PTT
kring de onofficiële commissie-Posthuma, die enkele maan en
later een belangrijke rol zou spelen.

In 1926 verzorgt ook de ncrv
godsdienstige uitzendingen vanuit
kerken in het land. Radiouitzending vanuit de Noordcrkcrk
in Groningen, met grote hoorn
voor geluidsopname op de
preekstoel.

Perquin intensiveert zijn acties

Voor Perquin leek de situatie eind februari 1925 uiterst gevaar
lijk te zijn. Hij zag allerlei radioverenigingen die zich aandien
den als reactie op zijn advertentie van 4 februari in De Tijd. Die
radioverenigingen telden veel amateurs, voor wie Perquin niet
anders dan een eigengereide pastoor was, zonder veel verstand
van radio. Bovendien werd hij van overdreven apostolaat ver
dacht en tegengewerkt door voorstanders van een algemene
omroep, een oplossing waarvoor zelfs de aartsbisschop scheen
te voelen. Perquin had in die dagen niets anders dan de kracht
van zijn eigen persoonlijkheid en het prille bondgenootschap
met dr. Van Koeverden, seminarieleraar en deel uitmakend van
de apologetisch-propagandistische elite in klerikaal Nederland.
Overigens was deze laatste op dat moment nog niet voor hon
derd procent ervan overtuigd dat er een katholieke omroep
moest komen zoals die Perquin voor ogen stond. Pastoor Per
quin stond niet sterk, want hij had de radiocommissie van PC
met Verhaar en Goossens tegen zich in het harnas gejaagd. Per
quin deed de volgende weken althans zijn uiterste best om op
goede voet te blijven met Van Koeverden: hij stimuleerde hem
om in te grijpen. Zelf ging Perquin overal praten en schreef hij
iedereen aan om te betogen dat men eenvoudigweg moest be
ginnen, want hij kon zijn optie bij de nsf in een contract omzet
ten zodra de aartsbisschop zijn aanvraag voor een zendvergun
ning bij de minister ondersteunde. Hij ging bepaald niet zacht
zinnig te werk en schrok er niet voor terug om de NSF-directie
voor te stellen als een gezelschap dat door de vrijmetselarij werd
beheerst en dus gevaarlijk antikatholiek was. De nsf kon een
voudig niet neutraal zijn, vond Perquin. Hij stelde Luykx voor
als agent van Dubois: ze zouden elkaar dagelijks spreken en Dubois betaalde de reizen van de notaris. Perquin verzekerde ieder
een dat de dominees’ toch zouden doorgaan: als ze verbannen
werden uit Hilversum, dan op de zender te Bloemendaal, Hij
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waarschuwde dat de sdap mogelijk niet Vaz Dias een eigen zen
der zou bemachtigen, en wel de zender op de Amsterdamse ef
fectenbeurs waarmee ze heel Nederland kon bestrijken. Hij sug
gereerde antikatholieke samenzweringen, stelde de Maatschap
pij tot Nut van ’t Algemeen in een antipapistisch daglicht en
bespeelde uiteraard het antisocialistisch klavier. Pastoor Per
quin vertoonde af en toe een staat van opgewondenheid en deed
vaak verongelijkt: verschijnselen die passen bij een autoritaire
persoonlijkheid in moeilijkheden.
Het voornaamste dat Perquin wist te bereiken was dat notaris
Luykx - zijn gevaarlijkste tegenstander - geen gehoor kreeg bij
mgr. Gallier, de bisschop van Haarlem, en dat aartsbisschop
mgr. Van dc Wetering zijn standpunt herzag en Van Koeverden
vroeg om een advies te schrijven voor dc regeling van de radiokwestie. Dat gebeurde na een gesprek bij mgr. Van de Wetering
waaraan Luykx en Perquin en zelfs Dubois deelnamen. Na dat
gesprek vatte Perquin nog cens schriftelijk samen:2" 'Ik stel U
dus voor, Monseigneur, want wij moeten op alles voorbereid
zijn, het volgende. Wij hebben de nsf vast met contract. Wij
kunnen gaan zenden, mits wij toestemming van den minister
hebben. Die toestemming krijgen wij als U mij zegt of schrijft,
dat U het goedvindt. Welnu laten wij ons, om op alle eventueele
dingen voorbereid te zijn, die toestemming verzekeren. Wij
verplichten ons en ook Petrus Canisius daarvan geen gebruik te
maken voor U het ons zegt. Wij zijn dan in alle omstandigheden
safe en kunnen onzen tijd afwachten en beginnen als wij willen
en u het oogenblik gekozen acht.’
Voor het eind van dc maand maart kreeg Perquin uit Den Haag
te horen dat geen afzonderlijke toestemming van de minister
meer vereist was. Een contract met de nsf was voldoende. De
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pastoor had toen kunnen beginnen, ware het niet dat hij zou
wachten op groen licht van de Maliebaan Aartsbisschop Van de
Wetering had weliswaar aan minister Van Swaaij geschreven
dat Perquins initiatief zijn steun had, maar eveneens de eerste
stap gezet voor een gecoördineerd bisschoppelijk beleid in radiozaken.21
Op 12 maart consulteerde mgr. Van de Wetering de andere bis
schoppen. Hij ging feitelijk uit van het advies dat Ru ijs en Van
Swaaij zes weken tevoren aan Verhaar en Van Koeverden had
den gegeven: richt een grote organisatie op, anders is er geen
kans toegang tot de microfoon te krijgen. Van de Wetering
maakte zich tot de spreekbuis van Van Koeverden en Perquin
door op te roepen tot actie op korte termijn, ’want het is zeker
dat de Katholieken, willen zij op het Radio-Terrein iets te zeg
gen hebben in den Hilversumschen omroep of van de regeering
een eigen uitzend-station verkrijgen, over een machtig lichaam
n.L den Bond van rk Radio Vereenigingen moeten beschikken’.
De andere bisschoppen hadden geen vertrouwen in deelneming
aan een neutrale omroep; ze wilden een eigen omroep en - ken
nelijk voor de veiligheid - katholieke vertegenwoordigers in het
programmacomité van een neutrale omroep ’om ergerlijke din
gen tegen te gaan’. Overigens schijnt de belangstelling in de
zuidelijke bisdommen niet bijster groot geweest te zijn.

l^a/i Koeverden aan het werk voor een katholieke omroep

Jhr. Ch.J.M. Ruijsdc
Becrcnbrouck

Inmiddels was Van Koeverden al aan het werk voor Van de
Wetering. Zijn opdracht was open geformuleerd. Hij moest
zorgen voor een 'Bond van Roomsche Radio-vereenigingen’.
Het doel was ’indien mogelijk en wenschelijk een eigen zendsta
tion op te richten of een eigen omroep te organizeeren’. Van
Koeverden consulteerde de radiocommissie van pc en pater
Kramers van de Nijmeegse kwr. Eigenlijk geloofde niemand
meer in samenwerking met Hilversum, beter gezegd met de
hdo. Daarom tendeerde de mening van het begin af naar een
eigen om roep, en zelfs om naar een eigen zender te streven. Ver
haar en Goossens constateerden niet zonder enige bezorgdheid
dat nu de weg geheel vrij kwam voor pastoor Perquin.
Dubois hoorde van kapelaan Goossens ’dat de leiding voor de
Katholieke groep’ was overgegaan op Van Koeverden. Notaris
Luykx stond aan de zijlijn begreep Dubois, die al op 13 maart
contact zocht met de Culemborgse seminarieleraar. De nsf en
Dubois waren op dat moment bereid alles te doen om de katho
lieken mee te krijgen. Dubois probeerde in De Tijd mogelijke
misverstanden uit de wereld te helpen, zond documentatie over
de radio en Engeland naar Culemborg en schortte onderhandelingen met andere gegadigden op. Hij zegde toe voor katholie
ken onwelgevallige uitzendingen te verhinderen. Hij zag in dat
de katholieken de oplossing van het radiovraagstuk in handen
hadden. Bovendien werd de nsf, een commerciële onderne
ming, inderdaad bang dat Perquin op korte termijn wel eens
heel sterk kon komen te staan als de pastoor geld had voor een
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eigen zendinstallatie.22 Dubois moest echter afwachten wat de
aartsbisschop ging doen en zag daarna lijdelijk toe hoe de katho
lieken met de protestanten het werk van de commissie-Posthuma saboteerden.
Dr. Willem van Koeverden ging zorgvuldig te werk. Hij zette
zich niet dadelijk in voor Perquin, maar begon met een analyse
van de opvattingen van Luykx, de pleitbezorger voor een alge
mene en neutrale omroep. Enkele citaten uit een brief van Van
Koeverden aan Luykx tonen zijn gemoedelijke en tegelijk hel
dere betoogtrant: 'Zeker er is periculum in mora. Maar als ik
maar precies wist, hoe alles loopen moest. Ik heb nog niet een
helder idee: die weg moet het in. Wel zoo wat de richting. Ik
schaam mij daar niet voor, want ik geloof, dat de ministers in
heel Europa dat ook niet weten.’ Met een verwijzing naar de
moeilijkheden op het gebied van goede lectuurvoorziening,
bioscoop en film betwijfelde Van Koeverden of een grote amusementsomroep, en verder géén ’sectarisme in de lucht’, een be
reikbaar ideaal mocht heten. Zelfs al hadden de katholieken drie
plaatsen in een programmacommissie. Trouwens: zou alleen
het neutrale Hilversum een zendvergunning krijgen? Hoe staan
we tegenover de mogelijkheid van een heele of halve of driekwartsche SDAP-regeering: neem b.v. eens een zakenkabinet uit
de verschillende partijen met een minister van 'radio’ uit de
soap? Wij moeten al die mogelijkheden onder de oogen zien
voor we ons vastleggen, vooral nu we het heft in handen heb
ben.’23
In de tweede helft van maart 1925 neigde Van Koeverden steeds
/ meer naar een eigen omroep, misschien zelfs een eigen zender.
1 >at inzicht was gebaseerd op de overtuiging dat protestanten en
socialisten vast van plan waren de radio als medium te gebrui
ken. Daarmee stelde hij zich op het standpunt van pastoor Per
quin. Het betekende tevens dat de katholieke voorstanders van
een algemene en neutrale omroep het pleit verloren. Nu restte
Van Koeverden de taak om de achterban te organiseren. In de
kranten plaatste hij een oproep voor een vergadering van geïn
teresseerden om tot één sterke bond van katholieke radiovereni
gingen te komen. Die zou in april tot stand komen.

Van Koeverden houdt conimissie-Posthuma aan het lijntje — samen
werking met de ncrv

Als woordvoerder van de katholieken distantieerde Van Koe
verden zich van de nsf en van Dubois. Tegelijk won hij uitstel
bij de onofficiële commissie-Posthuma, het PTT-gezelschap dat
met meer kracht dan Dubois een neutrale omroepmaatschappij
nastreefde. Posthuma was een niet te onderschatten zwaarge
wicht: een ambitieus en ijdel man, die naam had gemaakt als
minister van landbouw, handel en nijverheid in de oorlog van
1914-1918. Destijds was hij bekend geworden om zijn aanpak
van de levensmiddelendistributie en nog meer vanwege de
slaande ruzies met zijn ambtgenoot van financiën voor het fo
rum van de Tweede Kamer.24 Posthuma zocht het aanvankelijk
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WOENSDAG 14 JANUARI X.IS uur
OMROEPAVOND VAN DE
NEDERL CHRISTELIJKE RADIO-VEREENIGING
uil te zenden door den zender van de Nederlandscbe
Selntoestellenlabr. te Hilversum. Golllengte 1050 M.
Medewerkenden:
De Zusters van de GereL Ziekenverpleging te
Amsterdam.
Zang.
De heer Mare. E. Bouwmeester. A’dam.
Orgel.
De heer D. Lüssehen. A’dam.
Fluit
Het programma luidt:
1. Inleiding door den heer J. W. van Heilsbergen.
2. Opcnlngszang.
J. lis. Y. v. d. Zee. Predikant Ie A’dam. (West).
Evangelisaticrede.
Pracludniin van J. S. Back. Orgel.
Zang.
7.

9.
10.
11.

PAUZE
Improvisatie. Mare. E. Bouwmeester. Orgel.
Rede door Ds. J. Jongelcen te Hilversum.
Zang.
fluit.
a. Abendlled. J. Rheinberger.
b. Larghetto. W. A. MozarL
Suite (iothlque. L. Bodllmann. Orgc.l
x Introdiiction choral.
b. Menuet (iothlque.
e. Prfere.
d. Toccata.

Eerste aankondiging van
NCRV-progrannna’s, in het tweede
nummer van het Christelijk
Tijdschrift voor Radio van 6.1.1925.

Antoinette van Dijk verzorgt voor
de hdo het kindcruurtjc.

H. Col ij n

in de vorm van een nationale omroep, met een raad van com
missarissen vanuit kerkelijke, politieke en culturele groeperin
gen. Hij nodigde Van Koeverden op 18 maart schriftelijk uit
voor een gesprek op 23 of 24 maart in Den Haag. Van Koever
den hield Posthuma aan het lijntje; hij wilde eerst overleggen
met de voorzitter van de ncrv, Van der Deure.
Een monsterverbond is in aantocht, verzuchtte kapelaan Goos
sens. De radio zou net als het onderwijs en de pers worden geor
ganiseerd. Een verzuild bestel ontstond inderdaad langs de
scheidslijn van deze antithese, de tegenstelling tussen de christelijken en de anderen. De politieke kracht van de coalitie zorgde
dat het zover kwam. De voorstanders van wat toen sektarische
omroepen en later het verzuild bestel zou heten, buitten allerlei
incidenten handig uit. Nu eens had men bezwaar tegen de Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen, een andere keer had een programmamaakster het gedaan, die in de kinderrubriek van de
Radio-Luistergids aan kinderen had gevraagd een * reusachtig dier
te noemen, waar wij van afstammen’. Het antwoord had moe
ten zijn: een baviaan. De katholieke Leidsche Courant schreef
verontwaardigd: 'Neutraal! En nog neutraler wasj.1. Maandag
het radio-uurtje voor de kinderen, waarin mej. Antoinette van
1 )ijk er haar verwondering over uitte, dat een der kinderen op de
bovengenoemde vraag had geantwoord: een olifant. De kinde
ren weten toch wel, aldus de neutrale dame, dat de mensch af
stamt van een aap, een baviaan.'
In feite was het mr. Van der Deure die toenadering zocht. Hij
had in de krant gelezen dat Van Koeverden een katholieke bond
van radioverenigingen organiseerde. De NCRV-voorzitter reisde
op 7 april naar Culemborg om ’s middags een oriënterend ge
sprek te hebben. Het gesprek verliep goed. Een week later kreeg
Perquin te horen: 'Ik geloof dat we met hem in zee kunnen
gaan. Van der Deure wist te vertellen dat hij met Colijn had
overlegd overeen bestel waarin protestanten, katholieken, soci
alisten en liberalen met overheidssubsidie konden uitzenden:
'Deze groepen zouden beschikking krijgen over den opbrengst
van de belasting, en wel naar verhouding van de Kamerzetels.’
De regering zou een belasting op de radiotoestellen invoeren en
van de geschatte opbrengst, ongeveer drie ton, konden de ka
tholieken honderdduizend gulden krijgen omdat ze een derde
deel van de bevolking uitmaakten. De redenering om naar rato
van het aantal kamerzetels zendtijd en kosten van de radio te
verdelen is jarenlang herhaald.

Comité voor den

rk

Radio-Omroep

Met die vooruitzichten in het achterhoofd maakte Van Koeverden zijn werk snel af: de oprichting van een Comité voor den rk
Radio-Omroep. De verschillende kleine radioclubs moesten
dan meedoen, pastoor Perquin evengoed als de hem slecht ge
zinde Haagse kring, de Nijmeegse kwr en als het kon ook
Luykx en Goossens. Haast was geboden omdat Van Koeverden
front wilde maken tegen Posthuma’s slagvaardig optreden. De
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Culemborgse leraar wilde dat het episcopaat de voorzitter van
het comité benoemde. Het cömité diende niet al te groot te zijn.
Natuurlijk hoorde er iemand van de Nijmeegse universiteit in,
en ook een vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke
Staatspartij, van Petrus Canisius als landelijke theologische ver
eniging en een of meer leden van de radiohonden. Dat was het
voorstel dat Van Koeverden aan de aartsbisschop deed op 20
april 1925. Ter toelichting schreef hij: ’Mct zulk een Commissie
staan we sterk als derde deel van de natie. Bovendien kunnen de
onderhandelingen met de andere groepen veiliger gevoerd wor
den door zulk een groep dan door één persoon. Het lijkt me het
beste, dat dit Comité een niet te beperkte opdracht moet krij
gen, want er moet met zooveel factoren rekening gehouden
worden, dat een beperkende opdracht bezwaarlijk is, en mis
schien de zaak dan buiten ons beslist wordt. Alleen zou dit wenschelijk zijn: de commissie moet trachten te bereiken, dat de
amusementsuitzendingen veilig door alle Roomsche huishou
dens gehoord kunnen worden.’
Daarmee had Van Koeverden nog niet expliciet gekozen voor
een eigen omroep of een eigen zendstation. Het was wel eens •
verwarrend in die weken dat hij de opties naar buiten open hield:
er kon nog gepraat worden in Hilversum om de programma’s
neutraal te houden; het was mogelijk om een eigen omroep te
stichten. In elk geval was en bleef Van Koeverden de sleutelfi
guur en de vertrouwensman van het episcopaat. Op 23 april
1925 hadden de besturen van de katholieke radioverenigingen
onder de leiding van Van Koeverden in Utrecht het besluit ge
nomen één bond op te richten. Het bestuur was samengesteld
uit vertegenwoordigers van de twee belangrijkste verenigingen:
M.J. van den Biggelaar uit Amsterdam werd voorzitter en
F.C.H. Mceuwscn, de redacteur van De Residentiebode, trad op
als secretaris. Van den Biggelaar, nauw verbonden met Perquins onderneming, wist toen al dat Van Koeverden er bij mi
nister Van Swaaij opnieuw voor had gepleit de katholieken een
eigen radiostation toe te staan ’en dan ons portie in de belasting
natuurlijk'. Van Koeverden werd eind april en in mei in die ge
dachte gesterkt door Ruijs de Beerenbrouck.
Colijn, Ruijs, Van der Deure en Van Koeverden winnen spiegelge
vecht van Posthuma
Posthuma en Dubois timmerden intussen aan concepten voor
een algemene en neutrale omroep, waarin vertrouwensmannen
uit de grotere groeperingen in het Nederlandse volk een of an
dere, toezicht houdende, rol konden spelen. En waarbij de mi
crofoon beschikbaar was voor ieder die dat wilde. Moeilijkhe
den te over, want hoe moesten die verschillende groepen van
Posthuma gemeenschappelijk overleggen? Van Koeverden liet
zich niet verleiden zich door de commissie-Posthuma te laten
binden. Toen hij werd uitgenodigd om op 5 mei te vergaderen
over een op te richten Nationale Omroep-Maatschappij (nom)
liet hij al vooraf weten dat hij zonder mandaat zou komen. Hij
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De RoomschsKatholieke
RadiosGids.
We ontvingen het -eerste nummer van den R. K.
Radio-Gids. het veertiendaagsch orgaan van den Bond
van R. K. Radio-vereenigingen en van den Katholie
ken Draadloozcn Omroep.
Dit orgaan maakt een uitstekenden indruk en ia én
wat uiterlijk én wat inhoud betreft, keurig verzorgd.
We roepen onze jongste collega een hartclijk wel
kom toe. We verheugen ons ten zeerste, dat ook in de
Roomsch-Katholieke kringen de actie voor een eigen
vereeniging en orgaan de overhand heeft gekregen.
Voor onze eigen vereeniging is de verschijning van
dit nieuwe blad en de constitueering der R. K. orga
nisatie eene versterking van positie. Immers, met ons
staan nu de Roomschen op het standpunt dat, evenals
op het terrein van school, zending en pers, eene nictneutrale radio-omroep gewenscht en noodzakelijk is.
En wat dit beteekent. wordt het sterkst beseft doo^
hen, die van nabij hebben meegemaakt met welke ge
voelens de oprichting onzer vereeniging. de eerste
niet-neutrale radio-vereeniging ter wereld, werd ge
constateerd.
Onzerzijds wordt gerekend op hartelijke samen
werking met den nieuwen Bond, met name wat be
treft de besprekingen betreffende den Nationalen Om
roep. Vreemd tegenover elkander staan doen we niet.
De eerste kennismakingen zijn reeds geschied. En deze
geven aanleiding tot de verwachting dat onze voor
spelling van eene hartelijke samenwerking geene mis
rekening zal wezen.
•Mr. v. d. D.
B. 2-5-1925.

Christelijk Tijdschrift voor Radio nr.
17(28.4.1925).

De Tijd, 10.5.1925.

Sticbttag
,,Katholieke Radio Onjroep’J.
Aan de Katholieken \an Nederland.
Niemand, op de hoogte san zun iud. zal
kunnen ontkennen, dat de radlo-uitzending <_■
groote toekomst tegemoet gaat en dat zij cec
lictor van betoekenls zal worden Ui het goda
dieasttg en cultureel leven. Ongedachte moge<ij*heden staan voor haar open en bet zat
wellicht niet lang meer duren of xlj neemt
het maatschappelijk leven een even vooraarw.
plaat* in ah de Fers.
"
Als wij. Katholieken, er groot op gaan e«<
terecht, ^eeds met onzen tijd mede te leve.t
als wij ons bovendien onze roeping bewas
zijn om naar best vermogen mede te werken
tot de verspreiding def christelijke Ideeën. ai»
wu bet woord van dea Meester -gaat en on
derwijst alle volkeren’ beschouwen als hes
eerst bevolen aan de Katholieke Kerk, dan
kan het niet ander* of wtj moeten het modem
middel der radio-uitzendlng mede benutten -ei
verspreiding ran onze ideeën od godsdleni’lj
wetenschappelijk en kunstgebied.
Dat de radlo-uirrendhtg slechts een mJddc
tot vermaak zou zijn Is toch niet houdbaat
meer en te denken dat *ü neutraal bestaan
baar Is. waar zulk een Invloed van baar kan
uitgaan. Is wel even kinderlijk naïef als de mo
gelijkheid
verondersteBen van een neutrale
school of een kleurlooae pers.
Op verHrtgen van hei Doorluchtig Episco
paat Is een Stichtmg m het leven geroepen
die, voor ons Katholieken het orgaan tal ztjr
om de R. K. Levensstroesrlng in al haar breed
te dbor middel van radlo-aitgendlng tot uitiru:
te brengen.

Dominicuskcrk aan het Spui te
Amsterdam.

wist dat Posthuma niet de minste opdracht van de regering had
en dat de nom beslist geen monopoliepositie zou krijgen. Als de
katholieken en protestanten, dus hun vertegenwoordigers Van
Koeverden en Van der Deure, wèl het avontuur met de commissie-Posthuma zouden aangaan, was het pleit bij voorbaat
verloren: de stemverhouding binnen die commissie zou twee
tegen vijf zijn.
Van Koeverden gaf voorrang aan de vorming van een sterke
katholieke organisatie, want die kon als het erop aankwam geen
vergunning worden geweigerd. In deze weken had hij intensief
contact met Van den Biggelaar, de voorzitter van de Katholieke
Radiohond. Tegelijkertijd werkte hij nauw samen met Van der
Deure, die op zijn beurt met Colijn het denkbeeld besprak om
vanwege de ongunstige stemverhouding in de commissie-Posthuma aan te sturen op aparte omroepen op basis van volkstel
ling of vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Met Van der
Deure sprak Van Koeverden begin juni 1925 af om via de pers te
gaan polemiseren: 'Op die manier kunnen we dingen zeggen,
die we bij dat kopje koffie en dat welgedane gezicht van Post
huma niet kunnen zeggen.’
In de zomer van 1925 vormden Colijn, Ruijs, Van der Denreen
Van Koeverden een hechte en effectieve alliantie. Posthuma
bood te weinig en daarom besloten de protestanten en katholie
ken te streven naar een gesubsidieerde nationale omroep,
waarin op federatieve basis het vrijzinnig-protestantse deel van
de bevolking, de 'rechtsche protestanten’ en de katholieken
zouden samenwerken. Daartoe diende een regeringscommissie
— een officiële — ingesteld te worden met Posthuma, Van Koe
verden en Van der Deure. Zo’n nieuwe commissie ’moest op
dracht krijgen om, rekening houdende met het bovenstaande, de
noodige ontwerpen te maken en voorstellen aan de regeering te
doen’.23
Dit klinkt wat naïef en tenminste overmoedig en was waar
schijnlijk door Van der Deure en Van Koeverden niet vooraf
besproken met Colijn en Ruijs. Posthuma wees de constructie
uiteraard af, want er was immers ook een groep ’die niets ge
looft’ en toch zijn radio mag hebben. Overigens wees Ruijs Van
Koeverden erop dat de hele zaak natuurlijk thuis hoorde op het
ministerie van waterstaat. Hij beloofde er minister Van Swaaij
over aan te spreken en intussen moesten Van Koeverden en Van
der Deure maar voet bij stuk houden: een evenredig aantal ver
tegenwoordigers in een nationale omroep èn een navenant deel
aan geld en zendtijd voor NCRV en kdo.26

Perquin wordt ongeduldig
Pastoor Perquin vond het allemaal te lang duren. Hij wilde we
ten of hij in september wel of niet kon beginnen. Dat er geen
nationale omroep zou komen, begreep hij wel. Eindjuni zorgde
hij voor opzienbarend nieuws: hij kon voor een spotprijs een
zender kopen die heel Nederland bestreek en de leverancier
zorgde voor de vergunning op de koop toe. Van Koeverden was
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in de wolken.27 Hij dacht de nsf in de tang te hebben: een hoge
prijs was er niet meer bij. Maar de vlieger ging niet op. Waarom
is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat de Engelse firma geen
schijn van kans kreeg bij waterstaat voor een zendvergunning.
De ambtenaren zullen geprofiteerd hebben van het aflossen van
de wacht: door de kabinetswisseling verdween Van Swaaij en
kwam Bongaerts, eveneens een katholiek.
Hoe was de situatie eind juli 1925? De commissie-Posthuma liep
vast omdat Van der Deure en Van Kocvcrden elke medewer
king weigerden als de raad van commissarissen voor de natio
nale omroep niet werd samengesteld naar de vaste maatstaf van
volkstelling of vertegenwoordiging in het parlement. Posthuma wilde op 23 juli tot een besluit en eindadvies komen. Van
Koeverden ging zelfs niet naar de vergadering maar telegra
feerde: ’Wij doen alleen mede als in statuten of elders vastgelegd, dat Raad van Commissarissen wordt samengesteld naar
vaste maatstaf hetzij Kamer hetzij volkstelling.’ Posthuma ver
wierp die eis en stuurde zijn ontwerp op 30 juli weg. Colijn en
Ruijs zorgden ervoor dat Posthuma’s stuk in de prullenmand
terechtkwam.
Anderen dachten dat dat wèl effect zou hebben. Notaris Luykx
en kapelaan Goossens drongen opnieuw aan op een neutrale en
nationale omroep, zonder uitzendingen die voor een of andere
volksgroep aanstotelijk waren. Dubois vond dat uitstekend. Hij
hoopte nog steeds op keurmerking van de hdo als nationale
om roep. Van Kocvcrden daarentegen adviseerde de aartsbis
schop dat nu Perquin groen licht gegeven moest worden om
zendtijd bij de nsf te huren en, eindelijk, echt te beginnen. Per
slot van rekening had de Amsterdamse pastoor al maanden te
voren een contract afgesloten en op verzoek van de aartsbis
schop alleen gewacht op de oriëntaties van Van Koeverden. De
laatste vond wel dat Perquin een gedelegeerde namens de bis—
schop van Haarlem toegewezen moest worden: zo’n lijntje kon
nooit kwaad.28 Voor het eind van augustus was dat geregeld; de
deken van Amsterdam, mgr. P. Stroomcr, werd 'gedelegeerde
in het bestuur of de commissie voor de Katholieke Radio’.
Perquin kon evenwel nog niet beginnen, want tot zijn verras
sing deed Dubois als directeur van de nsf net alsof op zeer korte
termijn de nationale omroep een feit zou zijn: resultaat van de
commissie-Posthuma. Zouden de ambtenaren van de ptt en
van het ministerie van waterstaat de zaak dan toch doordruk
ken? Onmiddellijk deden Van Koeverden en Van der Deure een
dringend beroep op de nieuwe minister om met de wensen van
'de beide rechtsche organisaties’ rekening te houden.29 Niet te
vergeefs.
Commissie-Ruijs de Beerenbrouck brengt ncr i en toekomstige kro in
comfortabele positie

Enkele weken daarna werd zonder blikken of blozen bij minis
teriële beschikking een commissie-Ruijs de Beerenbrouck inge
steld, met de opdracht: ’i) de vraag te overwegen welke taak de
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Mgr. P. Scroomer

Ch.J.M. Ruijs dc Beerenbrouck
(links)

Staat t.a.v. den radio-omroep (broadcasting) heeft te vervullen;
2) ter volledige regeling van het broadcasting vraagstuk, voorzoover de Staat daarbij betrokken is, de Regeering van advies te
dienen en terzake voorstellen te doen; 3) de tijdelijke maatrege
len aan te geven, welke noodig zullen zijn om, in afwachting
van de totstandkoming van de definitieve regeling, een radioomroep in Nederland te kunnen uitvoeren.’30 De instelling van
de commissic-Ruijs de Beerenbrouck was een brutale overwin
ning van rechts op links: de rechtsen hadden nu met zes tegen
vier de meerderheid. Bovendien wist Van der Deure zich tot
secretaris laten benoemen, waardoor hij het advies van de com
missie kon concipiëren.
Daarmee was Perquin evenwel nog niet aan het zenden. Wel
bood Vogt hem namens dc hdo zendtijd aan voor een misvie
ring maar de Amsterdamse pastoor vond dat de Hilversumse
heren ’de echte rk Radio' uit de ether hielden. De uitzendingen
bleven onder auspiciën van een commissie; zolang die het goed
vond mocht men verder. Een spreker, ja die mocht Perquin le
veren, maar voor het orkestje zou de hdo zorgen - tegen beta
ling. Een onmogelijke situatie, mopperde hij.

Regeling van het radio vraagstuk

Twee processen waren nu aan de gang. Het ene: de regeling van
het omroepvraagstuk; het andere: de kro begon uit te zenden.
Dat gebeurde in een periode dat op het Binnenhof de coalitie van
rechtse, confessionele partijen de toon aangaf. De vervanging
van Posthuma door Ruijs was een gevolg van de samenwerking
tussen arp en rksp. De katholieke elite was in een strijdbare
stemming. Ze vocht tegen links: tegen de anticonfessionele li44

beralen en tegen de kerk en maatschappij bedreigende socialis
ten. Bovendien bewees de Nacht van Kersten datzelfde najaar
1925 dat ook van uiterst rechtse protestantse kant de katholieken
met succes bestookt konden worden. Maar tegen de verdruk
king in vestigden en versterkten de katholieken hun positie in de
Nederlandse samenleving. Zo voelden zij dat. De regeling van
de onderwijskwestie, de stichting van een eigen universiteit en
de bloei van de katholieke pers bevorderden een stemming van
triomfalisme. Nog één nieuwe krachtsinspanning en de katho
lieken hadden het voor het zeggen.
De commissie-Ruijs was pas goed aan het werk nadat het kabinet-Colijn over de kwestie rond het gezantschap bij het Vaticaan was gevallen. Overigens beleefde Nederland daarna een
maandenlange formatieperiode. Dat Bongaerts geen krachtig
minister van waterstaat was, betekende niet veel voor het werk
van de commissie-Ruijs. Wél dat de ambtenaren vrij spel had
den: Colijn had al ten tijde van de formatie in juli 1925 voor
waterstaat ’een pootig man, met het oog op de tuchteloosheid
van het Departement’ verlangd.31 Misschien was het daarom
wel dat de commissie veiligheidshalve forse voorstellen over
woog. Met name Van der Deure en Perquin, die inmiddels lang
en breed met zijn kro was begonnen, pleitten in de
commissie-Ruijs voor drie zenders: voor katholieken, protes
tanten en voor ’de linkse groep’ elk één. Dat gebeurde in decem
ber 1925. Twee maanden later probeerden zij de zendtijd te ver
delen op basis van de politieke verhoudingen in de Tweede Ka
mer. Met zulke redeneringen kwam de HDO (de latere avro), die
de meeste luistervinken had aangetrokken, natuurlijk veel te
kort.
De voorzitter van de hdo, baron Tindal, voelde zich de grootste
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In oktober 1927 wordt de
NDO-zendcr- de Huizcr zender — in
gebruik genomen, een
gemeenschappelijk initiatief van
kro, ncrv

en NSF.

Minister van waterstaat M.C. E.
Bongaerts.

£

Zendmast van de ndo te Huizen,
opgesteld aan de rand van de
Zuiderzee, ten westen van de
Huizer haven.

verliezer en probeerde Ruijs op de gevoeligste confessionele
plek te raken. Hij wees op de toespraak van de sociaal-dcmoeraat Kleerckopcr, die op i mei 1926 de Engelse mijnwerkers
had toegesproken en had uitgeroepen dat de mijnen niet van de
eigenaars waren, maar van iedereen die het koud had. Dat
kwam er nu van wanneer iedere levensbeschouwelijke groep
over de radio kon zeggen wat men wilde. Dan was één nationale
omroep met een commissie van toezicht natuurlijk veel beter.
Van der Deure en Perquin stuurden het er toen op aan dat zo
spoedig mogelijk twee zenders beschikbaar zouden zijn, waar
van de kro en de NCRV er een voor hen samen zouden hebben.
Geen drie maar twee zenders: een rechtse en een linkse.
1 In juli 1926 kwam de commissie-Ruijs met een voorstel voor de
dag: een constructie van een naamloze vennootschap, de Natio
nale Draadlooze Omroep (ndo), die onder regeringstoezicht de
omroepverenigingen hun gang liet gaan. Uitgegaan werd van
de onwenselijkheid van een 'kleurloze omroep’ en van de moge
lijkheid 'dat iedere levensbeschouwing welke niet in strijd is met
’s Lands wetten, gelegenheid moet krijgen zich te uiten’. De
overheid zou ervoor waken dat gevoelens van andersdenkenden
niet werden gekwetst. Hoe fors de confessionelen doordrukten
bewijst de verdeling van het aandelenkapitaal: de vpro zou deel
nemen voor 12%, ncrv en kro elk met 25%, de hdo met slechts
13%, de vara met 20% en de Nederlandsche Vcreeniging voor
Radio-Telegrafie met 5%. Deze voorstellen van de commissie
1 zijn evenwel geen wet geworden.32
De regeling van het omroepvraagstuk werd een tamelijk moei
zame geschiedenis. De omroepverenigingen die sinds novem
ber 1925 aan het zenden waren, lagen er niet wakker van dat de
wettelijke regeling een kwestie van jaren bleek te zijn. Een
tweede zender kwam er inderdaad: in Huizen, op 22 oktober
1927. Die zender was bestemd voor de ncrv en de kro: een
voorschot op de Radiowet die op zich liet wachten. De ncrv en
kro hadden er in de twee en een halfjaar sinds de commissiePosthuma veel uitgesleept: een eigen zender en de helft van de
zendtijd. Op 12 mei 1928 volgde de Radiowet, die evenwel nog
veel openliet. Wel werd besloten tot oprichting van een Radioraad, die de regering van advies zou dienen. Eigenlijk was het
zelfs op dat moment nog niet geheel duidelijk of naar de voor
keur van de bewindslieden al dan niet een nationaal bestel zou
worden ingevoerd. Het Zendtijdbesluit van minister Reymcr
besliste in mei 1930 ten gunste van de zuilen. Tot grote woede
van de avro uiteraard. De vara daarentegen profiteerde er
enorm van omdat haar zendtijd van 8 tot 55 uur werd uitge
breid. De zendtijd werd opgedeeld en toegewezen aan de vier
grote, principieel gelijkberechtigde, omroeporganisaties.33 De
zendtijd was gevierendeeld. Daar lagen twee argumenten aan
ten grondslag: het ledental per omroep en de betekenis van elke
omroeporganisatie als vertegenwoordigster van een geestelijke
1 of maatschappelijke stroming. De uitkomst, elke organisatie
een kwart van de zendtijd, was aanvechtbaar als men er getallen
bijzette. Op dat moment waren de ledentallen van de avro
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180.000, van de kro 80.000 en van de NCRV en vara elk 70.000.
De politieke krachtsverhouding in de Tweede Kamer was: rksp
30%, SDAP 24%, arp 12%, CHU ii%, liberalen tezamen 15%.
En als men naar de vakbonden keek: 250.000 leden bij het nw,
130.000 bij het rk Werkliedenverbond en 70.000 bij het cnv.

Eerste uitzendingen van de

kro

De kro was inmiddels al enige tijd aan het zenden. Op zondag
morgen 4 oktober 1925 kon men van 10.25 tot tegen 12.00 uur
over de radio een hoogmis volgen vanuit Perquins Sint Dominicuskerk aan de Spuistraat. Het was Rozenkranszondag en
Perquin preekte over 'moeder Maria’. De hdo zorgde daarvoor
in de persoon van Willem Vogt met zijn technisch assistent R.
Visser. Vogt instrueerde zijn technische man als volgt: 'Aan de
kerk vraagje naar Pastoor Perkwien die weet er alles van. De
situatie is dezelfde als toen met Kroes in de Agneskerk (2 mi
cro’s) alleen is er een zwaar orgel.’
De avond van dinsdag 24 november houdt de KRO echter als de
’echte’ eerste uitzending aan. Per trein reisden pastoor en koor
zangers van de Dominicuskerk naar Hilversum. In de studio
van de NSF-fabriek wachtte een orkestje en verder omroeper
Speet en de spreker van de avond: professor Gerard Brom, co
ryfee van de Nijmeegse universiteit, wiens voordracht was geti
teld ’Een gebed door de lucht’. Het eerste volledige avondpro
gramma van de kro bestond uit twaalf onderdelen. Het orkest
opende de uitzending en daarna sprak Perquin als voorzitter,
waarna het Veni Creator Spiritus klonk gevolgd door de aria
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Pastoor Perquin voor de
microfoon tijdens de eerste
officiële uitzending van de kro, op
24.11.192$.

P. A.M. Speet is aanvankelijk als
omroeper in dienst van de kro.
Later zal hij lange tijd de functie
bekleden van directeur.

Eerste ’studiogebouw’ van de kro
aan de Herengracht 46 te
Amsterdam.

Hörc Israël. Voor Broms rede werd de Eroica uitgevoerd en
erna opnieuw orkestmuziek, het Sanctus uit de Missa Solemnis,
Der Hirt auf dem Felsen, An der Frühling, Memorare en tot slot
opnieuw het orkest.
Was daarmee de kro gesticht? Neen, want dat gebeurde pas op
12 april 1926. Maar geen enkel KRO-bestuur heeft van die laatste
datum willen weten als een lustrum of jubileum in aantocht
was. De kro is door Perquin begonnen, gewoon voor de micro
foon, met door-en-door katholieke programma’s. Een spreek
beurt van niet minder dan veertig minuten en dan klassieke mu
ziek van een kwartet: zo zat een KRO-avond die eerste winter in
elkaar. Al vlug kwamen daarbij een morgenwijding, misuitzen
dingen, korte spreekbeurten en muzikale omlijsting. Pas in ok
tober 1927 kwam het eerste muziekgezelschap in dienst van de
kro: het befaamd geworden Trio Winkels, bestaande uit Otto
Hendriks, Heinrich Scholl en Piet Lustenhouwer. Sinds het
voorjaar van 1925 verscheen ook de kk Radio Cids, officieel or
gaan der rk Radio-Vereeiiigingen. Deze gids was echter geen ty
pisch instrument voor verzuiling. Hij deed niet uitbundig met
bisschoppelijke tevredenheidsbetuigingen, want redacteur Van
den Biggelaar vond zoiets minder geschikt vanwege zijn lezers
publiek: geen etherapostelen maar radioamateurs.
'Perquin werkte vanaf de winter van 1925 op 1926 in het patronaatsgebouw van de Dominicusparochie aan de Herengracht
nr. 46. Daar vestigde hij ook de administratie. Als er uitgezon
den moest worden, werd het vertrek door zware gordijnen in
j tweeën gesplitst, maar toch kwam het voor dat door de uitzen
ding heen de poes van de conciërge aan het miauwen was of het
bijvullen van de kolenkachel te horen was. Medewerkers aan de
uitzending deden het ’voor de goede zaak’, maar sinds 1926 stel, den musici financiële voorwaarden voor hun medewerking.
I Perquin was een roomse sjouwer, die de radio wilde gebruiken
voor apologetiek, geloofsverdediging, en om het liberale en so
cialistische gevaar tc bestrijdlen. Een drijver. Als het aan hem
had gelegen, was hij als een eenmansactiegroep met zijn katho
lieke zendstation al in maart 1925 begonnen. Maar ook de twee
andere katholieken die een wezenlijke rol speelden in het sta
dium van voorbereiding van de radio, ontbrak het niet aan de
inspiratie die Perquin zo hoekig kon formuleren. Dat bleek toen
de kro gebruik ging maken van de zender in Huizen. Ruijs de
Beerenbrouck zou die met een toespraak openen en behalve
Perquin reikte ook Van Koeverden hem elementen aan voor zijn
toespraak.34 Apostolaat, niet uitsluitend amusement, maar ook
cultuur beoogde de kro. De populariteit van de hdo met zijn
overmaat aan amusement breken, de linksen 'inpakken’, ge
vaarlijke ideologieën en schadelijke beginselen bestrijden was
het onverbloemde doel. Van Koeverden schreef Ruijs dat de
tegenstelling tussen goed of slecht, voor of tegen moest worden
aangescherpt, want 'er is steeds minder plaats voor de wceke
tusschenstof. De christelijke lijn moet op elk gebied toch in ons
land de scheidsmuur blijven. De coalitie-gedachte laten varen is
hier zoo goed als in de politiek onverantwoord.’ Ruijs de Bee48

renbrouck verwerkte inderdaad dit soort gedachten in zijn toe
spraak voor de Huizense zender op 22 oktober 1927. Hij had het
over christelijk beschavingswerk van grote betekenis en ver
heugde zich over dc harmonieuze samenwerking van twee ver
wante volksgroepen: 'Dit coalitiewerk — in de lucht gebouwd —
vormt evenwel geen luchtkasteel maar een sterke burcht.’
De radiopastoor had hetzelfde geschreven aan het episcopaat,
toen hij voor zijn KRO om een kcrkcollecte vroeg. In dc zwartste
perspectieven schilderde hij de gevaren als de katholieke radio
niet krachtig kon meedoen. De katholieken moesten zo goed en /
vaak als mogelijk was aan bod komen. Ambivalentie in de coali
tie openbaarde zich uiteraard ook in dadendrang. Evenals an
dere katholieken stelde Perquin het bijvoorbeeld voor als zou- ,
den dc ‘dominees Nederland met hun verkeerde leer overspoelen’. Dc HDO ging al schoolradio brengen en dc omroepen van
de liberalen en socialisten vergrootten de gevaren voor geloof en
zeden erger dan ooit. De ’groote strijd tusschen rechtsch en
links’ zou ’in de lucht worden uitgevochten’.3"’ Overal vijanden l
NSF-tcchnicus Van Burk in dc
eerste controlekamer aan dc
dus. Met dc modernste middelen moesten die doeltreffend wor
Herengracht 46.
den bestreden.
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alles, wat dient tot uw
De K.R.O.-Stichting geeft U
Zij versterkt den godsdienstontwikkeling op iedergebied.
zin in uw huisgezinnen en onder uw kinderen. Zij troost
en bemoedigt uw zieken en ouden van dagen. Zij vermeerdert
uw kennis over godsdienst, wetenschap en kunst. Zij verschaft U
afleiding en verpoozing na den drukken arbeid van den dag.

I

WAT DOET U NU?
U heden nog opgeven als contribuant van den K. R. O.
Heerengracht 118, Amsterdam - Tel- 49487—40687 - Giro 49744.
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3 • De kro georganiseerd

Apostolaat en cultuur
Het radiobedrijfje aan de Amsterdamse Herengracht 118 wilde
een middel zijn voor ambitieus apostolaat. Het wilde bovendien
alle katholieken godsdienstig en cultureel ontwikkelen en hun
verantwoorde ontspanning bieden. Voor het eerst kon een me
dium allen tegelijk en direct bereiken. Vanaf preekstoel, door
school, krant of verenigingsleven was het slechts mogelijk een
deel van de eigen achterban te beïnvloeden, maar de radio was
bij jong en oud tegelijk, bij katholieken en niet-katholiekcn. Ge
steld natuurlijk dat men naar de programma’s luisterde. De ka
tholieken stemden tot het eind van de jaren vijftig op de kro af
omdat het zo hoorde, omdat ze vonden dat de kro van hen was,
niet altijd omdat de programma’s het populairst waren.
Nederland bekeren was er niet bij. Toch leefde dat ideaal onder
groepen fervente katholieken. Gerard Brom en pater Van Ginneken, actievoerders voor katholieke expansie en later be
roemdheden van de Nijmeegse universiteit, hadden al in 1919
een comité tot bekering van Nederland opgericht. De Bredase
priester Frencken propageerde een eucharistische kruistocht en
mobiliseerde de katholiekejongeren om de maatschappij te ker
stenen. De Apologetische Vereniging Petrus Canisius ope
reerde op dezelfde golflengte, zij het zonder de vrome geëxalteerdheid van Frencken. Allerwegen waren er 'conferenties’
voor niet-katholieken. In dejaren van triomfalistische massabij
eenkomsten gingen katholieke woordvoerders tamelijk offen
sief te werk. Stemmen die de ideologische polemieken wilden
matigen werden in dejaren twintig overschreeuwd. Hetzelfde
was het geval bij protestanten en socialisten. De omroep was
een pracht van een propagandamiddel.
Voor Perquin was de radio een middel tot apostolaat. Bij de
ingebruikneming van de zender in Huizen vertolkte hij zijn
vreugde dat de katholieken vaste greep hadden op de radio.
Daardoor kon de 'eigen cultuur’ worden uitgestraald en leerde
de katholieke luisteraar dat de radio meer had te bieden dan lou
ter amusement. In een propagandabrochure juichte hij: 'God
dank, nu kunnen wij uitleven onze eigen cultuur en onbezwaard
ónze vleugelen reppen om op te stijgen tot die hoogten, waarop
51

Pastoor Perquin voor de
microfoon.

Links: Oproep van de kro aan de
Nederlandse katholieke
huisgezinnen in 1930.

Links: 19-9» kort na de verhuizing
naar Herengracht 118.
V.l.n.r. op de eerste rij: Ric
Willcmscn, Rein Steens
(omroeper), Lies Kruyver, Pastoor
Perquin, Johan Gerritsen van
Rockcl (dirigent), Paul Speet en
Cor Kramer.
Rechts: Personeel van de Katholieke
Radio-Gids, in het pand
Keizersgracht 151.

de katholieke levensbeschouwing, niet haar dogma, haar mo
raal, haar maatschappijleer, haar beginselen van wetenschap en
kunst, zich verheffen kan. Goddank! Oók omdat nu ons katho
liek volk beter begrijpen zal, dat het eene eereplicht is zelf te
1 zorgen voor de groote gave Gods, welke ons in de radio ge
schonken is, en welke letterlijk in vervulling brengt het woord
door Paulus geschreven in zijn brief aan de Romeinen: 'Hun
! geluid is over geheel de aarde uitgegaan en hunne woorden tot
het einde der wereld.’ Voor ons staat thans de groote roeping:
die van het apostolaat in een geheel nieuwen vorm en met geheel
andere middelen.' Voor het buitenland herhaalde hij de stelling
dat radio een godsgeschenk was, in wat rustiger bewoordingen,
voor het eerste internationale katholieke radiocongres van juni
1929.1

Radioverslaggever van de phohi
bij de voetbalwedstrijd België Nederland, gespeeld in Antwerpen
in 1930.

ti :; U. S3MR0EP

□LLAND-INDIE

Internationaal zochten Perquin en zijn naaste medewerkers
Speet en Dito aansluiting bij katholieken die voor apostolaatsdoeleinden toegang tot de microfoons zochten en zo een tegen
weer wilden bieden tegen antireligieuze uitzendingen, speciaal
vanuit de Sowjetunie. Overzee liet de KRO zich opmerkelijk snel
horen over de PHOHi-zender van Philips: 'een wereldzender
voor Groot-Ncderland, omvattend alle Nederlandsche bezit
tingen en koloniën, de personen van Dietschen stam en-last not
least - de katholieke missionarissen. ’ Al waren die uitzendingen
tot in het midden van de jaren dertig erg duur en slecht van
kwaliteit, de kro vond het zijn taak om present te zijn.
Apostolaat en versterking van 'eigen cultuur’. Die laatste term
lag de katholieken voor in de mond sinds de eerste rector mag
nificus van de Nijmeegse universiteit onder die titel zijn begin
selverklaring had afgelegd. Op die manier wilde de KRO in de
ether werkzaam zijn, direct en voor de massa. Klinkt dat positief
en enthousiast, andere Nederlanders lieten zich kritischer uit
over het nieuwe medium. De historicus J. Huizinga sprak van
'het gebruik van een geperfectioneerde techniek tot barbarisering van ons volk’. Hij en anderen doelden op het 'leeg amuse
ment’ dat zich door de luidspreker over de mensen uitstortte. En
in de stijl waarin een eeuw tevoren Da Costa zijn Bezwaren tegen

52

den geest der eeuw had geformuleerd, sprak dc dichter en histori
cus Gerretson tijdens een studentenconferentie in Lunteren over
het radio-ontvangtoestel als de nieuwste helse machine, die de
ongelukkige mens zijn huis had binnengehaald.

Het stichtingsbestuur

Het Zendtijdbesluit had dc kro de ruimte gegeven. Vanuit hun
kantoortje in Amsterdam deden pastoor Perquin en zijn twee
assistenten Speet en Dito dagelijks de zaken af. De ondervoor
zitter en de penningmeester van de stichting kwamen eens in dc
maand ’s avonds bij de voorzitter en wat zij daar als dagelijks
bestuur afhandelden, werd in aanvankelijk geschreven en later
gestencilde notulen vastgelegd. Het voltallige stichtingsbestuur
vergaderde eens in de drie maanden.
Vergaderingen met het stichtingsbestuur waren voor de leden
van het dagelijks bestuur een verplichting, vaak een last maar
soms ook een bron van informatie over wat in de achterban en
bij de luisteraars leefde. Men kan niet zeggen dat het stich
tingsbestuur het Perquin en later zijn opvolger pater Dito moei
lijk heeft gemaakt. Omgekeerd zal het stichtingsbestuur maar
zelden het gevoel hebben gehad iets nieuws te introduceren ot
een ontwikkeling bij te sturen. Het grote gezelschap werd over
de hoofdzaken ingelicht en kreeg soms een tipje van de sluier
opgelicht. Perquin wilde in elk geval voorkomen dat de verte
genwoordigers van de radioverenigingen en later van de dioce
sane bonden iets te zeggen kregen. Ook andere bestuursleden
die dc grote katholieke organisaties vertegenwoordigden zoals
het rk Werkliedenverbond, Petrus Canisius of de Sint Gregoriusvereniging, hield hij met succes op een afstand. Aan het eind
van dejaren dertig, toen er moeilijkheden waren met het episco
paat en toen het omroepbestel wankelde vanwege de grote fi
nanciële en organisatorische problemen rond wereldomroep,
televisie en dure zenderparken, kwam het bij uitzondering tot
een meer inhoudelijke discussie. Dat was eveneens het geval
met de programma’s en met name ten aanzien van de vreugde53

Links: PatcrJ. Dito in de studio aan
de Herengracht. Het Godsdienstig
Halfuurtje en de Epiloog werden
na de verhuizing naar Hilversum in
1932 nog enige tijd vanuit
Amsterdam uitgezonden en
d.m.v. een telefoonverbinding
naar de Hil versumse studio
doorgeschakcld.

Rechts: Directiekamer van
Herengracht 118, waar voorzitter
Perquin en zijn naaste medewerker
Speet hun bureau hadden.

Herengracht 118

'Het regentenstuk’ uit de
bestuurskamer van de studio in de
Emmastraatte Hilversum. Het
schilderij is van de hand van de
Bossche schilder Herman
Moerkerk en werd door nv De
Spaarncstad aan de kro
aangeboden bij de opening van de
nieuwe studio in Hilversum op 10
mei 1938.
Zittend v.l.n. r.: pater lector
J. K. M. Dito op, assistent van de
voorzitter; pastoor L.H. Perquin
op, voorzitter; mgr.dr. Th.J.F.
Verhoeven, geestelijk adviseur.
Staand v.l.n.r.: P. A.M. Speet,
bedrijfsleider; mr.J.A.G.M. van
Hellenberg Hubar,
penningmeester; G. W.
Kampschöer, ondervoorzitter;
H.C.J. A. baron van Lamsweerde,
secretaris.

loze vraag of er meer godsdienstige dan amusementsprogram
ma's dienden te komen. Anderzijds waren er staakjes van on
voorstelbaar gebrek aan informatie, bijvoorbeeld toen het stich
tingsbestuur na de bevrijding tot de ontdekking kwam dat de
tweede voorzitter, pater Dito, al sinds zijn ambtsaanvaarding in
1938 tot verdwijnen was veroordeeld door het episcopaat.
Tot de actiefste en trouwste leden van het stichtingsbestuur mo
gen in de Ja ren dertig gerekend worden Tweede-Kamerlid en
later burgemeester Kampschöer, tot ver na de oorlog onder
voorzitter en als zodanig lid van het dagelijks bestuur, voorts de
directeur van de Heerlcner Bank in Kerkrade, G. Derkx, en F.
Teulings namens de rksp. De laatste was korte tijd ad interim
penningmeester en later tijdclijk secretaris en gaf voortdurend
politieke adviezen aan het dagelijks bestuur. Namens de Katho
lieke Universiteit van Nijmegen had Brom zitting in het stich
tingsbestuur, maar hij kwam nooit. In februari 1934 volgde de
rechtshistoricus Hermesdorf hem op: iemand die ijverig vragen
stelde maar nooit lastig deed. Voor de katholieke werkgevers
trad sinds 1929 mr. Franses op. In 1936 werd deze secretaris
maar in 1937 overleed hij. Zijn opvolger werd H. baron van
Lamsweerde, sinds 1936 door de katholieke journalistenver
eniging afgevaardigd. Van Lamsweerde zou vanwege zijn ver
slechterde gezondheid als gevolg van verblijf in Duitse concen
tratiekampen in 1945 ontslag nemen. De penningmeester van
het eerste uur was Const. Twaalfhoven. Na diens dood werd de
directeur van de Nederlandse Landbouwbank te Amsterdam,
J.A. Schippers, als thesaurier aangesteld. Op zijn beurt werd
Schippers in 1935 opgevolgd door mr.J.A.G.M. van Hellen
berg Hubar, die tot na de bevrijding samen met accountant

54

Boelen de financiën van de kro beheerde. In de beginjaren was
voor het rk Werkliedenverbond A.C. de Bruijn lid van het krobestuur. Deze was erg actief en stelde zich zeer onafhankelijk
op, maar veroorzaakte een pijnlijk conflict over het aanblijven
van Speet als bedrijfsleider toen de laatste in opspraak was geko
men. De eigenzinnige De Bruijn dreigde dat het Werklieden
verbond zich uit het KRO-bestuur zou terugtrekken, maar zo ver
kwam het nieten na maandenlange onzekerheid kon in mei 1934
Henri Hermans namens het rkwv zijn intree doen. Een actieve
bezoeker van de vergaderingen wasj. W. Sibon, de administra
teur van Berg en Bosch in Apeldoorn, die tot ontzetting van
Perquin en de rest van het bestuur in 1936 vroeg of hij iets meer
informatie kon krijgen over de financiële situatie van de kro en
daarover dan mededeling wilde doen in de vergadering van zijn
diocesane radiohond. Eveneens ontpopte hij zich als een warm
pleitbezorger voor meer jazz in het amusementsprogramma van
de zaterdagavonden, iets dat Perquin en anderen 'horribel’ acht
ten. Een goede neus voor problemen toonde Sibon toen hij in
juli 1938 de vraag stelde of het personeel tevreden was met de
nieuwe pensioenregeling: het desbetreffende besluit was met
een krappe meerderheid gevallen, omdat het personeel opzag
tegen de kosten. In de vacature-Franses trad als vertegenwoor
diger van de katholieke werkgevers ir. Hanrath uit Venlo. Deze
mengde zich regelmatig in de discussies. Datzelfde kan gezegd
worden van de vertegenwoordigers van de Sint Gregoriusvereniging, die zich beijverden voor goede kerkmuziek en ver
zorgde liturgievieringen: eerst de Hageveldse seminarieleraar
Van de Wiel en vanaf de zomer van 1938 pastoor I. Kaarsgaren
uit Kortenhoef. Beide heren spuiden regelmatig kritiek op de
godsdienstige uitzendingen en op het peil van de misvieringen.
In juli 1939 ging pastoor Kaarsgaren in zijn verontwaardiging
over het feit dat het koor na een hoogmis, tegen de regels in, het
Tantum ergo ten gehore bracht, zo ver dat hij de studio belde
met de opdracht de uitzending onmiddellijk af te breken. Het
geen overigens niet gebeurde.

Geestelijk adviseur Verhoeven
Als geestelijk adviseur van het bestuur was na het overlijden van
Van Koeverdcn dr. Th.J.F. Verhoeven pr benoemd, de direc
teur van het rk Centraal bureau voor onderwijs en opvoeding in
Den Haag. Verhoeven was een voorzichtig man, niet bepaald
iemand met een brede blik. Hij vond het gewoon om buiten het
DB (dagelijks bestuur) om met de aartsbisschop over zaken van
de kro te spreken.2 Dit ondanks het feit dat hij de meeste db
-vergaderingen bijwoonde en regelmatig als gastheer daarbij
optrad. Sommigen meenden dat hij zelf het voorzitterschap van
de kro heeft geambieerd. In 1938 en 1939 speelde Verhoeven
een sleutelrol bij de poging om, naar de-al of niet beïnvloede —
wens van zijn vroegere klasgenoot mgr. De Jong, de zelfstan
digheid van de kro te reduceren en de nieuwe voorzitter, pater
Dito, weg te werken nog voor hij goed en wel in functie was.
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Mr. F. Teulings, kamerlid voorde
RKSP, hield de kro op de hoogte van
de politieke verwikkelingen rond
het omroepvraagstuk.
Mgr. Th.J.F. Verhoeven,
geestelijk adviseur van het bestuur,
studeerde aan de univcrsitcit te
Fribourg (Zw.) en beëindigde deze
studie in 1913 magna cum laudc.
Van 1913 tot 1920 was hij als
kapelaan werkzaam te Zcvcnaar,
Groningen, Hilversum. Groenlo
en Zwolle. In 1930 werd hij
benoemd tot directeur van het rk
Centraal bureau voor onderwijs en
opvoeding in Den Haag.

Juridisch c adp isei i rs
Omdat de kro ook een bedrijf was, had het bestuur doorlopend
juridische hulp nodig. Het raadpleegde veelvuldig mr. dr. P.J.
Witteman voor advies in rechtszaken en opstellen van contrac
ten. Witteman was voor juridische en Teulings voor politieke
kwesties van groot belang voor de kro. Alleen in de bijzondere
aangelegenheid van de statutenwijziging van 1938 kwam als ex
tern adviseur, daartoe voorgesteld door Hermesdorf, de
scherpzinnige Nijmecgsejurist E.J.J. van der Heijden advies ge
ven.
Tot de inval van de Duitsers waren de financiële en politieke
problemen van het KRO-bestuur eigenlijk niet groot: de katho
lieken meldden zich in voldoende mate als contribuant ofgidsabonnee en op het Binnenhof zorgde de rksp dat de kaders van
het Zendtijdbesluit in stand bleven. Moeilijker werd het aan het
eind van dejaren dertig als gevolg van interne polarisatie. Er
tekende zich in het bestuur een sterke stroming af die van de kro
minder ontspanningsradio maar nog meer een godsdienstigkerkelijk instrument wilde maken. Ook al omdat de bisschop
pen bevreesd raakten voor financiële avonturen van de kro-het
was naar hun zin te veel een bedrijf - kwam de kro onder cura
tele. Dat is in overeenstemming met de situatie zoals die in ka
tholiek Nederland tot het eind van de jaren vijftig bestond: de
bisschoppen eisten gehoorzaamheid en de katholieken volgden.

Voorzitter Perquin en juridisch
adviseur mr. P. Witteman, april
1932.

Dagelijkse leiding: Perquin, Speet en Dito

Katholieke Radio-Gids van 16 april
1932. Ook in die rijd werden
belangrijke programma’s op het
omslag aangekondigd.
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De dagelijkse leiding van de kro bestond uit het driemanschap
Perquin-Speet-Dito. Het dagelijks bestuur werd gevormd door
een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en
geestelijk adviseur. Het db sputterde herhaaldelijk over het
eigenmachtig optreden van het driemanschap, dat de dagelijkse
leiding voerde. Het was een werkzaam drietal van twee jonge
mensen, omstreeks dertig jaar oud, met een eigenzinnige leider
van halverwege de zestig jaar. Een trio dat de zaken afdeed bin
nen de kamer van de pastoor. De verwijten van 'onderonsjes ’
tussen Perquin en Speet en van autoritair optreden van speciaal
de voorzitter dateren al van voor 1930. Perquin was inderdaad
een nadrukkelijke leider. Hij stelde ook zonder veel omhaal
voor ’één zijner confrères buiten bezwaar van den kro en onder
bevoegdheid van den Voorzitter, zich als hulp te assumeeren’.
De bijna 25-jarige Dito werd het factotum voor zijn 65-jarige
ordebroeder.
Toen penningmeester Twaalfhoven overleden was, bleek dat
Perquin ’al eens zijn gedachten had laten gaan’ over de persoon
van de nieuwe penningmeester. Dat betekende dat hij op eigen
houtje de vacature had geregeld. In mei 1937 eiste de penning
meester een spoedvergadering omdat voor de zoveelste keer het
db voor een fait accompli was gesteld: onder het etiket van ur
gentie was het Rotterdams Philharmonisch Orkest in plaats van
het Utrechts Stedelijk Orkest gecontracteerd, zonder dat daar56

over rustig overleg mogelijk was geweest. Herhaaldelijk kwam
het in de beginjaren voor dat een begrotingspost werd over
schreden, maar de voorzitter slaagde er dan altijd in voor het
tekort 'een weldoener’ te vinden.
Het verwerven van giften en fondsen ontaardde in aftroggelen
in de tijd dat de nieuwe studio zijn voltooiing naderde en inge
richt en gedecoreerd moest worden. De andere bestuursleden
weerhielden Perquin ervan om de leveranciers van koffie, thee
en limonade als tegenprestatie voor hun leveranties bijdragen en
geschenken voor het nieuwe gebouw te vragen. Met alle waar
dering voor de vindingrijkheid van de voorzitter wezen zij erop
dat de kro zich op die manier wel erg dreigde te binden aan deze
leveranciers.
Al was Perquin dominant, toch dient hij een uitstekend voorzit
ter genoemd te worden. Hij kende zijn zaken, had gezag en liet
geen fantasierijke excursies toe van iemand die alleen naar de
vergadering kwam en niet rechtstreeks met het bedrijf te maken
had. Naar buiten bleef hij goede contacten nastreven met Van
der Deure en diens ncrv. Door Teulings was zijn informatieka
naal naar de RKSP-fractie gewaarborgd. Dito legde zich toe op de
contacten met katholieken in het buitenland. Speet zorgde voor
de zakelijke contacten. Over bleef de relatie met het episcopaat:
het sterke kerkelijk gezag in Nederland. Dat was en bleef het
zwakke punt voor de KRO van Perquin. De stichter-voorzitter
was een ordesgeestelijke en dat plaatste hem in een bijzondere
positie. Hij verwachtte wel alle medewerking van de bisschop
pen, maar muntte niet uit in het scheppen van vertrouwelijk
beraad met de achtereenvolgende aartsbisschoppen Van de We
tering, Jansen en De Jong. Dat contact werd onderhouden door
Van Koeverden en later door Verhoeven en onttrok zich in we
zen aan de controle van Perquin. De bisschoppen moeten Per
quin niet alleen eigenzinnig hebben gevonden, maar de radio
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Perquin en Speet, voorzitter en
bedrijfsleider in hun werkkamer.

’Het parlement der toekomst. De
parlementsleden zijn ietwat stoffig*
(Katholieke Radio-Gids van 12
januari 1929).
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A.C. dc Bruijn, voorzitter van het
rk Werkliedenverbond.

ook hebben beschouwd als een bedrijf waar amusementsbehoefte en godsdienstige ingetogenheid riskante omgang met el
kaar hadden. En tevens: de kro was voor hen een erg modern
bedrijf, waar reusachtig veel geld omging, en waar —zo vrees
den de bisschoppen — vaak met geld werd gesmeten. Perquins
relatie tot het episcopaat was zijn zwakke kant.
Paul Speet had na zijn gymnasiumopleiding enkele jaren in het
bedrijfsleven gewerkt voor hij, ruim 28 jaar oud, door Perquin
in februari 1925 bij de kro was gehaald. Hij begon als omroeper.
'Dat is geen gemakkelijk baantje,’ vond Perquin. 'De man moet
zoowat alle moderne talen zonder eenigen fout spreken en ver
der alle mogelijke kwaliteiten hebben van een prima causeur.’3
Beide kwaliteiten bezat Speet in ruime mate. Hij werd aan het
eind van dejaren twintig sleutelfiguur voor het radiobedrijf en
voor de uitgave van de KRO-gids. Van mei 1926 tot juli 1931 was
hij bestuurslid en secretaris. In dat laatste jaar raakte hij betrok
ken in een pijnlijke affaire, veroorzaakt door een ontslagen em
ployé van de kro.4 De man was aan de dijk gezet wegens nala
tigheid en oplichting, maar nam wraak door met de hulp van
een bevriende pastoor aan te kloppen bij bestuurslid A.C. de
Bruijn. Hij had het verhaal dat Speet in het buitenland een stevig
glas dronk en te hoge onkosten declareerde. De Bruijn nam dat
verhaal zonder meer over en eiste op die grond Speets verwijde
ring. Speet kon de leugens en laster aantonen, maar de zaak bleef
maandenlang hangen. Pater Beaufort en vooral Teulings, die
het te gek vond dat De Bruijn zo optrad, probeerden het EcrstcKamerlid, tevens voorzitter van het Werkliedenverbond, tot
bedaren te brengen. Inmiddels was ook de aartsbisschop van
mening dat Speet niet te handhaven was. De laatste vreesde dat
het verkeerd zou aflopen en riep de hulp in van een uitstekend
advocaat. Perquin, het dagelijks bestuur alsmede het stich
tingsbestuur stonden en bleven staan achter Speet. Op verzoek
van Perquin stelde de accountant van de kro een onderzoek in
naar de onkostendeclaraties en zelfs naar de privé-uitgaven van
Speet. Dat liep onverdeeld gunstig af voor de secretaris van de
kro, die op zijn beurt allerlei relaties had aangeschreven om
voor hem gunstige getuigenissen af te geven.
Speet bleef, al was dat tegen de zin van De Bruijn en al moest hij
op wens van de aartsbisschop zijn functies van bestuurslid en
secretaris neerleggen. Per 1 januari 1932 werd hij bedrijfsleider.
De Bruijn dreigde met een boycot van de kro door de katho
lieke arbeiders. Speet kreeg van elk bestuurslid gelukwensen
over de afloop van de zaak, al voegde de Zuidlimburger Derkx
daaraan toe te hopen ’dat het gebeurde voor U een ernstige leering zal zijn voor de toekomst. Uwe positie bij den kro gebiedt
de meest mogelijke omzichtigheid en voorzichtigheid, waarbij
vooral het moreele element eene zeer voorname rol speelt.’
Waar dat precies op slaat valt niet aan te geven: vermoedelijk op
één onduidelijk incident in Keulen. Speet was vaak afwezig om
dat hij voortdurend voor de kro op pad was, in binnen- en bui
tenland. Desondanks had hij met alle problemen en personeels
kwesties te maken. Hij stelde salarisverhogingen voor, maar
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wees ook op nalatigheid of droeg voor ontslag voor. Omdat
pietluttigheid hem niet vreemd was, kon het niet uitblijven dat
sommige persoonlijke verhoudingen niet optimaal waren. Des
ondanks moet herhaald worden dat zonder Speet de kro niet
kon draaien.
Een sterke persoonlijkheid was Speet niet in alle opzichten. Wel
een harde werker, accuraat en uitstekend op de hoogte van de
ontwikkelingen op radiogebied, maar eveneens iemand die te
genover autoriteiten onderdanig kon zijn; geen onafhankelijk
man. en bepaald iemand die zijn eigen belang niet uit het oog
verloor. Zijn 'koopmanschap’, dus het zaken doen, was niet zijn
sterkste kant. Of de kritiek daarop wel geheel en al te rechtvaar
digen is, blijft een vraag. Speet heeft voor de KRO-gids en bij het
aankopen van panden zakelijk aanwijsbare successen geboekt.
Speet zette zich ook na de affaire van 1931 volledig in voor de
kro, zodanig dat hij de draagbalk van het bedrijf werd. In 1938
werd voor hem de functie van directeur gecreëerd. Speet werd
belast met de algemene en externe aangelegenheden van de kro,
terwijl een adjunct-directeur het interne bedrijf onder zijn hoede
kreeg, dus de commerciële, financiële en administratieve zaken.
Die adjunct-directeur kwam er overigens niet dadelijk. Aan
vankelijk bleef de zaak sloffen en eigenlijk slaagde men er niet in
de positie van deze functie in de dagelijkse leiding te bepalen.
Moest de adjunct-directeur een plaats naast of onder Dito en
Speet innemen?5
Tot de dood van Perquin fungeerde een driemanschap. Toen
was het mogelijk dat pater Dito, als chef van de afdeling pro
gramma’s ondergeschikt aan de bedrijfsleider, toch naast Speet
deel uitmaakte van het officieuze directorium.6 Dito was kort na
zijn priesterwijding bij de kro gehaald, niet alleen om de voor
zitter en secretaris te ontlasten maar ook om Perquin te zijner
tijd op te volgen.7 Dito werden organisatorische kwaliteiten
toegeschreven. In elk geval had hij flair en veel inzet. Hij heeft
een aantal klussen opgeknapt en er o.a. toe bijgedragen dat de
katholieke radioverenigingen iets beter in het KRO-gareel kwa
men. Hij bewoog zich gemakkelijk in het Internationaal Katho
liek Radiobureau, organiseerde de uitzendingen voorde missio
narissen overzee, regelde veel programma’s en hield zich bij tijd
en wijle bezig met de propaganda-activiteiten voor de kro. Hij
kende veel personeelsleden, omdat hij meer met hen te maken
had dan Perquin en Speet. Enige oppervlakkigheid en naïveteit
moeten de schaduwkanten zijn geweest van zijn bruisende acti
viteiten. Bij de dood van Perquin kende hij het bedrijf tot in de
uithoeken. Of de 33-jarige dominicaan op dat moment vol
doende gezag binnen de kro en prestige in de buitenwereld had,
kan betwijfeld worden. Als voorzitter kreeg hij het moeilijk,
omdat hij de nodige leidinggevende kwaliteiten miste.

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (db) van de kro vergaderde onder Perquin
eenmaal in de maand en onder Dito eens in de veertien dagen.
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Bedrijfsleider Speet was
verantwoordelijk voorde
dagelijkse gang van zaken binnen
de omroep.

HcrlufChristiaanJoseph Aloysius
baron van Lams weerde (7.5.190027.1.1965).

Mr.J.A.G.M. van Hcllcnbcrg
Hubar

Dat kon gebeuren in een hotel, in De Passage of Central in Den
Haag, maar vanaf 1930 in de regel op het kantoor in Amsterdam
of bij de voorzitter thuis en ook enkele malen per jaar bij de
geestelijk adviseur in Den Haag. Klassieke agendapunten waren
de contracten met drukker en uitgevers van de KRO-gids, de aan
koop van panden en studiobouw, medefinanciering van telkens
sterkere zenders, personeelszaken en arbeidscontracten, finan
ciële claims die derden de kro aandeden en uiteraard de ontwik
keling van het ledenbestand en de inkomsten. Over te contrac
teren orkesten en de moeilijkheid dat het kleine aantal musici in
vaste dienst geen concerten op een verantwoord niveau kon ge
ven, werd voortdurend beraadslaagd. Over programma’s
eigenlijk weinig, behalve als er kritiek rees. De bestuursleden
waren niet deskundig, met name niet op muzikaal gebied. Al
leen als het ging om hoorspelen of literaire onderwerpen, zou in
de tweede helft van de ja ren dertig secretaris Van Lamsweerde,
redacteur van Dc Tijd, inhoudelijke adviezen geven.
In het db waren Pcrquin en Speet degenen die de informatie
verschaften en de voorstellen formuleerden. En de overige le
den? Nadat Verhoeven zich in 1933 toegang tot de vergaderin
gen van het db had geforceerd, deed de geestelijk adviseur als de
anderen mee aan dc discussie over elk agendapunt. Ondervoor
zitter Kampschöer, in hoge mate een evenwichtig man, kon zijn
kwaliteiten gebruiken, vooral aan het eind van de ja ren dertig.
Van de secretarissen kon Franses zich het minst profileren van
wege zijn kortstondig optreden en zijn ernstige ziekte. Van
Lamsweerde stond in moeilijke situaties een eigen, onafhanke
lijk beleid van dc kro voor, ook tegenover het episcopaat. Hij
had bovendien een goed oog voor de veelzijdigheid van het me
dium radio. Overigens was zijn specifieke taak als secretaris ge
ring: het werk werd voor hem gedaan. Meer betrokkenheid
vergde het penningmeesterschap. De eerste, Gonst. Twaalfhoven, moet niet veel meer dan de kassier van de pastoor zijn ge
weest. J. A. Schippers, bankdirecteur in Amsterdam, kwam in
december 1930 na het overlijden van Twaalfhoven in die func
tie. Hij schafte een ’adressograaf aan en mechaniseerde de ad
ministratie. Schippers richtte voor het boekjaar 1932 de begro
ting anders in, zodat dc behoeften van het bedrijf veel inzichte
lijker werden. Hij had er toen, in 1931, al voor gezorgd dat dc
nieuwe studio in Hilversum tot de grondwaarde was afgeschrevcn. Ook in andere opzichten toonde hij zijn zakelijke aanpak:
als dc bedrijfsleider een niet onbelangrijke functionaris onders
hands wilde aanstellen, eiste hij een open sollicitatieprocedure.
Hij rapporteerde in 1931 dat Speet zich met veel te veel detail
kwesties moest bezighouden en dat hij meer op de afdelings
chefs diende te steunen. Over de KRO-programma’s was Schip
pers slechts matig tevreden. De opbouw vond hij star en de muziekuitzendingen waren niet best omdat de solisten onvol
doende kwaliteit bezaten en de bezetting van de orkesten te klein
was. In 1934 volgde Van Hellenberg Hubar Schippers op als
penningmeester of thesaurier, zoals dat in die tijd plechtig werd
genoemd. Hubar kreeg te maken met een snel groeiend bedrijf,
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waar steeds grotere geldsommen omgingen. Hij lijkt zijn zaken
behoorlijk gekend te hebben, was helder en zakelijk en tegelijk
soepel tegenover Speet, die uit de aard van de zaak nogal eens
moest aankloppen voor extra bedragen.

Financiële ont ivikkelingen

Omtrent de financiële ontwikkelingen kreeg de buitenwereld
niets te horen. De leden van het stichtingsbestuur kregen op het
hart gedrukt dat ze ook aan de organisaties die hen hadden af
gevaardigd, geen enkele mededeling omtrent de financiële si
tuatie mochten doen. Het moest voor ieder voldoende zijn te
weten dat aan het episcopaat de financiële rapporten werden
toegezonden.8 De bedrijfsresultaten waren in die periode altijd
gunstig en de financiële uitkomsten, dus als men de beleggingen
meerekent, aantrekkelijk. De overschotten waren steeds aan
zienlijk. Het uitgavenpatroon was beperkt: Speet wees er begin
1930 op dat de kro in 1929 nog geen ƒ 25.000,- had uitgegeven,
hetgeen minder dan de helft was van wat de avro voor uitzen
dingen spendeerde. De kro ging het bepaald niet slecht; voor de
bouw van de grote nieuwe studio aan de Emmastraat waren
enkele acties voldoende en hoefde niet eens het eigen kapitaal te
worden aangesproken.
Waar kwam het geld vandaan? De leden betaalden contributie;
dat gebeurde op vrijwillige basis. Gemiddeld kwam het per lid
op vijf gulden omstreeks 1930, maar in 1939 en 1940 daalde dat
tot ƒ 3,20. Al doen er verschillende cijferreeksen de ronde, men
moet het aantal KRO-contribuanten in die periode schatten tus
sen de negentig- en honderdduizend. Meer geld bracht de
KRO-gids in het laatje. Het aantal abonnees was steeds tenminste
tien procent hoger dan de contribuanten en liep in 1938 en 1939
op tot om en nabij 145.000. De gids leverde al in 1928 een winst
op van ƒ 27.565,-, waarvan de kro ƒ11.500,- kreeg. Door van
drukker en uitgever te veranderen liep de opbrengst snel op:
ƒ 107.000,- in 1932, ƒ 167.000,- in 1933, ƒ 211.000,- in 1934.
Daarbij moet men bedenken dat achtereenvolgens uitgeverij De
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Links: Administratiepersonecl in
het pand Herengracht 118, begin
jaren dertig.
Rechts: Adressenboxen met
adressograaf van de Katholieke
Radio-Gids, tevens ponsafdeling
voor de adressen van de abonnees,
aan de Keizersgracht 151.

Hans Schnabcl, de eerste redacteur
van de Katholieke Radio-Gids.

Lidmaatschapsbewijs 'over een
halfjaar’ uit 1928.
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Katholieke Radio-Gids van 21
december 1928.

ONZE HONDERDDUIZENDSTE.
Ja. het getal, wij wisten het met
zekerheid uit de massa nieuwe
leden, die er in hei afgeloopen jaar
□ijgekomen waren, was ruim
schoots bereikt. Doch de officieele
inschrijving in onze registers was
nog niet zoover gekomen.
Dit is nu wel het geval en wij
schrijven hier af de namen en
adressen van de vier, welke in
aanmerking komen voor een bij
zondere attentie.
Want nier aiieen was deze aan
wezig voor den lOO.OGüsten alleen,
maar ook nog voor drie aangeslo
ten leden, die daarop volgden.
Ze zijn ais volgt:
1.
F. A. Vaders, Wustelaan 216. Santpoort.
2. ICC.001 A J. v. d. Kragt. Magdalena Moon straat 13a. Leiden.
3. lüv.C02 Meinze Joachim Bonekamp. Hoeve Rimpelaar. Gilze.
4. 100.003 L. J. Schmidt, Spoor
straat 279, Gennep -L.).
Aan No. 1 wordt door de firma
Johs. Sterk te Lemmer en Volen
dam. groot- en kleinhandel in
v:sch. gezonden: een groote bu.s
zem?.rmeerde haring en een bus
oen Hollandsche ansjovis.
Aan No. 2 wordt door dezelfde
firma hei recht gegeven voor haar
rekening bij een visrnwmkei in de
plaats zijner inwoning eens per
week voor zijn gezin een maaltijd
fijne visch naar keuze te besteilen,
dk gedurende de maand Januari.
Aan No. 3 een zilver Union-horloge in etui, beschikbaar gesteld
door een Heer J v. Hooft Cz.,
go.id- en zilversmid, Zuidnaven
A 402 te Zevenbergen.
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Tijd en nv Drukkerij De Spaarnestad ook flink verdienden aan
de gids. Behalve de abonnees a zes gulden zorgden ook de ad
verteerders voor de nodige inkomsten. Aanvankelijk maakte
het grote aantal advertenties het blad onaantrekkelijk, en later
moest men advertenties weigeren als die niet pasten in een ka
tholiek blad.9
Dat de gids een gouden kip was, wisten ook anderen. De eerste
uitgever, M.J. van den Biggelaar, diende na afloop van zijn con
tract een fikse claim in vanwege opgebouwde goodwill: het
werd een slepende zaak die bijna vijfjaar duurde. Een andere
claim was afkomstig van De Spaarnestad, in 1930 toen dat be
drijf nog niet bij de uitgave van de gids betrokken was. De KRO
had een contract met de nv Fidelitas voor de uitgave van een
kinderkrant en maakte daarvoor reclame. De Spaarnestad
poogde dat te verhinderen en kreeg van de bisschop van Haar
lem gedaan dat de kro moest ophouden met reclame te maken.
Gevolg: Fidelitas kwijnde weg, grote toeloop naar de AVRO-kinderkrant en eis tot schadevergoeding van de kant van
Fidelitas.10
10 In later jaren zou de kro als de dood zijn wanneer
voor zijn microfoon of in de gids reclame werd gemaakt. Hcnn
de Greeve mocht niet opwekken tot een abonnement op Licht
flitsen en uit vrees voor boze reisbureaus durfde men niet goed
mee te werken aan een reis naar Rome, welke een KRO-comité te
Maastricht had georganiseerd.
Het geld kwam dus van de contribuanten en uit de winst van de
exploitatie van de KRO-gids. Naast kleinere bronnen, de
kro -busjes bijvoorbeeld of incidentele acties, of winsten uit be
leggingen, vormde de radiodistributie op den duur een interes
sante bron van inkomsten. De kro had geld gestoken in Lim
burgse ondernemingen met de bedoeling uit de exploitatie van
radiodistributie winst te halen en daardoor tenminste een aantal
contribuanten of gidsabonnees te verwerven. Aanvankelijk was
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dat organisatorisch een lijdensweg en financieel een verliespost,
ook al omdat dc Zuidlimburgse gemeenten, het ergst van al
Maastricht, duur lieten betalen voor een concessie. Bovendien
maakte de door de kro gesubsidieerde Limburgse katholieke
radiohond ruzie met de kro. Voorts wist in dc loop van 1936 de
nv nozema dc meeste radiodistributiebedrijven te bundelen en
kregen de omroepen uit de opbrengsten daarvan een aanmerke
lijk bedrag. Vanaf de zomer van 1938 zag het ernaar uit dat bin
nen afzienbare tijd iedereen die een radiotoestel bezat of aange
sloten was op een radiocentrale, een omroepbijdrage moest
gaan betalen. Dc zgn. Schwarzhörer zouden op vertoon van de
lidmaatschapskaart van een omroepvereniging op het postkan
toor een licentie in ontvangst nemen. De kro verwachtte op die
manier een verdubbeling van zijn contribuanten en ging al extra
voorzieningen treffen om de ledenadministratie dc baas te kun
nen. Natuurlijk besefte men wel dat het niet slechts ging om
verdubbeling van inkomsten, want de invoering van dc om
roepbijdrage was niet los te zien van dc gigantische kosten voor
de uitbouw van de wereldomroep en voor dc toekomstige tele
visie.

Achterban en begunstigers

Dc achterban van dc KRO was enigzins ingewikkeld samenge
steld. Dat was tot uitdrukking gekomen bij dc oprichting in
april 1926. l iet was aanvankelijk een mengeling van radioama
teurs en sympathisanten, georganiseerd in verenigingen en later
in diocesane bonden — bedoeld om een sterke ruggesteun te heb
ben — en van vertegenwoordigers van organisaties. Die laatste
hebben dc kro flink gesteund, het minst overigens het rk Werk
liedenverbond. De katholieke radioverenigingen waren in de
beginjaren echter een blok aan het been. Ze werden volgens
Perquin geleid door arbeiders of middenstanders die geen notie
hadden van een godsdienstig en cultureel goed als dc radio. Ze
waren ’een sta-in-den-weg door hun bekrompen critiek’. Ze
wierven weinig contribuanten en droegen veel te weinig af aan
het kantoor in Amsterdam. Nog lastiger was dat de diocesane
verenigingen, die in 1930 werden omgevormd tot bonden,
macht wilden uitoefenen. Met name probeerde de Utrechtse
bond dat door toedoen van het latere bestuurslid van de kro,
J. Sibon. In het bijzonder de geestelijke adviseurs waren erop uit
een plaats in het KRO-bestuur te veroveren, hetgeen hun niet
lukte. De diocesane bonden bleven ongemakkelijke relicten uit
dc tijd van dc radioamateurs. De Limburgse bond was een apart
geval omdat die de verzorging van de radiocentrales vast in han
den hield.11 Pater Dito wist het tij te keren door de diocesane
bonden te reduceren tot comités, hetgeen de sympathie van de
seculiere geestelijkheid jegens de twee paters bij de kro niet deed
toenemen. Vooral de Limburgse geestelijkheid had weinig op
met de kro.
Als men naar de luisteraars kijkt, valt het op dat dc katholieken
boven de rivieren de kro het best steunden. Daar was ruim de
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hclft van de katholieke gezinnen tenminste op de gids geabon
neerd In het zuiden was dat veel minder. Onophoudelijk liet
het dagelijks bestuur horen dat Brabant en vooral Limburg ach
terbleven. Inderdaad waren daar respectievelijk slechts 30 en 20
procent van de katholieken contribuant of abonnee.12 Klaagde
Perquin wellicht te vaak en gemakkelijk dat het aan de mentali
teit van dc Zuidncdcrlandse katholieken lag, niet vergeten mag
worden dat in de ja ren dertig de ontvangst in die provincies
matig tot zeer slecht was. De zwakte van dc zenders was een
ernstige handicap, voor dc kro meer dan voor dc nict-katholieke omroepen. Toch had Perquin in zijn algemeenheid wel
gelijk, want beneden dc rivieren voelde men zich verwijderd
van dc kringen die in Amsterdam of Den Haag, of later in de
radiostad Hilversum, de dienst uitmaakten. Ook binnen dc ka
tholieke zuil bestond die spanning.
Evenmin mag men verwaarlozen dat veel katholieken zich in de
begintijd van dc radio hadden aangesloten bij de AVRO, dc eerste
en populairste omroep die op dc koop toe een uitstekend ver
zorgd weekorgaan uitgaf. Tot 1929 bleef het ledental van de kro
tot niet meer dan 23.000 beperkt. Vaak zei men zijn lidmaat/ schap op in de zomermaanden, om zich in de herfst opnieuw aan
/ te melden. Daarenboven waren nog vijfduizend ’minder goed
gesitueerden, welke busjes van den kro bezitten om dc stichting
te steunen’.13 Die busjes, eerst van karton en sinds 1930 van blik
gemaakt, werden op gezette tijden geledigd door propagandis
ten. Ze betekenden een extraatje aan inkomsten en waren van
zoveel belang dat er na de bevrijding al in dc eerste bestuursver
gadering op werd aangedrongen de busjes te laten ledigen.
Evenals bij dc andere omroepen sprong het ledental in 1929 en
1930 spectaculair omhoog: een verdubbeling tot verdrievoudi
ging. Voor de kro was dat in 1929 een stijging van 23.000 naar
101.000 leden. Het was de spannende periode voorafgaand aan
het Zcndtijdbesluit. En al zou, zoals dc kro graag gewild had,
dc zendtijd niet worden toegewezen naar gelang van de poli64

tickc verhoudingen in de Tweede Kamer, het minste was wel
dat de katholieke omroep bewees een organisatie te zijn met een
breed maatschappelijk draagvlak. De bisschoppen werden in
geschakeld en er werd een ’Algemeene Katholieke Radiomobilisatie afgekondigd. Bij een van die campagnes steeg het aantal
KRO-leden van 65.000 naar 100.000.
Al kan men de exacte getallen moeilijk achterhalen, de katholie
ken kwamen goed mee zij het dat ze niet voorop liepen. In de
bestuursvergaderingen spetterden de cijfers, hoewel ze bij na
dere bestudering en vergelijking wel eens niet klopten. Soms
bleken er te veel papieren leden en dus niet betalende leden tus
sen te zitten. Ook werd onderscheid gemaakt tussen contri
buanten, weekabonnementen en bosjesmensen. Soms niet. Uit
allerlei cijferreeksen blijkt echter dat in de ja ren dertig de kro 1
gemiddeld 100.000 begunstigers telde (zeker als men de gidsabonnees meerekent), waarmee hij de kleinste van de vier om- '
roepen was. De ncrv en de vara zaten daar zo’n 20 tot 30 pro- ƒ
cent boven en de AVRO had het dubbele aantal vergeleken met dekro. Dat betekende dat in het zicht van de wettelijk verplichte
omroepbijdrage in 1939 bijna de helft van de Nederlanders met
radio of radiodistributie was georganiseerd, en dat er op één en
een kwart miljoen luisterpunten honderdduizend KRO-leden
waren.14 Er waren dus veel ’goede’, volgzame katholieken en
gelovigen die het niet zo nauw namen met de dringende wens
van de bisschoppen om de kro te steunen.

Studio aan de Enimastraat
Van het omroepbedrijf was de studio het hart. De studio’s in het
patronaatsgebouw Sint Dominicus en later in het pand aan He
rengracht i 18 waren primitief en verouderden snel. Hilversum
werd de radiostad, want daar stond de fabriek van de nsf en daar
in de buurt verrezen de zenders. Daar ook kozen de andere om
roepen hun hoofdkwartier. Voorjaar 1930 zette de kro de stap
van Amsterdam naar Hilversum; ontlasting van het gebouw aan
de Herengracht en kostenbesparing op de lijnverbinding waren
de motieven. Een proefneming werd georganiseerd in Du
Commerce aan de Stationsstraat: in een café, vlak naast de bil
jartzaal. Speet vond echter een ander pand, dat die benaming
overigens amper verdiende. Het was een bouwval waarin de
Katholieke Vereeniging in beter dagen bijeenkomsten had ge
organiseerd. Het gebouw had het voordeel van een behoorlijke
akoestiek en werd opgeknapt. De aartsbisschop kon de nieuwe
studio op 7 maart 1931 inwijden.
In het jubileumjaar 1935, toen de behoefte aan een moderne
outillage steeds dringender werd, startten een ’zakjesactie’ en
andere vormen van geldinzameling. Aan het eind van dat jaar
was zonder moeite al 130.000 gulden bijeengebracht. Perquin
en Speet dreven door dat voor de grootse nieuwbouw architect
Maas de opdracht kreeg, al hadden andere leden van het db het
gevoel dat die al te vlug en gemakkelijk boven anderen was uit
verkoren. H Architect W. Maas zou later zijn jongere broer, een
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elektrotechnisch ingenieur, ook aan het project verbinden.
Daarnaast adviseerde niemand minder dan Dubois, tenminste
dat was de bedoeling. Het KRO-bestuur wilde met name voor
akoestische aspecten niet te sterk afhankelijk zijn van de Philipsingenieurs. Dubois vertoonde zich maar weinig en kwam vol
gens de gebroeders Maas pas kijken toen het werk bijna klaar
was.
De Bussumse aannemer H. Fennis werd op 27 juni 1936 de aan
besteding gegund, omdat hij met ƒ 78.900,-de laagste inschrij
ver was en omdat de ingewonnen referenties gunstig uitvielen.
Als uitgangspunt was een bouwprijs van achttien gulden per
kubieke meter genomen. Het hoeft geen betoog dat op het mo
ment van oplevering de begroting aanzienlijk was overschreden
en dat het daarvoor door architect, aannemer en onderaanne
mers gehanteerde excuus van de devaluatie en de gestegen prij
zen in het buitenland niet toereikend was.
Via architect Maas werden beeldende kunstenaars rond het ka
tholieke tijdschrift De Gemeenschap betrokken bij de verfraaiing;
in de hal van de KRO-studio aan de Emmastraat zijn nog steeds
deze kunstwerken te bewonderen. Natuurlijk moesten zoveel
mogelijk katholieke bedrijven worden ingeschakeld. Dat leidde
tot moeilijkheden. De levering van de post stalen ramen ging
naar de igb te Breda en niet naar de firma De Vries Robbé in
Gorinchem, hoewel die erop had gewezen dat een derde ge
deelte van het personeel katholiek was en dat nog wel in een
streek met maar tien procent katholieken. Ernstiger was de
gang van zaken rond de gunning van de lichtinstallatie, een post
van ƒ 15.615,—, die uiteindelijk werd gegeven aan de firma Nicolai & Lebret te Utrecht. De broer van architect Maas was los
lippig geweest, zodat al maanden voor de aanbesteding enkele
firma’s bezig waren met het bewerken van de bestekken. Bo
vendien vond de voorzitter van de vakorganisatie Sint Antho-
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nius dat hij de in aanmerking komende firma’s diende aan te
wijzen. Ten onrechte, naar de mening van het KRO-bestuur. De
achtergrond was dat de firma Nicolai & Lebret wel lid was van
de standsorganisatie Sint Leo maar niet van de vakbond Sint
Anthonius, welke overigens in Utrecht geen afdeling had.16 En
tenslotte: tegen de tijd dat de stoffering moest worden besteld,
waarschuwde geestelijk adviseur Verhoeven dat men terwille
van de katholieke middenstand niet zonder meer met Vroom &
Dreesmann zaken moest doen.
Behalve de begroting was ook de bouwperiode overschreden.
Bijna een half jaar later dan gedacht wijdde aartsbisschop De
Jong op 10 mei 1938 het nieuwe pronkstuk in. Daarmee was het
hoofdstuk studiobouw nog niet afgesloten, want de gebroeders
Maas, aannemer Fennis en enkele onderaannemers probeerden
meer geld te krijgen dan was afgesproken. De een had last gehad
van de gestegen prijzen, de ander was het werk tegengevallen en
een volgende wilde voor toezicht en onderhoud na oplevering
een nader bedrag afspreken. Op zich gewone zaken. Daaronder
kan men eveneens tegenvallers rangschikken als de flinke scheu
ren die al spoedig in de muren waren te zien en de akoestische
onvolkomenheden. Maar al bij al was de studio een mooi ge
bouw, modern en goed geoutilleerd voor die tijd. En wat niet
onbelangrijk was: de realisering had de kro geen zeer ernstige
moeilijkheden bezorgd.

Personeelsbeleid: salarissen en pensioenvoorziening

Richten we ons tenslotte op de positie van het personeel. Het
personeel in Hilversum, om precies te zijn. Organisatorisch
stond de KRO-gids apart; het was een eigen bedrijf met Speet als
directeur en Perquin als hoofdredacteur. Uit de winst kreeg de
omroep het grootste deel, maar het gidspersoneel had een an-

67

In 1938 werd tc Amsterdam een
comité gevormd dat zich ten doel
stelde bij de opening van de nieuwe
studio aan de kro ’een stoffelijke
blijk van waardering’ aan te bieden
’ter verfraaiing van het interieur’.
De aankondiging hiervan
verscheen in vele kranten. De
Morgen 20.1.38.
Comité van Uitvoering:
Dr._ Anton van Duinkerken, Voorzitter.
Albertine Schelfhout—v. d. Meulen.
P. Heilker.
Herman Tholen, Lekstraat 118, Amsterdam-Z., Giro No. 31235-1.
Comité van Aanbeveling:
Willem Andriessen, directeur van het
Amsterdamsche Conservatorium.
Dr. Paul Cronheim, gedelegeerd bestuurslid van de Wagner-vciceniging.
Dr. Anton van Duinkerken, literator,
journalist.
P. Hcikcr, President van de Int. Kath.
Esperantisten Unie, lid van Prov. St.
Henri Hermans, dirigent van het Stcd.
Orkest van Maastricht.
Annlc de Hoog—Nuuy, auteur.
Dr. Paul Julicn, Anlhrupoloog.
Johan Kaart, acteur.
Th. van Lier, referendaris adv. bij het
Min. van Soc. Zaken.
Frans Mikkenie, imprcssarlo.
Elleu Russe, auteur.
Albcrt. Schelfhout—v. d. Meulen.
Heiman Tholen, Voordrachtskunstenaar.
Dr. L. A. Vceger, Geneeskundig inspec
teur voor de Volksgezondheid.
Jac. Vincent, beiaardier van het Kon.
Paleis tc Amsterdam.
Kapitein C. L. Waither Boer, dir. van dc
Kon. Militaire Kapel.
P. A. van der Wolk.

Opcning van de nieuwe studio te
Hilversum. Pastoor Perquin wordt
gelukgewenst door minister
H. Van Boeyen (midden). Links op
de foto is directeur P. Speet in
gesprek met een gast. Rechts o p de
foto: ondervoorzitter
Kampschöer, met aan zijn
linkerzijde secretaris van de
Radioraad E. P. Webcr.

Raam in het trappenhuis van de
studio, voorstellende Christus in
de moderne wereld. Ontwerpen
uitvoering van glazenier
W. Mengelberg uit Utrecht.

dcre status en werd lager gesalarieerd dan de omroepmedewer
kers.
Het KRO-omroepbedrijf kende een groeiend en bont personeels
bestand: administratief personeel, mensen voor de studio, het
buffet, inspecteurs van de buitendienst, omroepers, een afdeling
reportage, tenminste een twintigtal musici in vaste dienst, vanaf
1939 ook een eigen technische dienst, enkele mensen voor de
luisterspelen. Dit is geen overzicht maar een greep voorbeelden.
Valt er iets te zeggen over het personeelsbeleid? Het waren over
het algemeen jongere mensen die bij de radio in dienst traden.
Het KRO-bestuur wilde hen op zestigjarige leeftijd pensioneren,
zodat tijdig een nieuwe generatie aan bod kon komen. In de
zwartejaren van werkloosheid kregen meisjes en vrouwen min
der kansen. Ondervoorzitter Kampschöer en penningmeester
Hubar oordeelden ’het om sociale redenen van belang, i.p.v.
vrouwclijk personeel, mannelijke bedienden aan te stellen’.
Tot 1932 benoemde of ontsloeg de voorzitter het personeel.
Daarna nam het dagelijks bestuur die taak over. Al in de zomer
van 1930 kreeg iedere werknemer veertien dagen vakantie, al
leen de chefs drie weken. Het bestuur was principieel tegenstan
der van een vakantietoelage. In de zomer van 1930 had Kamp
schöer eveneens aangedrongen op regeling van de rechtspositie
van het personeel. Teulings, op dat moment tijdelijk penning
meester, oriënteerde zich bij het Werkliedenverbond en stelde
toen met Speet een concept op waarin onderscheid gemaakt
werd voor de secretaris, het hoger en het lager personeel. Voor
de laatstgenoemde categorie wilden Speet en Teulings zich laten
leiden door de opvattingen van de RK Bond van Handels-, Kan
toor- en Winkelbedienden Sint Franciscus van Assisië. Teu
lings’ opvolger als penningmeester, Schippers, vond dat de KRO
zijn zaken moest regelen ’zonder inmenging te dulden van den
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desbetreffenden bond’.17
Sint Franciscus wilde wel een collectieve arbeidsovereenkomst
met de kro afsluiten, maar de moeilijkheid daarbij was dat niet
iedereen georganiseerd was en dat het DB het personeel daartoe
niet wenste te verplichten. Ook bleken de salarisschalen van de
bond te hoog te zijn en zag men niet goed in hoe het moest met
de overwerkrcgelingen. De Bruijn oefende toen druk uit op het
stichtingsbestuur; hij vond aanvaarding van een cao een princi
piële kwestie voor de kro. Het ging toch allemaal niet zo vlug,
want pas eind 1932 was de zaak rond. Het KRO-personeel moest
zich aansluiten bij de bond, er dienden precieze afspraken te
worden gemaakt omtrent de indeling van het personeel in sala
risschalen, wat met zich meebracht dat een taak- en functiebe
schrijving noodzakelijk werd. Een nauwkeurige omschrijving
van wat seizoenwerk was, hoorde er eveneens bij. In geval van
ziekte zou de kro iemand twee maanden het volle salaris uitke
ren alvorens de wettelijke regeling in werking kwam.18 Inmid
dels was overleg geopend met de Nederlandsche Toonkunstcnaarsbond over de salariëring van het orkest, waarbij de salaris
schalen van de AVRO tot richtsnoer dienden.
Speet verdiende tienduizend gulden per jaar; Perquin en Dito
kregen in 1936 een toelage van drieduizend gulden. In dat jaar
liepen de salarisschalen van de afdelingschefs, de musicoloog en
de redacteur van de reportagedienst van 3000 tot 4500 of 5000
gulden. Inspecteurs van de afdeling propaganda kregen 2700,
hoofdinspecteurs 3000 gulden. De twee omroepers verdienden
3600 gulden, maar hun jongere collega nog geen 1700 gulden,
hoewel die uitstekend voldeed. En om met naam en toenaam
enkele voorbeelden te geven: volgens de in augustus 1939 vast
gestelde salarisschalen voor de vier dirigenten in vaste dienst,
kon de eerste dirigent van het KRO-orkest Pierre Reinards een
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maximum van 4500 gulden bereiken, tweede dirigent Marinus
van ’t Woud 4000, de eerste dirigent van de KRO-boys en van de
KRO-melodisten 4200 en tweede dirigent A.H. (Guus) Jansen
4000 gulden. Paul de Waart van de afdeling rcpórtag’Fhad zijn
maximum van 5500 a! bereikt. Zijn assistent Léon Povel kon tot
3600 komen, evenals de begin 1940 aangestelde gidsredacteur
L. Lutz. Toon Rammelt, hoofd van de afdeling luisterspelen,
verdiende 3600 gulden.
De kosten van een pensioenvoorziening schrokken het dagelijks
bestuur af. De eerste stap in die richting was overigens gezet in
1931, in de vorm van een personeelsfonds, het latere Pastoor
Perquinfonds.19 De musici werden daarvan uitgesloten, uitge
zonderd diegenen die tien jaar dienst bij de KRO hadden gedaan.
In 1938 sloot de kro voor zijn personeel een pensioenverzekering af, inclusief dekking bij invaliditeit. De pensioengerech
tigde leeftijd werd op zestig jaar gesteld.
Bij de discussie over de pensioenvoorziening was in het bestuur
opgemerkt dat een weduwenpensioen zou vervallen zodra dc
vrouw in kwestie hertrouwde. Het bestuur wilde eveneens
voorkomen dat een pensioen even hoog of hoger zou uitvallen
dan het grondloon. Dit werd verduidelijkt met het voorbeeld
van een bediende met 1800 gulden salaris. Kwam deze te sterven
en liet hij een weduwe achter met vijf minderjarige kinderen,
dan zou de vrouw een derde van het salaris vermeerderd met vijf
maal driehonderd gulden wezenpensioen opstrijken, in totaal
dus 2100 gulden. Een laatste probleem werd veroorzaakt door
het feit dat de verzekering enkele mensen niet opnam in de pen
sioenregeling. Wat te doen bijvoorbeeld met de hulpportier, die
uitstekend voldeed alhoewel hij, sinds zijn vijfdejaar al, aan één
oog blind was? Kon die nu in dienst blijven?20
Of van een sterk sociaal personeelsbeleid sprake was? Bij gebrek
aan vergelijkende studies op dit gebied is het moeilijk om dc KRO
de maat te nemen. Daarom slechts enkele voorbeelden. Iemand
die uit de verpleging in Heiloo was ontslagen, maar wiens ge
zondheid erfelijk was belast, kreeg ontslag al had hij een gezin
met vier kinderen. Het werd als een tegemoetkoming be
schouwd hem nog zes maanden salaris te betalen. Twee musici
kregen ontslag ’op grond van hun sterk verminderde artistieke
prestaties. Daar de heren zeer fatsoenlijke mensen zijn, een leef
tijd hebben bereikt van ca. 55 jaar (waardoor het moeilijk wordt
de toekomst nog behoorlijk te verzorgen) besluit het DB deze
heren nog gedurende tweejaren salaris uit te betalen. ’ Maar wel:
het eerste jaar de helft en het tweede jaar 25 procent van het
grondsalaris.21
Wie ging trouwen had een reden om opslag te vragen. Wanneer
iemand in moeilijkheden verkeerde, viel er te praten met de be
drijfsleiding. Een rayonpropagandist wiens vrouw voor de be
valling naar het ziekenhuis moest maar toch stierf, raakte tot
overmaat van ramp in financiële moeilijkheden. Hij verdiende
ƒ 110,- per maand ’zoodat de extra kosten van dokter, specia
list, verpleging, ziekenhuis, begrafenis, zijnde ƒ 172,50 niet
door hem kunnen worden voldaan. Pater Dito adviseert hem
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enigszins tegemoet te komen, omdat daardoor ook zijn werk
zeer zeker beter zal kunnen worden verricht en stelt voor hem
/ ioo,— voorschot te verstrekken, terug te betalen in tien maan
delijkse termijnen. Het Dagelijks Bestuur gaat hiermee ak
koord, doch verzoekt pater Dito den propagandist toch aan te
raden, een verzekering af te sluiten voor ziekte en ziekenhuisverpleging.
Dit klinkt regentesk en paternalistisch of liever
pater-achtig, maar wijkt toch niet af van wat gebruikelijk was.
Wie zijn kerkelijke plichten onderhield en een gezin had, stond
beter aangeschreven dan wie dat niet deed of gescheiden was.
Wanneer iemand te opzichtig afweek van wat als goed katholiek
werd beschouwd liep hij risico van ontslag. In het algemeen
mag het salarisbeleid van de kro karig worden genoemd. Dat
kwam grotendeels door directeur Speet.
Na de Duitse bezetting van Praag, voorjaar 1939, en natuurlijk
nog sterker in dat najaar diende zich het probleem aan van de
gemobiliseerden. Ze mochten niet worden ontslagen, maar de
kro wenste evenmin financiële verplichtingen op zich te nemen
die eigenlijk voor rekening van het rijk behoorden te zijn. In
september 1939 waren zestien personeelsleden onder de wape
nen Het db besloot hen per ultimo december te ontslaan, overi
gens met de toezegging hen weer in dienst te nemen wanneer de
omstandigheden dat toelieten. Aan kostwinners werd een aan
vulling betaald op de toelage van het rijk en wel tot een maxi
mum van 75 procent, onder aftrek van de pensioenpremie. De
niet-kostwinners zouden na december niets krijgen, hoewel
hun pensioenpremie werd doorbetaald.23

Een radio-oinroep was een nieuw type bedrijf. Al vormden
apostolaat, bescherming en inspiratie van het katholieke volks
deel de voornaamste doelstellingen, toch was de kro een onder
neming. Een bedrijf waarmee niemand ervaring had of kon
hebben en waar grote hoeveelheden geld omgingen. Een cen
trum van activiteiten waar de commercie op de loer lag, getuige
de eisen die buma en de grammofoonmaatschappijen gingen
stellen. Een onderneming die de technische ontwikkelingen op
de voet moest volgen, hetgeen telkens weer nieuwe investerin
gen vergde. Een onderneming met een personeelsbestand dat
opmerkelijk gevarieerd was en waarvoor een rechtspositie en
een salarissysteem ontworpen moesten worden. Een bedrijf
met tamelijk onoverzichtelijke inkomstenbronnen. Het was
niet gemakkelijk om zo’n onderneming te leiden. Dat gebeurde
op een autoritaire wijze, onder de leiding van een strenge pas
toor, met een niet briljante maar bekwame en toegewijdc be
drijfsleider. Het ging goed zolang ze de kans kregen van kerke
lijke en wereldlijke overheid.
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Omroeper Lcon Povcl voor de
microfoon. Met de gids in de hand
kondigt hij een volgend
programma aan.

Bedrijfsleider en voorzitter
bestuderen de tekening van de
'elektrische sterkstroominstallatie’ in de nieuwe studio.

4. De programma’s van voor
de oorlog

Luisteren naar de radio

Over vrijetijdsbesteding in dejaren dertig weten we niet zo heel
veel. Statistieken ontbreken. Door de week waren stadsmen
sen, de mannen het meest, wel een paar avonden naar een club of
vereniging. Het was de tijd van de talloze toneelverenigingen,
koren en muziekgezelschappen. In de cafés werd gebiljart of een
kaartje gelegd. Buren en familieleden gingen ’op visite’. Be
halve de grote kerkelijke feestdagen vormden de kermis en in
Limburg het carnaval hoogtepunten waarnaar ieder uitkeek.
Massale vakanties waren er nog niet bij.
Bioscoop en radio waren nieuwigheden. De film gold als popu
lair vermaak, waar ’niet veel in zat’. Hollywood stond gelijk
met kitsch en valse romantiek: zo was het werkelijke leven niet.
Radio straalde meer prestige uit, al werd een veelbeluisterd pro
gramma als de Bonte Dinsdagavondtrein van de avro heftig
gekritiseerd. Ook jazz uit de luidspreker was in de oren van
velen iets verschrikkelijks, het tegendeel van beschaafde ont
spanning. Radio hoorde de luisteraars te verrijken. Amuseren
ja, maar met mate.
Als radio of radiodistributie in huis was stond die aan, terwijl in
het gezin de een bezig was met zijn hobby, de ander met kousen
stoppen of verstelwerk, kinderen — al werd daar nog zo tegen
gewaarschuwd — met huiswerk. Het lezen nam af. Wat de radio
gaf moest gezellig zijn na de werkdag of de lessen op school, en
je moest het ’erbij’ kunnen doen. Liefst niet te ’zwaar’ dus. De
culturele elite daarentegen prees de radio aan vanwege de goede
concerten, de lezingen en cursussen. De geestelijkheid spoorde
aan tot luisteren naar de godsdienstige uitzendingen. In katho
lieke huisgezinnen was het stil tijdens de vastenmeditaties, heer
ste een sfeer van eerbied en wijding als de hoogmis ’aan stond’.
Overdag hadden moeders de radio aan wanneer ze stoften en
boenden, of op de boerderij appels moesten drogen: ’Dat kon je
erbij hebben, dat leidde niet af.’ Overigens duurde het tot na de
bevrijding vooraleer grote delen van het platteland elektriciteit
hadden; dus halverwege dejaren dertig zat ’s avonds nog niet
iedereen aan het toestel.
Wie nu over die periode wordt ondervraagd, zal zich voorna73

Links: KRO-sextct in 1932. V.l.n.r.:
Piet Lustenhouwer, Heinrich
Scholl, Philip Spier. Bram
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Radioreporter Han Hollander hield
heel Nederland aan de radio
gekluisterd als hij verslag gaf bij
een voetbalwedstrijd.

De twee draaibare zendmasten op
°p
het PHOHi-zenderpark in Huizen in
aanbouw (1937).

melijk godsdienstige uitzendingen en amusementsmuziek her
inneren, ook de uitvoerenden van toen. Hoorspelen kan men
niet noemen, maar ze waren wel populair. Ook voor Nederland
gold in die tijd: radio’s backbotie is iiiusic. Meer in het bijzonder de
lichte muziek, in mindere mate de opera en bij enkele groepen
jongeren de jazzmuziek. Wie vaak voor de radio sprak werd
bekend. Bij ouderen zijn uit de herinnering niet weg te denken
Carry van Bruggen, die als eerste met een lezing voor de radio
kwam, de boekbesprekingen van dr. P.H. Ritter jr., Han Hol
lander met zijn enthousiaste reportages van voetbalwedstrijden,
voor de KRO-microfoon de causerieën van Paul Julien onder de
titel Kampvuren langs den Evenaar, en Borromaeus en Hcnridc
Greeve. Dirigenten en baud leaders maakten evenzeer naam.
Mengelberg en het Concertgebouworkest waren over de avro
te horen, bij het NCRV-publiek was de koormuziek o. 1. v. Johannes de Heer een begrip en bij de kro dankten Piet Lustenhouwer
en Marinus van ’t Woud hun populariteit aan de radio.1
Het zijn niet meer dan toevallige herinneringen, losse indruk
ken. Wie zich in de radiogidsen verdiept ziet veel meer, maar
moet zich tevreden stellen met titels en algemene aanduidingen.
Welk boek werd besproken, welke deuntjes het vaakst werden
uitgezonden, waarover een spreker het had of wat het verhaal
van het hoorspel inhield, is uitermate lastig te reconstrueren.
Evenmin valt veel te zeggen van de luisterdichtheid en populari
teit van de programma’s. Zelfs niet van de positie van de radio te
midden van andere ontspanningsmogelijkheden. Het is waar
dat de radio het bock verdrong, dat passief luisteren ten koste
van creatief bezig zijn ging en dat het culturele verenigingsleven
achteruit liep. Maar bewijzen kunnen we dat niet goed. Laat de
danszaal of de bioscoop meer jongeren gelokt hebben dan de
radio, ook met behulp van gegevens van de vermakelijkheids
belasting valt daaromtrent geen systematische kennis te ver
werven.
Opbouw van de KRO-programma’s
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De opbouw van de KRO-programma’s was in de beginjaren een
voudig. ’s Morgens een ochtendgebed en zondags uiteraard een
hoogmis. Tussen de middag speelde al voor 1930 het Lunchtrio
van Piet Lustenhouwer. Tussen half zes en zeven klonk dinermuziek uit de radio, ’s Avonds was er altijd een concert en tus
sendoor een spreker of een cursus Latijn of Esperanto, een half
uurtje voor de rijpere jeugd of voor de huisvrouw, een zieken
halfuurtje en aan het eind van de avond om tien uur persberich
ten. In de zomer was er maar een beperkt programma, ook nog
toen de KRO uitzond over de zender in Huizen na de befaamde
aankondiging ’Hier Huizen Holland, de kro’.
Als men over het jaar 1928 de programma’s beziet, betrofhet de
dinsdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen dat de kro te be
luisteren was. In 1928 namen de muziekprogramma’s 62% van
de zendtijd in beslag, de sprekers kwamen met 18% op de
tweede plaats en voor de rest bleef bijna 20% over. Of anders
74

ingedeeld: lunchmuziek en concerten kwamen elk tot 17%, dinermuziek tot ruim 10%; de rest van de muziekprogramma’s
betroffen: lijnconcerten (8,5%), operettes en opera’s, orgel en
carillon. Voor godsdienstige uitzendingen - in totaal 10,5% als
de ziekenprogramma’s meegerekend worden, anders ruim 7%
- was de verdeling: misuitzendingen 3,5%, meditaties 0,7%,
epilogen ruim 1%, morgenwijdingen bijna 2% en minder dan
0,2% voor katholieke berichten. Wat verder opvalt is het per
centage voor hoorspelen (nog geen 1,5%), de programma’s
voor kinderen en voor de huisvrouw (respectievelijk 3,3% en
2,9%), de cursussen (7%), kunst en literatuur (1,6%) en de
persberichten (ruim 2%). Wat onder matinees verstaan werd
(7,5%) is niet geheel duidelijk; in die tijd was dat nog geen
grammofoonplatenprogramma. Humoristen traden weinig op
voor de KRO-microfoon: volgens de telling in 1928 0,33%. Wat
onder dat soort programma’s verstaan werd? Vermoedelijk las
Hcnri ’t Sas een kort verhaaltje voor of speelde het Duo de Laat
of het Duo Carter een dialoog. Met hoorspelen begon de KRO
pas in 1928; leden van het Amsterdams Toneelgezelschap ver
leenden daarvoor medewerking. Voor de muziekuitzendingen
zorgden het KRO-orkest onder leiding van M. van de Ende (ove
rigens in die samenstelling halverwege het jaar opgeheven), het
Amsterdams Salonorkest o.l.v. F. Boshart, de Amsterdamse
Orkest Vereniging o.l.v. F. van Diepenbeek, het Lunchtrio van
Piet Lustenhouwer, het Klassiek Kwartet vanj. Tibbe en, speci
aal voor de epiloog, een klein koor o.l.v. Jos Pickers. Op de
muziekprogramma’s van de KRO drukken in die eerste jaren
Boshart en Pickers hun stempel.2 Veel muziek dus, maar daar
ging het de luisteraars om; toch niet zo’n hoog percentage gods
dienstige uitzendingen en lange causerieën. De percentages
voor spreekbeurten zouden zelfs oplopen van ruim 6% in 1928
naar 32% in 1929, om het jaar erna terug te vallen op 22,5%. De
programma’s waren lang, de spreekbeurten log, de indeling
vast. Met tegenwoordig is uiteraard geen vergelijking mogelijk:
de afwisseling en het flitsende ontbraken.
1 Perquin hield niet op te zeggen dat radio middel tot apostolaat
was, maar de KRO heeft van het begin af een volledig pro
gramma verzorgd. Dat was ook de bedoeling van de overheid,
die de om roepen voorschreef aan alle categorieën aandacht te
schenken: culturele en informatieve aspecten maar ook 'ver
strooiing’ of amusement. De programmaleiding heeft zich in de
jaren dertig goed gerealiseerd dat 'zonder de groote massa, die
óók haar amusement wil in den omroep’ de KRO evenmin als
welke andere omroep kon bestaan. De kro wilde de 'volks
smaak’ veredelen. In de gids werden de luisteraars vermaand
'niet hun toestel uren achtereen te laten doorjammeren’. Het
was fout om goede muziek af te zetten en net zo lang aan de
knop te draaien tot er een populair deuntje te horen was. Even
min paste het de radio aan te laten of aan te zetten 'tijdens drukke
conversatie in huiskamer en salon’.3 De kro wilde apostolaat
beoefenen, met culturele programma’s zijn luisteraars in de we
reld van het goede, ware en schone leiden, maar hij kon er niet
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De antropoloog Paul Julien kreeg
grote vermaardheid door zijn
Kampvuren langs den Evenaar,
waarin hij vertelde over zijn reizen
in Afrika. In het bijzonderde
Pygmeeën hadden zijn
belangstelling.

Eerste reportagewagen van de kro.
In de auto waren versterkers en
opnameapparatuur opgesteld. Via
twee telefoonlijnen werd het
contact tot stand gebracht met de
uitzendstudio in Hilversum.

omheen voor ontspanning en amusement na de school- of
werkdag te zorgen. De zaterdagavondprogramma’s, het bren
gen van jazzmuziek en het al of niet uitzenden van voetbalrcportages van de 'neutrale’ knvb vormden permanente problemen.
Wat dat laatste betreft: in 1932 vond de RK Sportfederatie het een
schandaal dat de kro de voetbalwedstrijd Nederland-België had
uitgezonden, maar twee jaar later werd in de roes van de inter
nationale kampioenschappen - 'We gaan naar Rome’ - gemop
perd dat de kro de mensen naar de AVRO en vara joeg omdat
men alleen maar aan katholiek-georganiseerde clubs aandacht
schonk.4
Godsdienstige uitzendingen in Frankrijk en Duitsland

Godsdienstige programma’s waren er in allerlei schakeringen.
De radio probeerde niet achter te blijven bij de goede katholiek
die met het ochtendgebed begon, ’s middags zo mogelijk bij het
angelusklokje het Engel des Heren bad en met een avondgebed
en rozenhoedje de dag besloot. De kro wilde bovendien het
geloof uitleggen en verdiepen, leren mediteren en de vroomheid
stimuleren. Het hoogtepunt was natuurlijk de uitzending van
een heilige mis.
Perquin was hiermee begonnen in een tijd dat daar ernstig en
diepgaand over gediscussieerd werd, ook buiten Nederland. De
aartsbisschop van Parijs bepaalde eind 1926 dat alleen met zijn
uitdrukkelijke toestemming een priester een preek over de radio
mocht houden, en dan alleen op zondag na twaalf uur, dus nadat
de missen waren geëindigd.5 Dat was niet zo erg, lichtte een
enthousiaste Franse radiopriestcr toe, want het effect is toch dat
de mensen weer naar de kerk gaan. De radio weet bij onkerkelijken door te dringen tot in de huiskamer, waar een priester niet
kan komen.
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In Duitsland wilde een aantal priesters er eveneens 'bij zijn’, om
te voorkomen dat liberalen en socialisten de microfoon zouden
veroveren en monopoliseren. Het Duitse episcopaat stond
evenwel uiterst gereserveerd ten aanzien van het gebruik van de
radio. Godsdienstige uitzendingen, stichtelijke teksten bijvoor
beeld van de negen tiendc-eeuwse Joseph von Görres of van
Giovanni Papini mochten worden voorgelezen, maar kerkdien
sten was iets anders. De bisschoppenconferentie van Fulda hield
in 1926 de mogelijkheid open voor stichtelijke toespraken, maar
kerkdiensten en preken over de radio waren niet geoorloofd.6
Zelfs preken voor zieken, die niet naar de kerk konden gaan,
waren uit den boze: ’Es ist Pradestination, dass Sie sie nicht ho
ren sollen,’ praatten sommige katholieke geestelijken hun evan
gelische ambtgenoten na. Als er radiomissen kwamen zou het
kerkbezoek teruglopen en dreigde levensgroot het gevaar van
profanering. Zou er voldoende eerbied in de huiskamer zijn
wanneer zo’n uitzending plaatsvond? Pas in 1935 verklaarden de
Duitse bisschoppen misuitzendingen officieel voor geoorloofd.
Misnitzendii ig ei i

Geconstateerd mag worden dat de Nederlandse katholieken en
ook hun bisschoppen die aarzelingen niet in dezelfde mate heb
ben gekend. Radiomissen waren er van het begin af, ofschoon
Perquin erop wees dat de luisteraars door de misuitzendingen in
de gelegenheid werden gesteld zich in de geest te verenigen met
de voltrekking der hoogheilige geheimen: 'Ik leg den nadruk op
'in den geest zich vcrccnigen’, want elke katholiek is er diep van
doordrongen, dat het volgen der per radio uitgezonden kerke
lijke plechtigheden nooit een plaatsvervanging kan zijn voor het
verplichte Mishooren op Zon- en Feestdagen, waarvoor een li
chamelijk aanwezig wordt vereischt, noch een surrogaat voor
gemeenschappelijke Godsaanbidding in de gezamenlijke parochicclc Loven, Vespers of Meditatie.’ Zieken waren blij met dit
soort uitzendingen. Een van hen schreef in 1928: 'Ik had in geen
i4jaar een H. Mis kunnen hooien. Nu heb ik radio. U weet niet
wat het voor me was toen ik het Gloria woord voor woord
verstond en het orgel speelde. ’ Toen in 1936 Henri de Groeve op
zaterdagavond zijn Lichtbaken startte en snel zeer populair
werd, vroeg de pastoorsconferentie van de stad Utrecht om la
ter te beginnen: 'Het blijkt, dat vele mensen des avonds niet in
het Lof komen, om naar deze radio-voordrachten te luisteren.’7
Het tijdstip werd aangepast.
Bemoeienissen van de Gregoriitsvereniging
Uitzendingen van heilige missen vormden vanaf het eerste uur
een belangrijk en gewaardeerd element in de godsdienstige uit
zendingen van de KRO. Natuurlijk, er waren technische onvol
komenheden. De microfoonopstelling zorgde wel eens dat het
geluid van koor en gelovigen ongelijkmatig doorkwam en niet
om aan te horen was. Of de akoestiek of de zenderkwaliteit lie77
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ten te wensen over, zodat de stem van de predikant te schallend
was of door fluittonen haast onverstaanbaar. Altijd probeerde
Perquin erop te letten dat de kerk geschikt was voor een uitzen
ding, dat een behoorlijk zangkoor en een goede predikant be
schikbaar waren. Maar het kon wel eens tegenvallen.
Onvermijdelijk was dat de Gregoriusvereniging, speciaal opge
richt voor de bevordering van de muzikale ondersteuning van
de eredienst, zich ging bemoeien met de misuitzendingen. De
Gregoriusvereniging maakt bovendien deel uit van de krostichting en had als zodanig een vertegenwoordiger in het stich
tingsbestuur: eerst de seminarieleraar Van de Wiel en later pas
toor Kaarsgaren. De Gregoriusvereniging was het stadium
voorbij dat de muziek van Palestrina alleenzaligmakend was.
Het Gregoriaans, dat niet zozeer moest ontroeren maar meer de
heiligheid van het liturgisch gebeuren diende te versterken, gaf
de toon aan. Voor dat doel was een kerkmuziekschool opge
richt, geleid door de franciscaan C. Huygens.
Hoewel de Gregoriaanse muziek een bevoorrechte positie in
nam, werden ook de fijnzinnige composities van Diepenbrock
in de kerk uitgevoerd. Of Nederlands belangrijkste componist
van de eerste helft van deze eeuw ruim tien jaar na zijn dood nog
even in tel was bij de Gregoriusvereniging, is de vraag. Het lijkt
of Van de Wiel en de zijnen op een puriteinse manier het Grego
riaans bevoordeelden. Tevens demonstreerde Van de Wiel ge
voelig te zijn voor financiële aspecten aan het radiobedrijf ver
bonden. Eerst weerde hij uitvoering van een mis van Diepen
brock af met een pauselijk voorschrift in de hand: geen kerk
dienst mocht worden gehouden en uitgezonden als daarvoor
auteursrechten werden geheven. Enkele jaren later merkte hij
op dat koren en koordirecteuren door de kro nooit werden be
taald voor hun medewerking. Dat laatste was waar, want de
kro vergoedde geen misuitzendingen. Geestelijk adviseur Ver
hoeven hielp Van de Wiel door van het dagelijks bestuur gedaan
te krijgen dat werd bekeken of de Gregoriusvereniging van de
kro geld kon krijgen.8
De Gregoriusvereniging bleef bij tijd en wijle lastig doen. Ze
eiste in 1936 dat alleen heilige missen met assistentie van diaken
en subdiaken uitgezonden werden en dat er begeleiding was in
de vorm van een reportage van het verloop van de plechtigheid
in de kerk. Toen de Gregoriusvereniging jubileerde vroeg ze tot
woede van Dito en het db aan de ncrv om een feestelijke con
certavond uit te zenden, te verzorgen door de kerkmuziek
school van Huygens.9 Vermoedelijk moet het aftreden van Van
de Wiel als bestuurslid van de kro beschouwd worden in de
sfeer van onbehagen en klerikale wrijving, die in 1938 en 1939
een hoogtepunt kende. Van de Wiels opvolger Kaarsgaren heeft
de verstandhouding tussen kro en Gregoriusvereniging niet
verbeterd: hij was degene die in de zomer van 1939 tijdens een
uitzending van een hoogmis naar de studio belde en eiste dat de
uitzending onmiddellijk werd afgebroken omdat het koor een
lied te veel zong op een moment dat minder juist werd geacht.
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Andere godsdienstige rubrieken
Radiomissen, dat wel, maar samenwerking met de organisatie
die zich inzette voor goede kerkmuziek ontbrak. Problemen
van andere aard bestonden in de begintijd met betrekking tot de
morgenwijding. Soms hebben inderdaad merkwaardige spre
kers hun opwekkende woorden over de luisteraars uitgestort.
Vaardige praters. Een tijd lang was de verzorging van deze ru
briek toevertrouwd aan het Gilde van de Klare Waarheid te Am
sterdam: enthousiastelingen die op straathoeken en markten op
zeepkistjes de toehoorders wilden bekeren. Paul de Waart was
een van hen. Apostolische activisten waaraan de ja ren twintig
rijk waren. Dat liep wel eens uit de hand en daarom nam Perquin de beurt soms zelf voor zijn rekening. En herhaaldelijk
nam de KRO-lciding zich voor de morgenwijding op hoger peil
te brengen. Luisteraars zouden trouwens liever een priester horen.10
In de periode voor Pasen, de veertigdaagse vastentijd, waren op
de dinsdagavonden de vastenmeditaties als een geestelijk hoog
tepunt bedoeld. Elk jaar kreeg een goed predikant de uitnodi
ging om in toespraken het lijdensverhaal te behandelen en in de
eigen tijd te interpreteren. In 1930 deed dat pater Jean Eyckeler
van de Heilig Landstichting. Andere bekende namen: de latere
Limburgse seminariepresident Feron (1933); Vondelkenner
Molkenboer (1935); de populaire volksprediker, vredesactivist
en drankbestrijder Borromaeus de Greeve (1936); Gilbertus Lo
huis (1939), de franciscaan die tot lang na de oorlog een geliefd
radiopriester bleef. In het najaar van 1938 stelde het bestuurslid
Kaarsgaren pater Lohuis voor, met de toevoeging dat hij in zijn
eigen kerk voor uitstekende zangomlijsting kon zorgen. Dat
was dus in de maanden dat Dito het als nieuwe voorzitter niet
gemakkelijk had en ook de verstandhouding met de Gregoriusvereniging te wensen overliet. Het db vond dat Dito eerst maar
eens een preek van Lohuis moest beluisteren alvorens een beslis
sing te nemen. Dito rapporteerde dat de franciscaan het uitste
kend deed. Waar de KRO niet aan begon was om conform het
voorstel van Kaarsgaren ook nog adventpredikaties uit te zen
den. Dito vond dat bij de overvloed van godsdienstige uitzen
dingen te veel van het goede en Speet voorspelde dat het aantal
luisteraars daardoor zou dalen.
Godsdienstonderricht voor Ouderen bestond als rubriek van
oktober 1927 tot april 1939. Zij werd verzorgd door de Hageveldse seminarieleraar Bont en na diens pastoorsbenoeming
nam zijn collega Slijkcrman die taak over. Zonder kennis van
hun teksten en bij ontbreken van gegevens over hun uiteenzet
tingen in de gids moeten we aannemen dat zij een min of meer
systematische uiteenzetting gaven van de geloofsleer, zoals dat
in de hoogste klassen van de katholieke lycea en colleges ge
beurde. Echte apologetiek, geloofsverdediging op theologische
en filosofische grondslag had eens in de veertien dagen plaats,
namelijk op zondagmiddag om twee uur wanneer er geen
Godsdienstonderricht voor Ouderen was. De rubriek heette
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Vraag en Antwoord, waarmee we wel de vorm en aard van het
programma kennen maar niet de inhoud. De spreker was de
dominicaan F. Otten, die eveneens bekendheid genoot als vragenbusredacteur van het weekblad De Bazuin en het maandblad
Het Schild. Zijn bijdragen aan die periodieken en zijn bundels
Het verlossende woord op knellende vragen (1939)3 en De meest ge
maakte moeilijkheden (Utrecht z.j.) verschaffen een idee van wat
Otten voor de microfoon behandelde.
Ook over het Godsdienstig Halfuurtje, dat de KRO-voorzittcr
doorgaans zelf voor zijn rekening nam, ontbreken de gegevens.
Het Godsdienstig Halfuurtje werd elke dinsdag, donderdag en
zaterdag uitgezonden. Een flinke belasting voor Perquin en later
voor Dito. Het schijnt overigens wel zo te zijn geweest dat Per
quin voorlas uit een stichtelijk boek. Te noemen is verder de
Grepen uit de Geschiedenis van het Oude en Nieuwe Testa
ment, die vanafjanuari 1937 althans op de vrijdagochtenden in
de plaats kwamen van het Godsdienstig Halfuurtje. Tijdens de
ziekte van Perquin nam Dito ook deze taak over.
Resten nog rubrieken als Wij beginnen de Dag, elke dag dat de
KRO uitzond om acht uur, en op de zondagen het Ziekenlof van
vier tot vijf uur en de Epiloog om tien over half elf. Elk van die
uitzendingen werd omlijst met religieuze muziek en aan de Epi
loog verleende het Klein Koor van (os Pickers medewerking,
dat door veel luisteraars bijzonder werd gewaardeerd. Wie de
gids doorbladert komt de namen van vele tientallen ’gewijde
sprekers’ tegen; van de regulieren waren de dominicanen verre
in de meerderheid, gevolgd door jezuïeten en franciscanen.
Ten slotte de vermelding van nog één rubriek, eigenlijk wel de
populairste. Dat was het Lichtbaken van Henri de Greeve, de
personificatie van de Bond zonder Naam en beroemd door de
leuze ’Verbeter de wereld, begin met jezelf. De Greeve was
eerst jezuïet geweest, maar in conflict geraakt met de orde van
wege zijn maatschappelijke activiteiten. Als seculier priester
streed hij onvermoeid voor meer rechtvaardigheid en naasten
liefde onder alle mensen. De Greeve begon in 1936 en hield zijn
toespraken van twintig minuten op de zaterdagavonden, aan
vankelijk om half acht, later om kwart voor acht (om het lof
geen concurrentie aan te doen) en vanaf 8 januari 1938 om kwart
over acht. Hij vond een dankbaar gehoor.

Wereldapostolaat via de pi-ioni-zender

Het missieapostolaat is een zaak apart. Daarvoor heeft pater
Dito zich ingezet. Kardinaal Van Rossom, de Nederlander die
in het Vaticaan het missiebeleid bepaalde, had al bij gelegenheid
van de ingebruikneming van de zender in Huizen zijn autoriteit
gebruikt om de KRO op zijn missietaak te wijzen. Met behulp
van de radio kon het thuisfront de missionarissen in de verre
landen bereiken. De radio kon elke gelovige doen beseffen dat
hij een taak had in het wereldapostolaat. Die overtuiging leefde
overigens al voordat de KRO zich op de missie richtte. Belang
stelling niet alleen voor bekeringswerk, maar even sterk voor
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onderwijsvoorzieningen en gezondheidszorg in wat wij thans
de Derde Wereld noemen, was reeds in de ja ren twintig sterk
ontwikkeld in katholiek Nederland.”
De technische mogelijkheid bood zich aan in de vorm van de
PHOHi-zender, die Philips ontwikkelde. De kro stelde zich in
1928 en 1929 op het standpunt dat zo’n zender moest dienen
voor culturele en educatieve doeleinden: ’een wereldzender
voor Groot-Nederland, omvattend alle Nederlandsche bezit
tingen en koloniën, de personen van Dietschen stam en —last not
least — de Katholieke missionarissen.’
Niemand wist overigens hoe de overheid zich voor het Eindhovense experiment zou interesseren. Zouden de programma’s in
Indië gerelayeerd mogen worden? Wat ging het allemaal kos
ten? Het lag voor de hand dat het KRO-bestuur aanvankelijk uit
ging van de veronderstelling om ook in dit opzicht samen te
werken met de ncrv en samen de helft van de zendtijd te clai
men. Toen de experimentele fase in Eindhoven haar einde na
derde, ging NCRV-voorzitter Van der Dcurc op bezoek bij het
dagelijks bestuur van de kro voor een diepgaande bespreking.12
Men vermoedde dat de omroepverenigingen een zendvergun
ning konden krijgen, hetgeen de onderneming bijzonder kost
baar zou maken: een gezamenlijke omroep van kro en ncrv
kwam al gauw op 50.000 gulden per jaar. Alle aangeslotenen in
Indië dienden in dat geval niet minder dan veertig gulden te
betalen. Wanneer men zich baseerde op het aantal autobezitters
zou een Indische omroep haalbaar zijn. Dit plan was een maand
later evenwel achterhaald.13 Philips had namelijk zelf een con
cessie voor tien jaar verworven. Dat betekende dat de omroepen
niet zelf konden beginnen, maar zendtijd mochten huren. Het
aanbod van de phohi volgde spoedig. De andere omroepen, op
de vpro na, gingen er niet op in, maar het KRO-bestuur achtte
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een afwijzing niet in overeenstemming met zijn prestige. Dc
omstandigheden waren allesbehalve aantrekkelijk. Dc uitzen
dingen waren nog slecht van kwaliteit, het tijdstip voor Indic
allerongelukkigst en men kon zich niet beperken tot uitzendin
gen voor alleen missionarissen. Natuurlijk bleven dc kosten een
bezwaar, maar Dito was bij aartsbisschop Jansen op bezoek ge
weest en kreeg de indruk dat de bisschoppen éénmaal perjaar
een radiomissiedag zouden voorschrijven. De kro kon dan op
het kerkplein missiespeldjes verkopen, met de opbrengst waar
van de kosten voor de phohi ruimschoots gedekt konden wor
den.14 Met die ene collecte meende Dito de bestaande missiegenootschappen geen al te grote concurrentie aan te doen.

Eerste uitzending voor de missie
Intussen was Dito op pad gegaan om de missiecongregaties
warm te maken voor programma’s voor missionarissen. Bij de
Congregatio dc Propaganda Fide, het missiedepartement van
het Vaticaan, moet hij enige instemming hebben verworven.
Op zondag 24 juni 1933 was het eindelijk zo ver. De aartsbis
schop hield een toespraak waarna Dito een uiteenzetting gaf
omtrent de programma’s. Het KRO-orkest speelde de pausmars
en de hymne Aan U, o Koning der Eeuwen ontbrak natuurlijk
niet. Overigens klonk ook de Piet Hein-rapsodie. Ter gelegen
heid van deze radiomissiedag waren dezelfde avond in het stads
park van Maastricht duizenden mensen bijeen, die werden
toegesproken o.a. door pater Dito. Er kwamen enthousiaste re
acties bij de kro binnen van missionarissen die op eenzame pos
ten, dagreizen verwijderd van hun naaste ambtgenoot, de uit-
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zending hadden opgevangen en zo een ogenblik direct contact
hadden met het verre Nederland. Dat gevoel van rechtstreeks
het moederland te horen, in de eigen taal te worden aangespro
ken, moet in de begintijd van de radio voor mensen in de kolo
niën iets geweldigs hebben betekend. De inhoud van de pro
gramma’s lijkt in die optiek minder belangrijk. We weten er
overigens weinig van. Alleen op het journalistiek weekover
zicht van Paul de Waart kwamen concrete reacties: dankbare
uitspraken van mensen die van kranten waren verstoken en in
isolement leefden. Een jaar later, juni 1934, werd het pro
gramma van de radiomissiedag van de kro door 209 stations in
vier werelddelen gerelayeerd. Geen enkele andere katholieke in
stantie had zo’n omvangrijk en rechtstreeks communicatiesys
teem tot stand gebracht.
De kro zond vier uur per week uit over de PHOHi-zender, waar
van in 1935 één uur in Esperanto. De programma’s waren niet
strikt op missionarissen gericht. Er was een algemener vorm
van radioapostolaat aan de orde. De kro wilde met zijn wereldprogramma’s 'positief christelijk’ actief zijn, hetgeen ongeveer
gelijk stond met de wereld tot het ware geloof van de moeder
kerk brengen en het maatschappelijk leven kerstenen. Natuur
lijk bestreed de kro zeer uitgesproken het gevaar van het 'god
loos' communisme.

Paul de Waart

Protesten van de Vereenigdc Missionarissen tegen KRO-beleid

Het is niet onverklaarbaar dat het beperkt aandeel uitzendingen
voor de missie in het groter verband van de werelduitzendingen
van de kro tot discussie en zelfs tot een conflict leidde. De Na
tionale Raad van den Nederlandschen Priester-Missiebond, in
de wandeling genoemd de Vereenigde Missionarissen, die 24
ordes en congregaties vertegenwoordigde, achtte de PHOHi-uitzendingen van de kro van gering belang voor de missie. 13 Perquin en Dito vonden het een opgezet relletje en stelden de be
stuursleden gerust dat het episcopaat en de instanties in Rome
het KRO-beleid onverminderd steunden.16 Toch barstte een con
flict uit. Begin Juni 1936 ontvouwde missiebisschop mgr. Van
Valenberg tegenover de nieuwe aartsbisschop mgr. De Jong de
bezwaren van de missionarissen tegen de kro. Harder ging het
toe op de zomervergadering van de Vereenigde Missionarissen
in de abdij van Berne te Heeswijk op i?juni 1936. Daar werd de
volgende motie aangenomen: De Vereenigde Missionarissen,
die overtuigd zijn, dat de kro met zijn grooten invloed zeer veel
voor de missie-actie in Nederland zou kunnen doen, vragen, na
gedurende bijna twee ja ren tevergeefsch pogingen te hebben
aangewend, nu nogmaals met allen aandrang, dat de kro einde
lijk ophoude: ten iste, met de meening onder het publiek te
verspreiden, dat de KRO-werelduitzendingen voor de missiën
van belang zijn; ten 2de, geld te vragen voor die wereld-uitzendingen aan Katholiek Nederland onder het motto: steun onze
wereld-uitzendingen, want de zaak der missiën wordt er mede
gediend.’17
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Men erkende het katholiek-cultureel belang van de KRO-uitzendingen, maar dat gaf de omroep nog niet het recht grote som
men geld in te zamelen onder het 'onware motto dat die van nut
waren voor de missie. Eigenlijk prefereerden de missionarissen
uitzendingen uit de missielanden zelf, het liefst in de taal van e
inheemse bevolking. Daar konden de pasbekeerden naar luiste
ren en de catechumenen en dc 'belangstellende heidenen .
Er gebeurden vervelende dingen, in Maastricht bijvoorbee
tijdens de missietentoonstelling begin augustus 1936. Tot grote
woede van het Diocesane Missiecomité Roermond trok Dito
met de microfoon langs dc verschillende stands. De KRO b cc
maar net doen alsof hij zoveel voor de missie deed. De comité eden uitten hun verontwaardiging bij bisschop Lemmens, die op
zijn beurt zijn ambtgenoten inlichtte. Bij zo’n incident kwam e
onvrede van diverse klerikale groeperingen gebundeld tot ui
ting: dc Utrechtse pastoorsconferentie; enkele missiecongrega
ties; de Limburgse geestelijkheid, met op de achtergrond de elanghcbbenden bij de Limburgse radiodistributiebedrijven.
Naast dc verkoop
missicspcldjcs betekende ook dc
opbrengst van dc missiebusjes een
inkomstenbron voor het
wereldapostolaat van dc kro.

Katholieke Radio-Gids van
5.11.1938.
Een briefje of telefoontje
EN HET

K.R.O.-BUSJE

Een geldkwestie
et ging niet alleen om dc missie-uitzendingen. De succesvolle
groei van de kro lokte binnen dc pastorie- en kloostermuren her
en der een sfeer van benepen wantrouwen uit. De kro deed
maar raak. Het internationaal optreden en dc stijl waarin de
jonge pater Dito de dingen organiseerde, deden die stemming
geen goed. Radiomissicdag was een geldzaakje, want de kro
verdiende een aardig sommetje met die insignes en dat nog wel
met bisschoppelijke aanbeveling.
Daar kwam de aap uit de mouw. Dc Vcreenigde Missionarissen
wilden een eigen spcldjesdag en vonden de KRO-speldjes op radiomissiedag een slinkse manier van geld vergaren. Aartsbis
schop Dcjong was aanvankelijk van mening dat de bisschoppen
buiten het conflict moesten blijven. Van Perquin had hij dein
druk gekregen dat dc kro van de spcldjesactie geen echt voor
deel trok. Hij ging anders oordelen toen dc geestelijk adviseur
van de kro Verhoeven hem uit de droom hielp met de medede
ling dat de opbrengst van spcldjesdag in 1934 ƒ 42.000,- be
droeg en in 1935 ƒ 32.000,-en dat terwijl de PHOHi-uitzendingen
perjaar niet meer dan ƒ 20.000,—kostten. De bisschoppen beslo
ten er iets aan te doen en vroegen Verhoeven een compromis uit
te werken dat voor dc Vcreenigde Missionarissen en de kro ac
ceptabel was. Verhoeven slaagde daar niet in omdat hij niet het
vertrouwen van de Vcreenigde Missionarissen kreeg. Pas in mei
1937 kwam een regeling tot stand, waarbij de benaming radiomissiedag veranderd werd in KRO-wereldapostolaat en ook het
radiomissiespeldje een andere naam kreeg. De organisatie Vereenigde Missionarissen deelde voortaan voor een aanzienlijk
deel in de opbrengst van dc half miljoen en méér insignes die in
!937 en 1938 werden aangemaakt.18

WORDT U TOEGEZONDEN
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Letterkundige programma’s — Van Duinkerken adviseur voor boekbe
sprekingen

De kro rekende het uitzenden van culturele programma’s tot
een van zijn hoofdtaken. Het percentage voordrachten steeg
omstreeks J930 aanzienlijk. Literaire werken kregen speciale
aandacht. Boekbesprekingen zorgden ervoor dat de luisteraar
zich kon oriënteren. De 22-jarige Anton van Duinkerken le
verde vanaf de zomer van 1930 elke maand een lijstje van ge
schikte boeken en boekbesprekers. Hij zorgde tevens voor de
nodige contacten, activiteiten waarvoor hij maandelijks een ho
norarium van vijftig gulden ontving. Van Duinkerken trad op
als secretaris van de literaire KRO-commissie en adviseerde in
feite pater Dito, chef van de programma-afdeling. Dito liet op
zijn beurt weten welke sprekers niet meer mochten worden uit
genodigd omdat ze een erbarmelijke voordracht voor de micro
foon hadden of eenvoudig een bar slechte causerie hielden.19
Van Duinkerken was juist aan De Tijd verbonden en zou in de
ja ren dertig ook A. van Domburg, aan dezelfde krant verbon
den en vermaard geworden als filmcriticus, als vaste medewer
ker naar de kro halen. In tegenstelling tot het regelmatig opdui
kende praatje dat Van Duinkerken onevenredig veel aandacht
schonk aan de katholieke jongeren rond het literaire tijdschrift
De Gemeenschap, bleek ook in deze activiteit zijn ruime gezichts
kring. Een aantal van zijn eigen teksten voor deze rubriek doet
dadelijk de TT/W-redacteur herkennen, in stijl, benadering en
keus van onderwerpen.
Toch had de boekrubriek haar beperkingen. Literaire vernieu
wingen buiten de veilige katholieke kring werden voor de
KRO-microfoon niet of nauwelijks besproken. Dat Jos Panhuysen in 1939 Eyeless in Gaza van Aldous Huxley introduceerde
valt op. Kelks boek over Jan Steen en A. den Doolaards Drui
venplukkers, besprekingen in 1932, zullen vanwege een enkele
frivole passage of vanwege de strekking geen grote instemming
bij Perquin en Dito hebben geoogst, te meer omdat Boeken
schouw laatstgenoemd werk vanwege de ’rauwe erotiek’ tot de
uiterst voorbehouden lectuur rekende.21’ Veiliger was het de ka
tholieken bekend te maken met de werken van Chesterton, Sigrid Undset, Peter Dörfler, de Zola-bestrijder Paul Bourget,
terwijl eveneens Daniël Rops’ Dood waar is Uw overwinning? en
het Dagboek van een dorpspastoor van de militante non-conformistische katholieke publicist Georges Bernanos aan de orde
kwamen. De oudere Nederlandse letterkunde was goed verte
genwoordigd en van de tijdgenoten zijn te noemen Albert
Kuyle, J.H. Eekhout, D. Coster, Kees Meekel, A. Roland
Holst, Werumeus Buning, Felix Timmermans, en buiten Ne
derland behalve de reeds genoemde schrijvers ook Sinclair Lewis, de Saint-Exupéry. Tientallen recensenten kwamen voor de
microfoon. Van Duinkerken ontving uiteraard regelmatig brie
ven van min of meer bekenden die naar een opdracht hengelden
of voor een volgende maal om een interessanter boek vroegen
dan ze op dat moment onder handen hadden. Tot de belangrijk85
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ste boekbesprekers hoorden Picrre van Valkenhoff, Jos Panhuysen, Ellen Russe, Antoon Coolen, Jan Engelman, F.E.
Brunklaus en Piet Oomes. Zij zorgden dat de minder con
troversiële literatuur in de huiskamer kwam, werken van cultu
reel niveau, maar doorgaans niet baanbrekend. Het was een vei
lige rubriek, geen signaalpost voor artistieke vernieuwing.
Declamatie

Antoon Coolen

A. Graumans, bij dc lezers van het
Dagblad voor Noord-Brabant en
Zeeland en het Nieuwe Dagblad
beter bekend als D’n Drc van
Ulvenhout.

Aansluitend aan dc declamatiecultuur die aan het eind van de
vorige eeuw grote verbreiding had gevonden, kende de KRO
kortere uitzendingen waarin een gedicht werd voorgedragen of
een verhaal voorgelezen. Zo klonken Beatrijs van P.C. Bontens,
fragmenten uit de Gijsbrecht, voorts Heinrich Heine, Romain
Rolland, Guido Gezclle, toch ook fragmenten van Marnix Gijsen en zelfs Adama van Scheltema naast Ina Boudicr-Bakker,
Geerten Gossaert en Felix Timmermans. Opvallend was de
aandacht die Coolen en Van Duinkerken besteedden aan de zes
tigste verjaardag van de in Hilversum wonende maar uit Bra
bant afkomstige Johannes Reddingius, wiens zangerige ge
dichtjes bij velen populair waren.
Een apart genre vormden de Radiovertelsels. Dit waren onder
houdende praatjes, waarmee de journalist A. Graumans een
groter publiek bereikte dan de lezers die in het Dagblad voor
Noord-Brabant en Zeeland van zijn humoristisch bedoelde schets
jes ondertekend met D’n Dré van Ulvenhout genoten.21 Derge
lijke uitzendingen waren pogingen om het gedragen en statische
programma wat af te wisselen. En misschien speelde de over
weging mee dat de kro wat voor de Westbrabantse luisteraars
wilde doen. Overigens traden naast Graumans een reeks van
anderen op: voor de radio spreken was erg gewild bij journalis
ten en literatoren. Aan deze vertelseltjes besteedde de kro niet
veel zendtijd, na 1934 nog niet één procent. Het peil varieerde
van wel aardig tot onbenullig. De programmaleiding kreeg dat
natuurlijk te horen en dat zal ertoe hebben bijgedragen dat
steeds minder tijd voor deze rubriek werd gereserveerd. Ook
hier weer geldt trouwens dat niet uitsluitend aan katholieke ver
tellers de kans werd geboden.

Hoorspelen van de kro geen succes tot de komst van Rammelt

Het luisterspel of hoorspel was iets nieuws voor de radio. Het
ontwikkelde zich uit het toneel. In Engeland heeft Val Gielgud,
Head of bbc Drama (Sound), baanbrekend werk verricht. Hij
bewerkte, schreef, produceerde en regisseerde talloze luister
spelen. Zijn prestatie was het van — letterlijk — toneel of kijkspel
hoorspel te maken, waarbij de actie niet getoond maar gesugge
reerd werd. Hij wilde bovendien de miljoenen luisteraars die
nooit een voet in de schouwburg hadden gezet interesseren voor
dramatische literatuur. Aanvankelijk werd het luisterspel als
surrogaattonecl beschouwd en niet erkend als zelfstandige artis
tieke vorm. Die handicap heeft Gielgud overwonnen.22 In 1930
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zond de bbc vijftig luisterspelen uit en in 1939 al tweehonderd.
Inmiddels waren ook Duitse schrijvers succesvol in dit genre en
zij bereikten dat de bbc veel werk van hen vertaalde en uitzond.
Voor de microfoon schrijven moest geleerd worden, evengoed
als voor de microfoon spelen. In Nederland boekten de avro en
de vara met Kommer Kleyn en Willem van Capelle het eerst
succes, de avro met name in 1932.23 De kro bracht er aanvan
kelijk weinig van terecht. In het begin van de ja ren dertig ver
leenden het rk Amsterdamsch Toneelgezelschap en De Vere
nigde Haagsche Spelers medewerking en was regisseur Pierre
Balledux voor de luisterspelen verantwoordelijk. Naast Balle
dux was in 1932 en 1933 het KRO-Klein Toneel o.l.v. Ger. Nielen actief en schijnt ook Leo Speet wat gedaan te hebben. Op
fraaie resultaten konden zij niet bogen. De studiorapporten
klaagden over het 'uitgesproken patronaatskarakter’ van het
KRO-Klein Toneel. Balledux’ produkties heetten ’groote dra
ken’. De luisterspelen van de kro moeten naar getuigenis van
verschillende kanten onbenullige en quasi-vrolijke stukjes of
historische schetsjes zijn geweest. Balledux voldeed niet als re
gisseur en zijn dienstverband werd per 31 oktober 1933 opge
zegd. In los-vast verband kwam voor dat werk Henri Eerens,
van wie meer werd verwacht dan er is uitgekomen. In 1934
kreeg Eerens de wind van voren: zijn luisterspelen waren ’oerflauw’ en stonden volgens de programmaraad en de programma-afdeling op zeer laag peil. Eerens zou daarenboven ’elk ka
tholiek aanvoelen’ missen. Ook van zijn taak om hoorspelac
teurs op te leiden kwam niets terecht.2
De adviescommissie voor hoorspelen, declamaties en inter
views, waarvoor sinds 1930 W. Nieuwenhuis, F. Bouwmeester
en L. Lichtveld waren aangetrokken, heeft op de ontwikkeling
van de luisterspelen weinig invloed uitgeoefend. Steeds bleef
Dito lezen in de grote stapel teksten, maar de meeste legde hij als
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ongeschikt voor de kro terzijde. Dus zelfs aan goede teksten
was gebrek. Aan het eind van dc jaren dertig ging dc aandacht
minder uit naar artistieke produkten dan naar spannende hoor
spelen. In het kader van dc verhoogde aandacht voor het katho
lieke karakter van de kro organiseerde dc omroep in het najaar
van 1939 een bijeenkomst van katholieke schrijvers, met wie
plannen voor nieuwe en goede luisterspelen werden doorge
sproken.
Inmiddels was ~
1 oon Rammelt bij de kro in dienst getreden. Hij
heeft voor meer kwaliteit gezorgd. Rammelt had i:in 1937 de
aandacht op zich gevestigd met zijn bewerkingen van Quo pad is
en Hoe ik mijn kind gedood heb, twee bestsellers in katholieke
kring. Al voordat de oorlog uitbrak had hij zich in internatio
naal milieu als hoorspclschrijver gepresenteerd. In zeven landen
zond men een spel van hem uit.2n Rammelt haalde bekwaam een
groot deel van dc achterstand van de kro op dit gebied in, maar
men moet bedenken dat de hoorspelen ook in 1937 nog geen
half procent, dat is nog geen veertien uur per jaar, van dc zend
tijd in beslag namen.
Willem Nieuwenhuis

Prof.dr. AlphonsM.A.A. Steger

Lezingen in het kader pan de Katholieke Radio-Volksuniversiteit
In de eerstejaren vreesden de hoeders over cultuur en moraal dat
de radio tot oppervlakkigheid zou leiden: her bekende verhaal
van het leeg vermaak en de afstomping van de massa. Men kon
toch de knop omdraaien, was het antwoord van de radioliefhebbers. 1 )e radiomakers, ook van de kro, kozen een andere weg en
wilden de luisteraars nader brengen tot kunst en wetenschap.
Vooral hen die na de schooltijd geen boek meer lazen en zich
voor culturele ontwikkelingen of wetenswaardigheden nauwe
lijks interesseerden. Een radiovolksuniversiteit was de oplos
sing; zij bracht geestelijke verrijking in de huiskamer. Zo was dc
moderne techniek op een fantastische manier ten goede aan te
wenden. De kro ging over tot een stichting Katholieke Radio
Volksuniversiteit (rkvu), om te voorkomen dat aan dc neutrale
volksuniversiteiten zendtijd moest worden afgestaan en tevens
om een brug te slaan naar dc katholieke intellectuelen met wie
het contact gering was.
In het kader van de Katholieke Radio Volksuniversiteit hielden
in het winterseizoen elke week academische sprekers een voor
dracht, als het enigszins kon professoren uit Tilburg, Utrecht of
Nijmegen. Nadrukkelijk kwamen alle 'faculteiten’ aan de orde.
Elke voordracht duurde twintig minuten. Om als voorbeeld het
winterseizoen 1936-1937 te nemen: in oktober vier lessen over
energiebronnen van prof. A. Steger van de th in Delft, in no
vember voor de medische wetenschap vier voordrachten van
dr. L. Veeger over voeding en hygiëne, de maand erna de wijs
geer F. Sassen over Descartes, in januari F.C.M. van Campen
en W. van der Grinten over juridische onderwerpen, in februari
B.H. Molkenbocr (uiteraard, moet men zeggen) over Vondel.
In maart was het thema Clearing en Conjuctuur en het seizoen
sloot met theologische voordrachten: Natuur en Bovennatuur,
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Heiligmakende Genade, Genade en Vrije Wil en Genade en Ver
dienste. _> Ook in andere jaren traden voor de rkvu gezagheb
bende katholieke wetenschapsbeoefenaren van die tijd op.
Van de natuurkundige onderwerpen nam Steger de meeste voor
zijn rekening. De chemicus Steger hield zich als adviseur van het
Jurgens-concern en als hoogleraar te Delft bezig met de techno
logie van oliën en vetten. Hij was lid van de Eerste Kamer voor
de rk Staatspartij en iemand die bij allerlei katholieke initiatie
ven werd betrokken. Hij past in de groep katholieken die in de
jaren twintig en dertig het werk van Schaepman voortzette, de
katholieke emancipatie verder voerde en strijdvaardig optrad in
nauw contact met clerus en bisschoppen. Steger speelde een lei
dende rol in de befaamde Actie Voor God.27 De filosoof Sassen,
van Rolduc naar een professoraat in Nijmegen geroepen, was
ook iemand die buiten zijn vakgebied de katholieke zaak wilde
dienen. Hij stimuleerde katholieke academici actief te blijven en
voor isolement te waken. Jarenlang heeft hij met zijn adviezen
invloed uitgeoefend op het ministerie van onderwijs. Voor ve
len gold de voorname Sassen als een geducht man en dat was hij
ook. Dejuristen en economen waren gerespecteerd, ook bij hun
vakgenoten aan de andere universiteiten. Zij demonstreerden
minder apostolische gedrevenheid, hoewel economen als J.A.
Veraart, H.A. Kaag, J. Cobbenhagen en P. van Berkum uit
drukkelijk zochten naar de inrichting van een meer rechtvaar
dige samenleving volgens de pauselijke encycliek Quadragesimo
Anno. Bij de theologen viel met name de dominicaan J.A. A.M.
Kors op; hij sprak jaar najaar over moraaltheologische onder
werpen. Kors was in dat vak hoogleraar in Nijmegen en ruilde
na de oorlog zonder veel spijt zijn professoraat voor het voorzit
terschap van de kro. Een enthousiast docent of een diepgravend
geleerde was hij niet, wel een bedachtzaam en eerbied afdwin
gende man, redenerend vanuit een thomistische traditie.28
Andere lezingen en cursussen

Natuurlijk beperkte de kro de lezingen niet tot de reeks van de
Katholieke Volksuniversiteit. In overleg met het rk Werklie
denverbond behandelden diverse sprekers actuele onderwer
pen. Andere bonden en organisaties leverden eveneens spre
kers. Het rk Werkliedenverbond en de Boeren- en Tuindersbond hebben daarvan het meest gebruik gemaakt. De organisa
ties betaalden hun eigen sprekers en als dat niet lukte, zoals bij de
Boeren- en Tuindersbond en bij de rk Artsen vereniging, be
taalde de kro vijfentwintig gulden en reiskosten.27 Regelmatig
hoorden de luisteraars van ’P.R.O. Peller’30 over de luchtvaart,
van anderen over nieuwe uitvindingen of over sport en wat er in
bedrijven of fabrieken gebeurde. Vanaf 1932 sprak De Tijd-redacteur Van Domburg over film. Hij kreeg in 1937 een vaste
rubriek Uit de Wereld van de Film, waarin hij op levendige en
aansprekende wijze generaties van katholieke luisteraars de ar
tistieke kwaliteiten van de film leerde te onderscheiden, waar
bezorgde pastoors en pedagogen slechts morele gevaren zagen.
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Mevrouw F. Stccnbergh.
Enghering

Bijzonder populair waren de causerieën van dr. Paul Julien, die
boeiend vertelde van zijn etno-serologisch onderzoek in Afrika,
in het bijzonder bij de pygmeeën. Zijn Kampvuren langs de
Evenaar is een begrip voor de oudere generatie. Naar het oor
deel van de studiochefs uit die tijd waren Piet Oomes en Paul
Julien veruit de beste sprekers.
In de vaste rubrieken voor de vrouw en in het halfuurtje voor de
rijperejeugd werd ruimte vooreen spreekbeurt gereserveerd. In
het vrouwenuurtje dinsdagsmiddags van drie tot vier kon men
luisteren naar praatjes over mode, keuken of tuin, maar tevens
iets horen over letterkunde of over de positie van de vrouw in
Nederlands-Indië. De spreeksters paste men enigszins aan, leek
het wel: over letterkunde spraken de voordrachtkunstenares
Annie de Hoog-Nooy en J.M. Sterck-Proot, echtgenote van de
literatuur-historicus J. F. M. Sterck. Over de vrouw in Nederlands-Indië sprak mevrouw Brom-Struyck, echtgenote van de
Nijmeegse literatuur-historicus; ze zal dat onderwerp hebben
gekozen omdat ze met haar man een reis naar Indië had ge
maakt.
Voor het overige was het uiteraard een bonte verzameling lezin
gen, variërend van voordrachten over bloemisterij en folklore
tot aandacht voor de uitvinder van de statistiek. Ook werden er
cursussen gegeven: schriftverbetering, middenstandsdiploma,
Esperanto, naailessen en mode, ja zelfs een zwemcursus. De
cursus Esperanto moest in 1938 beëindigd worden vanwege fi
nanciële tekorten: de organisatoren van de cursussen moesten
immers geld voor gebruikte zendtijd betalen. In de periode vóór
het Zendtijdbesluit probeerde de KRO geld te vragen wanneer
het sterk de schijn had dat sprekers als opleiders profijt van hun
optreden beoogden. Mevrouw F. Stccnberghe-Enghering, lid
van het stichtingsbestuur, weerde een mevrouw die een modeen knipcursus wilde geven, met het op zich niet zo gekke argu
ment dat de KRO wel eens moeilijkheden kon krijgen met het
nijverheidsonderwijs. Kort daarvoor — eveneens in 1928 - had
het dagelijks bestuur afwijzend beschikt op het verzoek van ie
mand om een reeks pianolessen te geven en die daarvoor de
Huizen-zender wilde huren.

’l^oor de rijpere jeugd’ en kinderuurtje
Met de schoolradio wilde het niet lukken. Speet, die zich al cens
in deze materie had verdiept, moest zomer 1939 erkennen dat
Nederland ongeveer het enige land was dat nog geen schoolra
dio had. Dat was te wijten aan de onderwijswereld.31
Toch ook wel onder de noemer culturele vorming viel het pro
gramma Voor de Rijpercjeugd, ondanks de sterk pedagogische
en godsdienstige invalshoek. De redactrice mevrouw Albertine
Schelfhout-van der Mculen had daar de handen vol aan, niet het
minst vanwege de uitgebreide correspondentie die aan die uit
zendingen vastzat. Om die reden werd vanaf 1939 haar honora
rium van twintig gulden per uitzending verhoogd tot vijftig
gulden. Albertine Schelfhout was opgeleid als pianiste en had
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aan de Sorbonne colleges gelopen bij de wijsgeer Bergson. Ze
was zich vervolgens bezig gaan houden met opvoedingsproble
men bij opgroeiende kinderen en had door haar talloze lezingen
over pedagogie en beroepskeuze vermaardheid gekregen in ka
tholiek Nederland. Ze was 42jaar toen ze in 1933 met haar krorubriek begon. Na enkele jaren dreigde ze in moeilijkheden te
raken omdat ze het de diocesane jeugdleiders niet allen naar de
zin kon maken. Die stonden een andere opzet en benadering
voor. Dito bemoeide zich er als voorzitter van de kro mee en
dreef in een aarzelend dagelijks bestuur door dat Anton Sweers,
die als regisseur van culturele ‘lekenspelen’ furore maakte, als
medewerker aan de jeugdrubriek werd toegevoegd.
Hoe de rubriek nieuw elan kreeg, wordt duidelijk uit het najaarsprogramma van 1939: op 29 oktober een programma rond
het thema Christus Koning, met een declamatorium Koning
der Koningen van Gabriël Smit; 28 november De Advent na
dert, met liederen en een vertelling door drs. W. Snitker; 5 de
cember Strooiavond, waarvoor Godfried Bomans de tekst
schreef; 19 december Hollandse Kerstliederen, met medewer
king van Jop Pollmann; tweede kerstdag Wij zijn Jong, met me
dewerking van Ben Evers; 2 januari het programma Ons wacht
cenjaar van Anton Sweers.32
De allerjongste luisteraars tenslotte hadden bij de kro op zater
dagmiddag rode oortjes wanneer mevrouw Sophie Nuwenhuis-van de Rijst in haar denkbeeldig vliegtuig stapte, om over
het land te vliegen en voor brave kinderen grote pluimen te laten
vallen. Het programma bevatte — al vóór 1930 - de bekende
elementen: een vertelling, een versje, een beetje muziek en een
vraag- en antwoordspelletje met pedagogische ondergrond.
Muziekprogramma's

De muziekuitzendingen werden in de jaren dertig meestal ver
deeld in klassiek, licht-klassiek en amusement. De kro wilde
culturele programma’s bieden en schonk dus de nodige aan
dacht aan klassieke muziek; jarenlang zelfs het meest van alle
omroepen. Jules Moes uit Amsterdam was in augustus 1927 te
gen een salaris van honderd gulden per maand aangetrokken om
voor de vocale en instrumentale muziekuitzendingen te zorgen.
Hij adviseerde met welke gezelschappen en solisten contracten
afgesloten moesten worden. In november 1928 werd voor het
eerst een opera uit de eigen studio uitgezonden. Dit soort uit
zendingen - operettes natuurlijk ook - kostte ƒ 750,- per keer,
wat in die tijd veel geld was.
Naar het voorbeeld van de andere omroepen richtte de kro ook
een eigen orkest op. Elke uitzenddag waren er muziekprogram
ma’s. Het orkest moest steeds bij de hand zijn, ook voor repeti
ties, al bleek de studio voor dat doel totaal ongeschikt. Het ging
er rommelig aan toe, maar dat was niet verwonderlijk want een
dilettantengezelschap was plechtig omgedoopt tot KRO-orkest
dat alles moest spelen, van licht tot klassiek. In de zomer van
1929 kwam er een orkest in vaste dienst. Het telde achttien man,
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Mevrouw S. Nuwcnhuis-Van der
Rijst tijdens de uitzending van haar
programma voor de jeugd in de
oude studio.

KRO-kooren KRO-orkcst o. 1.
Pierrc Reinards.

die twee concerten per week gaven en negen uur repeteerden.
Zoiets kostte ƒ640,- per week exclusief het honorarium van dc
kapelmeester of dirigent, die begon met ƒ 3000,- per jaar.

De leiding van de afdeling muziek
De muzikale leiding was niet succesvol. Jules Moes voldeed niet
naar het oordeel van het bestuur; hij handelde zakelijke KROcorrespondentie privé af en werkte niet goed samen met de diri
gent. Pcrquin heeft hem enige tijd de hand boven het hoofd
gehouden en liet hem bezoekers rondleiden in de studio, lijnuit
zendingen controleren en andere klusten doen.33 Er werd een
muziekraad ingesteld, die in overleg met het nieuwe hoofd van
dc muziekafdeling, W. d'Ablaing, en met de dirigent de grote
lijnen moest aangeven. In die muziekraad hadden zitting de
Utrechtse priestcr-hoogleraar Smijers en de musicus W. Andriessen, naast het lid van het stichtingsbestuur pastoor Van de
Wiel, dezelfde die voortdurend van zijn zorg voor goed niveau
van de muziekuitzendingen blijk gaf. Een nieuwe dirigent ver! scheen begin 1932. Dat was J. Gerritsen. Maar ook over hem
. rezen klachten. Hij kwam niet op tijd voor de repetities en inspi
reerde het orkest zo weinig dat een personeelsdelegatie ging kla
gen bij de directie. Gerritsen moest in 1936 plaats maken voor
Pierrc Reinards, die goed voldeed.
Met Willy d’Ablaing had de KRO een goede muziekadviseur in
huis gehaald. Deze zoon van een Leidse hoogleraar in het Ro
meins recht had na zijn kandidaatsexamen rechten een gedegen
muziekstudie in Duitsland, Frankrijk en België gemaakt.
Daarna publiceerde hij in Nederlandse muziektijdschriften.-Hij
was 41 jaar toen Peter van Anrooy hem in 1924 aan het Kurhaus
verbond, waar hij onder meer werd belast met het schrijven van
de programmatoelichtingen, een werk dat hij voor die tijd
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voortreffelijk deed. D’Ablaing werd een centrale figuur in de
Haagse muziekwereld en kreeg binnen- en buitenlandse onder
scheidingen voor zijn muziekactiviteiten. Hij trad regelmatig
op als kamermusicus. Uit de archiefstukken komt hij naar voren
als een onopvallende en evenwichtige man, die het beleid van de
directie eerder steunde dan voorbereidde.
Te geriiige bezettiiig van eigen Kno-orkest

D’Ablaing, later geassisteerd door Schaffers, drukte zijn stem
pel op de muziekprogramma ’s van de kro. Het tweetal zat echiter met de moeilijkheid dat het KRO-orkest te klein was en te veel
moest doen. Te klein omdat een handjevol musici de belang• rijke composities niet goed kon uitvoeren. Arrangementen
vormden dan een oplossing, waartegen evenwel uit artistiek
oogpunt ernstig bezwaar werd gemaakt. De orkestleden had/ den inderdaad veel te doen; in een andere samenstelling zorgden
' ze ook voor de lunch- en dinermuziek. Jarenlang was de vraag
i aan de orde: moet om artistieke redenen het eigen orkest wor
den uitgebreid of verdient het de voorkeur een contract af te
sluiten met een gerenommeerd orkest? Het KRO-orkest telde in
1934 weliswaar 35 musici (die 120.000 gulden perjaar kostten),
maar het was toch veel te klein. Nadat Perquin zich in de kwes
tie had verdiept, pleitte hij voor verbetering van de kwaliteit en
tegelijk verlaging van de kosten. Hij verwierp de oplossing om
het orkest uit te breiden.34

Contracten niet Utrechts Stedelijk Orkest, Rotterdamsch Philharnionisch Orkest en de Wagner-vereniging
In diezelfde tijd wijddej. Govcrts in het tijdschrift Caecilia en de
muziek een aantal kritische beschouwingen aan muziek die over
de radio werden uitgezonden. Hij vond dat de radio in het alge
meen weinig noviteiten op het gebied van klassieke muziek
bood en tevens slecht selecteerde. Ook hij achtte het peil van de
omroeporkesten niet hoog en hij kritiseerde de uitvoeringen op
zakelijke maar ongenadige wijze. Aan de kro gaf Goverts de
raad om voor klassieke muziek de medewerking in te roepen
van het Utrechts Symfonie-Orkest en aan het KRO-orkest de
licht-klassieke werken over te laten.
I D’Ablaing en de muziekraad waren het met Perquin eens dat
ook een vergroot KRO-orkest niet hetzelfde kon bieden als een
van de bestaande orkesten.1-1 De twee beste gezelschappen, het
Concertgebouworkest en het Residentie-Orkest, waren even
wel niet beschikbaar omdat ze contractueel vastzaten aan de
avro. Professor Smijers meende dat daarna in rang het Utrechts
Symfonie-Orkest kwam. Daarmee was het denkbeeld van de
baan om het KRO-orkest te combineren met de Haarlemse Orkest-Vereeniging; die oplossing zou erg ingewikkeld zijn, duur
en artistiek toch niet zeer bevredigend. Het Utrechts Stedelijk
Orkest werd derhalve gecontracteerd. In oktober 1934 kwam
het voor de microfoon onder de naam van Groot Symphonie93
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Het Rotterdams Philharmonisch
Orkest o. Lv. Eduard Flipschad
geen eigen concertzaal. Het orkest
speelde in de jaren dertig in de
Koninginnekerk te Rotterdam en
ook in de KRO-studio.

Orkest. In feite verhuurde het bestuur van het uso zijn orkest
aan de KRO, en wel voor tenminste vijftig concerten a ƒ 500,-.
Dirigent Henri van Goudoever mocht zich ten hoogste vijfmaal
laten vervangen door Willem van Otterloo.
Die verbintenis heeft drie seizoenen geduurd. De kro maakte er
in het voorjaar van 1937 een eind aan omdat het niet boterde
tussen orkest en dirigent. De kranten schreven over de moeilijk
heden bij het uso en over de artistieke teruggang. Het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest onder leiding van de vooruit
strevende en succesvolle Eduard Flipse was er dadelijk bij en
bood zijn medewerking aan. Enigszins overhaast en niet tot te
vredenheid van enkele leden van het db, die zich voor een fait
accompli gesteld achtten, werd met dit orkest een contract afge
sloten voor het seizoen 1937-1938. Het orkest van Flipse zou
twintig studioconcerten en zes zaalconcerten vanuit Rotterdam
verzorgen tegen de prijs van ƒ 400,- per concert, solisten inbe
grepen. Ook de volgende seizoenen trad het orkest op, eenmaal
in de veertien dagen op de dinsdagavonden. In de pauze volgde
een lezing over een cultureel of wetenschappelijk onderwerp. 36
Aan het eind van de jaren dertig was de kro trots op nog een
ander engagement: met de Wagner-vereniging. De operaconcerten van de Wagner-vereniging beschouwde men als gelijk
waardig aan uitvoeringen van het Concertgebouworkest dat
men niet kon contracteren. De verbintenis met de Wagner-ver
eniging in 1938011 1939 was een prestigezaak. Tegen opmerkin
gen dat het wel om ’zware kost’ ging en er erg veel geld mee
gemoeid was (in 1938 kostte een opcra-uitvoering ƒ 1687,50 en
kostte een serie van drie opera’s met een balletavond ƒ 5800,-)
voerde de voorzitter aan dat het om 'culturele top’ ging. Wel
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was het pi oblematisch dat dc Wagner-vereniging Der Rosen ka7.15—11.10
valicr bracht, welke uitzending voor de KRO-microfoon reacties
van verbazing opleverde. Om afkeurenswaardige frivoliteiten
OPERA IN VIER BEDRIJVkj^
te voorkomen stelde het KRO-bestuur aan de Wagner-ver
van
eniging de voorwaarde dat het dc keuze van de werken moest
W. A. M o z a r t
goedkeuren. Een jaar later stond Die Zaubcrflöte op het lijstje.
Rolverdeling :
Van Lamsweerdc herinnerde het bestuur eraan dat daartegen
Graaf Almaviva
Tancredi Paserc
enig bezwaar bestond in verband met de inhoud dezer opera’.37
Gravin Rosina
Aulikki Rautauaara
I Iet was Willy d’Ablaing die voor de concerten van dc WagnerFigaro
......................... Mariano Stabik
vereniging had gezorgd. Mij probeerde het klassieke repertoire
Suzanna
Margit Bokoi
Cherubinö
Tatiana Menott
zo verzorgd mogelijk bij de luisteraars te brengen, onder meer
Marcellina
............Angelica Cravcencc
door in de gids en voor dc microfoon gedegen toelichtingen te
Bartolo
Duilio Baront:
verstrekken. Dc hele muziekliteratuur, misschien met wat gro
Don Basilio
Gino del Signore
tere aandacht voor Franse componisten en in elk geval zonder
Don Curzio
Frans Vroom
veel werk te maken van moderne en Nederlandse componisten,
Antonio
Fritz Ollendorfi
kwam over dc kro. Willem Pijper en P.F. Sander klaagden in
Barbarina
Greet Koeman
De Muziek dat de radio verzuimde het publiek op te voeden en te
Regisseur: Lothar WalJerstein.
richten op wat artistiek nieuw en belangrijk was. Het gebrek aan
Ballet: Y vonne Georgi.
belangstelling voor moderne stromingen zorgde voor verstar
Koor: 't Koor van de Wagnerverêniging o.l.v.
Johannes den Hertog.
ring van het concertwezen. Daartegen verdedigde d’Ablaing
zich met dc stelling dat de radio geen instituut voor pure kunst
Orkest: Het Concertgebouw-orkest.
was, maar een gemengd bedrijf van cultuur en amusement. De
Het geheel o.l.v. B r u n o Wal ter.
verstrooiende taak van de radio, die dc critici niet wensten te Opvoering onder de auspiciën v. d. Wagnerver
accepteren, en dus ook dc populaire muziek waren in zijn visie eniging in de Stadsschouw burg te Amsterdam
niet minder belangrijk dan de avant-gardekunst.
In de eerste pauze :
Met dc voorgaande discussie vertoonde het standpunt van de
±7.55
NIEUWSBERICHTEN
voorstanders van authentieke volksmuziek t.a. v. dc radioliedjes
I n de tweede pauze:
en -deuntjes enige overeenkomst. Het programma van Annic
±8.50
Bonarius en de KRO-nachtegaaltjes schoot iemand alsjop Poll
mann in het verkeerde keelgat: dat was te oubollig. Pollmann
door
was een lastig heerschap in de omgang, maar vanwege zijn po
Henri de Greeve, pr.
pulariteit en gezag in kringen van de jeugdbeweging en het on
derwijs wilde de kro hem tegemoet komen ’door, rekening
houdend met het percentage luisteraars, dat naar verhouding
Katholieke Radio-Gids van
daarvoor voelt, zo nu en dan het genre in dc geest van den heer
12.11.1938.
Pollmann in het programma op te nemen, bijvoorbeeld in een
verhouding i:io’.38

Le Nozze di Figaro

Lichtbakens

Amusementsmuziek

Van zijn zendtijd spendeerde de kro bijna zeventig procent aan
muziek, alle genres inbegrepen. Het KRO-orkest richtte zich in
de eerste plaats op kamermuziek en licht klassiek. Er was zo’n
gebrek aan schrijvers dat een normale bezetting doorgaans niet
werd gehaald en de piano als ondersteuning en aanvulling
diende. Zoiets deed armoedig aan. Dito weet zijn medebestuur
ders in 1939 met enige moeite te doen besluiten toch acht nieuwe
krachten toe te voegen aan de 33 musici die al in dienst waren.
I Daarmee was het KRO-orkest nog lang niet van dezelfde sterkte
als het AVRO-orkcst, dat 64 man telde. Men krijgt niet de indruk
j dat het in artistiek opzicht allemaal even verantwoord is geweest
wat in die tijd ten gehore werd gebracht.39
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Marinns van ’t Woud en Piet Lustenhouwer
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Leider van o.a. het KRO-scxtet en de
KRO-boys Piet Lustenhouwer
achter de vleugel. Opname in de
studio aan de Herengracht te
Amsterdam.

Wel grote successen boekten de KRO-melodisten en vooral de
KRO-boys van Piet Lustenhouwer. Deze ensembles produceer
den wat men toen noemde semi-klassieke en betere ontspanningsmuziek, ook wel salonmuziek genoemd. Echt onder
scheid tussen die genres wist men nauwelijks aan te brengen.
Aanvankelijk zwaaide Marinus van ’t Woud in deze sector de
dirigeerstok. Hij was de zoon van een Alkmaarse muziekleraar
en studeerde achtereenvolgens fluit, klarinet en cello. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog maakte hij deel uit van een van de vele
muziekgezelschappen die voortdurend op toernee waren. Na de
oorlog ging hij saxofoon spelen, een tijd lang in Engeland. De
cello bleef zijn favoriete instrument. Na korte tijd verbonden te
zijn geweest aan de Amsterdamsche Orkest-Vereeniging ging
hij’ 27jaar oud, over naar het in 1929 opgerichte KRO-orkest.
Eerst als tweede dirigent en in 1932 als eerste man. D’Ablaing
was niet bijzonder tevreden over zijn kwaliteiten noch over zijn
toewijding; Van ’t Woud was wel eens absent als dat eigenlijk
niet kon. Verder ruziede hij doorlopend over wat de grens was
1 tussen semi-klassieke‘ en populaire muziek. In 1933 was hij niet
ver van een ontslag verwijderd, later werd zijn positie steviger.
Piet Lustenhouwer had in het voorjaar van 1932 een eigen en
semble gekregen en maakte dadelijk furore. Hij deed het naarde
zin van directie en luisteraars, die jarenlang enthousiast reageer
den op zijn uitzendingen. Voor de kro was het een verlichting
dat niet telkens weer op andere ensembles een beroep gedaan
moest worden, omdat men er zelf een in huis had. De KRO-boys
— die wekelijks ƒ 1716,— kregen — verdienden voor de omroep,
omdat ze in 1934 en 1935 een propagandatoernee maakten. De
kro hield daaraan een nettowinst van respectievelijk ƒ3118,—en
ƒ 6050,—over. Piet Lustenhouwer was een uitstekend muzikant.
Hij had piano gestudeerd bij Barend Kwast en bij de Amster
damse conservatoriumleraar Ulfert Schulte. Hij had gewerkt bij
Pisuisse en Max Tak en kwam in 1927 bij de kro, wellicht om
dat hij B. Smit, de organist van de Dominicuskerk, goed kende.
Zijn grootste triomfen vierde hij als leider van de KRO-boys. Na
de oorlog werd hij muziekregisseur bij de kro.
Van t Woud, Lustenhouwer en sinds 1937 ook Guus Jansen,
hammondorganist in het Amsterdamse Rembrandttheater en
later verbonden aan het orkest van Paul Godwin, zorgden voor
de eigen stijl van de lichte muziek bij de kro. Het waren vak
mensen met een klassieke opleiding, die tussen de middag en in
de vooravond ouvertures, operettemuziek, potpourri’s, wal
sen, polka’s en wat doorging voor zigeunermuziek ten beste
gaven. Dezelfde musici traden op als KRO-melodisten of als KROboys: de laatsten speelden voornamelijk foxtrots en Engelse
walsen.
De kro ging op het terrein van de lichte muziek heel wat verder
dan de ncrv, maar bleef ver op afstand van de moderne dans
muziek en de jazz waarmee avro en vara hun luisteraars boei
den. Perquin, d’Ablaing en Dito waren van mening dat de kro
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veel aandacht aan amusementsmuziek moest schenken omdat
men anders een gevoelig ledenverlies zou lijden. Tegenover de
Warmondse scminarielcraar Clcophas, die de KRO-boys ’nooit
meer wilde horen’, betoogde Perquin: ’Dc KRO-boys zijn een
onmisbaar deel van onze omroep. Zij spelen amusementsmu
ziek die in se niet kwaad is. Zij moeten uitsluiten: a) hot-jazz, b)
te sentimenteele liederen cn wijzen. Zij moeten zich meer op
symphonische muziek gaan toeleggen, maar met modern coloriet. Zij moeten zorgen dat onze luisteraars bij afwezigheid van
die muziek met naar avro cn vara ovcrloopen.’4()
Kritiek

Dat was duidelijke taal. Toch laveerde de kro aan de rand van
kitsch cn zielloos entertainment. De radiocriticus Goverts was
niet mals in zijn oordeel: 'Wat de salon-orkesten cn ensembles
van diverse afmetingen opdienen, is vaak alleen te genieten door
oude juffrouwen uit de provincie; op de eerste plaats is het re
pertoire hieraan debet, op de tweede plaats de uitvoering. Zelfs
de zeer goede salonorkesten — ze zijn er! - spelen vaak volkomen
overbodige muziek, muziek die de generatie uit het pluchen
tijdperk heeft kunnen boeien, maar die in onzen tijd van een muf
riekende burgerlijkheid is.’41
De kro was benauwd om met amusementsmuziek zo ver te
gaan als de avro cn vara deden. Een van de leden van het stich
tingsbestuur, Sibon, wilde dat wel maar kreeg de wind van vo-
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ren. Sibon dacht dat de jongeren de amusementsmuziek van de
allesbehalve aantrekkelijk vonden omdat de kro geen hot
jazz gat. Hij bedoelde - volgens de notulen van de vergadering
v an 8 november 1933 — natuurlijk niet de hot jazz in zijn perversen vorm, maar muzikaal prima uitvoeringen zooals van de
y ton Band, de Boswell Sisters e.a. De Voorzitter antwoordt
nerop dat hij zulks ontoelaatbaar acht en hiervoor in geweten
met verantwoordelijk zou willen zijn.’ Sibon probeerde het
twee jaar later nog eens, maar hij kreeg opnieuw nul op het
re est.
Eindelijk in 1938 mocht, heel voorzichtig, Marinus
van t Woud het met het nieuwe ensemble New Style Artists
gaan proberen. Dat was een combinatie van KRO-boys en leden
\ an het KRO-orkest, die naar de toenmalige trend lichte muziek,
ij voorbeeld uit musicals, met een groot orkest uitvoerden. De
groep speelde het specialeJazz-symphonischc genre ... goede
amusementsmuziek met een nieuwe kleur’. Men bleef het ech
ter veiliger vinden Bandi Balogh, Lily Mathc of Lajos Veres met
iun zigeunerorkestjes te laten optreden, of het Russisch orkest
.iwa van W. Schlablowsky en Iwan Schustows Balalaika-kapel of het Tzigane-orkest van Bertus van Dinteren.
ater Dito zelf deed, ongetwijfeld op aandrang van Guus Jan
sen, ook een poging om de amusementsmuziek aan de eisen van
c1 tijd aan te passen. In zijn beginperiode als voorzitter stelde hij
voor het zogenaamde Paramount-orkestje van het City-theater
te engageren. Het soort muziek dat deze artiesten speelden leek
xcc op dat van Piet Lustenhouwer en zijn ensemble. Concur
rentie, inderdaad, maar wie weet speelde bij Dito mee dat de
1 grootste successen van Lustenhouwer voorbij leken te zijn en
at er meer en meer kritiek kwam op de KRO-boys, onder wie
niet veel praktizerende katholieken zaten. Ploe dat lag bij het
aramount-orkestje is overigens niet bekend. Maar er kwam
nog iets bij. Als het plan doorging moest er een cinema-orgel
\ wor en aangeschaft. De kro was de enige omroep die zo’n in^8
kro

Programmaleider H. Schatters
begroet Tholen en Van Lier bij hun
terugkomst uit Ncderlands-Indië.
V.l.n.r.: Schatters, Van Lieren
Tholen.
Instrument niet bezat, terwijl muziek van bioscooporgels razend
populair was. Waar het in de discussie in het db om draaide was
natuurlijk of de kro niet te veel toegaf aan de smaak van de
massa. Van Lamsweerde vond zulke muziek, die hij kende van
AVRO-uitzendingen, ’execrabel’; als de kro een orgel nodig had,
dan een voor serieuze muziek. Dito wilde de luisteraars echter
tegemoet treden: zij wilden het en het was een lacune in het
programma. Een gewoon orgel hoefde er niet te komen, maar
wèl een bioscooporgel.43

Pater Dito verdedigt de amusementsmuziek
Pater Dito durfde zijn nek uit te steken. Hij voelde aan dat de
kro door al te strenge klerikale kritiek een godsdienstige om
roep dreigde te worden. Hij wist heel goed dat de eigen amuse
mentsprogramma’s weinig aantrekkelijk waren en een verge
lijking met die van de avro en vara niet konden doorstaan. Een
eeuwig probleem was het vinden van ’goede humoristen’.44
' Een serie thans vergeten conferenciers ontlokte slechts nega
tieve reacties, omdat ze te flauw of te platvloers waren. Jaren
lang liet de kro voor de microfoon en tijdens de propagandaavonden het duo Tholen en Van Lier optreden. Dit duo demon
streerde bij voortduring het klassieke probleem voor de KRO.
Het had veel succes bij het publiek, maar dit dank zij teksten en
sketches die door de strekking en vanwege dubbelzinnigheden,
althans naar de toenmalige maatstaven van katholieke moralis
ten, soms amper door de beugel konden. De medewerking van
Tholen en Van Lier aan een nieuwe tournee werd in 1936 slechts
’ondcr de nodige waarborgen’ toegestaan. Het is verklaarbaar
dat het in de kritieke periode van Dito’s eerste jaar als voorzitter
tot een conflict kwam. Dat gebeurde tijdens de studiovoorstelling van zaterdagavond 27 mei 1939, waarbij Tholen en Van
Lier ’met hun beide dames’ optraden. Dito lichtte enkele dagen
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latei het dagelijks bestuur in: 'Bij dit optreden heeft het betref
fende gezelschap zich vrij onbehoorlijk gedragen. De directie
heeft gemeend, teneinde moeilijkheden te voorkomen, onmiddellijk te moeten ingrijpen en heeft het gezelschap medegedeeld,
dat in het vervolg van hun diensten geen gebruik zal worden
gemaakt. De personen, die als toeschouwers in de studio aan
wezig waren, zijn van deze maatregel op de hoogte gesteld.
Ook pastoor Kaarsgaren was onder de toeschouwers; spreker
vermoedt dat pastoor Kaarsgaren de kwestie in het Bestuur zal
brengen.’45
Het probleem van de aard en invulling van de amusementspro
gramma s kwam het sterkst tot uitdrukking op de zaterdag
avonden. Wat moest er dan gebeuren? Hoe hield de kro de ka
tholieke luisteraars aan het toestel, terwijl op de andere zender
de vara — welk artistiek of pastoraal oordeel men ook mocht
vellen - de massa amuseerde? De zaterdagavond was het einde
van de werkweek, dus een moment van ontspanning, maar te
vens de voorbereiding op de zondag, de dag des Heren.
Het zaterdagavond-programma en de voorbereiding op de zondag

Vooral van de zijde van de Gregoriusvereniging was men nijdig
wanneer de kro op de zaterdagavonden muziek uitzond 'welke
een afglijding beteekent naar sensueele en naar paganistische
muziek, waarvan het luisterend publiek of althans een deel daar100

van een ongunstige invloed kan ondergaan’.46 Behalve op het
muzikale gedeelte was er regelmatig kritiek op het verbrokkelde
karakter van het zaterdagavondprogramma en op het peil van
de conferences. 'Vooral de humoristen staan wel eens op een
ietwat laag niveau.’47 Op grond van deze kritiek in het stich
tingsbestuur heeft Speet toen een aantal derderangs-humoristen
ontslagen, of zoals hij het noemde geëcarteerd. Maar naar de
mening van de directie diende de zaterdag toch te blijven staan
in het teken van het lichte genre.
Wat daaronder eind 1933 werd verstaan? Eenvoudig een optel
som van semi-klassieke muziek van het KRO-orkest o.l.v. Marinus van ’t Woud, de band van Piet Lustenhouwer, een kort
hoorspelletje en enkele ’goede declamaties’. De rest van de za
terdagavond moest de inleiding op de zondag vormen. Bis
schoppelijk adviseur Verhoeven steunde de kritiek van Van de
Wiel van de Gregoriusvereniging en bepleitte een goede predi
kant en uitstekende kerkclijke of althans gewijde muziek.48
Twee jaar later herhaalde zich de discussie. Verhoeven begon
opnieuw over ’de wijding van de zaterdagavond als vooraf
gaand aan de Dag des Heren". De notulen van de vergadering
van 4 december 1935 legden deze discussie vast: ’Dr. Verhoeven
zou vooral Zaterdagavond na half elf het programma godsdien
stig gekleurd willen zien. Pater Dito merkt op, dat de negatieve
taak van de KRO n.1. zorg dragen dat er niet naar andere omroe
pen geluisterd wordt, juist op Zaterdagavond, hierop de voor
grond treedt. Derhalve moet de KRO Zaterdagavonds concurre
ren met de VARA, alleen al om de katholieke luisteraars van het
VARA-programma af te houden. Pater Dito zet verder uiteen hoe
te beginnen in Januari a.s. tijdens het Zaterdagavondpro
gramma tweemaal gedurende een half uur een godsdienstige ru
briek zal verzorgd worden.’
Natuurlijk leidde deze discussie niet tot een bevredigende situa
tie. Perquin moest het onderwerp weer eens aansnijden in de
vergadering van het stichtingsbestuur op 9 februari 1938. Hij
gaf toe dat de ’z.g. amusante avonden’ niet best waren: 'Wij
staan in dit opzicht dikwijls in een moeilijk parket. Vooreerst
verslinden deze avonden veel geld. Vervolgens is er een groot
tekort aan rk artisten op dit gebied. Tenslotte moet in de tekst
alles vermeden worden wat ook maar enigszins verkeerd zou
begrepen worden. En toch moeten wij minstens de Zaterdagj avond voor een gedeelte aan louter amusement besteden. Want
helaas, doen wc dat niet, dan luistert alles naar de VARA, sommiI' gen zelfs van de rk Geestelijkheid.’ Het stichtingsbestuur eri kende de moeilijkheden, maar dat loste de zaak nog niet op. Om
— zij het niet op de zaterdagavond - toch tenminste één parade
paard te hebben, kocht de kro de Bouwmeester-revue aan, zo
dat men althans één keer per seizoen een hoogtepunt had.49
In de winter van 1938-1939 drong de vertegenwoordiger van de
Gregoriusvereniging, pastoor Kaarsgaren, opnieuw aan op een
meer kerkelijk en godsdienstig programma op de zaterdag
avond. Voorzitter Dito vreesde dat de kro daarmee de ver
keerde kant zou opgaan en Speet hield voor dat radio voor een
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groot deel voor amusement moest zorgen: ’gepaste verstrooi
ing' waarbij gewaakt moest worden, natuurlijk, tegen vulgari
teiten. Het dagelijks bestuur kwam er niet goed uit. Het onder
scheidde een culturele taak, die buiten de kerkelijke sfeer lag, en
het wilde bijvoorbeeld op de zondagmiddag een concert van
Bruckner kunnen uitzenden. De zaterdagavond daarentegen
was uitgaansavond geworden en daar wilde men rekening mee
houden, zij het noodgedwongen toegevend aan een ongezonde
tendens. Maar voor niet-stedelingen was de zaterdag een voor
bereiding op de zondag ƒ “ Zo dubde en twijfelde het gezelschap.
Het was opnieuw Dito die vond dat de KRO niet zoveel amuse
ment bood als de tegenstanders rondvertelden. Hij liet een me
morandum over deze aangelegenheid circuleren. Pastoor
Kaarsgaren ging dadelijk in de aanval en klaagde dat er zo wei
ding rekening werd gehouden met 'het grote gedeelte van de
katholieken, die goed zijn en het recht hebben nog beter te wor
den door de radio. Deze zouden dus alleen die gelegenheid heb
ben om 10.30 uur.’31
Tenminste vier sprekers antwoordden dat de luisteraars zouden
afhaken als ook nog tussen half negen en half elf liturgische cau
serieën en gewijde muziek op het zaterdagavondprogramma
verschenen. Was dat niet te veel van het goede? Werd toch al niet
geklaagd dat de KRO een praatomroep was? Voorzitter Dito
somde nog eens op: zondags morgenwijding, na de lunch vragen-halfuurtje van prof. Otten of prof. Bont, klassiek concert,
ziekenlof en erna weer een spreker, tenslotte een epiloog; dins
dags godsdienstig halfuurtje, vrouwenuurtje, de lezing in de
reeks over De Nieuwe Gemeenschap, ’s avonds een concert;
donderdags een godsdienstig halfuurtje; en dan op de gewraakte
zaterdag een godsdienstig halfuurtje, een halfuurtje voor de rijperejeugd, een kinderuurtje, de KRO-nachtegaaltjes, hetjournalistiek weekoverzicht, een spreker van de Rooms-Katholieke
Volksuniversiteit, actuele etherflitsen, katholiek nieuws, het
Lichtbaken van Henri de Greeve, aan het eind van de avond
voorbereiding op de zondag. Wat bleef er over voor een 'meer
vrolijk programma’ dan de tijd tussen half negen en half elf?
Maar pastoor Kaarsgaren was niet uit het veld te slaan en merkte
ijzig op dat hij met dat al nog niets had gehoord over het centrale
punt: aandacht voor de betekenis van het heilig misoffer. Dito
had goed praten dat dit gebeurde in de liturgische spreekbeur
ten; en ook de steun van andere bestuursleden was niet genoeg.
Kaarsgaren werd bijgevallen door Verhoeven, die het niet kon
schelen dat de vara dan veel attractiever werd: ’Hij was niet
bang voor de concurrentie wanneer daar een hoger beginsel te
genover staat. Hij herinnert eraan, dat door onze katholieken
een ton is bijeengebracht voor de studiobouw. Dr Verhoeven
was er heilig van overtuigd, dat de Zaterdagavond een voorbe
reiding op de Zondag is. Hij is van mening, dat de KRO zich niet
behoeft te bekommeren over hetgeen de vara doet, maar te zor
gen heeft, dat zijn programma’s op hoog peil staan.’
Het gevolg van deze discussie — onderdeel van het klerikale ge
vecht tegen Dito en een te onafhankelijke kro - was dat tenmin-
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ste eens per veertien dagen op de zaterdagavond een liturgisch
programma werd gebracht. Dito wist dat hij een verloren man
was wanneer hij Verhoeven en Kaarsgaren tegen zich had. Ver
bitterd merkte hij op dat bestuursleden achter zijn rug konkel
den. Een halfjaar later, toen voor de zoveelste maal het onder
werp ter sprake kwam, verzuchtte hij: ’Het is den voorzitter
bekend, dat ook deze aangelegenheid weer bij den Aartsbis
schop is aangebracht.’32
De kro slaagde niet in het vinden van een goede verhouding
tussen apostolaat, culturele vorming en ontspanning. Dat bleek
in het bijzonder in verband met de discussies over het pro
gramma op de zaterdagavonden. Gebruikten de tegenstanders
\ in pretentieloos amusement aanvankelijk steekwoorden als
leeg vermaak en vervlakking, na de dood van Perquin profiteer
den de klerikale puriteinen van de zwakke positie van de nieuwe
voorzitter. Zij drongen de ontspanningsprogramma’s terug ten
gunste van godsdienstige uitzendingen. Dito wist dat het gros ;
van de luisteraars dc kro op zaterdag, en vanwege de amuse
mentsmuziek trouwens evenzeer op dc andere dagen, niet hoog
waardeerde: zouteloze conferences, geen jazzmuziek, niet eens
een bioscooporgel. De begunstigers van de kro waren niet altijd
luisteraars op de zaterdagavonden. Lid bleven ze natuurlijk wel;
dat hoorde zo, dat was vanzelfsprekend.
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5. In omroepland
tussen Binnenhof en Maliebaan

Verhouding tot

ncrv, vara

en ai'ro

Met de buren in de radiostad bestond niet zo heel veel contact.
Eigenlijk hoefde dat ook niet, want na het Zendtijdbesluit zat
elk van de omroepen veilig. Met de ncrv bleef de verstandhou
ding goed. Als in de Radioraad en later in het kader van de nozema een principieel standpunt voorbereid werd, raadpleegde
Perquin Van der Deure. De buitenwereld wist dat de twee om
roepen in politieke kwesties meestal één lijn trokken. Samen
werking inzake programma’s of, om de kosten te sparen, bij
publikaties lukte niet. Het bestuurslid rector Kok had al in 1927
zijn vrees uitgesproken voor samenwerking. Hij hield zijn hart
vast voor uitzendingen als de Jan de Bakker-herdenking en an
dere memorabele evenementen voor protestants Nederland.
Van de kant van de ncrv kwamen meer toenaderingen dan van
KRO-zijde: in de voorzomer van 1928 voor een eventueel geza
menlijk programmablad; en ruim tien jaar later voor een geïllu
streerd boekje over de begintijd van de ncrv en kro gezamen
lijk. 1 Het KRO-bestuur probeerde bij deze laatste toenaderings
poging Van der Deure niet voor het hoofd te stoten door te
antwoorden dat de kro de tijd voor zo’n opzet nog niet rijp
achtte. De achtergrond was dat het dagelijks bestuur de moei
lijkheden met het episcopaat door een dergelijke stap niet wilde
' vergroten. En verder paste zo’n boekje niet in een tijd dat een
katholieke elite het 'bekeringswerk’ nieuwe impulsen gaf2 en zij
Nederland het liefst wilde heroveren op de protestanten. Al eerI der was de kro geconfronteerd met een internuntius die er met
■ zijn verstand niet bij kon dat katholieken en protestanten samen
gebruik maakten van één zender, nl. die in Huizen.3 Het bond
genootschap in de politieke strijd om zendtijd kon niet uit
groeien tot culturele samenwerking; de bisschoppen wensten de
Jcudde in een aparte schaapsstal veilig bijeen te houden.
Aan de vpro schonken Perquin en de zijnen nauwelijks aan
klacht. Aan de vara des te meer, maar die verspreidde dan ook
het verderfelijke socialisme, loerde op de ontevredenen onder
de katholieke arbeiders, bedreigde met haar onduldbare opvat
tingen huwelijk en gezin en steunde de vijanden van God en
kerk. Een ernstig probleem, zoals we reeds zagen, vormden de
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amusementsprogramma’s die de vara uitzond op de zaterdag
avonden, wanneer de kro behalve het succesvolle Lichtbaken
niets anders te bieden had dan voorbereiding op de liturgie van
zondag. Op bestuurlijk terrein waren er geen rechtstreekse con
tacten met de vara. Wel voor praktische zaken van het bedrijf.
Speet ging meermalen zijn licht opsteken hoe het bij de vara in
elkaar stak: tijdens de bouw van de studio en wanneer er nieuwe
apparatuur moest worden aangeschaft.
Met de avro werd evenmin bestuurlijk contact onderhouden.
Die omroep kon van zijn kant de verloren strijd om de zendtijd
niet vergeten. De avro ging door met haar populaire program
ma's en niet te vergeten met haar reclame en propaganda-acties.
De allen-omvattende en enige omroep zou de avro niet wor
den. Die vrees was sinds 1930 verdwenen. Maar wel bleef dc
avro een gevaarlijke concurrent, die al heel veel katholieken had
ingepalmd en bij tijd en wijle in het jachtgebied van de kro, de
provincie Limburg, uiterst actief optrad. De avro was rijk en
’zwelgde’ in de overschotten, zo vertelden de KRO-bestuursleden elkaar regelmatig. Tegen de bedragen die de avro uitgafaan
ledenwerving en programma’s kon men niet op. Toch volgde
de kro dc avro voor zover zijn financiële polsstok reikte. Als de
avro voor de luisteraars reizen organiseerde dan wilde de kro
dat ook doen. Een grandioos uitgevoerd kerstnummer van de
AVRo-bode — dc kro bekeek zorgvuldig of dat voor de gids ook
kon. De avro een kindercourant — dc kro eveneens; stopte de
avro daarmee - dc kro net zo. De avro had ook het monopolie
op uitzendingen van het Concertgebouworkest. De kro heeft
hcrhaaldelijk geprobeerd dit monopolie te doorbreken en toen
dat niet lukte probeerde men met uitvoeringen van de
Wagncr-vcreniging iets van gelijk niveau en artistiek prestige
voor dc microfoon te brengen.
Dc Bonte Dinsdagavondtrein vani de avro was weliswaar geen
opbouwend’ of 'verantwoord’ amusement, maar kennelijk
toch niet ongeoorloofd voor die katholieke luisteraars die het
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dinsdagavondprogramma van de kro te cultureel en te zwaar
vonden. Kort samengevat: de rijke avro had succes bij de Ne
derlandse luisteraar en was daarom in een aantal opzichten voor
de kro maat en model in de verte.
Op organisatorisch en technisch terrein was er tussen de om roe
pen wel sprake van gezamenlijk overleg, in zeker opzicht ook
van samenwerking. Die samenwerking werd echter steeds be
grensd door overgevoeligheid voor de verworven zelfstandig
heid, ten aanzien van elkaar en ten aanzien van de overheid. Ook
de kro hanteerde naar buiten twee schrikbeelden: afkeer van
'neutraliteit’ en afwijzing van alles wat zweemde naar staatsom
roep of semi-staatsomroep.
De Radioraad en het algemeen programma

De Radioraad vormde in dejaren dertig het forum waarin over
heid en omroepen overleg voerden. Een tijdlang knutselde dit
gezelschap, zonder succes overigens, aan nationale of algemene
programma’s die niet voor een specifieke bevolkingsgroep be
stemd waren.4 Dc opzet was dat niemand aanstoot aan deze
programma’s zou nemen, maar de vraag rees of men daarmee
geheel en al buiten politiek en godsdienst kon blijven. Geen reli
gieuze toespraken, geen morgenwijdingen en bijbellezingen?
Ja, dat alles mocht wel, mits daarbij niet werd gepolemiseerd.
Zelfs de avro was tegen zo’n ’super-algemeen’ programma.
Voor dc andere omroepen was het gewoon een onding, een ver
loochening van eigen karakter. De kro maakte bezwaar tegen
de benaming nationaal programma, want was men dan zelf
niet-nationaal of on-nationaal? De kro was tegen, van het begin
af. De ncrv eveneens, tot in het najaar van 1933 Van der Dcure
zich opeens anders opsteldc in dc Radioraad. De raad had een
commissie algemeen programma waarin gefilosofeerd werd
over meer positieve programma’s, minder neutraal en meer
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Dcjubilercndc Radioraad bij het
eerste lustrum in vergadering
bijeen. Minister De Wilde houdt
zijn feestrede. Aan zijn linkerhand
gezeten: H. van Boeyen, mr.J.F.
van Royen (ptt), E.P. Weber
(secretaris Radioraad). prof.mr.
P.S. Gerbrandy (1934).

Kerstnummer van de Katholieke
Radio-Gids uit 1936 met op het
omslag een tekening van Toon
Rammelt.

’thetisch’ zoals dat genoemd werd. Het db van de KRO voorzag
daarvan onherroepelijk ellende en vond dat de commissie geen
programma’s diende te ontwerpen, maar zich te houden had aan
haar adviserende, controlerende en bemiddelende taak. Maar de
commissie bleef doorpraten en tot schrik van Pcrquin voelde
ook het katholieke lid van de commissie, de Amsterdamse pas
toor W. Nolet, voor algemene programma’s die minder bloe
deloos waren/ De kro, vooral Perquin, bleef mordicus tegen.
Tot grote opluchting verdween het vraagstuk voorjaar 1936 in
de doofpot.
Was er geen schijn van kans dat de omroeporganisaties voor
programma’s samen te brengen waren, anders lag dat op tech
nisch gebied. Daar lagen torenhoge financiële problemen. De
zenderbouw dreigde kapitalen te verslinden; iedereen kon dat
voorzien. De situatie aan het begin van de ja ren dertig was on
bevredigend en met weer nieuwe en nog sterkere zenders ergens
in de buurt van Vianen werd rekening gehouden. De KRO en
ncrv waren samen betrokken in de exploitatie van de zender in
Huizen, die toch niet ideaal bleek te zijn omdat die het katho
lieke Zuiden slecht bereikte. De grote technische autoriteit op
radiogebied, ir. Dubois, adviseerde in 1933 buiten de omroep
verenigingen om aan de Radioraad over zenderbouw op basis
van een gemengd bedrijf. De PTT wilde de technische verzor
ging van dat zenderbedrijf binnenhalen. In het plan dat aan de
minister werd voorgelegd zou een naamloze vennootschap ko
men waarin de regering de meerderheid van de aandelen nam.
De nv zou zich slechts met de technische diensten van de zenders
bezighouden. De eerste gedachte van het KRO-bestuur was na
tuurlijk dat zoiets een achteruitgang betekende in vergelijking
tot de situatie in Huizen. Maar wat zouden zenders in de toe
komst gaan kosten? Was niet al in 1932 gebleken hoeveel haken
en ogen er zaten aan de beoordeling van offertes van concurre
rende fabrieken? Speet kon ervan meepraten. Hij had zich in
deze zaak verdiept en toen al een adviseur aangetrokken in de
persoon van de Eindhovense ingenieur B. van der Pol om de
opvattingen van Dubois te checken.6 Een stevige basis voor een
vitaal onderdeel in de radio-omroep als het zenderpark was hard
nodig. Eind november 1933 besloot de kro in principe akkoord
te gaan met een gemeenschappelijk zenderbedrijf, mits een en
ander niet de eerste stap betekende op weg naar... een staats- of
semi-staatsomroep. In die geest vaardigde de kro zijn bestuurs
lid en tegelijk Tweede-Kamerlid voor de rksp F. Teulings af
naar de minister van binnenlandse zaken.

Pastoor Pcrquin (foto uit 1934).

i

V

De nozema voor gezamenlijke exploitatie van het zenderpark

In 1935 was het eindelijk zover dat de staat en de vier omroepen
gezamenlijk de nv Nederlandsche Omroep Zender Maatschap
pij (nozema) oprichtten.' Inrichting en exploitatie van het zen
derpark was de eerste en voornaamste taak van de nozema.
Daarnaast kreeg ze een deeltaak in de organisatie van de radiodistributie. Volgens de kro moest die laatste taak beperkt blij-
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ven, hoewel met niet te ontkennen gretigheid de daaruit voort
vloeiende inkomsten werden aanvaard. De KRO was tevreden
met de nozema. Financiële argumenten en de onmacht om de
technische ontwikkelingen en commerciële manipulaties van dc
industrie te analyseren, hebben de doorslag gegeven. Staatsbe
moeienis leek in de toenmalige politiek-parlementaire omstan
digheden geen werkelijk gevaar.
Nog twee andere kwesties noopten dc omroepen, vanwege fi
nanciële aspecten, tot samenwerking en dreven hen toch weer in
het vaarwater van dc overheid: de televisie en dc wereldomroep.
Televisie was al vroeg aan de orde. In de radiowetgeving was
sprake van 'woord- en beeldinhoud’ en daarom kwam dc televi
sie van meet af aan binnen het omroepbestel. De KRO wilde op
dit gebied niet achterblijven.8 Dc Radioraad riep in 1935 een
commissie in het leven tot bestudering van het tv-vraagstuk. Dc
omroepen hadden daarop aangedrongen, want ze zagen van
verschillende zijden gevaar opdoemen. Het bioscoopbedrijf en
dc commercie moesten geweerd worden. Dc televisie heette een
cultureel belang; film en cinema golden niet anders dan als amu
sement, en voor katholieken doorgaans als leeg vermaak. Om
gekeerd moesten de filmmaatschappijen weinig hebben van te
levisie in Nederland, uiteraard mede vanwege het omroepbe
stel. Hoe zou Hilversum dan aan goede films kunnen komen?
Dc filmmaatschappijen zouden die niet verhuren. Filmstudio’s
in eigendom van dc omroepen waren eveneens onhaalbaar.
Zelfs tv-reportages waren niet te betalen. Speet verdiepte zich in
1938 grondig in het tv-vraagstuk en becijferde dat een reportagewagen al gauw 100.000 gulden kostte.9

Moeilijkheden bij de voorbereiding van dc televisie
In 1938 was de maximale reikwijdte van een tv-zender nog
slechts vijf kilometer en televisie werd pas interessant bij een
bereik van vijfentwintig kilometer. Dito vroeg zich af of het niet
beter was de televisie tegen te houden, maar Kampschöer en
Speet repliceerden dat nieuwe vindingen nooit waren tegen te
houden Voorlopig afwachten en kijken hoe het in andere lan
den loopt, vond het DB, al was het zaak de tv-amateurs in Ne
derland in de gaten te houden, want 'vele krachten, die in de
Omroep iets te betekenen hebben, zijn uit het amateurisme
voortgekomen’. Het was te hopen dat ook katholieken zich in
teresseerden 'opdat wanneer tv er komt, wij over katholieke
krachten kunnen beschikken, zoals katholieke ingenieurs, ka
tholieke artisten, katholieke cineasten’.
De kro was evenmin als de andere omroepen bij machte daadwerkclijk de voorbereiding van televisie ter hand te nemen. Het
financiële probleem was eenvoudig te groot. Speet verwachtte
dat de nozema voor de techniek zou zorgen en de omroepen
voor de programma’s: niet in alle opzichten een geruststellend
toekomstperspectief. Teulings had al in juni 1937 gewezen op
het niet denkbeeldige gevaar dat de televisiecommissie van de
Radioraad dc televisie onder het beheer van de staat zou bren-
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Filmprojcccickamcr van dc eerste
BBC-tclcvisiczendcr, van waaruit
films werden uitgezonden
(24.8.1936).

gen. Van pastoor Nolet wist Dito dat deze geporteerd was voor
een nationale televisie. Dc kro vond dat dc eigen beginselen
daardoor gevaar liepen. Televisie kon het doodvonnis voor dc
bestaande omroepen betekenen. Het KRO-bestuur, dat een in
dringend rapport van Speet had bestudeerd en vooreen demon
stratie bij Philips was geweest, haalde verlicht adem toen Teulings in het najaar van 1938 liet weten dat dc zaak niet in dc
Tweede Kamer aan de orde zou komen. Afwachten, opnieuw.
'Een zekere Staatsbemoeiing is onontkoombaar,’ meende
Dito.10

Wereldomroep

Augustus 1936: dc dubbele
antennemast voor het BBC-televisiestation in Londen (Alexandra
Palace) is geïnstalleerd. Het
bovengedeelte van de zendmast is
voor bceldoverbrenging, het
ondergedeelte voor dc over
brenging van geluid. In november
hoopt dc BBC met regelmatige
televisieuitzendingen aan te
vangen.

Dc wereldomroep was actueler, maar voor de kro een zaak van
minder zorg. In 1933 was de kro begonnen met het verzorgen
van uitzendingen voor dc missionarissen in Nederlands-Indic.
Daartoe was zendtijd gehuurd op de PHOHi-zender van de NV
Philips Omroep Holland-Indic. Dit was een kostbare aangele
genheid, maar de kro wilde zeer uitdrukkelijk wereldapostolaat
beoefenen. Toen begin 1937 het contract afliep, wilde de kro
zijn vier wekelijkse zenduren echter niet zonder meer continu
eren omdat Philips een hoger tarief presenteerde, noodzakelijk
geworden vanwege nieuwe ultra-kortegolfzenders. In 1938
bleek dat de andere omroepen meer dan voorheen in de wereld
omroep waren geïnteresseerd en dat kon wellicht dc kosten
drukken. Terwijl dc omroepen dc schrik nog niet te boven wa
ren dat elk van hen 25.000 gulden op tafel moest leggen, werd
bekend dat de exploitatie dan evengoed nog lang niet rond was.
De heren in Hilversum vertrouwden erop of hoopten dat de
overheid het te duur zou vinden om de wereldomroep geheel en
al in eigen handen te nemen. Het bestuur van de kro was voorts
van mening dat het niet zo erg was wanneer programma’s over
economische aangelegenheden zoals dc promotie van Neder
landse produkten op wereldtentoonstellingen naamloos, zon
der vermelding van enige omroep derhalve, en eigenlijk door
het ministerie van economische zaken werden verzorgd. De
staat mocht wel iets bijpassen. Alleen uitzending van culturele
programma’s moest beslist onder naam van een verantwoorde
lijke omroep plaatsvinden.
Weer was het geld er dc oorzaak van dat residentie en radiostad
nauwer met elkaar werden verbonden. Dc kro vond de situatie
niet onrustbarend, omdat de verantwoordelijke minister H. van
Boeyen — geen sterke figuur - het omroepbestel welgezind was.
De minister was voorzitter geweest van de Radioraad en kende
dc materie uit eigen ervaring. Uit angst voor staatsexploitatie
van de PHOHi-zender stemden de omroepen in met een omroep
bijdrage. Elke bezitter van een ontvangtoestel was verplicht die
bijdrage te betalen, hetgeen met één slag een eind maakte aan de
praktijk dat honderdduizenden niets betaalden en toch de pro
gramma’s beluisterden. Die situatie was de omroepverenigin
gen al lang een doorn in het oog. De commissie financiering,
bijgenaamd de klaploperscommissie, wilde van iedereen vier
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gulden vragen voor een luistervergunning, die op het postkan
toor moest worden opgehaald op vertoon van de lidmaat
schapskaart van één van de vier omroepen. Die profiteerden nu
omdat alle Scliivarzhörer kleur moesten bekennen. De omroepen
kregen een deel van de omroepbijdrage uitgekeerd, evenals
trouwens van de contributie van de aangeslotenen op een radiocentrale, waarmee zij hun aandeel in de kosten van de wereld
omroep ruimschoots konden betalen. Ze hielden er zelfs flink
aan over; de KRO niet het minst omdat die toch aljaren betrekke
lijk veel geld kwijt was geweest aan de wereldomroep. De
doorvoering van deze regeling werd door de oorlogsomstan
digheden sinds de zomer van 1939 vertraagd, maar in april 1940
werd de regeling in het Staatsblad gepubliceerd. Dito oordeelde:
De omroepen zullen inderdaad wat meer staatstoezicht moeten
tolereren, misschien een veer moeten laten.’ Hij achtte dat niet
onoverkomelijk zolang de KRO zijn doelstellingen kon blijven
verwezenlijken." Bisschoppelijk commissaris Verhoeven was
veel pessimistischer en had ervoor gewaarschuwd dat de minis
ter de administratieve weg bewandelde om iedereen voor zijn
toestel te laten betalen en vervolgens door overboeking van gel
den de omroepen de wereldomroep liet financieren. Dat was
vérgaande staatsbemoeienis: ’Wij lopen er in.’
Inderdaad voelden de omroepverenigingen aan het eind van de
ja ren dertig hun extreme zelfstandigheid afkalven. Organisato
risch en financieel konden ze de ontwikkelingen niet goed meer
bijhouden. Zolang de machtsverhoudingen op het Binnenhof
niet veranderden, konden ze er gerust op zijn dat ze met hun
eigen programma’s konden doorgaan. De coalitie van christe
lijke partijen hield de verzuiling en daarmee het omroepbestel in
stand, kro, ncrv en in hun kielzog de VARA waren voorlopig
veilig, maar de machtige schaduw van de overheid had Hilver
sum bereikt.
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Links: Controlekamer van de
PHoni-zcndcr in Huizen. De
kortegolfzender van de Philips
Omroep Holland-Indic werd in
1932 in gebruik gesteld.

Rechts: Pater Dito luistert mee met
de controle in het PHOHl-zcndgebouw. De eerste KRO-uitzending
op de PHOHi-zender vond plaats op
24.6.1933.

PatcrJ. Dito (foto uit 1940).

De bisschoppen en de

Als katholieke omroep hadden bestuur en medewerkers van de
duchtig rekening te houden met het episcopaat. Niet dat dc
kro een kerkelijke omroep was of wilde zijn, maar dc discipline
binnen katholiek Nederland was zodanig dat tegen de wil van dc
bisschoppen geen school, krant, vakbond, standsorganisatie,
zangkoor of sportclub kans op uitgroei kreeg. Tenminste dc
geestelijk adviseur zag erop toe dat wat van de preekstoel werd
verkondigd of in bisschoppelijke brieven voorgeschreven, ook
werd nageleefd. Dat lukte niet volledig maar wel goeddeels. De
bisschoppen in de ja ren dertig waren potentaten, wat niet wil
zeggen dat ze altijd wijze leiders waren. Ze leken meer op toe
zichthouders dan op voortrekkers. Dit geldt ook voor dc aarts
bisschoppen met wie de kro tot 1940 te maken kreeg: Van de
Wetering. Jansen en Dcjong. Van dc Wetering en Jansen waren
geen intellectuele hoogvliegers. Voor alle drie geldt dat ze, on
danks pompeus optreden in eigen kring, een geïsoleerd leven
leidden. Ze waakten over het strikt georganiseerde katholieke
volksdeel, wisten dat de rk Staatspartij dc politick-maatschappelijkc situatie naar katholieke opvattingen zo goed mogelijk
probeerde te stabiliseren en verheugden zich in de groeiende be
tekenis van de katholieken in Nederland. Inzicht in het bedrijfs
leven misten ze nagenoeg geheel. Dat was een kwestie van ge
brek aan contacten, want katholieke zakenlieden steunden de
bisschoppen financieel als het nodig was, maar daarbij bleef het.
Dc kro was voor het episcopaat een nieuwe figuur. Radio
haakte in op de moderne tijd en op de massacultuur. Dat bracht
de nodige risico’s met zich mee en de vraag was hoe het radioapostolaat tot zijn recht kon komen. Hoe zouden de bisschop
pen daarover hun verantwoordelijkheid kunnen uitoefenen? Per
saldo was de kro opgericht door een pater over wie zij geen
rechtstreeks gezag hadden. Wel hadden zij sinds en door de be
moeienissen van hun vertegenwoordiger Van Koeverden de
nodige statutaire touwtjes in handen gekregen, maar toch bleef
in het begin van de ja ren dertig het nodige geharrewar bestaan
van organisaties en belangengroepen die het met de kro niet
eens konden worden. Al was de kro geen echt commerciële
onderneming, het was wel een bedrijf. Er moest heel wat geld
gaan door de handen van de twee paters dominicanen - onder
werp van gesprek tijdens pastoorskransen. De bisschoppen
vonden het bepaald onaangenaam wanneer in zakelijke kwesties
of om financiële redenen de kro in opspraak kwam.
Voor de buitenwereld leek het allemaal in orde. De bisschoppen
kwamen gebouwen inzegenen en spraken bij officiële of plech
tige gelegenheden voor de KRO-microfoon. Ze spoorden de ka
tholieken voortdurend aan de kro te steunen door er lid van te
worden. Ze waarschuwden voor de gevaren van het ongebrei
deld luisteren naar de radio en wezen erop dat voor katholieken
de kro de aangewezen en veilige omroep was. De verleidingen
van de boze buitenwereld konden op die wijze worden verme
den. Of om het te zeggen in de vermanende woorden van aartskro

Mgr.dr.J. dcjong, aartsbisschop
van Utrecht sedert 12.9.1935.

kro
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Pastoor Pcrquin en directeur Speet
hielden zich ondanks hun drukke
werkzaamheden intensief bezig
met de inhoud van de Katholieke
Radio-Gids.
bisschop Jansen: 'De Katholieke Radio-Omroep is de luidspre
ker der goede gedachte. Gij moet niet een anderen om roep aan
zetten, of laten aanzetten, niet luisteren, noch laten luisteren
naar een anderen omroep.’12

Stroeve relatie
Binnenskamers lag de relatie bisschoppen-KRO moeilijken In
1925 hadden zij aanvankelijk meer ambivalentie dan beleid ge
demonstreerd. Dank zij het geduldig heen en weer gereis en
dank zij de gedetailleerde correspondentie van Van Koeverden
was er voor het episcopaat een aanvaardbare ofschoon aller
minst simpele organisatiestructuur tot stand gebracht. Dat was
niet gemakkelijk geweest omdat al doende, tussendoor, in de
interne discussie gekozen moest worden voor een open dan wel
voor een verzuild bestel. Het laatste was het geworden en daar
door had iemand de leiding van de KRO gekregen die zeer eigen
zinnig was en niet populair onder de Amsterdamse geestelijk
heid. Het was natuurlijk prachtig dat de katholieken hun eigen
radio hadden, maar de radiopastoor ging te werk op een door
tastende wijze die de bisschoppen niet gewend waren. Naar hun
smaak deed hij alles te veel alleen af: programma’s, personeel,
aankoop van allerlei onbegrijpelijke, moderne apparatuur, fi
nanciën en wat al niet bij het radiobedrijf te pas kwam. Of het er
allemaal bij hoorde konden de bisschoppen niet gemakkelijk be
oordelen.
In het najaar van 1930 leidden ze het via Van Koeverden dat ze
voortaan de notulen en de rapporten voor het dagelijks bestuur
ter informatie kregen toegezonden. Het is niet uitgesloten dat
dit verband hield met een klacht van nv De Spaarnestad bij de
bisschop van Haarlem, omdat zij van de kro concurrentie on
dervond bij haar uitgave van een kinderkrant. De kro zond
voortaan de gevraagde stukken, zij het niet van harte.13
In 193 1 kon het dagelijks bestuur de rel rond secretaris Speet niet
in eigen kring houden, waardoor de aartsbisschop erbij betrok-
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Kardinaal dejong houdt zijn
toespraak bij de opening van de
nieuwe studio op 10.5.1938.

ken werd. Speet moest als secretaris van de KRO-stichting op
bisschoppelijke aanwijzing ontslag nemen en dit was geen zaak
die de verhouding tot het toch al argwanende episcopaat goed
deed.
Na het overlijden van Van Koevcrden werd Th. Verhoeven be
noemd tot zijn opvolger als geestelijk adviseur. Deze haalde dc
band met het episcopaat verder aan en vroeg of hij de vergade
ringen van het dagelijks bestuur voortaan bij kon wonen. Dat
werd door Perquin eerst bits geweigerd. De voorzitter van dc
KRO beschouwde Verhoeven als een ongewenste pottekijker,
die over afgedane kwesties nog zeurde bovendien.14 Perquin
verloor.
Als geestelijk adviseur verschool Verhoeven zich steeds achter
de aartsbisschop, maar Perquin en Dito wisten wel dat hij daar
zat. Ze maakten zich geen illusies omtrent kleur en strekking
van de informatie die Verhoeven doorspeelde naar aartsbis
schop Jansen en daarna naar zijn klasgenoot J. dejong. Verhoevens hoffelijkheid en gastheerschap voor het dagelijks bestuur
deden niet vergeten dat hij de zaken in het KRO-bedrijf met re
serve volgde. Verhoeven vond het onjuist dat een jonge pater als
Dito zo vlot en vrij in de radiowereld rondtrok. Hij zag in Dito
bepaald niet de voorzitter die dc KRO na Perquin nodig had en
moet het sterk betreurd hebben dat Perquin al in 1930 Dito als
zijn opvolger had aangeduid.
Intussen verslechterden ook de betrekkingen tussen de KRO en
de bisschop van Roermond. Jarenlang voerde de laatste een be
leid ten gunste van de katholieke regionale radiovereniging, die
overigens met financiële steun van de KRO — op weinig succes
volle wijze - radiodistributie exploiteerde. De kro kon niet veel
doen dan bezorgd zijn en afwachten om de katholieke zaak in
Limburg en de eigen belangen niet te schaden. De KRO durfde
niet op te treden maar dat voorkwam niet dat de Limburgers dc
kro beschouwden als de grote en heerszieke broer op de loer.
Mgr. Lemmens maakte zich in 1936 ook nog bijzonder boos op
dc kro in verband met het eerder beschreven conflict van dc
Vereenigdc Missionarissen, waarbij Dito ten onrechte als
schietschijf fungeerde.
Het was niet onverwacht maar wel typerend dat mgr. Dejong
na dc plechtige inzegening van de nieuwe studio in 1938 onmid
dellijk vertrok en uitdrukkelijk had geweigerd ’s middags bij de
receptie aanwezig te zijn. Dat de drie bisschoppen uit het zuiden
niet verschenen, had het dagelijks bestuur al wel enigszins ver
wacht. ,3
Enkele maanden later-op 4 augustus 1938 — overleed Perquin.
Dito trad als nieuwe voorzitter aan. Afgezien van de vraag of
Dito een geschikte voorzitter was, moet men constateren dat
juist in deze tijd de bezwaren van de aartsbisschop tegen het
bedrijf van de kro ernstige vorm aannamen. Het kwam erop
neer dat het episcopaat het uitermate ongewenst achtte dat de
kro geld stak in zakclijke ondernemingen. Met name dc beleg
gingen in het Limburgse radiodistributiebedrijf nv merl-liradim waren een doorn in het oog. Dc penningmeester van dc kro
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voerde tevergeefs aan dat een en ander nimmer was bedoeld als
geldbelegging, maar als investering om de Limburgse luiste
raars een goede ontvangst te bezorgen. Het hielp niet: de kro
mocht het niet.16

Pastoor Perquin op de dag van zijn
veertigjarig priesterfeest met het
bestuur van de kro. Links van de
jubilaris dr. W. van Kocvcrdcn.

Zakelijke blunder van pater Dito

Uitvaart van pastoor Perquin in dc
Dominicuskcrk te Amsterdam
(7.8.38).

Tot overmaat van ramp werd de nieuwe voorzitter geconfron
teerd met een bijzonder vervelende affaire als gevolg van een
blunder die Dito enkele maanden tevoren had gemaakt. Hij had
in het begin van 1938 een functionaris van de propaganda-afdeling, die kennelijk brood zag in contacten met een reisbureau
om KRO-leden met bussen naar de nieuwe studio te brengen,
laten kiezen of delen: zijn gewone werk of het reisbureau. De
betrokkene koos voor het laatste want hij wilde de busreizen
organiseren, zorgen voor een maaltijd na afloop van de bezichti
ging van de studio en hij dacht tevens provisie te krijgen van dc
verkoop van KRO-souvenirs. Al spoedig richtte het reisbureau
een verzoek tot het db om duizend gulden per maand te betalen
voor de hoge onkosten en investeringen die nodig waren om de
150.000 mensen, die tot dan al geboekt hadden, te verzorgen.
Dito verdedigde dat de kro op die manier verlost zou zijn van
een grote administratieve rompslomp. Dc accountant maakte
evenwel bezwaar omdat de kro op deze wijze financier van het
reisbureau dreigde te worden.
Het moet in juni ook tot het dagelijks bestuur zijn doorgedron
gen dat het reisbureau, door te wijzen op het massale vervoer
naar Hilversum, enkele autobussen op krediet had verworven.
Perquin - het was tijdens de laatste vergadering die hij voorzat vond op dinsdagmiddag 28 juni dat er toch maar iets gedaan
moest worden, al besefte hij dat het reisbureau op het geld van
dc kro draaide. Het reisbureau kon de zaak niet aan en klachten
over dc busreis en over de kwaliteit van de maaltijd kwamen bij
dc kro terecht. Dan kon wel worden geantwoord dat de kro
daarbuiten stond, maar zijn imago leed schade. Verder circu115
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leerde het bericht dat het reisbureau panden wilde kopen vlak
naast de studio, waardoor de indruk werd versterkt dat een en
ander onder auspiciën van de KRO gebeurde. Het dagelijks be
stuur vergaderde over deze zaak op 20, 23 en 28 juni en daarna
nog vijf maal in september en oktober. De KRO wilde van het
reisbureau af. Dat leek te kikken toen Dito, inmiddels voorzitter
geworden, op zaterdag 17 september 1938 een brief kreeg van
de oud-functionaris, dezelfde man die de propaganda-afdeling
had verruild voor het reisbureau. De man had kennelijk moei
lijkheden met het reisbureau óf provoceerde de situatie. Hij
deelde mee dat hij zó de zaak niet vol kon houden, dat de situa
tie zodanig was, dat hij er de voorkeur aan gaf, de relatie met de
kro te verbreken’. Dito lichtte dejuridische adviseur van de kro
mr.dr. Witteman in, die aandrong op dadelijke opzegging van
het contract. Die opzegging geschiedde zonder motivering,
aangezien het een mondeling contract betrof. De voorzitter en
secretaris van de kro ondertekenden de brief.
Maar daarmee was de zaak niet afgedaan. Dito kreeg een brief
terug met de mededeling dat er wel degelijk een schriftelijk con
tract bestond. In de DB-vergadering van 4 oktober 1938 kwam
inderdaad een door pater Dito ondertekend schrijven van 4 april
ter tafel. Wat was er gebeurd? Toen de bewuste propagandafunctionaris zijn ontslag nam, had Dito hem beloofd dat hij het
studiobezoek mocht verzorgen, adressenmateriaal kreeg en dat
hij 'misschien’ vijfentwintig procent vergoeding voor propa
gandamateriaal zou ontvangen. De man had toen op papier van
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de kro een brief getypt, waarin dat alles omstandig was vastge
legd en zelfs van een overeenkomst met een looptijd van vier
jaar werd gerept. Hij had Dito gevraagd die brief te onderteke
nen, om hem wat houvast te geven’ totdat hij formeel zijn ont
slag bij de kro zou hebben. Dan zou Dito de brief weer terug
krijgen. Dito tekende maar kreeg de brief niet terug: die zou zijn
zoekgeraakt. Inmiddels was die brief wel goed geweest voor een
krediet van een ton. Het DB vond het een geval van oplichting en
wenste geen onderhandse regeling, al was de naam van de kro
in het geding. Het was geen plezierige situatie waarin dc kro
zich bevond, want de geduchte advocaat Kokosky had laten
weten honderdduizend gulden schadevergoeding te eisen.
Voorts waren er complicaties omdat een lid van het stich
tingsbestuur, inr. L. Baudoin, op eigen houtje in de zaak was
gedoken en de indruk had gewekt een compromisoplossing
voor te bereiden.
Dc affaire was een beroerde start voor de nieuwe voorzitter. Hij
moet zich bijzonder ongelukkig hebben gevoeld; men kan ten
minste een aantal noodsprongen moeilijk als voorbeelden van
wijs beleid aanmerken. Zo dacht hij er ernstig over een andere
employé, die door het reisbureau was ontslagen, aan te nemen
om gezelschappen die klachten hadden weer gunstig voor de
kro te stemmen. Voor een komische noot in de pijnlijke situatie
zorgde dc bond Sint Raphaël met dc klacht dat de Spoorwegen
bij het studiebezoek waren gepasseerd, terwijl toch de Spoor
wegen zoveel goede KRO-luisteraars in dienst hadden. Veel ern
stiger was dat een van de debiteuren zich tot de aartsbisschop
had gewend, omdat het reisbureau zijn rekeningen niet be
taalde.

Aartsbisschop De Jong besluit tot Dito’s ontslag op termijn
Mgr. DeJong vond dat het zo niet langer kon en greep de gele
genheid aan om een nieuw standpunt tegenover de kro in te
nemen. Na het gerommel in Limburg, na het conflict met de
missionarissen over de opbrengst van de speldjes van radiomissiedag gebeurde nu dit zakelijk ongeluk van de kro. Van Ver
hoeven had de aartsbisschop het verhaal van de blunders ge
hoord. Dito moest weg. Het was jammer dat het dagelijks be
stuur onder druk van Perquin Dito zo kort tevoren had be
noemd. Verhoeven verklaarde later dat het episcopaat de voor
zitter onmiddellijk had willen ontslaan maar dat hij. Verhoeven,
\tweejaar uitstel gedaan had gekregen.17
Dito mocht dan wel niet de laan uit vliegen maar hij werd wèl
handelingsonbevoegd gemaakt. Meteen daarna kwam de kro
onder curatele van het episcopaat door de benoeming van een
bisschoppelijk commissaris in de plaats van een geestelijk advi
seur. Daartoe was een statutenwijziging noodzakelijk. Het epis
copaat eiste die van het tegenstribbelende bestuur. Een ruwe
■ ingreep was het, op het onbehoorlijke af. De discussies in be| stuur en stichtingsbestuur op 12 september, 4 oktober, 9 en 15
november, 23 december 1938 en op 18 januari 1939 onthullen
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pijnlijk precies hoe de machtsverhoudingen binnen de katho
lieke gemeenschap lagen. Een bestuursbesluit dat tegen het
episcopaat indruistc was in een katholieke instelling ónmoge
lijk. Aan een bisschoppelijke wens moest onverwijld en onver
kort worden voldaan. De aartsbisschop was in deze zaak onge
duldig en bars en vond het niet nodig met het dagelijks bestuur
te praten Geestelijk adviseur Verhoeven maakte er geen geheim
van dat met hem de zaken waren doorgesproken en vond elke
discussie over de statutenwijziging nutteloos en bewijzen van
wantrouwen jegens hem en — nog sterker — van verregaande
oneerbiedigheid jegens het 'Doorluchtig Episcopaat’.
Voorzitter Dito ontheven van financiële verantwoordelijkheid

Verhoeven had tegenover mgr. De Jong betoogd dat hij als
geestelijk adviseur niets had te zeggen over het zijns inziens zeer
ongewenste financiële beleid van het KRO-bestuur. Daarop was
van het episcopaat de cis gekomen dat een priester als voorzitter
geen financiële en commerciële verantwoordelijkheid mocht
dragen. 8 Toen die eis op 12 september 1938 in het stichtingsbe
stuur werd besproken, vroegen enkele leden zich af hoe de
aartsbisschop toch aan zijn informatie kwam en waarom dat nu
opeens moest. Verhoeven reageerde erg boos maar vertelde wel
hoe de vork in de steel zat. Kort daarvoor was hij op een avond
op bezoek geweest bij de aartsbisschop en zijn gastheer had hem
gevraagd ’wie wel voorzitter van de kro zou worden. Hij [Ver
hoeven] heeft toen als zijn mening gezegd, dat dit wel Pater Dito
zou zijn. Toen heeft daarop de Aartsbisschop zijn wensen geuit
inzake de financiële en commerciële verantwoordelijkheid. Dit
is absolutissimc van den Aartsbisschop uitgegaan. De vraag is
toen ook naar voren gekomen: en als een leek voorzitter wordt?
Hierop antwoordde de Aartsbisschop, dat dan ook voorzien
moet worden in de plaats van een priester voor de godsdienstige
belangen. Dit onderhoud heeft niet zo lang geleden plaats ge
had. Daarom heeft de statutenwijziging zo plotseling het be
stuur bereikt.' Penningmeester Hubar masseerde de vergade
ring, terwijl secretaris Van Lamsweerde en de leden Sibon,
Schmidt, Derkx en Jansen zich verzetten. De statutenwijziging
werd erdoor gejaagd, alhoewel daarvan niet dadelijk schrifte
lijke mededeling werd gedaan aan de Maliebaan. Aangetekend
moet worden dat veel aspecten voor de meeste bestuursleden in
nevelen gehuld waren; van Dito’s ontslag binnen tweejaar wis
ten slechts de leden van het dagelijks bestuur.
Instelling van een bisschoppelijk commissaris bij de

kro

Het was een onmogelijke situatie: een voorzitter die voor zijn
bedrijf niet commercieel en financieel verantwoordelijk was en
dus onder allerlei stukken zijn handtekening niet mocht zetten.
Per schrijven van 5 november 1938 ging het episcopaat nog een
stap verder. Het eiste de aanstelling van een bisschoppelijk com
missaris in het bestuur en wel met verstrekkende volmacht.
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Verhoeven had dat al een maand eerder aangekondigd. Zelf had
hij tegen mgr. De Jong gezegd dat hij als geestelijk adviseur
geen vergaderingen van het dagelijks bestuur meer zou bij wo
nen omdat hij het zonde van zijn tijd vond.19 Van Lamsweerde
vond het vreemd dat van de ene op de andere dag een geestelijk
adviseur niet genoeg was maar een commissaris nodig ’en dat
thans plotseling ontdekt is dat de geestelijke belangen van de
kro zo groot zijn, dat het hoogst wenselijk is dat een schakel
gevormd wordt tussen de kro en Episcopaat, als in de statuten
wijziging aangegeven'. Hij achtte het een beperking van de be
voegdheden van het bestuur, want dat werd nu zeer afhankelijk
van het episcopaat. Penningmeester Hubar was minder pessi
mistisch en vergoelijkte dat het niet zó vreemd was dat de band
tussen kro en episcopaat werd verstevigd. Ook ondervoorzitter
Kampschöcr kon het wel aanvoelen. Van Lamsweerde voerde
evenwel aan dat de kro al een priester tot voorzitter had. Ver
hoeven vond het welletjes: 'Hij acht het niet verstandig zich te
gen dit voorstel te verzetten.’ Toch viel nog geen beslissing.
Men wilde er eerst nog eens over praten.
j Buiten dc kleine groep van het dagelijks bestuur constateerde de
j jurist Wittcman dat de zelfstandigheid van het KRO-bestuur ern
stig was aangetast. Enkele dagen later, op 15 november 1938,
liet Teulings weten dat inzake de kwestie van dc bisschoppelijk
commissaris dc grootste voorzichtigheid was geboden. Speet
constateerde dat minister, Radioraad, ptt en elke willekeurige
'-notaris zouden zien dat het KRO-bestuur niet autonoom was,
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zodra de statuten in de openbaarheid kwamen. Op advies van
bestuurslid Hcnnesdorf werd door het stichtingsbestuur pro
fessor Van der Heyden benaderd, een coryfee van de juridische
faculteit in Nijmegen. Deze meende dat men iemand geen voor
zitter moest maken indien hij geen morele en financiële aanspra
kelijkheid droeg. Dat maakte uit maatschappelijk oogpunt een
verkeerde indruk, want men onttrok aan iemand de eerste kwa
liteit die hij moest bezitten om in het openbare leven op te tre
den. Van der Heyden raadde de constructie aan waarbij de per
soonlijke aansprakelijkheid van de voorzitter werd afgewenteld
op de stichting kro.
De kern van de moeilijkheid school in het feitelijk veto van de
bisschoppelijk commissaris. Verhoeven kwam toen met de op
lossing om de bisschoppelijk commissaris niet meer dan een ad
viserende stem toe te kennen. Bovendien stelde hij voor dat deze
functionaris ’indien hij tegen enig besluit overwegend bezwaar
heeft, ontleend aan het katholiek belang, hij zich daartegen zal
verzetten. Bij blijvend meningsverschil heeft de bc recht van
beroep op Z. H. Excellentie den Aartsbisschop van Utrecht, aan
wiens beslissing partijen gebonden zijn.’ Professor Van der
Heyden gaf toe dat deze formule de beslissing en de verant
woordelijkheid bi j het bestuur legde, maar hij bleef het allesbe
halve fraai vinden.20
Met dat al had de voorzitter binnen een paar maanden nauwe
lijks nog enige bevoegdheid over en werd het bestuur door de
bisschoppelijk commissaris kort gehouden. Bijna een jaar later,
op 12 december 1939, wenste Dito Verhoeven geluk vanwege
zijn benoeming tot huisprelaat van de paus, alsmede vanwege
zijn benoeming tot bisschoppelijk commissaris van de kro. Ho
ningzoet gaf hij uiting aan zijn vreugde dat de kro door het
episcopaat zodanig hoog werd aangeslagen, dat een nauwer
contact wenselijk werd geacht. Hij hoopte dat de resultaten van
deze benoeming voor de kro en voor het episcopaat zouden zijn
wat door beiden hiervan werd verwacht. Niet zonder zelfinge
nomenheid antwoordde mgr. Verhoeven dat hij zijn nieuwe
functie als in het verleden met liefde en goedheid wilde vervul
len. Het was immers niet meer dan een naamsverandering, pro
beerde hij gerust te stellen, en hij zou van zijn bevoegdheid
waarschijnlijk nooit gebruikmaken.
Deze fraaie faqade en dit wierookgordijn konden niet verhelen
dat de kro bij de kerkelijke leiding slecht lag. Allerlei kleinighe
den bewezen dat. Zo had de kro tijdig gevraagd of de feesten
voor Willibrord als apostel van Nederland, en speciaal de kerke
lijke viering, op een dinsdag - dus op een uitzenddag - konden
worden geplaatst. Die wens werd niet gehonoreerd. Bij een an
dere gelegenheid gingen de bisschoppen niet akkoord met het
voorstel om voorlezing van de soms erg lange bisschoppelijke
brieven voor de microfoon tijdens misuitzendingen achterwege
te laten. Pastoor Nolet zorgde weer een andere keer voor enige
opschudding, toen hij in het bijzijn van de aartsbisschop zomaar
had gezegd dat de kro de achtste katholiekendag financieel mo
gelijk zou maken. Het KRO-bestuur wist niet wat het hoorde.
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Kritiek op niet-katholieke en iiiet-p ra kt izeret ide mede werkers
Binnen het stichtingsbestuur tenslotte maakte pastoor Kaarsga
ren - hij opnieuw — aanhangig dat het met de katholiciteit van de
medewerkers en van het personeel niet best was gesteld. Na
tuurlijk was er op dit gebied wel eens wat voorgevallen. Zo had
men hoorspeladviseur Henri Eerens, iemand die al jaren bij de
kro werkzaam was en ging scheiden, geen voorschot toe willen
kennen toen hij zich voor hoge alimentatieverplichtingen zag
geplaatst. Men vond dat ’voor de kro ongewenste toestanden’.
Een technicus, 'niet praktizerend’, kreeg een aanstelling omdat
de pastoor van zijn parochie onderstelde dat hij anders voor de
kerk 'helemaal verloren’ was. Speet had de man bij zich ontbo
den en gezegd dat hij zijn benoeming kreeg mits hij zijn plichten
als katholiek zou nakomen. De man beloofde dat, maar Speet
merkte op: 'Het is vanzelfsprekend moeilijk te controleren, of
de man al of niet zijn belofte nakomt. ’ Zulke dingen kwamen ter
sprake toen pastoor Kaarsgarens rapport over het KRO-personeel ter tafel lag. Dat stuk toonde aan hoe weinig musici van de
kro katholiek en praktizerend waren.
Dito wist al jaren dat dit een probleem was en Hubar wees erop
’d.n musici hu niet bepaald het meest serieuze deel van de bevol
king uitmaken. Het zal altijd moeilijk blijven hierin goede ka
tholieken te vinden’. Van Lamsweerde merkte op dat de kro
geen bekeringsinstituut was en achtte het beter niet-katholieken
te nemen dan katholieken die hun plicht niet nakwamen. Na
deze eerste reactie in eigen kring besloot het dagelijks bestuur de
pastoor voor een gesprek uit te nodigen, waarbij bleek dat
Kaarsgaren zijn kennis o.a. had verworven van de Katholieke
Korenbond en het Ignatiusgilde. De pastoor maakte van de ge
legenheid gebruik voor te stellen de KRO-boys, waar de toestand
het treurigst was en slechts één katholiek zijn plichten vervulde,
als ensemble op te heffen. Details wekken de indruk dat Kaars
garens informatieverwerving niet vrij was van verklikkerij en
onfrisse benepenheid, hoewel de feiten duidelijk waren. Op
nieuw trad aan het licht hoe de clerus de positie van het krobestuur aan het verzwakken was: pastoor Kaarsgaren had eerst
met zijn deken gesproken en maakte vervolgens mgr. Verhoe
ven deelgenoot van zijn zorgen. Verhoeven had Kaarsgaren
aangeraden de kwestie niet in de vergadering van het stich
tingsbestuur te brengen, maar in plaats daarvan regelrecht de
aartsbisschop op de feiten te attenderen.21
Toen de Duitsers Nederland overvielen was de kro, evenals de
andere omroepen, om financiële en organisatorische redenen
dichter onder de vleugels van de overheid terechtgekomen. De
haast souvereine zelfstandigheid van de periode vlak na het
Zend tijd besluit was aan het verdwijnen. Naar de kerkelijke
overheid toe was de situatie nog ongunstiger; tegenover het
episcopaat stond de kro zelfs zeer zwak. Dat laatste wist de bui
tenwereld niet. Misschien is het voor de kro een geluk geweest
dat de oorlogsomstandigheden de aandacht van zijn verzwakte
positie afleidden.
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6. Oorlog en aanpassing

Mobilisatie

In september 1939 was de oorlog begonnen. Eerst in Polen in
afgrijselijke hevigheid, daarna onwezenlijk rustig aan de
Frans-Duitse grens en ook in Finland, waar op de Karelische
landengte de Russen in de sneeuw zowaar tot staan werden ge
bracht. In Nederland was opnieuw een mobilisatie. Men nam
voorzorgsmaatregelen tegen luchtaanvallen en legde voorraden
aan van artikelen die wel eens schaars konden worden. De KRO
kocht duizend zandzakken en voerde de papierreserves van drie
maanden op tot een halfjaar. Dat laatste ging gemakkelijk want
door het wegvallen van de gegevens voor de buitenlandse pro
gramma’s viel de KRO-gids terug van 64 naar 56 en later zelfs
naar 48 pagina’s.
De minister van justitie keurde goed dat de KRO een particuliere
bedrijfsbewakingsdienst instelde op voorwaarde dat zich onder
de bewakers geen NSB-ers bevonden. Voor de microfoon wer
den minder Duitse liederen gezongen en de Franse en Engelse
liedteksten zoveel mogelijk vertaald. De Nederlandse militaire
autoriteiten hadden volgens voorzitter Dito hun waardering
uitgesproken over de soldatenliedjes van Kobus Kuch, omdat
daarin doorklonk wat in elke soldatenfamilie leefde: de ser
geant, het wachtkloppen, het eten, verlof, afzwaaien en hervat
ting van de burgerbetrekking.
Voor de militairen probeerde de kro zoveel mogelijk te doen.
Zondags was er het programma Een Uur in de Cantine van
Leger en Marine, dinsdags Nederland Paraat en voorts hielden
legeraalmoezeniers tien-minutenpraatjes onder de titel Paraat in
onze Stelling. De vraag rees of de kro evenals de avro uitzen
dingen vanuit de militaire tehuizen zou verzorgen. Maar dat
was wel duur: ƒ 320,— per avond. Bovendien was het moeilijk
op te bieden tegen de avro met zijn uitgelezen gezelschappen.
De kro moest het bescheidener doen. Omdat men zich er niet
geheel aan wilde onttrekken zou de kro beginnen in plaatsen
waar veel militairen uit Brabant en Limburg gelegerd waren.
Verder kregen gemobiliseerde!! in de studio toegang tijdens de
dinsdagavondconcerten en bij de bonte zaterdagavonden. Ten
slotte werden de KRO-boys op pad gestuurd.
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Links: Van mei 1940 tot mei 1941
werden onder toezicht van de
bezetter in de grote concertzaal van
de KRO-studio
ontspanningsavonden voor de
Opbouwdienst georganiseerd. Op
de voorgrond leden van het Groot
Amusementsorkest, met dirigent
Marinus van ’t Woud.
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Louis Noiret bracht onder de
artiestennaam Kobus Kuch vele
soldatenliedjes ten gehore voor de
KRO-microfoon.
’De mooiste dagen van de maand
voor iedere soldaat.
Dat zijn de tweemaal waarop hij
met "permissie” gaat.
Dat gaat hij opgewekt naar huis,
hangt flink de branie uit.
En iedereen bewondert dan zijn
bruingebrande snuit!’
(Wc gaan weer met verlof: tekst
van M Degen, muziek van Louis
Noiret. 1939)
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Op het grote belang van het werk voor de militairen wees be
stuurslid L. Bouwman, zelf gemobiliseerd officier. Hij meende
dat de aalmoezeniers onvoldoende contact met de manschappen
hadden en wilde pater De Greeve laten optreden. Dito herin
nerde aan de nieuwe rubriek Paraat in onze Stelling maar dat
was Bouwman, daarin bijgevallen door Teulings, niet genoeg.
De gevaren voor de militairen waren immers groot. Een 'hartig
woordje’ over trouw, niet alleen aan het vaderland maar ook aan
de gezinnen, was het gevolg; daarover sprak de hoofdlegeraalmoezenier op tweede nieuwjaarsdag 1940 voor de KRO-microfoon.

<
Reorganisatievoorstellen
Voor bestuur en directie ging het werk door. De grote proble
men verdwenen niet door de oorlogsomstandigheden. Dito
reisde naar Londen om zich te oriënteren hoe de BBC zijn wereld
omroep en Home Service had ingericht. Die reis versterkte zijn

124

overtuiging dat voor de kro een eigen wereldomroep te duur
was. Toch bleef het onderwerp hem bezighouden. De invoe
ring van de luisterbijdrage zou een mede door de overheid gefi
nancierde wereldomroep binnen enkele maanden naderbij
brengen. Met het oog daarop stelden Dito en Speet een rapport
samen over de uitbouw van het KRO-bedrijf. Daarin deden zij
het bestuur een aantal reorganisatievoorstellen.
Aangewezen moest worden wie bij het Nederlandse pro
gramma en wie bij het wereldomroep-programma van de kro
kwam te werken. Paul de Waart zou weggaan bij de KRO-gids en
uitsluitend belast worden met werkzaamheden voor de reportagedienst en de wereldomroep. In zijn plaats zou een jonge jour
nalist van De Residentiebode, L. Lutz, redacteur van de gids wor
den. Het bestuur had bezwaar tegen zo’n aanstelling van iemand
die nog niet had bewezen zelfstandig te kunnen werken en lei
ding geven. Carel Briels, door de Nijmeegse hoogleraar Hoog
veld en door bisschoppelijk commissaris Verhoeven aanbevo
len als hoofd van de afdeling luisterspelen, werd afgewezen
door Van Lamswcerde, die Briels een leeghoofd vond. Het be
stuurslid Van Lamswcerde, tegelijkertijd hoofdredacteur van
De Tijd, werd in die afwijzing gesterkt door zijn redacteur Van
Domburg, op zijn beurt eveneens medewerker van de kro.
Schaffers, de programmachef, werd door het bestuur allesbe
halve geschikt geacht voor de wereldomroep zoals Dito en
Speet aanvankelijk wensten.
Het dagelijks bestuur vond het rapport en de plannen van voor
zitter en directeur te ingrijpend en te weinig gefundeerd, in het
bijzonder op het punt van benocmingsvoorstellen op sleutelposten van mensen met te weinig ervaring.1 Dito verweerde
zich slechts zwak tegen de kritiek. Daar kwam nog bij dat Speet
zich fel verzette tegen een mogelijk directorium van drie perso
nen; hij accepteerde slechts een assistent, of een aan hem onder
geschikte adjunct-directeur. Dat laatste hield verband met een
slepende kwestie; Speet was nog steeds boos op degenen die
getwijfeld hadden aan zijn koopmanskwaliteiten. Speet reali
seerde zich wel dat hij vaak weg was, maar hij vond dat hij met
een zware assistent in Hilversum gered was.
Benoeming van mr. Bosman

Dan was er nog de benoeming van mr. G.J.P.M. Bosman, met
als oogmerk om deze later te belasten met de leiding van de
afdeling wereldomroep van de kro. Dito had de 41-jarige Bos
man, die in januari 1940 zonder werk zat, geïntroduceerd als
’een persoon van standing, van goede katholieke huize, met
universitaire graad, iemand beschikkend over savoir vivre in de
goede zin’.2 Bosman had eerder gewerkt bij reisbureau Centropa en had de naam een goed organisator te zijn en voortreffe
lijk zijn talen te spreken. Toen enkele bestuursleden, enigszins
gereserveerd, om nadere informatie verzochten, haastte Dito
zich te verzekeren dat Bosman door de Jine fleur van katholiek
Nederland was aanbevolen.3 Hij kreeg inderdaad de opdracht
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om de wereldomroep voor de kro voor te bereiden: een uiterst
belangrijke functie. Het zou evenwel anders lopen. In de zomer
maanden werd Bosman belast met het contact met de Duitsers.
Oorlogsdagen

15 mei 1940, de Propaganda
Grnppe Rundfunk I rijdt
Hilversum binnen. Diezelfde
avond worden vanuit de
AVRO-studio in opdracht van E. A.
Freudenberg de radiouitzendingen
hervat.

In de vroege uren van de eerste oorlogsdag, vrijdag 10 mei 1940.
kreeg Dito telefonisch bericht dat hij als voorzitter van zijn om
roep een verzegelde envelop met instructies moest openen.
Daarin stak de opdracht dat hij geen studio-installaties onklaar
mocht maken. In de ochtend hield hij een toespraakje waarin hij
tot rust en kalmte opriep, ’s Middags vergaderden de vier om
roepen over de inrichting van een noodprogramma en over een
aangepaste verdeling van de beschikbare zendtijd. Opnieuw
konden zij het kiften over de positie van de VPRO niet laten. Voor
het overige viel weinig te doen. Reportages zijn er in die oor
logsdagen niet gemaakt. Dito vroeg de programmamakers geen
Engelse grammofoonplaten te draaien, om de Duitsers niet te
prikkelen. Na de capitulatie duurde het tot 20 mei vooraleer alle
omroepen weer konden uitzenden.

Aankomst van Freudenberg, inrichting van de Rundfnnkbetreuungsstelle

Op woensdag 15 mei stopte een Wehrmachtsauto bij de avrostudio. De belangrijkste inzittende was de 37-jarige Sonderführer E. A. Freudenberg, die tevoren als hoorspelregisseur had
gewerkt bij de Reichs Rundfunk Gesellschaft. Drie dagen later
voegde zich E.K.Th.F. Taubert bij hem. Taubert was tweejaar
jonger dan Freudenberg en iemand die tien jaar eerder in Am
sterdam een baantje had gehad op een radiofabriekje. Freuden
berg maakte geen ongunstige indruk; Taubert zou minder be
trouwbaar blijken. Na de oorlog legde deze kleurrijke en deels
gefantaseerde verklaringen af over het vrolijke feestelijke leven
in de collaborerende radiostad. Freudenberg en zijn assistent
Taubert richtten de zogenaamde Rundfunkbetreuungsstelle
(rbs) op, een instantie van de bezettende macht ter controle van
het Nederlandse omroepbedrijf.
Dat de Duitsers de gelijkschakeling van anp, kranten en radio
hoog op hun lijstje hadden staan, kon iedereen in die tijd weten.
De KRO-top hield er zelfs ernstig rekening mee dat de Duitsers
de radio geheel in eigen hand zouden nemen. Vandaar dat het
personeel formeel per 15 mei werd ontslagen en met drie maan
den salaris naar huis werd gestuurd. Speet was die woensdag
nog om een andere reden geschrokken. Freudenberg was naar
de AVRO-studio gereden en had daar zijn kantoor ingericht. Zat
daar iets achter? Zou de AVRO, die al diezelfde avond in de lucht
kwam, met de hulp van de Duitsers zijn oude ideaal van één
Nederlandse omroep willen bereiken? Speet wendde zich dade
lijk tot Freudenberg, die op donderdag 16 mei naar de KRO-studio kwam. Daar werd afgesproken dat Speet de verantwoorde
lijkheid voor de kro zou dragen en ’ein in jeder Hinsicht loyales
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Verhaken zou betonen. Bij afwezigheid van Speet trad Bosman
op als plaatsvervanger; Bosman zou Speet dagelijks rapporteren.4

Speet en Dito gerustgesteld
Weereen dag later, op vrijdagmiddag 17 mei, riep Freudenberg
de vertegenwoordigers van de verschillende omroepen bij zich
in de AVRO-studio. Speet ging erheen samen met Bosman en
programmachef Schaffers. Freudenberg verzekerde het omroepgezelschap dat hun niet werd gevraagd propaganda voor
het nationaal-socialisme te voeren. Anderzijds waarschuwde hij
voor alles wat beschouwd kon worden als hetze tegen het Derde
Rijk. Er kwam censuur en 24 uur vóór elke uitzending dienden
alle teksten en programma’s in het Nederlands en Duits te wor
den overlegd. Speet was opgelucht en stelde Dito gerust. Bei
den herhaalden in de volgende dagen dat het allemaal meeviel en
dat de Duitsers correct optraden. De eerste bestuursvergadering
van de kro was op woensdagmiddag 29 mei in Den Haag bij
bisschoppelijk commissaris Verhoeven: de middag waarop in
de Ridderzaal Seyss-Inquart werd geïnstalleerd als Reichskommissar. Dito en Speet probeerden het dagelijks bestuur deelge
noot te maken van hun opluchting: 'Geen enkele beperking zal
worden opgelegd t.a.v. 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.,?>
De handicap van de kro was de zwakke positie van Dito als
voorzitter en als persoonlijkheid. Hij probeerde met opportu
nistische ijver alles toch zo goed mogelijk te doen. Niet zonder
opgetogenheid schreef hij in de KRO-gids dat de katholieke om
roep zijn werk zonder hinder kon voortzetten. Hij was naïef en
onvoorzichtig en bezwoer dat met de Duitsers te werken viel.
Dito wilde de Duitsers niet zien als agressors, verantwoordelijk
voor het bombardement van Rotterdam. Hij, de man die in ei
gen kring praktisch onder curatele stond, had zich eigenlijk
waardiger en meer karaktervast moeten gedragen, ook al heer
ste in die vreemde zomer van 1940 bij velen de overtuiging dat
Europa voorlopig onder Duitse leiding stond.
Speet had evenmin een karakter dat hem voor het harde werk in
de bezettingstijd geschikt maakte. Hij toonde geen scherpe blik
om te onderscheiden wat wel en niet kon in een situatie dat me
dewerking en aanpassing konden uitlopen op dociel volgen en
collaboratie. Speet wilde de Duitsers in die zomermaanden zo
gunstig mogelijk stemmen en deed dat op een wijze die hij zelf
correct noemde, zijn vrienden als hoffelijk aanmerkten en zijn
vijanden als onderdanig en kruiperig bestempelden.

Bosnian als contactman van kro bij Rundfunkbetreuungsstelle

Mr. Bosman, Speets plaatsvervanger in de Hilvcrsumse studio
en voor de kro contactfiguur naar de Rundfunkbetreuungsstelle
(rbs), is achteraf een foute man op een verkeerde plaats geweest.
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Herm Freudenberg,
z.Zt.AVRO - Studio,

INSTRUCTIE

Hilversum-

DIREKTION.
den 20. Mal 1940.

Gelet op het Besluit van het Dagelijks Bestuur dato
19 Juni 1940 bepalen wij nadrukkelijk het volgende.

1) Hot contact met de Duitse autoriteiten en/of andere

Duitse instanties,zowel hier te lande als elders,
wordt met uitsluiting van ieder ander namens de
K.R.0.slechts onderhouden door de Directie.
2) Het is derhalve non een ieder verboden ( op straffe
van ontslag c.q.wijziging van de bestaande positie)
zich mondeling of telefonisch of schriftclijk met

Duitse autoriteiten of instanties in verbinding te
stellen,tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming is
verleend door oen Voorzitter of bij diens ontstente
nis door den Directeur.

3) Deze uitdrukkelijke toestemming wordt bij dezen ver
leend aan den heer Mr.G.Boscop,doch slechts voor zo

ver het betreft besprekingen met de Rundfunk-Bctreuungsstclle te Hilversum.
AMSTERDAM, 19 JUNI 1940

Voorzitter,

I*

Sehr geehrter Herr Freudenberg,
lm Laufe der angonehmen Unterredung in unserem Studio am 16.Mal de.Je. steilten wir u.a.feet,
daso ich ab 17 Mal 1940 die Verantwortung trage fttr den K.R.O.Betrleb und den Inhalt aller K.R.C.-Sendungen.Ich vereprach
Ihnen ein in jeder Hinaicht loyales Verhalten.
Zufolge melner TStlgkelt ale Di
rektor dea K.R.O.-Btlroa und dea K.R.0.-Progranmzeltung-verlags
in Amsterdam, sowie ale Mltglled dea Aufsichtsrates der Sendergesellachaft "Nozems" In Amsterdam und des eog. "Radioraad" in
Haag bin Ich jedoch meistens in Hilveraum nicht anweaend.
Hit RUckeicht darauf halte ich es
für zweckmUaslg unaeren Herrn Dr.jur.G.Bosman zu beauftragen
mich in melner Abwesenthelt Ihnen gegentlber zu vertreten. Ich
möchte Sle daher hBflichat bitten elch in vorkommenden PHllen
mlt ï(erm Bosman in Verblndung setzen zu wollen, der entweder
in unserem Studio in Hilversum (Tel.8515) oder an eeine Prlvatadresae, Brediusweg 61 in Bussum (Tel.K.959-6730) jederzeit
erreichbar eein wird. Damit ioh die mlr auferlegte Verantwor
tung unvermlndert wei ter tragen kann, iet Herr Boeman gehalten
mich von allen Ihrerseits gefassten Entschlüsse oder geeUaeerten
WUnsche prinzipieller Art sofort in Kenntnis zu setzen.
Ich hoffe Sle mlt dieser Regelung
einveratanden und begrüese Sle inzwiechen mlt dem Ausdruck meiner vorzüglicher Hochachtung,
P.A.U.Speet
Direktor.

Directeur.

Links: Instructie van directeur
Speet aan het KRO-personcel.
Rechts: Brief van Speet aan
Freudenberg, waarin hij mr.
G.J.P.M. Bosman aan wijst als zijn
plaatsvervanger voor het contact
met de Duitse autoriteiten.

A

Het zal niet bekend zijn geweest dat hij in 1933 lid van de NSB
was geworden, maar een jaar later weer werd uitgeschreven
omdat hij zijn contributie niet betaalde. Na de oorlogsdagen
was het duidelijk dat er niets kon komen van een afdeling we
reldomroep bij de kro, het werk waarvoor Bosman in dienst
was genomen. Hij kreeg nu met Freudenberg en Taubert te ma
ken. Die eerste zes weken was er geen vuiltje aan de lucht in het
contact tussen de kro en de rbs. Al op de eerste bestuursverga
dering na de capitulatie werd uitdrukkelijk vastgesteld: ’De
voorzitter en de heer Speet brengen naar voren, dat speciaal
door den heer Bosman in de afgelopen weken zeer verdienstelijk
werk werd verricht.’ En ruim drie weken later, op 19 juni,
deelde Dito opnieuw mee dat de samenwerking met de Duitse
instanties goed was. Het bestuur vaardigde toen de instructie uit
dat op straffe van ontslag niemand anders dan Dito, Speet en
Bosman contacten met Duitse autoriteiten mocht onderhou
den. Bosman wilde aanpassen aan de 'gewijzigde omstandighe
den’, goede maatjes worden met de Duitsers en meewerken aan
een nieuwe orde. Eerst de misverstanden opruimen die bij het
Nederlandse volk leefden en dan een nieuwe geest vaardig laten
worden. Bosman heeft in de zomer van 1940 een groot aantal
conceptbrieven aan Dito en Speet voorgelcgd, met suggesties
om de Duitsers te fêteren en met aanbiedingen die op het vlak
van de ideologische collaboratie lagen. Die concepten werden
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wel besproken maar meestal niet uitgevoerd. Na de oorlog zou
den Speet en Dito van die stukken overigens nog veel last krij
gen/’ Speet en Dito hebben in die zomermaanden Bosman be
slist te veel en te ver zijn gang laten gaan. In juli, augustus en
zelfs nog in september vroeg Speet aan Bosman elke gelegen
heid te melden waarbij de kro bij de Duitse instanties acte de
prcsence kon geven. Ook een mogelijk bezoek van Speet aan
Berlijn en de ontvangst van generaal Christiansen, Wehrmachtsbefehlshaber in den Niedcrlanden, werd besproken/
De pro-Duitse Bosman ongrijpbaar voor Speet

Al leek Speet heel graag aan de hand van Bosman naar de Duitse
bezetter geleid te worden, toch keurde hij het af dat zijn onder
geschikte na korte tijd al te zelfstandig optrad. De directeur
wees zijn assistent in Hilversum erop dat hij de discipline beter
moest bewaken en de studio nauwkeuriger diende te inspecte
ren. Uiterst vervelend was het dat Bosman ondanks herhaalde
aanmaningen het eenvoudig vertikte dagelijks te rapporteren
over zijn contacten met de Rundfunkbetreuungsstelle, zoals in
mei was afgesproken.
In de studio aan de Emmastraat gebeurden meer vreemde din
gen. Programmachef Schaffcrs en dirigent Pierre Reinards ver
borgen hun sympathie voor de Duitsers niet en de chef afdeling
muziek, Willy d’Ablaing bracht de Hitlergroet als er een Duitser
in de buurt kwam. Toen Speet zich vanuit zijn Amsterdamse
KRö-kantoor beklaagde dat d’Ablaing zich opeens muziekintendant ging noemen, repliceerde Bosman zelfverzekerd dat de
directie zoiets inderdaad vooraf had moeten weten maar dat die
titel toch wel de functie van d’Ablaing dekte. En zelf had Bos
man trouwens ook behoefte aan een meer precieze functieom
schrijving. Bosman ontpopte zich snel van dankbare, kersverse
assistent tot iemand die op hoge toon de lakens uitdeelde. Dat
Dito en Speet meer in Amsterdam dan in Hilversum werkten,
vergemakkelijkte die ontwikkeling.
Bosman in conflict met de kro

In augustus en september 1940 irriteerde het Bosman dat zijn
voorstellen om met bepaalde programma’s de Duitsers gunstig
te stemmen niet werden opgevolgd. Nu eens wilde Bosman dat
de kro een reportage maakte van het verblijf van Nederlandse
kinderen in Oostenrijk, dan weer dat de kro een nieuwe burge
meester of een voorzitter van een Nederlands-Duits cultureel
genootschap interviewde. In oktober achtte Bosman de maat
vol. De toon van zijn brieven aan de voorzitter en aan de direc
teur van de kro was geëvolueerd van onderdanig en ijverig tot
arrogant en eisend. Op 10 oktober legde hij Dito voor dat de
kro op Allerzielen een herdenkingsplechtigheid voor gesneu
velde Nederlandse en Duitse militairen moest organiseren,
waarbij een Duits soldatenkoor diende op te treden. Daardoor
kon de kro eindelijk zijn positieve instelling tegenover de
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Donderdagavond sprak de voor
zitter van den K. R. O., pater lec
tor J. Dito O. P., over den zender

Hilversum I een kort woord tot de

katholieke luisteraars. Hij zei:
Luisteraars,
*Dit de pers zult gij hebben vernomen de op
richting van een nieuw Nederlandsen departe
ment van Volksvoorlichting en Kunsten. Dit
departement zal, behalve voor pers en film,
ook de zorg voor de radio op zich nemen. In
de ochtendbladen van Donderdag zult gij ook
hebben gelezen de uiteenzetting, welke de
secretaris-generaal van het nieuwe departe
ment. dr. T. Goedewaagen, aan een vertegen
woordiger van het A. N. P. over zijn taak heeft
gegeven.

Ik weet niet, welken Indruk de woorden van
dr. Goedewaagen op u hebben gemaakt; ik heb
het echter wenschehjk. geacht, u voor de mi
crofoon mede te deelen, welke die indruk ge
weest is op mij, als voorzitter van den K. R. O.
De secretans-generaal sprak als zijn voor
nemen uit, het particularisme uit de radio
wereld te doen verdwijne'n. de radio in dienst
te stellen van de geheele Nederlandsche volks
gemeenschap en haar veel meer in nationaaj
opbouwenden zin werkzaam te doen zijn.
Na de uitspraak, dat ook de volksvoorlichting
als onderdeel van de staatstaak wordt aange
voeld. lezen wij in de gegeven uiteenzetting;
..Natuurlijk niet in den zin, dat bepaalde meeningen ten aanzien van de volksvoorlichting
moeten worden opgedrongen, maar wèl, dat aan
de in de samenleving opkomende meerlingen
en opvattingen vorm en richting worden ge
geven.”
Wij zijn het er volkomen mee eens. dat er
voor particularisme in de radio geen plaats is
en nooit is geweest. Wij behoeven daartoe
slechts te verwijzen naar het artikel in den
K R. O.-gids van 17 Augustus 1940, waarin
we betoogden; ,X>e behoefte aan een voortschrijdende samenwerking is gebleken, nochtans zoo, dat elke omroeporganisatie haai
eigen karajeter bewaarde, haar eigen zelfstan
digheid en verantwoordelijkheid, wat betreft
haar principieele gedragingen in het program
ma van uitzending... hoe meer samenwer
king, hoe beter omroeparbeid.... in dien zin
alleen kan er door de Nederlandsche omroep
organisaties gearbeid worden in dienst van
land en volk.”
De principieele gedragingen van

den K. R. O. in het programma van
uitzending,

hoogste

daaraan

waarde.

hecht

Maar

ik

de

daarvoor

koester ik ook geen oogenblik vrees.

Nieuwe Orde tonen. Tot dan toe had dat ontbroken, want vol
gens Bosman was de kro te voorzichtig en opportunistisch ge
weest. Bosman schreef dat hij voor de laatste maal een beroep
op het gezond verstand van het KRO-bestuur deed. Als men niet
akkoord ging met het optreden van het Duits soldatenkoor,
wenste hij niet langer meer op te treden als verbindingsman van
de kro met Duitse instanties. Dan wilde hij terug naar de functie
waarvoor hij per 1 april 1940 was aangenomen, naar de wereld
omroep dus. Ongeveer terzelfdertijd vroeg hij salarisverho
gingDat Freudenberg en Taubert in die dagen lieten weten dat ze
tevreden waren over het winterprogramma,9 was het gevolg
van werk van Bosman en van de afdelingschefs, maar geen re
den voor directie en bestuur om trots te zijn. Aanpassen was de
trend, al ontbraken de kleine plagerijtjes niet. Toen een Duits
officier in de solistenkamer een portret van de koningin zag han
gen en daarover een opmerking maakte, haalde de chef, een man
van 57 jaar, het portret weg. De dag daarna hingen andere per
soneelsleden het weer op. De zaak herhaalde zich nog eens, tot
dat de chef de haak uit de muur trok en de portretlijst vernielde.
Met als gevolg dat een brief met dertig handtekeningen naar
voorzitter Dito ging om daartegen te protesteren. Het was meer
het pesten van een angsthaas dan een vorm van vaderlandslief
de. Een paar maanden later volgde een incident met een omroe
per die aankondigde dat men in verband met een rede van Hitler
het programma moest onderbreken: moest! En Bosman, inmid
dels niet meer in dienst van de kro, waarschuwde programmachef Schaffcrs dat pater J. Corver tijdens de morgenwijding op
Eerste Kerstdag zou gaan zeggen: ’Wij wachten op recht, maar
het wil niet komen... wij wachten op redding, maar die blijkt
nog ver van ons.’ Dat was een tekst die niet door de beugel
kon.10
Voor de KRO-luisteraar leken de uitzendingen in 1940 door te
gaan volgens de geijkte patronen. Engelse cultuur en jazz waren
taboe en Duitse muziek, mits van niet-joodse componisten,
klonk in overvloed uil de luidsprekers. De KRO-luisteraars kre
gen nadrukkelijk te horen hoe belangrijk de culturele samen
werking met Duitsland was en in aanvulling op de spreekbeur
ten van de katholieke organisaties kwam er een nieuwe rubriek:
Wij en onze Tijd.

De omroepen verwachten hun zelfstandigheid te verliezen

Pag. 130 en 131: Krantebericht van
29.11.1940 onder de kop: 'Pater
Dito voor den kro: De vorm van
den kro is betrekkelijk bijkomstig.
Hoofdzaak is, dat principieele
uitzendingen verzorgd kunnen
worden, waarvan de inhoud
bepaald wordt door het katholieke
gedachtenlevcn. ’

Aanpassen. En rekening houden met het verdwijnen van de zui
len. Elke omroep deed dat. Al een week na de capitulatie ver
klaarde Dito: ’Wij hebben de indruk dat men wellicht later,
wanneer alles op rust is, een andere vorm aan de Nederlandsche
Omroep zal geven.’ Dat was niet bijzonder, want Van der
Deure liet in onderdanige woorden namens de NCRV hetzelfde
weten, terwijl de AVRO bereidwillig verkondigde zich aan de
'gewijzigde omstandigheden’ te willen aanpassen. Zelfs de VARA
bleef niet achter. Met de uitspraak ’voortwerken in positief soci130

alistische zin, op grondslag van dc thans bestaande verhoudin
gen in Europa, ziedaar het doel en inhoud van ons streven’ be
vond de VARA-voorzitter zich in het gezelschap van de falende
Belgische socialistenleider H. dc Man.

Stemming in Nederland anti-verzniling
Wijd en zijd in Europa vatte in die eigenaardige zomer van 1940
de gedachte post dat het systeem van de parlementaire democra
tie met haar kibbelende partijen failliet was. Onder Nederlandse
katholieken werd het gevoel sterker dat het wellicht beter was
de democratie in te ruilen voor maatschappelijke vernieuwing
in corporatistische richting. Voorzitter en ondervoorzitter van
de rk Staatspartij lieten zich aldus uit. Veel katholieken deden
mee met de Nederlandse Unie, die een tegenhanger van de nsb
en tegelijk een sturende kracht voor politiek-maatschappelijke
vernieuwing wilde zijn. Vernieuwing die de verdeeldheid
moest omsmeden tot grotere eenheid van het Nederlandse volk,
in een kritische situatie van zijn geschiedenis. Maar wie wilde
aanpakken kwam vroeg of laat tot de ontdekking dat hij ging
aanpassen. Aanpassen aan de Duitsers, die van het begin af niet
met de verschillende zuilenorganisaties wensten te spreken,
maar aan overkoepelende instanties en contactcommissarissen
hun instructies gaven. Daarmee kwam ieders identiteit in ge
vaar. De leiders van allerlei maatschappelijke organisaties ont
kwamen er niet aan zich in kwetsbare contacten met de Duitsers
te begeven. Velen demonstreerden een gebrek aan realisme, ja
waren naïef wanneer ze meenden dat binnen de zogenaamde
Nieuwe Orde van dc Duitsers sprake kon zijn van vernieuwing
naar eigen inzicht.11
Passen we dpt toe op de radiopolitieke situatie, dan constateren
we een aanvankelijke opluchting dat met de Duitsers te praten
viel omdat ze niet dadelijk dc omroeporganisaties ophieven.
Anderzijds lag dc weg open naar versnelde overheidsbemoeie
nis. Dat was al vóór 10 mei 1940 aan de orde. Een aantal depar
tementsambtenaren probeerde al lang de verzuiling te lijf te
gaan en de maatschappelijke verdeeldheid om te buigen naar
grotere eenheid. Niet gehinderd door hun ministers, die met
handen en voeten aan het parlement waren gebonden, probeer
den ze nu dc kans te benutten.12 Aanvankelijk hadden ze niet
direct door dat ze met de Duitsers gelijk opmarcheerden. Dat
was de riskante en dramatische kant van de zaak als men wilde
vernieuwen. Op het ministerie van onderwijs, kunsten en we
tenschappen voelden topambtenaren als Van Poelje, Reinink en
Van der Haagcn voor de vervanging van het bestaande om
roepbestel.

Duitse eis tot 'concentratie’
Ook de Duitsers eisten 'concentratie’. In Hilversum wisten de
omroepbestuurders niet wat daaronder precies verstaan diende
te worden, maar dat het een weg opging die de Radioraad nooit
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vanzelfsprekend mag met
vooruicgeioopen
worden op de maatregelen, welke de nieuwe
secrctarls-generaal zich voorstelt te nemen,
maar Ik meen de woorden te mogen herhalen,
welke ik 5 Augustus IJ. voor deze microfoon
sprak (toen ik antwoordde op vragen van be
zorgde luisteraars);
„Wjj zouden het betreuren, wanneer er
uit deze belangstelling bezorgdheid zou
spreken voor het geestelijke werk van onzen
omroep, omdat daarvoor geen reden aan
wezig is."

Ik wil aaar nog aan toevoegen: Wij leven
in een tijd, waarin zich de gemeenschapszin
baan breekt, de gemeenschapszin, waarvan
Iedere goede katholiek een oprecht voorstander
is en ook moet zijn. Een gemeenschapszin zon
der offerzin, zonder bereidwilligheid, om in het
algemeen belang van het geheele volk offers
te brengen, is onbestaanbaar. Ook dat moet
eiken katholiek helder voor oogen staan. Ik wil
nader preciseeren, wat ik in dit geval met be
reidwilligheid tot offers bedoel.

Wij hebben te zamen een katho
lieken radio-omroep opgericht en
uitgebouwd, tot wat hij nu is. De
vorm, waarin deze omroep thans
werkt, is ons vertrouwd en geliefd
geworden. Wij moeten er ons ech
ter van bewust zijn, dat die vorm,
dat kleed, betrekkelijk bijkomstig is,
dat de hoofdzaak is — en dat is ook
wezenlijk — dat er principieele uit
zendingen verzorgd kunnen worden,
waarvan de inhoud bepaald wordt
door het katholieke gedachtenleven.
Wanneer wij dat doen, verrichten
wij opbouwend werk in nationalen

zin.
Wij kunnen dat doen, om de eenvoudige re
den. dat wy ons dit te allen tijde ten doel
hebben gesteld, waarvan wij onlangs weer het
bewijs leverden in de publicatie van ons winterprogramma. Dit bewijst immers, hoe er op
nieuw naar gestreefd is. in te werken op de
nationale eigenschappen van ons volk, op het
bevorderen v^n den geest van saamhoorlgheid
en hoe het de aandacht vestigt op al hetgeen
dienstig is voor den geestelijken en materieelèn
opbouw van ons vaderland
Laten wij in dien geest allen samenwerken,
in onverminderde aanhankelijkheid en zonder
bezorgdheid voor de toekomst, vol Godsver
trouwen, om het doel dat wjj ons stelden te
ver wezenlü ken.

verwerpelijk had geacht en die de avro in de kaart speelde, was
voor iedereen wel duidelijk. De omroepen richtten in juni haas
tig een Centraal Bureau voor den Nederlandschen Omroep op,
de door de Rundfunkbetreuungsstelle gewenste gesprekspart
ner. Dito vaardigde Bosman daarheen af en stelde alles in het
werk om Bosman de spil van dat bureau te doen zijn. In dat
gezelschap lieten de Duitsers al vroeg blijken dat ze een alge
mene radio wilden hebben en dat de omroepen in de programmasector hun zelfstandigheid grotendeels prijs zouden moeten
geven. Een programmablad mocht nog wel. maar verder geen
band meer met de leden, dus ook geen vrijwillige bijdragen.
B. de Gaay Fortman (1884-1961).

De Radioraad probeert een Nederlandse tussenoplossing
De Radioraad, vooroorlogse schakel tussen regering en omroe
pen, werd ongerust en poogde de concentratie een Nederlands,
geen Duits stempel te geven. Dat de Radioraad voor grotere
samenwerking en reductie van de verregaande zelfstandigheid
van de omroepen pleitte, was al jarenlang bekend. Van juni tot
september 1940 is de Radioraad buitengewoon actief geweest.
Zijn waarnemend secretaris B. de Gaay Fortman riep op 25 juni
de voorzitters van de omroepen bijeen en stelde voor de geza
menlijke belangen te bundelen en daartoe een stichting op te
richten onder leiding van een buiten de omroepwereld staande
'Nederlander van erkende hoedanigheden’. Zo nam de Radio
raad, die de naam had als 'bruggenbouwer' te willen functione
ren, deel aan de beweging naar concentratie. De onkreukbare
De Gaay Fortman schoof met medeweten en steun van zijn
vriend pastoor Nolct de antirevolutionair J. A. de Wilde naar
voren 1 De Wilde had als minister van binnenlandse zaken in
dertijd de omroepen binnen NOZEMA-verband geloodst. De re
actie van de andere leden van de Radioraad was niet onverdeeld
gunstig. Daarom kwam Goudriaan, de president-dirccteur van
de Nederlandse Spoorwegen in het gezichtsveld; hij weigerde
evenwel.
Inmiddels was in het contact tussen de omroepen en de Rund
funkbetreuungsstelle de naam van Dubois gevallen, oud-directeur van de nsf en nu directeur van de nozema. Freudenberg en
Taubert voelden veel voor hem. Dubois kende het radiowereldje, was geheid voorstander van een algemene omroep en
had om die reden altijd het oor gehad van invloedrijke leden van
de Radioraad als Gerbrandy en Enserinck. Dubois kon de goed betaalde - directeur van de nieuwe staatsomroep worden.
De Radioraad zou dan als uitvoerend orgaan kunnen fungeren.
De enige moeilijkheid was dat Dubois bij de omroepen slecht
lag sinds zijn conflict met Willem Vogt van de avro.
Begin augustus 1940 werkte de Radioraad aan een constructie
die erop neerkwam dat er een nationale omroep zou komen
waarbinnen de omroeporganisaties, steunend op hun leden,
programma’s konden verzorgen. Van de Radioraad mocht Du
bois directeur van de nieuwe stichting Nederlandse Nationale
Omroep worden. De Radioraad probeerde bovendien in de va132

cature-Gerbrandy te voorzien en prof.mr. J. Oranje als voorzit
ter van de raad in zijn nieuwe vorm te krijgen. De Gaay Fortman
en de zijnen ontvingen geen reactie op hun voorstellen. Ze ble
ken in september te zijn uitgerangeerd. De Duitsers wilden niet
dat de omroepen eigen programma’s zouden verzorgen en acht
ten een band met de aanhang ongewenst. In nauw overleg met
de ptt bereidden zij een sterk gecentraliseerde staatsomroep
voor. Daarvan zou Dubois als directeur-generaal optreden,
maar dan onder leiding van een NSB-er als ’regerings-commissaris voor de radio’.

Beleid van Dito
Voorzitter Dito lichtte het dagelijks bestuur van de KRO sum
mier in over de ontwikkelingen. Hij kreeg steun voor zijn op
vatting dat concentratie en centralisatie onvermijdelijk waren.
Dat moest dan maar, zo meende men bij de kro, maar dan wel
zonder aantasting van ieders principiële bewegingsvrijheid’.
Dus toch in een of andere vorm eigen programma’s. Niet
slechts godsdienstige uitzendingen, maar herkenbare programmablokken in het kader van een nationale omroep. Tot de laat
ste week van november 1940 stond de kro met dit standpunt
heel dicht bij de avro. Toen dreigde de benoeming van Dubois
als directeur-generaal af te komen. De omroepen besloten
ijlings de onvermijdelijke centralisering te accepteren. Maar on
der Dubois? Samen met de avro liet Dito door bemiddeling van
Bosman namens het Centraal Bureau voorden Nederlandschen
Omroep bij de Duitsers sonderen of Vogt niet benoemd kon
worden als directeur-generaal. Dat gebeurde buiten de ncrv en
vara om, die daardoor in hun wiek geschoten waren. Ook bij
de Radioraad wekte die merkwaardige stap enige verontwaar
diging. De raad wachtte nog steeds op een reactie op zijn voor
stel om Dubois in de functie van directeur-generaal te benoe
men. De Gaay Fortman voelde in een gezamenlijke vergadering
van Radioraad en Centraal Bureau Vogt aan de tand. Was die
soms al gepolst? Maar uiteindelijk vond men het toch de beste
oplossing: liever Vogt dan Dubois. Vogt stond overigens niet te
trappelen van ongeduld. Erger was dat Bosman op eigen houtje
zichzelf bij Dubois had voorgesteld als secretaris-generaal.14
Benoeming van Goedewaagen

Op 28 november viel de benoeming van dr. T. Goedewaagen,
een 45-jarige filosoof en sinds enkele maanden lid van de nsb.
Hij kreeg de leiding over een nieuw gevormd departement voor
volksvoorlichting en kunsten, waaronder in het vervolg de ra
dio kwam te ressorteren. Van hem moest de definitieve regeling
van het radiovraagstuk komen. Vanaf dat moment durfde Dito
niet meer bij volmacht van het bestuur op te treden. Speet kreeg
in die week pleuropneumonie en bleef tot het eind van januari
1941 ziek. Op 29 november gaf Dito aan het dagelijks bestuur
een overzicht van wat zich de laatste weken had afgespeeld. Dat
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leidde tot een discussie en pas ’na ampele bespreking verklaarde
het db zich met de door den Voorzitter in deze gevolgde ge
dragslijn te kunnen vereenigen’. Bovendien besloot het db voor
2 december een vergadering van het stichtingsbestuur uit te
schrijven. Dito wist dat Goedewaagen het 'particularisme’
wilde uitbannen en radio in dienst van de 'hele Nederlandsche
Volksgemeenschap’ wenste te brengen. Dito van zijn kant bleek
geen moeite te hebben met een publiek betoog waarin het heette
dat men in een tijd leefde waarin zich de gemeenschapszin baan
brak. Gemeenschapszin zonder offers was onbestaanbaar.
Daarom was het niet onoverkomelijk dat de kro in de bekende
en vertrouwde vorm zou verdwijnen; de vorm was immers be
trekkelijk en wezenlijk was alleen dat principiële uitzendingen
mogelijk bleven: de kro gereduceerd van omroep tot programmaorganisatie.
Het werd tijd dat voorzitter Dito ophield met zoveel mogelijk
zelf de zaken af te doen. Hij had in het eerste halfjaar van dc
bezetting — opnieuw - getoond geen gelukkige hand van leiding
geven te hebben. Zijn voorkomendheid tegenover de Rund
funkbetreuungsstelle had voor de kro geen enkel resultaat ge
had; zijn poging om via de onhandelbaar gebleken Bosman een
troefkaart in te zetten in het Centraal Bureau voor den Nederlandschen Omroep bleek een fiasco; zijn ondoordachte stap om
samen met de avro, maar tegen de Radioraad in, Dubois te
wippen en Vogt naar voren te schuiven was bij voorbaat een
slag in de lucht; zijn beginselloze uitspraken bevorderden een
roemloze ondergang van de kro. Laat dat alles niet tot de bui
tenwereld en zelfs niet tot het bestuur zijn doorgedrongen, er
had zich echter tot overmaat van ramp in alle openbaarheid een
ernstig en pijnlijk incident voorgedaan.

Dito na anti-Hinsley uitzending tot de orde geroepen

De aanleiding was een voordracht van kardinaal Hinsley ge
weest voor de microfoon van de BBC. De Engelse kardinaal had
het christendom en het heidens nationaal-socialisme als eikaars
onverzoenlijke vijanden afgeschilderd. Daaraan verbond hij de
oproep aan alle christenen om aan de zijde van Engeland te strij
den. De Rundfunkbetreuungsstelle zette daarop met de hulp
van Bosman pater Dito onder druk om op zondagavond 1 5 sep
tember 1940, een tijdstip met grote luisterdichtheid, de kromicrofoon beschikbaar te stellen. Wel buiten verantwoorde
lijkheid van de kro, maar toch! Dito had ook voet bij stuk kun
nen houden en weigeren. Bosman heeft toen, zonder dat zijn
naam overigens werd genoemd, een aanval op de toespraak van
Hinsley gedaan, hetgeen veel opschudding wekte. Van Lamsweerde kritiseerde de uitzending in De Tijd en aartsbisschop
De Jong riep Dito ter verantwoording. Dito’s verdediging dat
hij toch wel had tegengestribbeld en dat hij voor zo’n incident
niet had willen riskeren dat de Duitsers de kro uit de ether zou
den laten verdwijnen, werd door mgr. De Jong niet geaccep
teerd. 13
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Dito kon niet voorkomen dat de afkeuring van de aartsbisschop
bij de andere bestuursleden bekend werd. Vernioedelijk heeft
mgr. De Jong er toen op aangedrongen dat Dito in het vervolg
niet meer zou steunen op iemand als Bosman en dat hij voortaan
Van Lamsweerde meenam naar beleidsgevoelige besprekingen.
Het valt tenminste op dat vanaf die tijd de ster van Bosman in de
KRO-stukken dalende is en dat daarentegen de T/jW-redacteur
steeds meer op de voorgrond treedt wanneer tegenover de be
zetter en zijn handlangers een standpunt diende te worden inge
nomen. Bovendien ontstond bij de aartsbisschop en bij som
mige bestuursleden bezorgdheid over het grote aantal proDuitse figuren onder het personeel (Bosman, Schaffers, d’Ablaing, Steens. Reinards e.a.), alsmede over het niet-principiële
en opportunistische optreden van het duo Dito-Speet.
Al bleef de voorzitter van de kro zijn bereidheid tonen om terwille van de opgelegde samenwerking met de Duitse bezetter
aanzienlijke concessies te doen - vormveranderingen be
schouwde hij die - toch ging hij intensiever overleg plegen met
mgr. De Jong. In november weigerde Dito bekortingen aan te
brengen in de Willibrord-brief van de Nederlandse bisschop
pen, toen de Duitsers de integrale uitzending van de tekst ver
boden omdat die sterk vaderlandslievende accenten bevatte.
Maar enkele weken later, met nieuwjaar, kregen de Rijkscommissaris en andere autoriteiten de beste wensen van Dito en
Speet. Van zijn kant moest de vierkante aartsbisschop niets heb
ben van gedraai en kruiperigheid, die elk verhoopt resultaat
misten.
Geen sterk beleid van bestuur

kro

Van het bestuur van de kro had in de zomer en in het najaar van
1940 een duidelijker geluid verwacht mogen worden. Het
voerde geen sterk en principieel beleid. De bakens waren aan
passen, meewerken, niet prikkelen; bescherming van apparaat,
van studio en bezittingen. Aanvankelijk probeerde het bestuur
zich te handhaven achter de verdedigingslinie van wettelijke re
geling en Zendtijdbesluit, maar dat waren voor de Duitsers
vodjes papier. Zelfs de onophoudelijke verzekering van Dito
dat voor de kro de vorm niet zo belangrijk was maar dat de
doelstellingen telden, klonk bangelijk, misschien net niet laf,
maar wel machteloos en zielig. Het enige excuus zou kunnen
zijn de zorg van de kro om financieel en juridisch zijn bezit en
positie niet kwijt te raken.
Het bestuur had zijn bedenkelijk zwak opererende voorzitter
niet zo de vrije teugel moeten laten. Zeker niet omdat men kon
weten dat hij niet omringd was door karaktervolle medewer
kers. De bestuursleden die hun voorzitter in 1939 tot in details
voor de voeten hadden gelopen en hem machteloos hadden ge
maakt, zwegen; interventies van Verhoeven en Kaarsgaren ko
men in de notulen niet meer voor. Slechts Van Lamsweerde
probeerde te assisteren en te corrigeren.
Na de oorlog zou blijken dat Dito het bestuur niet over alles had
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ingelicht, maar ook nergens blijkt uit de stukken dat de be
stuursleden een zelfstandig oordeel trachtten te verwerven. Dc
notulen zijn begrijpelijkerwijze minder uitvoerig, maar verhul
len niet alles. Doorlopend wordt melding gemaakt van instem
ming met het beleid van de voorzitter en van de directeur. Al
leen Van Lamsweerde - hij vooral -, Bouwman en soms ook
Hubar, Hermans, Baudoin, Sibon, Hanrath en Jansen maakten
een sporadische opmerking of meenden dat men niet verder
moest toegeven maar diende te stoppen. Tijdens de vergadering
van 2 december 1940, enkele dagen na dc benoeming van Goe
dewaagen, kwam het stichtingsbestuur tot de conclusie ’dat het
ogenblik, waarop de kro zich uit de aether zal moeten terug
trekken, dan gekomen zal zijn, wanneer geen voldoende garan
tie meer aanwezig is, dat de kro zijn principiële uitzendingen
onder eigen verantwoordelijkheid kan verzorgen’. Tegelijk
werd de voorzitter opgedragen met de aartsbisschop en met de
katholieke standsorganisaties overleg te plegen.
Op 9 december ging Dito bij De Jong op audiëntie. Dat ge
beurde in het beslissende stadium van het proces dat leidde tot
opheffing van het omroepbestel en invoering van een nationaalsocialistisch gekleurde staatsomroep. Een ander deel van de
achtergrond vormt de figuur dat het episcopaat, eigenlijk aarts
bisschop Dc Jong, steeds duidelijker op de voorgrond komt als
leider van katholiek Nederland met inbegrip van zijn maat
schappelijke organisaties. De aartsbisschop was bezig zich prin
cipieel op te stellen. In dezelfde maand december overlegde hij
met de andere bisschoppen over een herhaling van hun uit 1936
daterende verbod voor katholieken om lid te zijn van dc nsb en
over de vraag of ook leden van nationaal-socialistische mantel
organisaties de sacramenten geweigerd moesten worden. Die
brief kwam er inderdaad in januari: volgens de Duitsers ’eine
offenc Kampfansage an den Nationalsozialismus’ en dus een ui
ting van verwerpelijk politiek katholicisme. Een scherp conflict
tussen het rijkscommissariaat en het aartsbisdom was het ge
volg.
Op 1 3 december, vier dagen na Dito’s bezoek aan dc Maliebaan,
vergaderde het stichtingsbestuur opnieuw. Van zijn onderhoud
bracht Dito in voor hem gunstige zin verslag uit. De aartsbis-:
schop had zijn beleid goedgekeurd, met inbegrip van zijn ver
haal dat voor het werk van dc kro de vorm betrekkelijk was
maar daarentegen essentieel de verzorging van principieel ka
tholieke uitzendingen alsmede een behoorlijk aantal zenduren.
Indien er een nationale omroep zou komen, dan met de garantie
dat dc kro daarin volgens de statutaire doelstellingen werkzaam
kon blijven.
Dubois gemachtigde voor de concentratie van de omroepen

Inmiddels had zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan. De
dag tevoren, op 12 december, had dr. Goedewaagen de vier
omroepvoorzitters bij zich ontboden voor de mededeling dat de
45-jarige W. L.Z. van der Vegtc was benoemd tot voorzitter van
136

de Radioraad en Dubois tot gemachtigde voor de concentratie
van de omroepverenigingen. Op het horen van dat bericht trad
de waarnemend voorzitter van de Radioraad, De Gaay Fort
man, dadelijk af. Uiteraard. Dubois heette nu 'gemachtigde
voor de concentratie van de radio-omroepvereenigingen in Ne
derland’ met als taak ’al die maatregelen van organisatorische!!
of personeelen aard te nemen, welke voor de concentratie van
het Nederlandsche radio-omroepwezen, in het bijzonder door
samenvoeging en ordening van de tot dusverre op dit gebied
werkzaam zijnde vereenigingen noodig zijn’. Goedewaagen be
vestigde de omroepvoorzitters dat concentratie neerkwam op
liquidatie.
Dito vond het nodig Goedewaagen voor te houden dat hij best
bereid was mee te werken met de nieuwe tijd, maar dat hij pro
testeerde tegen liquidatie van de KRO. Was de Radiowet dan niet
meer van kracht en gold het Zendtijdbesluit niet meer? Goede
waagen antwoordde simpel dat die buiten werking waren ge
steld. 16
Een dag na de bijeenkomst bij Goedewaagen overlegde Dito
met zijn dagelijks bestuur en vervolgens met het stichtingsbe
stuur over de houding die men tegenover Dubois als gemach
tigde zou aannemen. Het bestuur zou Dubois aanvaarden wan
neer katholieke programma’s - dus niet slechts godsdienstige
uitzendingen — binnen een nationale omroep mogelijk zouden
zijn.
Weer een dag later, op zaterdag 14 december, vergaderde in het
Utrechtse Terminus het Centraal Bureau voor den Nederlandschen Omroep, de gesprekspartner van de Rundfunkbetreuungsstelle. Dito verdedigde daar het standpunt dat de Ra
diowet nog steeds geldig was. Diezelfde dag legde Dubois de
Nederlandse radioluisteraars uit wat zijn nieuwe taak inhield.
I lij stelde iedereen gerust, want men mocht rekenen op volle
dige handhaving van de vrijheid op godsdienstig gebied en op
programma’s 'waarbij een elk zal kunnen terugvinden wat hem
tot nu toe lief was’. Hij verzekerde tenslotte dat het Nederlandse
volk op de snelste en objectiefste wijze zou worden voorgelicht
over de 'gebeurtenissen van deze tijd’, daarmee het belang en de
activiteiten van de reeds gecentraliseerde reportagedienst bena
drukkend. Over dat laatste had Dito op dat moment reeds een
conflict veroorzaakt. Hij had namelijk niet toegestaan dat Paul
de Waart en Leon Povel zonder meer onder de leiding van een
NSB-er werden gesteld en eventueel allerlei nationaal-socialistische evenementen voor de microfoon moesten brengen.
Dubois merkte zondag 15 december dat zijn toespraak van de
dag tevoren niet het gewenste geruststellende effect had. Toen
hij in de AVRO-studio het personeel van alle omroepen wilde
toespreken, ontbrak de NCRV (vanwege de zondagsrust...) en
bleek het overgrote deel van de KRO-medewerkers eveneens af
wezig te zijn. Een enkeling, zoals de pro-Duitse programmachef Schaffcrs, had het verbod van Dito om te verschijnen gene
geerd. Dito had zelfs gezegd: op straffe van ontslag op staande
voet. Daarvan maakte Schaffers een rel door Dubois te bewegen
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zich tot de voorzitter van de kro te wenden en hem eraan te
herinneren dat ontslag zijn goedkeuring vereiste.
Twee dagen later kwam Dubois het stichtingsbestuur van de
kro uitleggen wat er nu ging gebeuren. Hij betoogde dat aan de
nationale om roep niet te ontkomen viel en hij deed een klem
mend beroep om conflicten te vermijden. Hij vertrouwde het
gezelschap toe dat hij zich voor de keuze geplaatst zag ’of mede
te werken aan het huidige plan of niet. Hij had ja gezegd, omdat
anders anderen zouden zijn gekomen, waarbij de zaken mis
schien nog erger zouden zijn gemaakt. Hij had voor zich de illu
sie dat medewerkers zullen worden gekozen die zijn sanctie
hebben.' Van Lamsweerde repliceerde Dubois kort en krachtig:
het waren illusies en elk woord van gemachtigde Dubois gold
maar voor zolang de Duitsers hem in die functie lieten zitten.
Hanrath vroeg of op korte termijn ’de juiste wettelijke grond
slag te verwachten’ was voor de reorganisatie, want zoiets
moest toch voorwaarde voor samenwerking zijn? Dubois ant
woordde dat dit inderdaad het geval was, maar dat 'begrepen
moet worden dat dit papiertje bij de Duitsers niet zo zwaar
geldt’.1 Nadat Dubois de vergadering van het stichtingsbe 
stuur had verlaten, besloot men dat de kro onder eigen verant
woordelijkheid zou blijven uitzenden tot 1 april 1941, de datum
dat de nieuwe nationale omroep startte. In elk geval zou het
bestuur geen enkele medewerking verlenen aan de liquidatie zo
lang de Radiowet niet buiten werking was gesteld. Een en ander
resulteerde in een brief aan Goedewaagen18 waarin de kro zegt
dat men zal meewerken aan concentratie, zelfs bereid is in te
stemmen met vormveranderingen, maar dat men zich verzet
tegen wezenlijke wijzigingen in het omroepbestel en zeker te
gen liquidatie. Met de NCRV hield de kro vol dat de hele concen
tratie niet wettig was. Desondanks verleende men zijn mede
werking.
Aartsbisschop overweegt medewerking kro aan toekomstige Nederlandsche Om roep

Op 21 december brachten Dito en Van Lamsweerde— Verhoe
ven was niet bereikbaar geweest — opnieuw een bezoek aan de
aartsbisschop. Weer werd afgesproken dat de kro aan de con
centratie zou meedoen, op voorwaarde dat men 23 uur zendtijd
per weck had en uitzendingen kon verzorgen in een afgerond
geheel, natuurlijk ter bevordering van de herkenbaarheid. Mgr.
De Jong beloofde op korte termijn te laten weten of medewer
king aan de toekomstige Nederlandsche Omroep in beginsel
geoorloofd was of niet. Wanneer niet anders dan godsdienstige
en kerkelijke uitzendingen mogelijk waren, kon men beter
stoppen vond hij. Lezingen, hoorspelen, kinderuurtjes en re
portages hoorden wezenlijk tot het werk van de kro.
Om die medewerking aan de toekomstige nationale omroep te
verlenen was statutenwijziging noodzakelijk. Adviseur Witteman was daarvoor aan het werk gegaan. In plaats van de doel
stelling ’de rk levensstroming in al haar breedte tot uiting te
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brengen’ stelde hij voor: 'het —binnen het kader van den Nederlandschen Omroep, met behoud van zelfstandigheid, doch wat
de uitvoering betreft o. 1. v. de bevoegde, daartoe van overheids
wege aangewezen instanties — door de radio tot uiting brengen
van de rk levensstroming in al haar breedte, alsmede het in een
zelfstandig uitgegeven en geredigeerd tijdschrift vermelden en
toelichten der uitzendingen. ’19 Het dagelijks bestuur ging ak
koord met deze statutenwijziging om op eventualiteiten voor
bereid te zijn. Dus om medewerking te verlenen zodra mgr. De
Jong zou laten weten dat het mocht.
Dito bereid vormveranderingen’ te aanvaarden

Het was toen 27 december. Dito raakte evenwel in tijdnood.
want Freudenberg had van hem geëist dat de kro vóór 2 januari
1941 klip en klaar zou verklaren aan de Nederlandsche Omroep
mee te werken. Op 30 december schreef Dito in overleg met het
dagelijks bestuur een streng vertrouwelijke brief aan Dubois,
waarin hij voor de zoveelste maal begrip toonde voor de eisen
van de nieuwe tijd, voor de nationale concentratie en de sterke
centralisatie, maar vasthield aan eigen programma’s voor de
KRO. In het dagblad De Tijd van diezelfde dag en ook nog eens in
de nieuwjaarsnacht voor de KRO-microfoon lanceerde Dito de
bekende steekwoorden van samenwerking en aanvaarding van
onvermijdelijke vormveranderingen’, maar het baatte niet.
Dubois schreef al op 2 januari dat er wel religieuze uitzendingen
onder auspiciën van de kro zouden komen, maar niet gepresen
teerd als 'afzonderlijke, duidelijk afgescheiden eenheid’. Dubois
voegde daaraan toe niet langer te zullen onderhandelen met het
hele bestuur van de kro maar met een gevolmachtigde.
Het KRO-bestuur schoof toen de verantwoordelijkheid naar de
aartsbisschop toe.2” Dat moet met een zucht van verlichting zijn
gebeurd. Zo heeft het dagelijks bestuur met het vaststellen van
de brief aan Dubois op 30 december 1940 zijn laatste zelfstandige
bestuursbesluit in de bezettingstijd genomen. Het stichtingsbe
stuur kwam op maandag 6januari 1941 om half drie in Termi
nus tegenover het station in Utrecht bijeen, om een overzicht
van de laatste ontwikkelingen te krijgen. Dito liet goed uitko
men dat de Duitsers hem deloyaliteit verweten en dat van de
aartsbisschop het teken werd verwacht om maar op te houden.
Hermans en Baudoin drongen aan te stoppen omdat de KRO naar
NSB-propaganda zou afglijden. Ook anderen wensten niet lan
ger te marchanderen.
Maar dat was niet het standpunt van Dito. Hij reageerde dade
lijk met eraan te herinneren dat de kro op basis van het Neder
lands recht ook in overgangstijd moest blijven uitzenden. Had
hij dat niet in zijn nieuwjaarsrede gezegd? Toen had hij geora
keld over ’rict, dat buigt voor de storm, dat kan worden afge
sneden, maar niet breken zal’, waarna de beruchte en ongeluk
kige uitroep was gevolgd: ’Dit is dus onze houding, luisteraars.
Zo gaan wij het nieuwejaar 1941 in, ongeschokt, ongebroken,
trappelend van ongeduld om mede te bouwen aan de nieuwe
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Laatste uitzending van

den K.R.O.
Slotwoord pater Dito
Zaterdagavond om negert uur heeft de
voorzitter van den KB.O., pater lector J.
Dito OP., met de volgende woorden den
luisteraars het einde van de uizendingen
onder de verantwoordelijkheid van den K.
R. O. aangekondigd:
Zooals reeds in den K.R.O.-gids van heden Is
medegedeeld, zal met ingang van morgen. Zon
dag 9 Maart, het programma, dat over de Ne
derlandsche zenders wordt uitgezonden algeheel
het karakter van een geconcentreerd programma
c.ragen en derhalve niet meer staan onder ver
antwoordelijkheid van de betreffende omroep
organisaties, dus ook niet van den KR O , zoo
als tot dan toe het geval was.
Eenigen tijd geleden heeft Ir. DuboU in een
persconferentie een uiteenzetting gegeven over
de concentratie van den omroep. Op een vraag
aat onder 'concentratie werd verstaan, ant
woordde Ir. Dubois:
onder volledige hand
having van de vrijheid op godsdienstige gebied,
waarbij !n redelijkheid op dezelfde wijze als dit
U/t nu pe geschied is de godsdienstige stroomngen in ons volk tot haar recht zullen komen.
»en programma zal opgebouwd worden_%at elcc
*at wils zal geven". Kort daarna heeft ir. Dujols dit aan het KR-O.-bestuur nader geéxpltreerd met de volgende woorden: „Voorop staat
lat tot stand komt de Nederlandsche Omroep,
velke als zoodanig een geheel ononderbroken
jrogramma geeft.
In dezen opzei is geen .plaats voor een als
{esloten geheel gedacht katholiek programma.
Wel is in dezen opzet plaats voor kathollekrellgleuze uitzendingen alsmede voor uitzendin
gen. welke meer in het bijzonder van belang
•AJn voor het katholieke volksdeel." Over de
vljze waarop deze religieuze uitzendingen in den
Vederlandschen Omroep verwerkelijkt zullen
vorden, zijn thans onderhandellngen gaande.
Het bestuur van den KJft-O. heeft mij opgeiragen U, luisteraar», van dezen feitelijken stand
van zaken op de hoogte te brengen en U mede
te deelen, dat van morgen af de KJR..O. zUn
uitzendingen zal staken.
Het' bestuur en de medewerkers van den
K.R.O. hechten er aan, U te verzekeren, dat
zU een onuitwischbare herinnering zullen be
waren aan de groote belangstelling en den
trouwen steun, ondervonden van bijna alle ka
tholieken in Nederland.
Op dit oogenblik van afscheid wU het bestuur
zijn 'diepgevoelden en oprechten dank betuigen
aan allen, die sinds de oprichting van den
KJR.O. zoo'harteUJk hebben medegeleefd en door
hun daadwerkeUJken steun In den loop van vele
Jaren een bloeiend en zegenrijk radio-ultzendwerk van princlpleel-katholieke en Nederland
sche cultureele waarde en betcekenis hebben
mogelijk gemaakt.
Wij danken leder Uwer voor den ondervon
den trouw, sympathie en groote offervaardig
heid.
Gesterkt door deze herinnering gaat het
KJR.O.-bestuur vol vertrouwen de toekomst te
gemoet.
God zegene ons allen e'a ons vaderland.

Kranccbcricht, 9.3.1941.

De Nederlandsche
'1- s Omroep
Mcdedceling van den gemachtigde
voor de concentratie der
omroepvereenigingen
De gemachtigde, .voor de concentratie van
de radio-omroepvéreerugingen
in Nederland
verzoekt ons, het volgende op te nemen:
Met ingang van Zondag 9 Maart 1941 zullen
de Nederlandsche omroepprogramma’s niet
langer door de onderscheidene omroeporganisa
ties onder eigen naam en verantwoordelijkheid
worden uitgezonden. In afwachting van de de
finitieve regeling, waarbij de cestaande om
roepvereenigingen als zelfstandige uitzendor
ganisaties zullen ophouden te bestaan en in
haar plaats zal treden het staatsomroepbedrljf.
zullen de omroepprogramma’s met Ingang van
genoemden datum worden verzorgd onder naam
en verantwoordelijkheid -van den Nederlandschen Omroep.

Wat betreft de binnen het raam van den
Nederlandschen Omroep te verzorgen uitzendingen met een ultgesprokdn religieuzen Inslag, zal een b zondere regeling
worden getroffen, welke zich ten aanzien
van de orthodox-protestantsche en vrjjzinnlg-protestantsche uitzendingen van dezen
aard reeds in zooverre heeft geconcretlseerd, dat de programma’s met een ultgesproken orthodox- of vrtf zinnig-protestantsch religieuzen inslag zullen
zulien worden
voorbereid door de Christelijke RadioStichting, resp. het Vrijzinnig-Protestantsch
Kerkcomlté en van dien * aard zullen zijn,
dat deze, met de uiteindelijke instemming
van den Nederlandschen Omroep -zelf, ook
door de kerkelljke groepen zelf voor hun
verantwoordelijkheid kunnen worden geno
men. In dien zin zullen deze specifiek re
ligieuze uitzendingen ook in de omroepbla
den en voor de microfoon worden aangekondlgd.
Het ligt in de bedoeling met betrekking
tot de uitzendingen met een uitgesproken
Roomsch-Katholiek religieuzen inslag zoo
mogelljk een soortgelijke regeling te. tref
fen.

Krantebcricht, 9.3.1941.

orde. d>e weldra komen gaat.’ Dito kon het niet laten. Zoals hij
een week voor Kerstmis namens de kro vijfhonderd gulden aan
Winterhulp had geschonken, zo zou hij na het uitzendverbod
van de kro nog meedoen met een voorbereidingscommissie
vooi godsdienstige uitzendingen van de Nederlandsche O in
roep. Dat deed hij onder gelijktijdige mededeling dat niet hij
maai de aartsbisschop over deze kwestie te beslissen had. Het
optieden van Dito was niet alleen zwak en beginselloos maar
ook verwarrend en eigenlijk onbetrouwbaar.
Verbod van de rus voor priesters en lehen

De bisschoppelijke brief met het hernieuwde verbod op het lid
maatschap van de nsb en de nationaal-socialistische mantelorga
nisaties had op maandagmiddag 3 februari een telefoontje van
de Rundfunkbetreuungsstelle naar de kro tot gevolg. Katho
lieke priesters werd het met onmiddellijke ingang verboden
voor de microfoon te spreken en lekensprekers mochten geen
katholieke onderwerpen meer behandelen. De kro kon dus zijn
eigenlijke werk niet langer doen. Dinsdagavond 4 februari
overlegden Dito en Van Lamsweerde met de aartsbisschop over
de vraag wat te doen. Nog geen sluiting van de KRO-studio’s,
was het advies van De Jong, maar eerst proberen uit te vinden
wie dat verbod had uitgevaardigd. Wie weet of de maatregel
ongedaan gemaakt kon worden. Dubois en Goedewaagcn had
den eerder op de dag immers gezegd niet te weten hoe de vork in
de steel zat.21 Het dagelijks bestuur van de kro stelde alvast een
tekst op die bij eventuele sluiting van de kro kon worden ge
bruikt. Hubar wilde dadelijk uit de ether verdwijnen. Volgens
afspraak ging Dito in Den Haag uit op informatie. Hij kreeg de
plaatsvervanger van General-Kommissar Schmidt te spreken.
Toen die duidelijk had gezegd dat het verbod beslist niet werd
ingetrokken, had Dito verklaard 'dat de kro zich thans genood
zaakt ziet zijn taak neer te leggen’.22 Althans, zo rapporteerde hij
in het dagelijks bestuur. Dubois waarschuwde de herstelde
Speet dat de bezittingen van de kro wel eens geconfisqueerd
konden worden wanneer de kro uit eigen beweging zou stop
pen. Enkele dagen later kreeg Dito zwart op wit dat zoiets in
derdaad verboden was, om onrust bij de luisteraars te voorko
men.23
Uit de ether

Onrustig werd het die weken toch. Kort erna brak de Februari
staking uit. De kro overlegde die weken hoe en wanneer men
zou stoppen, hoe de bezittingen veilig gesteld konden worden
en wat niet het personeel moest gebeuren. Vrij plotseling en
voordat verordeningen verschenen waren, kwam op zondag 9
maart de nieuwe Rijksradio in de ether. De avond tevoren hield
Dito, die er weet van had gekregen, een korte toespraak waarin
hij uiteenzette dat in de nieuwe opzet geen plaats meer was voor
een katholiek programma. Hij citeerde daarbij, niet onhandig,
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Ecu reporter van de Nederlandsche
Omroep doet verslag na de
bombardementen op Haarlem in
1943uit de toespraak van Dubois, die op 14 december 1940 voor de
radio had verzekerd dat de vrijheid op godsdienstig gebied ver
zekerd was en dat iedereen kon blijven rekenen op de program
ma’s waar men prijs op stelde. Toen daarna het Te Deum werd
ingezet, draaiden de Duitsers de zender dicht. Die laatste uitzen
ding van de KRO, op 8 maart 1941, had Dito niet beter kunnen
inrichten: na zoveel zwakke momenten mag dit uitdrukkelijk
worden vastgesteld. De KRO zou niet meer in de lucht komen,
want mgr. De Jong liet de Duitse autoriteiten weten dat hij geen
enkele medewerking aan godsdienstige uitzendingen wenste te
geven.
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T>E BESLISSING IS GEVALLEN
nze laatste mededeling over de huidige
positie van de K.R.O. kan voorlopig
gehandhaafd blijven. Daarna is duidelijk in de
pers en voor de microfoon bekend gemaakt, wat
de overheidsplannen met de omroep voor een
verdere toekomst zijn.
Al zullen er in de naaste toekomst nog wel K.R.O.uitzendingen blijven, binnen kortere of langere
tijd zullen zij er vermoedelijk niet meer zijn. De
K.R.O. zal waarschijnlijk uit de aether verdwij
nen. Zo is aangekondigd.
Met onverzwakte toewijding hoopt de K.R.O.
dus tijdens de thans ingetreden overgangsperiode
to£ het laatste toe zijn omroeptaak te verrichten,
zolang het hem mogelijk is en hij het naar eigen
eer en geweten zal kunnen doen.
Dat de K.R.O. deze gang van zaken diep be
treurt, zal ieder duidelijk zijn, die .iets van de
radiogeschiedenis in Nederland kent. In de hui
dige omstandigheden volstaan wij met deze con
statering, zonder verder er op in te gaan.
Ofschoon Nederland uit de aard der zaak niet
altijd bezet gebied zal blijven, en er eerst daar
na voor ons land een bestendiger toestand zal
komen, hebben de Nederlandse autoriteiten ge
meend de bewuste maatregelen reeds in deze over
gangstijd te moeten nemen. Eer deze is aange
broken, zijn thans door het onlangs ingestelde

Departement van Volksvoorlichting en Kunsten
maatregelen genomen, welke diep grijpen in het
geestelijk leven van ons volk.
We hebben met de feiten te rekenen, hoezeer
wij deze ook betreuren.
Gij, K.R.O.-vrienden, kunt thans Uw trouw
tonen door de K.R.O.-Gids te blijven lezen, om
op deze wijze de onderlinge band te bewaren. Wij
beseffen, dat dit sommigen Uwer niet gemakkelijk
zal vallen, in verband met de verplichte luister
bijdrage. Maar in het verleden hebt Gij menig
maal getoond, tot het brengen van offers bereid
te zijn en wij weten, dat deze bereidheid in de
huidige omstandigheden groter is dan ooit.
In deze voor de K.R,O. donkere uren laat Gij
ons niet in de steek. Gij beseft ongetwijfeld de
waarde, van het blijvende contact. Daarom ont
houden wij ons van enige aanprijzing. Een K.R.O.vriend is trouwer dan wie ook. Dat zal ook thans
blijken.
Het nieuwe jaar, dat voor ons ligt, lijkt voor de
K.R.O. een somber jaar te zullen worden. Maar
ondanks de ui terlijke omstandigheden kan het
toch een goed jaar zijn. Als God ons nabij is.
God schenke U een gezegend jaar 1941.
God zegene ook ons vaderland.
J. DITO O.P.

7- Uit het zicht verdwenen:
maart 1941 — mei 1945

Liquidatie van het vermogen
In de bestuursvergadering van i'j februari 1941 was reeds de
vraag gerezen of de uitgave van de KRO-gids gestaakt moest
worden. Ook hierbij lag de beslissing in handen van het episco
paat. Het bestuur besloot na 9 maart geen gids te laten verschij
nen 'zolang er geen door de bevoegde kerkelijke autoriteiten
gesanctioneerde medewerking door de katholieken aan radiouitzendingen wordt gegeven’. Raadadviseur Van der Vegte, de
NSB-er die boven Dubois aan de top van de nieuwe Nederlandsche Omroep stond, kon er wel inkomen dat de KRO-gids geen
reden van bestaan meer had; in de naaste toekomst hoefden geen
katholieke programma’s te worden toegelicht. Taubert van de
Rundfunkbetreuungsstelle was het daarmee niet eens en ver
bood het staken van de uitgave. Het desbetreffende verzoek van
aartsbisschop Dejong werd dus afgewezen. De andere omroep
bladen moesten eveneens blijven verschijnen. Zat daar bij de
Duitsers achter dat ze de afbraak van de oude organisaties gelei
delijk wilden laten verlopen en emotionele effecten wensten te
voorkomen, bij de vier omroepverenigingen bestond het denk
beeld dat de aanhang door een contactblad bij elkaar gehouden
kon worden. En uiteraard wilde men geen vermogensbestand
delen opheffen. Overigens was het KRO-bestuur na enige tijd het
meest geneigd tot staking van de uitgave. Het wilde evenwel
formeel de gidsmaatschappij niet opheffen.
Wat gebeurde er na 9 maart 1941? De programmabladen moch
ten van de Duitsers niet als verenigingsorgaan functioneren.
Uiteraard volgde een serie incidenten en incidentjes als bepaalde
teksten niet naar de zin waren van de censuur. In feite waren de
omroepbladen gelijkgeschakeld en monddood. De abonnees
voelden dat ook zo; eind 1941 had de KRO 100.000 abonnees
verloren en er nog maar 33.000 over. Met de andere omroepbla
den gebeurde hetzelfde. Eind 1941 werd de uitgave van alle gidsen gestaakt: ’in verband met de papierschaarste’.1
Het werkelijk vermogen van de KRO bedroeg in maart 1941
bijna anderhalf miljoen gulden. Bij liquidatie zou het batig saldo
statutair naar het episcopaat gaan, maar zo eenvoudig kon dat
natuurlijk niet. Bij verordening van 12 maart 1941 was Dubois
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Links: Uit de Katholieke Radio-Gids
van 14.1.1941. Hoewel de houding
van de KRO-voorzitter tegenover de
Duitse autoriteiten niet altijd even
rechtlijnig genoemd kan worden,
lijkt pater Dito in dit artikel
duidelijke taal te spreken.
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Blijft onze Kath. Radio-Gids
verschijnen?

DIÏO O.P.

T ~ï~ct hoeft alle zin onze lezer» in te lichten over de plannen,
1 JL «elke het Bestuur van de K.R.O. heeft ten aanzien van do
uitgave van zijn officieel orgaan „De Katholieke Radio-Gids'*, nu
a.». Zondag 9 Maart de Nederlandse Oniroep officieel in dc aether
treedt.
Ofschoon de Gevolmachtigde voor de Concentratie der Omroep
verenigingen, Ir. Dubois, nog geen overeenkomst heeft getroffen inet
de kerkelijke autoriteiten, i.c. het Hoogvaardig Episcopaat van
Nederland, over de z.g. kerkebjkc uitzendingen in dc ruimste zin,
waarvoor de Nederlandse Omroep zendtijd beschikbaar beeft gesteld,
acht het Bestuur van de K.R.O. het toch noodzakclijk binnenkort
de Katholieke Radio-Gids met meer te laten verschijnen.
Immers, door bijzondere omstandigheden zullen vanaf 9 Maart a.«.
geen specifiek katholieke uitzendingen in dc Nederlandse Omroep
plaats vinden.
Waar de K R.O. derhalve niet meer aan zijn doelstelling: „De
katholieke levensstroming in al haar breedte tot uiting brengen”
kan beantwoorden, ligt het voor de hand, dat ook het officieel
orgaan van dc K R O , een der middelen tot dat doel, geen reden
van bestaan meer heeft.
Het spijt ons ten zeerste U te moeten mededelen, dat de K.R.O.
ingevolge verordening no. 102 een verzoekschrift bij den heer
Rijkscommissaris, Dr. Seyss Inquart, heeft ingediend, om aan zijn
besluit uitvoering te kunnen geven.
Wij vertrouwen, dat onze lezers onze houding zullen kunnen billijken.

Twee versies van het omslag van
dc Katholieke Radio-Gids van 8
maart 1941. Dc linker tekst werd
door de Duitse censuur afgckcurd.
Hierin verklaart Dito dat er wegens
dc concentratie der omroepvereni
gingen voor de kro geen reden
meer bestaat om een eigen gids te
blijven uitgeven. Staking van dc
uitgave werd door de Rundfunkbctreuungsstclle evenwel
verboden.

Pag. 145 boven: Bericht op het
omslag van de Katholieke
Radio-Gids van 24.12.1941.

Pag. 145 onder: Bericht in de
NSB-krant Volken Vaderland uit
augustus 1941.

Belangrijke mededeling
\Tu verschillende lezers en luisteraars ons hebben
-1 N gevraagd, wat er met de K.R.O. in de toe
komst te gebeuren staat, lijkt het ons dienstig het
volgende onder de aandacht der belangstellenden
te brengen.
Wat de K.R.O. betreft, weet men, dat deze is op
genomen in het plan van concentratie van de Neder
landse Omroeporganisaties, een plan, waarvan de
uitvoering is opgedragen aan den Gevolmachtigde
ir A. Dubois. Zonder vooruit te lopen op officiële
mededelingen dienaangaande, staat het vast, dat de
K.R.O. als zelfstandige uitzendorganisatie zal op
houden te bestaan.
In een desbetreffende verordering zal dit te zijner
tijd geregeld worden. Intussen zal met ingang van
Zondag 9 Maart a.s. het programma, dat over de
Nederlandse zenders wordt uitgezonden, al geheel het
karakter van een geconcentreerd programma dragen
en derhale niet staan onder verantwoordelijkheid
der respectieve omroeporganisaties, dus ook
J. Dito O.P. niet van de K.R.O., zoals tot dan toe het geval was.

aangewezen als liquidateur. Hij bleef die werkzaamheden ver
vullen. ook nadat hij ontslag had genomen als directeur-generaal van de Nederlandsche Omroep.2 Eenmaal per maand ver
gaderde het KRO-bestuur in Amsterdam met Dubois over de af
wikkeling. Het werd een langlopende affaire. De kro wist te
bewerken dat tienduizenden leden die hun contributie voor
1941 hadden betaald, hun geld terugkregen. De directeur van
De Spaarnestad, J. W. Lucas, en Speet deden er een hele tijd over
om in het kader van de liquidatie van de KRO-gids een boedel
scheiding tot stand te brengen tussen de aandeelhoudersgroepen
van De Spaarnestad en de nieuwe Nederlandsche Radio Om
roep (nro).
Zonder verder overleg met de kro werden de gebouwen en au
to’s van de kro overgenomen door de nro. Datzelfde gebeurde,
op basis van de verordening van 12 maart, met de effecten. De
Amsterdamsche Bank liet op 5 juni 1942 weten dat het effecten
bezit van de kro was overgeschreven.3 Speet moest op 30 sep
tember de sleutel van de safe bij de Nederlandsche Landbouwbank te Amsterdam overdragen, waar de hypotheekakten, le
ningen en andere waardepapieren lagen opgeborgen: in totaal
voor bijna driehonderdduizend gulden. In feite betekende de
liquidatie niets anders dan een confiscatie. Dubois had dat overi
gens al in februari 1941 aan Speet voorgehouden.
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Het personeel

Katholieke Radio Gids

Enige verwarring ontstond voorjaar 1941 omtrent het perso
neelsbeleid. Sommigen van de tweehonderd personeelsleden
van de kro hadden reeds een andere werkkring gevonden. Be
gin januari 1941 had het bestuur laten weten dat geen functie
mocht worden aangenomen bij de op handen zijnde NRO en dat
ieder kon rekenen op een behoorlijke financiële schadeloosstel
ling. Er volgde enig geharrewar; eerst vanwege de ontdekking
dat de kro dan alle liquide middelen kwijt zou raken, vervol
gens omdat Dubois had meegedeeld dat tenminste het voor de
nro onmisbare personeel uit de hoek van de nog bestaande om
roepen moest komen. Het was zo geregeld dat elke omroepme
dewerker in beginsel terecht kon bij de nro of bij de ptt. Na
ruggespraak met de aartsbisschop kon Dito zijn mensen zeggen
dat er alleen bezwaar was indien omroepers en reporters van de
kro zouden overgaan naar de nro.4 De directiemedewerker
W. Wagenaar probeerde van Dubois de toezegging te krijgen
dat hem geen werk zou worden opgedragen waartegen hij in
geweten bezwaar moest hebben. Tevergeefs natuurlijk.
Het vervelendst was de situatie voor het personeel van de propagandadienst en de mensen van de ’busjesdienst’. Immers op
27 december 1940 was een verordening verschenen waarin een
verplichte radiobijdrage van negen gulden per jaar werd aangekondigd. Bovendien mochten de luisteraars vanaf 1 januari de
omroepen geen financiële steun meer geven: dus geen begunsti
gers meer en alleen nog gidsabonnees. Door die maatregelen
werd een groot deel van het administratieve personeel overbo
dig. Uiteraard klaagden de wijkagenten halfjanuari 1941 over
de verlaging van hun bezorgloon.
Voor het hierboven genoemde personeel was plaatsing bij de
ptt of nro niet gemakkelijk. In oktober 1941 waren er van de
tweehonderd personeelsleden 41 nog niet geplaatst, namelijk 26
mensen van de propagandadienst, drie van de incassodienst
voor de KRO-busjes, negen van de administratieve en drie van de
huishoudelijke dienst. Van de gidsmaatschappij waren 21 me
dewerkers nog niet elders onderdak gebracht.
Toch krijgt men niet de indruk dat er ernstige problemen zijn
geweest voor het personeel, financieel niet en evenmin vanuit
principieel standpunt bezien. Eind december 1941 vroeg Hubar
zich af wat de positie van het KRO-bestuur-in-liquidatie nog be
tekende. Dat had geen taak meer. De aartsbisschop had het in
houdelijke beleid aan zich getrokken. Aan godsdienstige uitzen
dingen werd geen medewerking verleend, aan liquidateur Du
bois was assistentie geboden, de laatste balansen en exploitatie
rekeningen waren ondertekend. Er viel niets meer te doen.
Daarvan zou mededeling worden gedaan aan het stichtingsbe
stuur.’’ Het einde was armoedig en armzalig.
Niet in alle opzichten overigens. In nauw contact met de illega
liteit zou de terugkeer van de kro na de bevrijding worden
voorbereid. En uiteraard hebben verschillende bestuursleden en
medewerkers in het verzet een rol gespeeld. Sommigen moes-
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Belangrijke mededeling
aan onze lezers
Wij ontvingert van bet .Rijksbureau
worde Grafische Industrie' tn opdracht
van den Rijkscommnsans bericht, dat
vanaf 1 fanuan as wor de Katholieke
Radio Gids geen papier meer hexbikbaar u

Heden verschijnt derhalve
voor het laatst onze
Katholieke Radio Gids
Wij ndlen niet nalaten om al onze
abonnes en medewerken te danken »wr
de vele diensten, die zijgedurende zetentien jaren aanons blad hebben bewezen

Zoo zijn ze!
J>w Werker" citeert rit „Gelre" da w
dedecllng vaa een nlet-Ud.
Onder de Paaschvacantie kom 4k fa eea
bevriend gezin, waar een zoon Priester
student is, die de tonsuur ea lagere w^«
dingen reeds ontvangen heeft en eerstdanigs de H. Priesterwijding hoopt te ont
vangen. Behalve zoon van een bevriende

familie is deze saust. kapelaan oen ondleerling van mij. Een goede openhartige
jongeman, maar natwurflfk zonder vol>
doende eigen leveneervaringj dm de
spreekbuis van de geest van het Semina

rie. Ik vroeg hem, waarom de K-.tholie’-ee
niet meer uitzonden over de vwdiot geen
H. Mis en vooral geen ziekemnrtfe, waar
door ouden van dagen on rieken deze
troost moesten missen. ToeveMg hadden
een paar brave zieltjes daarover M| nd| t*”
idaagd.
De Christelifken zonden wel uit, mogen
de Katholieken het niet?
En het antwoord verbaasde mfl van de
ze aanstaande weleerwaarde Kapelaan!

„Dè Katholieken mógen wel uitzonden,
maar dat willen ze niet, want als ze wèl
uitzonden, dan zouden de menechen zeg
gen: Zie je wel, er is geen Kerkvervolging.*
Ik werd er koud vanl Zoo wordt das
vanai Rijsenburg een Kerkvervolging ge

forceerd.

ten daarvoor zware, zeer zware offers brengen. Zo is in 1944 dc
hoofdinspecteur van de buitendienst H.P.J. Brautigani in het
verzet gevallen: in Gooiland houdt de Brautigam-zaal zijn naam
in ere.

Speet in opspraak bij liquidatie mlhl

Directeur Speet, foto uit 1941
tijdens de liquidatie van dc kro.

H.P.J. Brautigani, voorde oorlog
hoofdinspecteur van de propaganda-afdcling, sloot zich aan bij het
verzet en trok in 1944 naar
Brabant. Op 4 oktober werd hij
door de Duitsers gevangen
genomen en op dc schietbaan van
Bouvignc gefusilleerd.

Speet had in 1941 en 1942 het nodige werk in verband niet dc
liquidatie van de oude omroepverenigingen. Regelmatig ging
hij naar Den Haag om samen met vertegenwoordigers van dc
andere omroepen met Dubois de zaken zo goed mogelijk af te
wikkelen. Dat gebeurde niet in een vervelende sfeer. De heren
Dubois, Vogt en Speet aten vaak met elkaar en hielden rekening
met het feit dat voor hen nog geen schaderegeling was vastgcsteld. In februari 1942 stond de liquidatie van merl op dc
agenda, het rijke Limburgse katholieke radiodistributiebedrijf.
Schmidt, bestuurslid van de kro en tevens voorzitter van dc
katholieke Limburgse radiohond, had gevraagd of Speet méé
ging naar dc bespreking met Dubois over de liquidatie van
merl. Tijdens die vergadering stelde Dubois voor dat Speet als
commissaris van merl een uitkering zou krijgen. Speet wees
erop dat hij namens de kro commissaris van merl was en eigen
lijk niet zo heel veel voor merl had gedaan. Andere aanwezigen
zouden hebben gemeend dat het geld toch maar ’in verkeerde
zakken’ terecht zou komen als Speet de aangeboden uitkering
van tienduizend gulden niet accepteerde. Op 11 maart 1942 had
de aandeelhoudersvergadering van merl een en ander goedge
keurd na kennis genomen te hebben van Speets opmerking dat
hij geen aanspraak op dat geld kon maken. Toen Speet Dito
ontmoette - de heren zagen elkaar sporadisch in die tijd - ver
telde hij het verhaal, waarop Dito gezegd zou hebben: 'Profi
ciat, dat hebje vast binnen.' Aan het dagelijks bestuur, dat op 17
juni officieus bijeenkwam, deelde Speet mee wat er gebeurd
was. Men vond dat Dubois in de rechten van de aandeelhouders
van de kro was getreden. Speet kreeg te horen dat hij er beter
aan gedaan zou hebben het bedrag voor de aandeelhouders dis
ponibel te houden. Hij moest de zaak eigenlijk nog maar eens
met Dubois bespreken. Dat gebeurde op 17juli 1942, maar Du
bois wees restitutie van de hand. Hij zette uiteen dat een en ander
na ruggespraak met de nro was geschied en bedoeld was als
voorschot op de schaderegeling die Speet nog zou krijgen. Re
kening houdend met wat er op dc departementen aan de hand
was, vond Dubois het geraden dat Speet de somma maar be
hield; later zou die in een schaderegeling worden verdiscon
teerd. Schmidt, door Speet op de hoogte gesteld, vond het een
afgedane zaak, omdat immers een besluit van de aandeelhouders
op tafel lag. Speet belegde zijn tienduizend gulden in obligaties
maar zou nog van de kwestie horen.

Intriges van Dito en conflict met Speet
Na een begrafenisplechtigheid in Roermond, toen heren van dc
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Limburgse radiohond en ook pater Dito in hotel Kissels bijeen
waren, werd verontwaardigd geroepen dat Dubois een lekkere
kluif uit het MERL-bezit naar Speet had toegeschoven. Dito had
er nog een schep bovenop gedaan door te zeggen dat hij van de
hele zaak niets had geweten en pas langs derden was geïnfor
meerd. Speets vriend Derkx, de bankier uit Kerkrade en lid van
het KRO-bestuur, stelde Speet op 21 september 1942 op de
hoogte van de gesprekken in hotel Kissels. Speet reageerde als
door een adder gebeten en verdedigde zich met een vloed van
klaaglijke accenten. De toekomst was voor hem onzeker, er was
geen schaderegeling, hij was door de Duitsers uit zijn huis gezet,
er was toch niets onregelmatigs gebeurd, de aandeelhouders
vergadering van merl en ook het KRO-bestuur waren akkoord
enzovoort.
Speet bood aan het geld dadelijk bij MERL-in-liquidatie te depo
neren maar eiste volledige rehabilitatie. Intussen vroeg hij pen
ningmeester Hubar zijn voorstelling van de feiten te bevestigen.
Speet wond zich op over het feit dat Dito geen mond tegen hem
opendeed toen het tweetal elkaar op 25 september, na twee
maanden, weer eens trof. Op zaterdag 3 oktober 1942 vergader
de het bestuur van de Limburgse radiohond en besprak het de
liquidatie-uitkeringen van merl. Er heerste een stemming die
sterk anti-Speet was. Men vond dat hij het geld nooit van Du
bois had mogen aannemen. Dito was in de vergadering aanwe
zig en vertelde dat hij op bezoek bij mgr. Lemmens had meege
maakt dat secretaris Moonen de kamer binnenkwam en zonder
enige inleiding had gevraagd: ’Nou, is die mijnheer Speet nu een
ploert of niet?’ Dito beweerde bovendien dat het bestuur van de
kro op 17 juni eveneens verontwaardigd was geweest en dat
alleen Hubar had geprobeerd te laveren tussen het bestuur en
Speet. Dito vond dat Speet had gesjacherd en zijn restitutieaanbod alleen maar had gedaan omdat aan de zaak ruchtbaarheid
was verschaft. Sinds juli, zo verklaarde Dito in Roermond, was
hij volslagen gebrouilleerd met Speet. De laatste had zich schul
dig gemaakt aan on-Nederlands gedrag: gekonkel met Dubois,
het douceurtje van tien mille en dan nog het feit dat hij de sleutel
van de KRO-safe aan de liquidateur had overhandigd. Dat alles
was kruiperig en laf van Speet. Tussen hen tweeën zou het nooit
meer goed komen.

Verhoeven dwingt Dito tot intrekken van beschuldigingen
Het was opnieuw Derkx die Speet verslag deed van de bijeen
komst op 3 oktober. Hij hield niet voor zich het gedrag van
Speet onvoorzichtig te vinden. De woedende Speet wendde
zich toen tot bisschoppelijk commissaris Verhoeven, die op
dinsdag 10 november een bespreking organiseerde waar be
halve Dito en Speet ook Hubar, Kampschöer en Van Lamsweerdc aanwezig waren - het voltallig dagelijks bëstuur van
vroeger. Het was duidelijk dat men het gedrag van pater Dito
allesbehalve sympathiek vond. Speet verklaarde met stelligheid
dat de tienduizend gulden geen doorgestoken kaart waren, maar
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geheel en al het initiatief van Dubois. Hij gaf toe dat het tactischcr zou zijn geweest indien hij het aanbod had afgeslagen.
Dito erkende dat hij zich op de vergadering in Limburg onbe
heerst had gedragen en Speet had zwart gemaakt, en dat hij ook
dingen had gezegd die niet waar waren. Dito en Speet gaven
elkaar toen een hand om een punt achter dc treurige affaire te
zetten. Hubar verklaarde tot slot dat Speet het geld toch moest
houden, totdat zekerheid was verkregen omtrent zijn schade
loosstelling.

Rehabilitatie van Speet in Roermond

Oud-ministcr van sociale zaken
C.P.M. Rommc hield zich tijdens
de oorlog bezig met het opstellen
van notities over maatschappelijke
vraagstukken die na de oorlog
geregeld dienden te worden. In dat
verband formuleerde hij een plan
voor concentratie van een sterke
katholieke pers, waartoe hij
eveneens de radio rekende.

Daarmee was Speet evenwel nog niet gerehabiliteerd. Voor dat
doel reisden Dito en Speet op zaterdag 21 november 1942 naar
Roermond, waar in een klein gezelschap onder leiding van
Schmidt Dito de bekentenis deed dat hij te ver was gegaan in zijn
beschuldigingen, ja zelfs had gefantaseerd. Diezelfde avond
gingen de twee tegenstanders samen met Schmidt als voorzitter
van de Limburgse radiohond naar het bisschoppelijk paleis,
waar ze met secretaris Moonen spraken. Die ontkende dat hij
Speet tegenover Dito een ploert had genoemd. Wel vond
Moonen dat Speet zeer onvoorzichtig had gehandeld; als hij in
financiële moeilijkheden dreigde te komen, kon hij immers een
beroep doen op het bisschoppelijk fonds voor bijzondere no
den.
De hele geschiedenis is onfris en ook typerend voor het niveau
van optreden. Speets gedrag was onverstandig en verre van
fraai. Dito had geïntrigeerd en gelogen; als voorzitter had hij
zich volstrekt onmogelijk gemaakt. De Limburgse heren zullen
zich ontevreden hebben geschikt en het KRO-bestuur, onder lei
ding van bisschoppelijk commissaris Verhoeven, meende de
zaak te hebben geplooid. Dito had elk resterend krediet ver
speeld.6
Dito’s denkbeelden over naoorlogs omroepbestel

Naarmate dc oorlog vorderde ging men denken aan de bevrijding en wat er dan gebeuren moest. Ook pater Dito. Hij
meende dat in het bevrijde vaderland geen staatsomroep mocht
ontstaan. Hadden de pauselijke encyclieken niet betoogd dat de
staat slechts een aanvullende taak had waar particulieren tekort
schoten? Nu, dat laatste was op radiogebied in Nederland aller
minst het geval. Aan de andere kant realiseerde hij zich in steeds
sterkere mate het bezwaar van naast elkaar optredende en soms
elkaar in de haren zittende omroepen, zoals vóór 10 mei 1940.
De kro had reeds ervaring met samenwerking zonder zijn iden
titeit te verliezen: in het kader van de vooroorlogse wereldom
roep. Tegen een Ncderlandsche Omroep had Dito in beginsel
geen bezwaar, mits daarbinnen de kro eigen programma’s kon
uitzenden of aan de hand van richtlijnen elk van de omroepen
een nationaal programma kon verzorgen. Dat laatste had zijn
voorkeur. Het betekende dat de voorzitter van dc kro zich niet
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voorbereidde op herstel van de situatie van voor de oorlog. Zijn
denkbeelden zouden tot consequentie hebben dat de kro in
plaats van drie en een halve dag per week enkele uren per dag een
programma voor de microfoon bracht.
Dit alles was gedacht in het kader van een nro, een facilitair
bedrijf waarvan de gebouwen mogelijkerwijze tegenover het
Amstelstation in Amsterdam zouden verrijzen. Er moest een
grote personeel-poo/ komen. De totale zendtijd zou niet ver
deeld worden op basis van parlementaire vertegenwoordiging
van de geestesstromingen in Nederland, maar op basis van het
aantal luisteraars dat op het giroformulier van de verplichte luis
terbijdrage zou vermelden ’bestemd voor de kro’ enz. Dito
knoopte dus aan bij de ontwikkelingen aan het eind van dejaren
dertig en tijdens de eerste maanden van de bezetting. Eerder
doorbraak dan restauratie.
Contact met Romme
Dito legde zijn ideeën in het najaar van 1943 achter de rug van
zijn vroegere medebestuursleden om aan deze en gene voor.
Ook aan Romme, die instemde met de gedachte dat het uit
moest zijn met omroepen voor katholieken, protestanten en so
cialisten ’en dan nog jazz-muziek en voetbal-verslagen, mitsga
ders een Koninklijk jubileum en een opening der Staten-Generaal voor het Nederlandse volk in zijn geheel’. Romme was in
die maanden ten nauwste betrokken in een plan dat een sterke
concentratie van de naoorlogse katholieke pers beoogde en
waarbij hetzelfde vocabulaire verscheen. Het heette dat in plaats
van levensruimte voor het katholieke volksdeel voortaan 1cvensruimte voor de katholieke cultuur als Nederlandse cultuur
waarde het patroon vormde.7 Romme was niet bang voor ge
lijkstelling van de geestelijke stromingen en vond het geen be
zwaar 'dat een andere specifieke cultuur ook wordt uitgedragen
als geestelijke waarde voor het geheele volk’. Ondanks zijn af
keer van de vooroorlogse ’sectarische étiquette’ ontkende hij
niet de wenselijkheid dat aparte programma’s voor katholieken
mogelijk moesten blijven. Een reportage van een internationaal
eucharistisch congres kon in een Nederlands programma, een
verhaal over de katholieke arbeidersbeweging ook, maar een
uitzending speciaal voor katholieken zou wat méér moeten bie
den. Dat kon dan ook, omdat in een nieuw omroepbestel een
vrij te besteden ruimte beschikbaar was.8
Het was de bekende gedachtengang. De afkeer van maatschap
pelijke compartimentalisering was niet meer te onderdrukken.
Het perspectief van grotere samenwerking, in pluriformiteit,
kwam steeds dichterbij. Alleen: Dito werkte op eigen houtje en
ging door, al wist hij dat hij aan de kant was gezet. In de zomer
van 1943, dus voor hij zijn denkbeelden op schrift stelde en met
Romme besprak, had Dito vernomen dat pastoor Kaarsgaren
door de aartsbisschop was aangewezen als vertrouwensman
voor het vroegere personeel van de kro. In een van de bespre
kingen had Kaarsgaren tegen enkele mensen gezegd dat pater
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Pastoor Kaarsgaren, de
vertrouwensman van het
voormalige KRO-personccl, werd
door aartsbisschop Dejong samen
met bisschoppelijk commissaris
Verhoeven en directeur Speet
belast met de belangenbehartiging
van de KRO tijdens de bezetting.

Dito vanwege zijn bestuurlijke fouten als voorzitter was uitge
schakeld. Pastoor Kaarsgaren zelf, de vroegere bisschoppelijk
commissaris mgr. Verhoeven en Speet waren door de aartsbis
schop belast met de behartiging van de belangen van de KRO.
Voor het episcopaat was Speet persona grata, wist Dito. Met die
wetenschap zocht Dito contact met Romme en met De Bruijn,
de laatste al meer dan tien jaar geen vriend van de oud-directeur
van de kro. Op 16 augustus 1943 ging het drietal Dito, De
Bruijn en Romme op bezoek bij mgr. De Jong. Wc weten niet
wat daarvan de betekenis is geweest; het kan bijna niet anders
dan dat de aartsbisschop zich terughoudend heeft opgesteld.
Wel schreef Dito na dit gesprek een brief aan Speet, met een
afschrift aan Verhoeven, om hem aan te sporen zich bezig te
houden met wat na de bevrijding moest gebeuren. Het lijkt erop
dat het een indekkingspoging was van de warrige solist Dito/

Dito opniemv door aartsbisschop gedesavoueerd

Koos Vorrink was lid van het
zogenaamde Nationaal Comité, en
hield zich tot zijn arrestatie in 1943
uit dien hoofde bezig met de
plannen voor de naoorlogse radio.

In elk geval is Dito korte tijd betrokken geweest in de bespre
kingen die op instigatie van Koos Vorrink namens hetzgn. Na
tionaal Comité werden georganiseerd. Broeksz van de VARA
was de drijvende kracht van een omrocpcomité dat op 28 de
cember 1943 werd opgericht en waarin behalve Van der Deure
en Keuning van de NCRV, Broeksz en Bomli namens de VARA,
Corver en Vogt voor de avro en tenslotte Speet en Dito voor de
kro zitting hadden. Speet maakte van dit gezelschap al langer
deel uit; hoe Dito erin opgenomen werd, blijft onduidelijk. In
elk geval was zijn optreden van korte duur. Op 4 januari 1944
reeds, een week na de genoemde bijeenkomst, riep aartsbis
schop De Jong Dito voor de zoveelste keer bij zich en deelde hij
hem in tegenwoordigheid van bisschoppelijk commissaris Ver
hoeven mee dat hij zich niet langer diende te beschouwen als
voorzitter van de kro en ook geen bestuursvergaderingen meer
mocht bijeenroepen.10 De kro bestond niet meer, dus ook het
bestuur niet. Dejong wilde een eind maken aan de niet te stuiten
bemoeizucht en intriges van Dito.
Laatste acties van Dito voor zijn vertrek naar Engeland
Desondanks heeft pater Dito in februari en april 1944 in Nijme
gen en Utrecht met enkele bestuursleden overlegd. Voor de
hand ligt te veronderstellen dat Hermesdorf, Mulders en moge
lijk ook Teulings in Nijmegen aanwezig zijn geweest. Met wie
hij in Utrecht heeft gesproken, is niet na te gaan. Van Hellenberg Hubar heeft er in elk geval van geweten. Dito vertelde bij
die gelegenheid natuurlijk niet wat hij op 4 januari op de Malie
baan te horen had gekregen. Wel filosofeerde hij in algemene
termen dat het KRO-bestuur nog bestond en dat het zich moest
voorbereiden op de situatie na de bevrijding. Hij trachtte dus
een aantal bestuursleden te activeren. En anderen te wippen. Of
pastoor Kaarsgaren en de heren Derkx en Schmidt - het tweetal
dat de Roermondse affaire in het najaar van 1942 van nabij had
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meegemaakt - alsmede Baudoin, die sinds het najaar van 1938
herhaaldelijk met de voorzitter in de clinch had gelegen — als
bestuursleden konden aanblijven, diende na de oorlog te wor
den uitgemaakt. Dat gold eveneens voor Speet en voor de bis
schoppelijk commissaris, want de laatste had zich naar de voor
stelling van Dito zelf uitgeschakeld. Verhoeven had immers be
gin januari 1944 geweigerd aan een bestuursvergadering deel te
nemen. Dat daarna het onderhoud bij de aartsbisschop was ge
volgd, was een gegeven dat hij uiteraard niet in het spel bracht.
Het waren weer kromme redeneringen en halve waarheden
waarvan Dito zich in februari en april 1944 bediende.
In mei 1944 lukte het hem om met medewerking van enkele
Vaticaanse functionarissen via Zwitserland en Portugal naar
Engeland te reizen. Het heette dat hij in Zwitserland kerkelijk
recht ging studeren, maar hij dook op in Londen. Daar zocht hij
contact met Lebon, de vroegere secretaris van de vara, die deel
uitmaakte van de Radiocommissie Terugkeer, welke al begin
1943 door de regering in Londen was geformeerd. Naar eigen
zeggen heeft Dito in Londen het Federatieplan van de omroepen
verdedigd, evenwel zonder succes vanwege de meningsver
schillen tussen minister-president Gerbrandy en Van Boeyen,
de minister van binnenlandse zaken. Vanuit Nederland kwam
spoedig het bericht dat Dito beslist niet de persoon was die het
vertrouwen van de aartsbisschop genoot. Dito liet zich niet uit
het veld slaan en betoogde enkele weken voor de Duitse capitu
latie nog tegenover minister Beel dat hij en niemand anders de
gemachtigde was van de bereikbare bestuursleden van de kro.
Beel antwoordde dat hij eerst maar eens de steun van de aarts151

Opname uit 1942 in controlekamer
1 van de KRO-studio. Tijdens de
bezetting werden de uitzendingen
van Rijksradio De Nedcrlandschc
Omroep voornamelijk verzorgd
vanuit de studio’s van AVRO en kro,
die aangeduid werden als studio A
en studio B.

bisschop moest zien te krijgen. Die kreeg hij niet. Integendeel,
mgr. De Jong deelde hem na de bevrijding op 29 mei in Utrecht
mee dat hij met de provinciaal van de dominicanen al had afge
sproken wie de nieuwe voorzitter zou worden.

Federatie bereidt de Nederlandse omroep na de bevrijding voor

Prof. mr.J. Oranje

Los van de eigenzinnige en intrigerende Dito was de KRO be
trokken bij het beraad dat de vertegenwoordigers van de vier
grote omroepen vanaf 1943 hadden geopend. Zij vormden eerst
een comité en later een gezelschap dat werd aangeduid als de
Federatie. De Federatie ging er min of meer van uit dat er ten
minste minder versnippering van krachten en grotere samen
werking zouden komen. Al tijdens de eerder aangehaalde bij
eenkomst van 28 december 1943 bij Willem Vogt in Blaricum
was het gezelschap het erover eens dat de omroepen na de oor
log dadelijk gecoördineerd dienden op te treden Wat Speet in
die bespreking 'volkomen disproportie van krachten’ en 'on
aangenaam aandoende disharmonie’ in de programmaopbouw
noemde, mocht niet meer voorkomen. Dus toch zoiets als een
Stichting Nederlandse Omroep met een gegarandeerde inbreng
van katholieke, protcstants-christelijkc, humanistische en soci
alistische zijde. Technische apparatuur diende gepoold te wor
den in een groot facilitair bedrijf. Na de bevrijding wilde de
Federatie gezamenlijke programma’s verzorgen totdat een
nieuw omroepbestel zou zijn ingevoerd. In mei 1944 was dat dc
stand van zaken. In die maand werd dc personele samenstelling
van de KRO-vertcgenwoordiging gewijzigd. De Amsterdamse
advocaat Witteman en de Rijswijkse burgemeester Van Hellenberg Hubar namen voortaan deel aan de besprekingen van dc
Federatie. Witteman was al jarenlang juridisch adviseur van dc
kro en bovendien door het episcopaat in die functie aangetrok
ken. Hubar was sedert het begin lid van het dagelijks bestuur
van dc kro. Als zijn plaatsvervanger in de Federatie fungeerde
Speet.
Voorzitter van dc Federatie was Brocksz en als secretaris trad op
Willem Vogt. De Federatie had van het begin af aan onder aus
piciën van gezaghebbende vcrzetscomité’s gewerkt, in het laat
ste jaar van dc oorlog met steun van het College van Vertrou
wensmannen. Dat betekende dat Vorrink en later Drees aan dc
Federatie dc ruimte gaven. Wel hadden ze prof. mr.J. Oranje,
hoogleraar aan de Vrije Universiteit en een vriend van Gerbrandy, aangesteld als hun 'gemachtigde'. Oranje was allesbe
halve voorstander van het tcrugkeren van dc omroepen in hun
oude gedaante. Met name voelde hij er niets voor dat de om roe
pen hun vroegere leden zouden activeren en dadelijk na de be
vrijding voor de microfoon kwamen en hun programmabladen
zouden lanceren. In de tweede helft van 1944 ontwikkelde zich
de gedachtenvorming bij de Federatie en bij Oranje, die be
schouwd werd als de regeringscommissaris voor de radio. Dc
Federatie zou de eerste maanden na dc bevrijding de program
ma’s verzorgen, de omroepen in hun vroegere vorm dus niet.
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Regering in London negeert Federatie en geeft Militair Gezag alle
omroeptaken
Zonder dat Drees, Oranje en de Federatie daarvan wisten had de
regering in Londen evenwel iets anders besloten. Van de oude
omroepen moest men daar helemaal niets meer hebben. Er zou
een algemene omroep, zoiets als de BBC, komen. In de over
gangstijd zou Militair Gezag zorgen voor hervatting van de radio-uitzendingen. Majoor H.J. van den Broek kreeg in het be
vrijde zuiden de leiding over Radio Herrijzend Nederland. Eind
september en begin oktober 1944 lichtte het College van Ver
trouwensmannen in bezet gebied de regering in Londen in dat
prof. Oranje namens hen al een regeling voorbereidde. Nader
overleg over deze tweesporigheid bracht onvoldoende duide
lijkheid. Zo waren de Vertrouwensmannen noch Oranje, en
derhalve evenmin de Federatieleden, op de hoogte van de in
structie die de regering aan majoor Van den Broek had gegeven.
Niemand anders dan Militair Gezag zou in Hilversum mogen
beginnen en elk contact met voormalige bestuurders van AVRO,
kro, ncrv, vara en vpro diende te worden vermeden.11
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V.l.n.r.: Ministcr-prcsident P.S.
Gcrbrandy, H. van Bocyen, eerste
verantwoordelijke voor het
’tijdclijk T. en T. en Radiobesluit’, en E.N. van Klcffens,
minister van buitenlandse zaken.
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3 Juli 1945.

Aan den Edelachtbaren Heer G-. W.Kampschroer,
Vice-Voorzitter van den K.R.0.
te Monster Z.H.

Edelachtbare Heer,

Wij hebben den ft' el eerwaarden Pater J.Dito O.P.doen weten,
dat het Ons niet welgevallig zou zijn, als hij zijn raak als Voorzitter
van den K.R.0. weer opnam. - Helaas,is Ons gebleken,o.a.uit een uit
voerig schrijven dd.4 Juni 1.1.door hem gericht aan alle leden van het
Bestuur,dat hij niet voornemens is uit eigener beweging zich terug te
trekken.
Daarom zien Wij Ons genoodzaakt U mede te deelen,dat de
Hoogwaardige Bisschoppen hun redenen hebben om hem niet langer te dul
den als Voorzitter van den K.R.0.,en wijl hij niet zelf schijnt te
willen heengaan,moet hij dus verwijderd worden. Voor het geval zulks
statutair zou moeten gebeuren,vertrouwen Wij,dat alle leden van her
Bestuur hun medewerking zullen willen verleenen,opdat hij ontslagen
worde.
Voorts diene nog ter Uwer informatie ,dat Wij hem op 4
J anuari 1944 in tegenwoordigheid van Mgr.Dr.Th.Verhoeven, mondeling
hebben te verstaan gegeven,dat geen vergaderingen van het (vroegere)
K.R.0.-Bestuur,als van hem uitgaande,mogen worden gehouden.
Met gevoelens van hoogachting,

De Aartsbisschop van Utrecht,
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8. Bevrijding

Voorbereidingen tot uitzeilden in Federatieverband

Aan dc vooravond van de bevrijding, op 4 mei 1945, kwamen
de omroepbazen even bij elkaar om te beraadslagen wat men nu
moest doen. Van de kro was Speet erbij. De volgende ochtend
troffen zij elkaar opnieuw in het politiebureau van Hilversum.
Daar bleek ons,’ rapporteerde Speet,1 ’dat wij maar op eigen
gezag en met eigen hulp moesten zien toegang tot onze studiogebouwen te krijgen. Wij hebben dit gedaan en de studio’s vie
len ons zonder slag of stoot in handen. ’ Speet had kopieën van de
sleutels weten te bemachtigen en tevens gezorgd ’dat de por
tiers, omgeven door eenige ”krachtige” lieden van het Knokploeg-allure, direct de deuren bezetten en niemand binnen lieten
totdat ik aanwezig zou zijn en zou kunnen aangeven wie wel en
wie niet het gebouw mocht betreden’. Voorbereidingen om uit
te zenden werden wel getroffen maar van uitzenden kwam niets
omdat er geen stroom was. Op zondag 6 mei kwam het perso
neel bijeen, dat door pastoor Kaarsgaren werd toegesproken.
Speet constateerde dat ’foute’ medewerkers als Schaffers, Reinards en d’Ablaing zich niet lieten zien.
Op maandag 7 mei verscheen prof. Oranje in Hilversum en hij
keurde het programma goed dat de Federatie zou uitzenden zo
dra er elektriciteit was. Met de tekst van een bekendmaking
waarin stond dat de oude omroepen, zij het in Fcderatievcrband, als rechtmatige eigenaren weer in het bezit van de studio’s
en apparatuur werden gesteld, kon Oranje zich eveneens vere
nigen. De omroepen zouden het gezag over hun vroegere per
soneel aanvaarden en uiteraard zo spoedig mogelijk weer begin
nen met de uitzendingen. Tussen alle besognes en bedrijven
door - de volgende dag hoopte men te starten - trof Speet een
BBC-reporter die hij van vroeger kende.
Alles leek dus te gaan zoals dc Federatie zich dat sinds mei 1944
in nauw contact met prof. Oranje en met het College van Ver
trouwensmannen had voorgesteld. Niet meer volstrekt zelf
standig maar in nauwe samenwerking en onder leiding van een
regeringscommissaris. Voor de vroegere omroepbestuurders
was het de vraag hoeveel van het oude zou standhouden tegen
dc krachtige stroming die resoluut en definitief een punt wilde
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Links: Brief'van aartsbisschop De
Jong aan G.W. Kampschöcr,
vicc-voorzitter van de kro, die in
duidelijke bewoordingen meedeelt
hoe het bestuur van de kro dient op
te treden tegen de voorzitter die
weigert op te stappen.

zetten achter het verzuilde bestel van voor de oorlog. En wat de
kro betreft: al had het bestuur tijdens de bezettingsjaren laten
blijken dat het niet aan restauratie geloofde, het episcopaat, dat
in feite de touwtjes in handen had genomen, dacht zeer beslist in
termen van herstel van de oude organisaties.

Majoor Van den Broek kondigt zuivering aan

Majoor H.J. van den Broek (de
Rotterdammer) had na de
bevrijding de leiding over Radio
Herrijzend Nederland.

Dinsdag 8 mei zou voor de Federatie een uiterst onaangename
verrassing, ja ontgoocheling in petto hebben. Majoor Van den
Broek arriveerde in Hilversum. Hij was bekend als 'de Rotter
dammer' van Radio Oranje en de man die namens Militair Ge
zag het monopolie voor radiozaken bezat. Hij deelde kort en
krachtig mee dat hij met de hele Federatie niets te maken had,
ook met met professor Oranje. VARA-bestuurder Broeksz kon
betogen wat hij wilde en erop wijzen dat de Federatie optrad
met goedkeuring van allerlei 'goede’ instanties in Nederland het hielp geen zier Van den Broek kondigde een rigoureuze
zuivering van het Hilversumse wereldje aan en legde beslag op
de studiogebouwen. Speet mocht niet meer de KRO-studio bin
nen en Vogt werd op verzoek van Van den Broek door de Cana
dese toivn major uit zijn AVRO-studio gezet. Die maatregel had tot
gevolg dat het prestige van de oud-omroepleiders bij het perso
neel een geduchte knauw kreeg. Op woensdag confereerde de
voorzitter van de Federatie Broeksz in gezelschap van de gealar
meerde Oranje met majoor Van den Broek. Oranje had enkele
uren tevoren met Gerbrandy en Beel gesproken en kon namens
hen verklaren dat Van den Broek te ver was gegaan. De studio’s
waren voor de omroepbestuurders weer toegankelijk en minis
ter Beel wenste op 18 mei met de Federatie te overleggen in Den
Haag. Eveneens werd afgesproken dat Militair Gezag voorlopig
geen mensen voor de radio in dienst zou nemen. Daarmee was
Van den Broek een halt toegeroepen maar de Federatie niet ge
red. Die moest verdwijnen.

Commissie voor den Radio-omroep i.o.

Er kwam een Commissie voor den Radio-omroep i.o. Dezelfde
personen die in de Federatie waren verenigd, hadden zitting in
deze commissie. Het was méér dan een naamsverandering,
want de regering degradeerde de omroeporganisaties tot repre
sentanten van bepaalde geestesstromingen, die samen met an
deren bij het radiovraagstuk werden betrokken. Dat gaf dei
ning. Beel gooide op i 8 mei weinig olie op de golven. De voor
waarde dat eerst gezuiverd moest worden hield de oude om
roeporganisaties op afstand. Het personeel wist niet wat te
doen: moest men afwachten of men bij de vroegere werkgever
kon terugkomen of solliciteren bij de te verwachten nieuwe Nederlandsche Omroep? Zou Militair Gezag na 30 juni inderdaad
zijn verantwoordelijkheid voor de omroep beëindigen? Wat zou
er overigens met de mensen van Radio Herrijzend Nederland
gebeuren?
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Radio Herrijzend Nederland
verzorgde vanafok tober 1944
radio-uitzendingen vanuit het
bevrijde zuiden van Nederland.

Speet was allesbehalve gerust. Hij was in die weken de centrale
figuur van de kro. Eigenlijk was hij dat al het laatste halfjaar,
want sinds de laatste oorlogswinter had hij de leden van het da
gelijks bestuur per koerier regelmatig ingelicht over de bespre
kingen van de Federatie. Speet onderhield nauw contact met
pastoor Kaarsgaren die vlakbij woonde, met Witteman die door
het episcopaat was aangewezen om de katholieke radiobelangen
te behartigen en tenslotte, in iets minder directe mate, met Van
Hellenberg Hubar op diens onderduikadres. Met Kaarsgaren
verliep het contact vaak mondeling, met Witteman in Amster
dam schriftelijk.
Om de paar dagen kwam de nieuwe Commissie voor den Radio-omroep i.o. in die maand juni 1945 bijeen. Behalve omroepbestuurders namen deel aan de besprekingen Oranje en Van
den Broek en vaak ook enkele ambtenaren die het in Den Haag
voor het zeggen hadden en doorgaans voorstanders waren van
doorbraak en vernieuwing. Elke keer dat een nieuw gezicht in
de commissie verscheen, vroeg Speet zich bezorgd af of het al
weer iemand van de Nederlandsche Volks-Beweging (nvb)
was, een vernieuwer dus. Het leek al Doorbraak wat de klok
sloeg. Een urgentiecommissie van de Nederlands Hervormde
Kerk zorgde halfjuni voor onrust door de aankondiging dat zij
predikanten zou adviseren geen medewerking aan de plannen
van de commissie te verlenen. Dat betekende een verzwakking
van de NCRV-vertegenwoordiging en voor de anderen de reële
dreiging dat het Interkerkelijk Overleg in Radio-aangelegenheden (ikor) naast andere gegadigden zendtijd zou claimen. De
Commissie voor den Radio-omroep i.o. sprak van een 'oor
logsverklaring’ van de Doorbraak-dominees. Met name Speet
cn Witteman keerden zich krachtig tegen toelating van buiten
staanders.2 In die maand juni waren kro en vara het sterkst
geporteerd voor rechtsherstel en terugkeer van de oude organi
saties.
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Mr.dr. P.J. Witteman, juridisch
adviseur van de KRO, werd door het
bestuur in de loop derjaren vele
malen geraadpleegd en heeft in die
kwaliteit veel invloed gehad op het
beleid van de omroeporganisatie.

Bits optreden van Schermerhorn op 5 juli 1945

k

Prof.dr. W. Schermerhorn,
minister-president van 1945-1946.

Prof.dr. G. van der Leeuw,
minister van onderwijs, kunsten en
wetenschappen.

Op 5 juli 1945 werden de omroepvercegcnwoordigers hardhan
dig teruggezet. In de directiekamer van de AVRO-studio verga
derden de ministers Schermerhorn, Beel en Van der Leeuw (ge
assisteerd door mr. H.J. Reinink en dr. H. Brugmans) met prof.
Oranje, terwijl elders in het gebouw de commissie bijeenkwam:
Broeksz, Oorver, Van Dijk, Keuning, Schouten, Vogt, Speet
en Witteman. De laatsten klaagden over de onhandelbare Van
den Broek, en Witteman deed het voorstel om liquidatie van de
Rijksradio De Nederlandsche Omroep uit te lokken. Voor het
overige moesten de heren wachten, urenlang. Terwijl Scher
merhorn had laten weten dat hij om half elf de commissie wilde
ontmoeten, duurde het tot drie uur in de middag eer hij ver
scheen. 1 lij wilde met gaan zitten en begon met een scherpe op
merking dat hij meer mensen aantrof dan hij verwachtte. Leu
nend tegen een deur beet hij het gezelschap toe dat de regering
een andere oplossing voor het radiovraagstuk in het hoofd had
dan de commissie en professor Oranje. Daar wilde hij het bij
laten, omdat hij niet wenste te spreken met mensen die nog niet
gezuiverd waren. Wel wilde hij nog kwijt dat de regering een
commissie uit de voornaamste stromingen van het Nederlandse
volk zou benoemen, aangevuld met twee regeringsvertegen
woordigers, om de uitzendingen mogelijk te maken. Keuning
van de NCRV reageerde daarop: ’Dus een instelling, die verwant
schap heeft met een propaganda-ministerie?’ De twee rege
ringsvertegenwoordigers waren immers medeverantwoorde
lijk voor de programma’s. Betekende dat een staatsomroep,
vroeg een ander. Nee, dat wenste Schermerhorn niet. Maar wel
regeringsvertegenwoordigers met stemrecht over de program
ma’s, vroeg Broeksz. Schermerhorn beloofde daarover nog na
te denken. Hij verweet de heren dat ze hun beraad in de eigen
kring van de vroegere organisaties hadden gevoerd en geen ver
tegenwoordigers van andere stromingen hadden aangetrokken.
Dat staat toch niet aan ons, wierp Broeksz op, hadden we soms
communisten moeten opnemen? Broeksz zei het te betreuren
dat de minister-president met een besluit kwam terwijl de com
missie op een bespreking had gerekend: 'Wilt u dus een besluit
nemen bij ons, over ons, maar zonder ons?’ Schermerhorn gaf
toe dat het daarop neerkwam maar dat hij geen andere oplossing
zag. Broeksz wees erop dat de omroepen in de achterliggende
jaren anders wel tot samenwerking en eenheid waren gekomen.
In de notulen van die bijeenkomst staat dan: ’De Minister uit zijn
minachting over dit soort samenwerking, die ontstaan is onder
het besef: het moet wel. 'Doe daar geen beroep op’, zegt hij.’
Broeksz reageerde zeer verontwaardigd op die uitspraak.
Schermerhorn probeerde een eind te maken aan het gesprek
door een onderhoud op 9 juli toe te zeggen; hij zou Broeksz
opbellen en aangeven wie hij daarbij aanwezig wilde hebben.
Van Vogt kreeg hij de vraag of de minister-president op de zui
vering vooruit wilde lopen. Daarop trok Schermerhorn zijn
voorbehoud terug.
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Afzetting nan prof. Oranje
Toen hij aanstalten maakte om weg te gaan, herinnerde prof.
Oranje Schermerhorn eraan dat deze zich had voorgenomen
nog iets over het voorzitterschap van de Commissie voor den
Radio-omroep i.o. mee te delen. De minister-president was dat
kennelijk vergeten. Het werd een mededeling die de aanwezi
gen met verbazing en verontwaardiging aanhoorden. De rege
ring had besloten Oranje als voorzitter van de commissie te ver
vangen, omdat zij het met zijn beleid niet eens was: ’Hij was een
der Uwen.’ Weer was het Broeksz die het woord nam. Hij cor
rigeerde dat Oranje geen voorzitter was van de commissie maar
slechts de vertegenwoordiger van de regering en dat Oranje be
slist niet de typering verdiende die Schermerhorn had gebezigd.
Maar de minister-president repliceerde dat hij het in elk geval
met Oranje oneens was en dat die dus weg moest. Speet kon nog
vragen of het de bedoeling was dat de commissie stopte met
haar beraad. Schermerhorn: 'Gewoon doorgaan met het practisch werk.’
Na het vertrek van de minister-president deed Oranje verslag
van de urenlange bespreking. De drie ministers hadden hem
verweten dat hij de teugels onvoldoende in handen had gehou
den. Vooral het feit dat de omroepgidsen - ook de KRO-gids weer waren verschenen, hadden zij Oranje kwalijk genomen.
Daardoor konden de omroepverenigingen de eerste stap naar
hun terugkeer zetten. Dat Vogt de gelegenheid had kunnen aan
grijpen weer een rol te spelen, en zelfs secretaris van de nieuwe
commissie was geworden, vormde niet het minst belangrijke
punt dat de regering dwars zat. Broeksz verklaarde dat Oranje
zo’n bejegening niet had verdiend en anderen vroegen zich af of
ze het bijltje er niet bij neer moesten gooien. Uiteindelijk be
sloot het gezelschap de bijeenkomst van 9 juli bij Schermerhorn
af te wachten, waarbij dan enige randvoorwaarden zouden gel
den: geen discriminatie van de omroepen, geen benoemingen in
de commissie die de omroepen in hun actie zouden beperken.3
Verslagenheid bij de omroepen

De vertegenwoordigers van de vooroorlogse omroepen voel
den zich in die zomer van 1945 nagenoeg verslagen. Eigenlijk
was Broeksz van de VARA de enige woordvoerder die energiek
partij bood. Broeksz had een onberispelijk oorlogsverleden en
mengde zich onversaagd en bekwaam in de discussies. Hij
durfde tegen de 'vernieuwers’ in te gaan. Vogt had de handicap
dat Den Haag hem niet lustte en dat hij vanwege zijn houding
tijdens de bezetting gezuiverd moest worden. Speet zat in de
zelfde situatie, was bang en druk in de weer om verklaringen los
te krijgen om hem te ontlasten. En professor Oranje, door
Schermerhorn zo ruw weggestuurd, had juist vernomen dat hij
ongeneeslijk ziek was.
In de eerstvolgende vergadering van de Commissie voor den
Radio-omroep i.o., die zonder Oranje op 9 juli in het KRO-ge159

Dr. L.J.M. Bed, minister van
binnenlandse zaken in het
kabinct-Schcrmcrhorn.

Mr. L. A. Kesper

bouw aan dc Keizersgracht 151 werd gehouden, waren Witteman en Speet voor de kro aanwezig. Witteman drong aan de
rechten en aanspraken met groter kracht naar voren te brengen.
Broeksz, Vogt en Keuning wilden dc Federatiegedachte verde
digen. Speet was alleen maar bang: de commissie zou worden
uitgebreid met mensen zonder band met dc omroepen; voor
standers van de Doorbraak zouden het bestel oprollen.
Werkelijk overleg met dc regering is er in juli niet meer geweest
en de omroepen kregen op 27 juli over de radio van de minister
president te horen dat ze niet zouden terugkeren ’op grond van
bezwaren, die in den loop der tijden en vooral gedurende de
bezetting, tegen de oude constructie zijn gerijpt'. Het kabinet
streefde naar een nationale om roep, begeleid door een commis
sie waarin vertegenwoordigers van de voornaamste geestelijke
en maatschappelijke stromingen zitting hadden. Geen rege
ringsvertegenwoordigers, om de schijn van staatsomroep te
vermijden. Mr. L.A. Kesper. waarnemend secretaris-generaal
van het departement van binnenlandse zaken, zou als voorzitter
optreden van de Stichting Nedcrlandsche Radio-Omroep. De
vertegenwoordigers van de oude omroepen reageerden tan
denknarsend en met protesten. Ze aarzelden en vroegen zich af
of ze wel zouden meewerken aan de Stichting nro.4

Mr. Kesper verliest discussie met omroepvertegenwoordigers
Op 27 augustus 1945 spraken dc vertegenwoordigers van de
om roepen met Kesper in de NCRV-studio. Van de kro waren
daarbij aanwezig Kampschöer, Van Hellenberg Hubar en de
nieuwe voorzitter Kors. Kesper kreeg het als regeringsverte
genwoordiger zwaar te verduren. Brocksz was weer de voor
naamste woordvoerder. Het gezelschap verweet Kesper dat nog
vóór de totstandkoming van de Stichting nro de directie was
benoemd. Daarin hadden zitting ds. E.D. Spelberg (program
madirecteur), J.M. Madsen (technisch directeur),}. Nolet (ad
ministratief directeur) en Van den Broek (directeur wereldom
roep). De heren uit Hilversum constateerden dat deze directie
bestond uit nieuwelingen, althans niemand vanuit het oude
’quadriumviraat’. Wel een vriend van minister Van der Leeuw
(Spelberg), wel de gehate Van den Broek en bovendien twee
personen die onder zuiveringsprocedures vielen: Madsen en
Nolet. De laatste was een broer van pastoor Nolet en was lid
geweest van Arnold Meyers Zwart Front. Een tweede bezwaar
richtte zich tegen de samenstelling van het nieuwe stichtingsbe
stuur: de vier leden vanuit de grote omroepen hadden een min
derheidspositie. Ten derde bleef het onmogelijk om de oude
omroepbladen weer te laten verschijnen.
De vertegenwoordigers van de kro speelden tijdens de bijeen
komst van 27 augustus geen grote rol. Van de omroepen was en
bleef Broeksz in die weken de onbetwiste leider. Men dient te
weten dat pas de dag na die bijeenkomst de kro na veel ellende
een nieuwe voorzitter kreeg. Toen met hem de vergadering van
de dag tevoren werd besproken, presenteerde de nieuwe voor
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zitter zich als een onvervaard voorstander van volledige restau
ratie van de KRO. De rest van het bestuur betwijfelde sterk dat
zoiets nog haalbaar zou zijn. Tenzij men tegen Kesper net deed
als de ncrv: dwarsliggen.3
Na de aanvaring van 27 augustus belegde Kesper op 5 en 6 sep
tember 1945 een nieuwe en diepgaande bespreking.6 De avro
had per brief laten weten geen medewerking aan de stichting te
verlenen tenzij de regering rechtsherstel had gedaan aan de om
roepen, d.w.z. hen in hun rechten en bezittingen had hersteld.
Kesper vond dit een nieuw feit maar wees erop dat Schermcrhorn dit in zijn radiorede van 27 juli niet had gewild. Broeksz
ontlokte Kesper de toezegging dat de omroeporganisaties toch
hun bezit terug zouden krijgen, onverkort en met inbegrip van
het recht om programmabladen uit te geven.
Kesper dacht de vier omroepen uit elkaar te spelen door te ver
onderstellen dat de vara en kro duidelijk twee geestesstromin
gen vertegenwoordigden, maar dat de avro, die zich nooit een
etiket had willen laten opplakken, dat niet was en tenslotte dat
de positie van de ncrv in het protestantse kamp de laatste maan
den betwistbaar bleek te zijn. Hij joeg het gezelschap echter op
een hoop door zijn verklaring dat men geen zelfstandige pro
gramma’s mocht uitzenden maar die slechts mocht aanleveren
voor de stichting. Daarbij wilde Kesper voorkomen dat er grote
en herkenbare programmablokken van omroepverenigingen te
beluisteren waren. Géén NCRV-avond dus, waarop Van der
Deure repliceerde: maar géén jazz na een avondoverdenking.
Kesper verloor de discussie over de representativiteit van de
oude omroepen en had geen verweer tegen Broeksz’ betoog dat
ook de ministers Drees en Vos voorstanders waren van zelfstan
dige programma’s van dc vara en de andere omroepen. Op ba
sis van het Zcndtijdbesluit moesten de omroepen zelf program
ma’s kunnen maken en medewerkers uitnodigen. Kesper sput
terde hulpeloos dat het meer betekende een eigen bijdrage te
kunnen leveren dan zelfstandigheid te willen. Hij ging ervan uit
dat dc heren er in hun hart toch wel van overtuigd zouden zijn
dat iedere stroming tot haar recht kwam, zoals de regering dat
voorhad. Broeksz: ’Geen moment, ik vertrouw U en de andere
heeren, maar ik vertrouw ze voor geen cent als het gaat om de
geestelijke goederen van de sociaal-democraten.’
De omroepverenigingen waren sinds september 1945 in het te
genoffensief. Ze zouden de strijd om rechtsherstel winnen en
hun studio’s, kapitaal en radiogidsen terugveroveren. Zij had
den een apparaat; dc regering had dat nodig maar kon dat niet
vorderen. Toen de regering de omroepen zes en een half uur
zendtijd aanbood, wezen ze dat van dc hand en eisten het dub
bele. De kro vroeg zelfs 22 uur. Schermerhorn probeerde in een
gezamenlijk gesprek op 8 november knopen door te hakken,
maar ook hij kon de stellingen niet handhaven. Tegen zijn eis
dat de Stichting nro een uitvoerende taak met verordenende
bevoegdheid moest hebben, poneerde Broeksz dat de omroe
pen niet teruggedrukt wensten te worden tot organen die alleen
principiële programma’s als kerkelijke diensten oflezingen voor
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Kath'oüefee Radio-■G£
Omslag van dc eerste twee edities
van de Katholieke Radio-Gids na de
bevrijding (i en 8 juli 1945), die in
een beperkte oplage in de Randstad
zijn verschenen. Doordc
verwikkelingen rond dc stichting
nro en het papiertoewijzingsbeleid
zou het nog een halfjaar duren
voor de gids weer in heel
Nederland kon verschijnen.

12.00 Tijdsein.
12.01—12.45 LUNCHCONCERT.
(op grammofoonplaten).
12.45—13.00 Nieuwsberichten.

13.00—14.00 FORCES-PROGRAMME,
verzorgd door Canadeesche
militairen.
14.00—14.15 Reportage.
14.15—15.00 SYMPHONIE-CONCERT
Mendelssohn-programma.
15.00—15.30 „DE SCHREIERSTOREN"
luisterspel door J. D. letswaart.
15.30—16.00 VOCAAL RECITAL
door Berihe Seroen.
16.00—16.20
ZIEKENLOF
16.20—17.00 SOLISTENPROGRAMMA
(Quadanini Trio).
17.00—19.00 ORTHODOX PROTESTANTSCHE KERKDIENST.

19.00—20.00 LICHTE MUZIEK (onder
broken door 10 minuten
reportage).
20.00 Tijdsein.
20.01—20.15
20.15— 21.00
21.00—21.15
21.15— 21.30

Nieuwsberichten.
SYMPHONISCH CONCERT.
„VERZETS-POëZIE".
VOLKSDANSEN UIT VER
SCHILLENDE LANDEN.
21.30—22.00 CABARET-PROGRAMMA.
22.00—22.05 APPèL AAN NEDERLAND.
22.05—22.45 SEMI-POPULAIR
PROGRAMMA.
23.00
22.4'
EPILOOG
door kapelaan

JOH. A. J. L SNOEREN

23.00—23.15
23.15—23.30

23 30—23 45
23.45—24.00

Muzik. medewerking door
de Schola van het koor der
par.kerk v. d. H. Anionius
van Padua ie Kortenhoef.
ERNSTIGE MUZIEK.
„DE PROFETIEëN
VAN HEINRICH HEINE*.
ERNSTIGE MUZIEK.
Nieuwsberichten.

Prograinma-aankondigingen in de
Katholieke Radio-Gids van
i .7.1945. Vermelding van de
omroeporganisaties die de
programma’s verzorgen is niet
opgenomen. De Epiloog is
evenwel onmiskenbaar een
programma van KRO-mcdewcrkers.

de microfoon brachten. Schermerhorn meende dat alles draaide
om de vraag of de omroepverenigingen de volledige zendtijd
onder elkaar verdeelden, dan wel bereid waren een gemeen
schappelijk programma onder auspiciën van de stichting te ac
cepteren. in het kader waarvan ze zelf een bepaald aantal uren ter
beschikking kregen.
Herwinning van de oude posities vanaf november

In november 1945 hebben de omroepen dus het befaamde
Zendtijdbesluit als basis voor hun zelfstandige uitzendtaak te
rugveroverd. Bovendien sleepten ze het vetorecht in de wacht
waarvan ze gebruik konden maken wanneer één van hen princi
piële bezwaren had tegen een voorgenomen programma van de
Stichting nro. Ze kregen eveneens de voorbereiding van de
volle weekprogramma’s over beide zenders toegewezen. Daar
mee was veel gewonnen; ze hadden nu de opmaak van de pro
gramma’s in handen terwijl de nro slechts voor de uitvoering
zou zorgen. Onzeker bleef hoeveel zendtijd de regering zelf zou
opeisen.
Kesper raakte vechtensmoe. Op 24 november konden de leden
van het stichtingsbestuur van de nro worden benoemd: vier
voorstanders van een nationale omroep naast de vertegenwoor
digers van de vier oude organisaties. Zondag 20 januari 1946
begon dan Stichting Radio Nederland in den Overgangstijd uit
te zenden. De minister van onderwijs Van der Leeuw sprak
voor de microfoon van ’het compromis in den omroep’/ Ver
volgens vroeg dezelfde minister de Radioraad op korte termijn
een nieuwe Radiowet voor te bereiden. Hij wees toch nog weer
op de naar zijn mening uiterst onwenselijke toestand dat tot nu
toe elke om roepvereniging ’zich op de Radio als geheel werpt en
alles wil verzorgen, van de preek en de mis tot de lunchmuziek
en de gymnastiek’. Opnieuw stonden de omroepen voor de
dreiging: een nationaal programma, een facilitair bedrijf en de
omroepverenigingen teruggebracht tot commissies die ervoor
mochten zorgen dat ’de levenswaarden, welke zij het hoogst
stellen, in den Omroep tot hun recht komen’.8 Van der Leeuws
voornemens zouden het niet halen.
Omdat de Doorbraak mislukte kon het verzuild bestel in 1946
worden gerestaureerd. In de Stichting Radio Nederland werd
het nodige afgeruzied en voorzitter Kesper kwam steeds meer
tot de overtuiging dat hij niet zonder de grote omroepver
enigingen kon. Die haalden hun rechtsherstel en oude posities
terug. Zelfs Vogt kwam tot woede van de Radioraad weer tot
een leidende positie in Hilversum. Ook op radiogebied hebben
de ’vernieuwers’ verloren. Begin 1947 was de mislukking van
de Stichting Radio Nederland in den Overgangstijd een feit.
Het verschil met de situatie van voor de Duitse inval bestond in
de vorm van samenwerking: de Federatie werd bestendigd in de
Nederlandse Radio Unie (nru), de voorloper van de nos. De
nru zorgde voor de musici, hoorspelspclers en muziekbiblio
theken; de omroeporganisaties waren en bleven de baas.
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Verwarring bij de kro vanwege Dito’s verwijdering

De kro had tot het najaar van 1945 geen rol van betekenis gespeeld in de overlevingsstrijd van de omroeporganisaties. Dat
kon ook moeilijk want er waren de nodige problemen. Speet
was wel aan het werk gegaan, maar vanwege het zuiveringsonderzoek opzij gerangeerd en terneergeslagen. Dito was afgezet
als voorzitter, maar niet bereid op te stappen. Aartsbisschop De
Jong zorgde voor een nieuwe voorzitter, weer een pater domi
nicaan. Het bestuur verzamelde zich zo goed en zo kwaad als dat
lukte in die tijd van verkeersbelemmeringen. De bestuursleden
wisten voor een deel niet wat er met Dito aan de hand was en
voerden uit, enigszins verlegen, wat de aartsbisschop ordon
neerde.
De leden van het dagelijks bestuur werden in mei en juni 1945
door Speet geïnformeerd over wat in Hilversum gebeurde. Het
stichtingsbestuur hoorde dat vermoedelijk niet eerder dan in
juli. Dat Dito in april in Rome was geweest, door de regering
niet als gesprekspartner werd geaccepteerd en op 29 mei op de
Maliebaan te horen had gekregen dat hij definitief was wegge
stuurd, hoorden de meeste bestuursleden in juni van hemzelf.
Op 4 juni richtte Dito namelijk een lang schrijven aan het be
stuur, waarvan pastoor Kaarsgaren, de Limburgse leden
Schmidt en Derkx, evenmin als Baudoin, Sibon en Jansen af
schriften hadden ontvangen. De brief van Dito kwam tijdens de
eerste vergadering van 26 juli aan de orde. Hij bevatte het ver
haal van zijn activiteiten in bezet Nederland en later in Londen
en van zijn bezoek in april 1945 aan het Vaticaan, waar hij allerlei
misverstanden rond zijn persoon zou hebben opgehelderd en
waar hij zou zijn gestimuleerd zijn werk in het belang van de
katholieke radio voort te zetten. Dito ging uit van de stelling dat
hij in het voorjaar van 1944 te Nijmegen en Utrecht nog eens
uitdrukkelijk was gemachtigd om namens het bestuur de belan
gen van de kro te behartigen. In het voorbijgaan deed hij een
aanval op het eigenmachtig optreden van Speet en op Van Hellenberg Hubar, die als lid van het dagelijks bestuur had meege
werkt aan het beleid van de aartsbisschop met het gevolg dat de
voorzitter van de kro was weggejaagd. Dito deed net alsof hij
pas op 29 mei 1945 van mgr. De Jong te horen had gekregen dat
hij als voorzitter was uitgeschakeld. Zijn redenering was dat
slechts het bestuur hem kon ontslaan. Natuurlijk verdedigde
Dito zich tegen de bezwaren die de aartsbisschop tegen hem
koesterde: de vooroorlogse zaak met het reisbureau, de NSB-ers
onder het KRO-personeel, zijn activiteiten na januari 1944- Ei
genlijk vroeg Dito aan de bestuursleden die hij in het voorjaar
van 1944 te Utrecht en te Nijmegen had ontmoet of de facto het
bestuur al dan niet was blijven bestaan. Nu, juni 1945, achtte hij
stappen van het KRO-bestuur bij minister Beel noodzakelijk. Er
moest een einde komen aan de verwarring rond zijn persoon en
status als voorzitter en het KRO-bestuur diende zich uit te spre
ken over het radiovraagstuk. Het bestuur diende naar de opvat
ting van Dito eveneens stelling te nemen tegen de zijns inziens
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vreemde houding van de aartsbisschop, van minister Beel, pro
fessor Oranje, Witteman, pastoor Kaarsgaren en Speet. Dat was
nogal wat. Dito besloot zijn brief van 4 juni 1945 als volgt: ’Mij
houdend aan de normale, statutaire gang van zaken, meen ik U
de vraag te moeten voorleggen, welke de gedragslijn van de kro
in de geschetste kwesties zal zijn en welke houding het Bestuur
denkt te zullen aannemen.’ Een week later probeerde hij kenne
lijk zijn positie te versterken door namens de kro bij het Nederlandsch Beheers Instituut het verzoek in te dienen om de ophef
fing van de Stichting kro en de liquidatie ongedaan te maken.
Dat verzoek liet hij mede ondertekenen door de leden van het
stichtingsbestuur Teulings, Hermesdorf, Mulders. Hanrath en
Don. Daarmee zijn degenen aangeduid die Dito begin juni 1945
om zich heen had verzameld.9
Uiteraard verwekte Dito met zijn brieven de nodige opschud
ding bij de andere, weinig actieve leden van het stichtingsbe
stuur. Ook al houdt men rekening met de uiterst moeilijke ver
bindingen, dan nog zou intensiever briefverkeer niet hebben
misstaan. Daar kwam bij dat directeur Speet en ondervoorzitter
Kampschöer geen haast hadden met het bijeenroepen van het
bestuur. Wel liet de ondervoorzitter op 15 juni - tien dagen na
Dito’s brief — aan de bestuursleden weten dat sprake was van het
aftreden van pater Dito als voorzitter en dat het episcopaat in
overleg met de provinciaal overste van de dominicanen prof.
Kors op benoemd ’zou wenschen te zien' als opvolger. Kampschöer hoopte daarover spoedig nader te kunnen berichten.10
Speet had terzelfdertijd uit Zuid-Limburg vernomen dat Dito
daar links en rechts gesprekken voerde over de radiokwestie.
Speet meldde dat aan het dagelijks bestuur, aan mgr. Verhoeven
en aan juridisch adviseur Witteman. Hij tekende aan dat het
weer het bekende liedje was: 'Het is het oude systeem om stem
ming te maken. Voor dat doel moeten de bestuursleden indivi
dueel worden afgereisd, in de hoop natuurlijk, dat dezen in een
eventuele vergadering tegen het db stelling zullen kiezen. Het is
de oude en U bekende methode.’ Dito zou zelfs in het KROgebouw aan de Herengracht een pater hebben gestationeerd om
anderen te verhinderen vrijelijk over de daar aanwezig docu
mentatie van de KRO-gids te beschikken.11 In het bijzonder Teu
lings wist niet hoe hij het had. Hij moet in het voorjaar van 1944
en opnieuw in mei ofjuni 1945 door Dito zijn benaderd zonder
te weten hoe onmogelijk diens positie was. Van de moeilijkhe
den in het dagelijks bestuur in verband met de ’Roermondse
affaire’ en evenmin van mgr. De Jongs besluit droeg Teulings
kennis. Hij was daar nogal boos over. Een vergadering van het
stichtingsbestuur werd noodzakelijk.
Brief van de aartsbisschop

Om elke onduidelijkheid te vermijden zond aartsbisschop De
Jong op 3 juli 1945 een schrijven naar de ondervoorzitter van de
kro met de volgende inhoud: 'Wij hebben den Weleerwaarden
Pater J. Dito O.P. doen weten dat het Ons niet welgevallig zou
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zijn, als hij zijn taak als Voorzitter van den kro weer opnam.
Helaas is Ons gebleken, o.a. uit een uitvoerig schrijven d.d. 4
juni j.1. door hem gericht aan alle leden van het Bestuur, dat hij
niet voornemens is uit eigener beweging zich terug te trekken.
Daarom zien Wij Ons genoodzaakt U mede te deelen, dat de
Hoogwaardige Bisschoppen hun redenen hebben om hem niet
langer te dulden als Voorzitter van den kro, en wijl hij niet zelf
schijnt te willen heengaan, moet hij dus verwijderd worden.
Voor het geval zulks statutair zou moeten gebeuren, vertrou
wen Wij, dat alle leden van het Bestuur hun medewerking zul
len verlenen, opdat hij ontslagen worde. Voorts diene nog ter
Uwer informatie, dat Wij hem op 4Januari 1944 in tegenwoor
digheid van Mgr. Dr. Th. Verhoeven, mondeling hebben te
verstaan gegeven, dat geen vergaderingen van het (vroegere)
KRO-Bestuur, als van hem uitgaande, mogen worden gehouden.’

Eerste bestuursvergadering
Dat was grof geschut, maar zo ging dat. Op donderdag 26 juli
om elf uur kwam het bestuur bijeen in de pastorie Oudwijk te
Utrecht. Kampschöer trad op als voorzitter en voorts waren
Hubar, Bouwman, Derkx, Don, Hanrath, Jansen, Kaarsgaren,
Sibon, mevrouw Steenberghe-Engeringh, Teulings, Verhoe
ven, Speet en Witteman aanwezig. Kampschöer begon met de
mededeling dat hij het betreurde dat het voorzitterschap van
pater Dito een agendapunt vormde. Ook het dagelijks bestuur
was van mening dat de voorzitter af moest treden, zij het op
andere gronden dan het episcopaat. Even kwam nog de vraag
aan de orde of de nieuwe voorzitter een priester dan wel een leek
moest zijn. Kaarsgaren hapte onverbeterlijk toe. Vanwege de
apostolaatstaak van de kro zou naast een leek als voorzitter een
priester moeten fungeren om er o.a. op toe te zien dat elk perso
neelslid katholiek was en zijn paasplichten nakwam. Witteman
deelde na de pleidooien van Kampschöer en Speet ten gunste
van een priestervoorzitter mee dat zulks eveneens de wens was
van het episcopaat. Kampschöer liet toen de naam van Kors val
len. Hanrath vroeg of er ook andere kandidaten waren. Dat was
niet het geval. Men ging over tot stemming over Kors. Hanrath
en Jansen stemden blanco, de overigen waren voor. Later heb
ben eveneens Baudoin en Van Lamsweerde, die ziek uit het con
centratiekamp Amersfoort was gekomen en voor geruime tijd
naar een sanatorium in Zwitserland was vertrokken, zich voor
de benoeming van Kors uitgesproken.
Verder zette Witteman die 26ste juli het gezelschap duidelijk
uiteen dat de kro zijn vroegere zelfstandigheid niet zou terug
krijgen. Hij vertelde van het ontslag van prof. Oranje en van de
eis tot zuivering en dat hij verwachtte dat de Staten-Generaal
zich pas in de zomer van 1946 over een nieuwe radioregeling zou
kunnen uitspreken. Hij hoopte dat zoveel mogelijk van de kro
behouden zou blijven. Witteman ging er eveneens van uit dat
men te maken kreeg met een gemeenschappelijk facilitair be
drijf; de omroepen zouden dan tenminste van dat soort zorgen
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af zijn. Daarmee was iedereen in grote lijnen op de hoogte ge
bracht, juist een dag voor Schermerhorn zijn beleid ontvouwde.
De eerste bestuursvergadering na de bevrijding had lang ge
duurd: pas tegen vijf uur eindigde ze.
Voor het KRO-bestuur was het de volgende weken hoofdzaak
hoe men Dito zonder spektakel kwijt moest raken. Kampschöer
probeerde vergeefs hem telegrafisch in Rome te bereiken. De
nodige tijd ging verloren, terwijl de andere omroepen zich ge
reedmaakten om met Kesper in de slag te gaan over de Stichting
Radio Nederland in den Overgangstijd. Kampschöer wilde tot
10 augustus wachten met het deponeren van Dito’s ontslag bij
de provinciaal van de dominicanen. Het werd zelfs 19 augustus.
Kampschöer liet weten dat aan het bestuur ’de eis was gesteld
dat wijziging moet worden gebracht in den persoon van de
Voorzitter der Stichting kro'.12 Omdat die eis ook aan pater
Dito bekend was maar voor hem ’geen aanleiding is geweest
vrijwillig heen te gaan’, zag het KRO-bestuur zich genoodzaakt
’aan de eis door het Episcopaat uitgesproken gevolg te geven’.
Conform de statuten verleende het bestuur aan de voorzitter
ontslag, met dank voor het vele en goede werk. Per schrijven
van 22 augustus bekrachtigde de aartsbisschop de benoeming
van Kors als nieuwe voorzitter.
Dito’s terugtreden

Twee dagen later, op 24 augustus, diende Dito vanuit Amster
dam zijn ontslag in. Daarbij herinnerde hij opnieuw aan zijn
werk voor de kro in Londen, na zijn vertrek uit bezet gebied.
Hij verklaarde tot zijn besluit te zijn gekomen opdat ‘zijn aan
wezigheid in Uw midden geen verder beletsel zal vormen voor
het herstel van den kro als orgaan dat de belangen der Katholie
ken op radiogebied behartigt’. In het vervolg zou hij zich in
Londen wijden aan het internationale katholieke radiowerk.
Dat laatste betoogde hij met snorkende nadruk. Dadelijk stelde
Kampschöer de bestuursleden op de hoogte. De reeds rondge
zonden concept-notulen van de vergadering van 26 juli werden
gewijzigd in die zin dat het bestuur had vernomen dat Dito zijn
ontslag zou indienen vanwege zijn nieuwe werk in Londen.
Dito kreeg nu geen ongevraagd ontslag maar ontslag op eigen
verzoek. Er volgden nog twee brieven vol fraaie formuleringen
om de scheidende voorzitter te danken. In Den Bosch organi
seerde men voor Dito op 4 september een afscheidslunch met de
bestuursleden.13

De nieuwe voorzitter Kors
Professor Kors was bijna zestig jaar toen hij voorzitter van de
werd. Hij was in 1910 tot priester gewijd en had in Fribourg
(Zwitserland) theologie gestudeerd. In 1916, het jaar dat hij in
Rome zijn magistergraad behaalde, werd hij aan het opleidings
instituut van de paters dominicanen in Huissen (Gelderland)
professor in de dogmatiek en moraaltheologie. In hetjaardatde

kro
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Katholieke Universiteit te Nijmegen werd geopend kreeg hij
aan de theologische faculteit zijn benoeming. Een wetenschap
pelijk zwaargewicht is hij nooit geweest en evenmin een stimu
lerend leermeester. Beweeglijk van geest kan men hem niet
noemen en grote belangstelling voor andermans denkbeelden
was niet zijn sterkste kwaliteit. Het thomisme achtte hij dejuiste
filosofie en het katholicisme bevatte voor hem de enige en volle
dige waarheid. Dat hij na de bevrijding zijn professoraat kon
verruilen voor het voorzitterschap van de kro was hem niet on
welkom. Zijn boeken en collegedictaten waren verbrand en
daardoor kon hij zijn professoraat onmogelijk nog behoorlijk
vervullen, schreef hij in zijn brief aan de aartsbisschop als voor
zitter van de Sint-Radboudstichting. In het belang van de stu
denten nam hij daarom ontslag.14
Pater Kors was een ouderwetse klerikaal. Hiërarchisch denkend
en er nauw op bedacht dat de discipline goed gehandhaafd bleef.
Hij formuleerde vanuit denkschema’s. Voor zijn bewonderaars
was hij logisch en helder. In elk geval was hij rechtlijnig, wat iets
anders is. Hij sprak even rustig als hij zich bewoog. Erg druk
maakte hij zich nooit, on verzettelijk was hij wel. Die laatste ei
genschap is voor de hulpeloze kro van 1945 en 1946 van on
schatbare waarde geweest. Kors toonde bovendien een niet on
bekwaam strateeg te zijn. Hij is de man van de wederopbouw
geweest: het ledenbestand liep op van 50.000 leden vlak na de
oorlog tot 500.000 leden een aantal ja ren later. Onder hem was
de kro op een gegeven moment de omroep met de grootste
achterban. Een vernieuwer van het bedrijf was hij evenwel al
lerminst. Hij gedroeg zich als een autocratische voorzitter met
het aureool van ’de professor’. Overigens was een zekere jovia
liteit hem niet vreemd en had hij beslist gevoel voor humor.
Artistieke naturen kregen bij hem niet veel ruimte: kunstenaars
vond hij te warrig. Eigenlijk had hij te weinig oog voor de mo
gelijkheden van het medium radio. Snel iets nieuws in de ether
brengen achtte hij geen verdienste; hij vertraagde zelfs wel eens
een actuele uitzending omdat hij waterdichte checking eiste.
Voor de invoering van televisie zou hij niet warm lopen, want
hij dacht het geld ook nog wel op andere goede manieren te
kunnen uitgeven. Het argument dat iedereen met televisie be
gon pareerde hij meer categorisch dan intelligent: ’Het is niet
verstandig als men zijn kinderen duur speelgoed geeft, omdat de
rijke bureh het zich kunnen veroorloven.’ In dejaren vijftig liet
men hem merken dat hij een conservatief man was en soms een
rem voor zijn kro, waarop hij reageerde: ’Een rem is een aller
nuttigst onderdeel van een zo snel voortrazend voertuig als een
omroep. ’

Tegenstander van de Doorbraak
Veertien jaar is Kors voorzitter geweest. Hij heeft de kro weer
stevig op poten gezet en zich ingespannen om er een krachtige
zuilorganisatie van te maken. Kors was in 1945 geen man van
vernieuwing maar van herstel van de oude politiek-maatschap-
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AAN ONZE KATHOLIEKE LUISTERAARS,

DAAROM!

V vraaiigt zich dikwijls in liet leven af: Waarom dit, waarom
dat?
Hebt U zich ook al eens de vraag gesteld:
Waarom een Katholieke Radio Gids?

Misschien is ze nog nooit bij U opgekomen en toch is ook
deze vraag zeer belangrijk, want de Katholieke Radio Gids is
hèt blad voor de Katholieke luisteraars, als de veilige wegwijzer door aetherland.

WA A RO M V RAGEN WIJ U:

A BON NE E RT U
OP ONZE GIDS?

Naast deze dienende taak: inlichtingen en voorlichting geven,
heeft de Katholieke Radio Gids als K .R.O.-orgaan ook een
representatief karakter.

Bij dit laatste treedt het aantal abonnée’s sterk naar voren.

Dit is voor het bestaan van de K.R.O. van groot belang.
Hel „daarom” heeft dus nogal enkele facetten.
In deze brochure spreken hierover onze voorzitter en direcleur, terwijl andere bekende radiofiguren er eveneens het
hunne van zeggen.

PR O PA GA N DA- D I EN ST
VAN DE K. R. O.

WAAROM?
Propagandabrochurc voor de
Katholieke Radio-Gids uit 1950.

OMDAT onze Gids behoort bij ons programma. Wat wij
daarmee beogen, beogen wij ook met onze Gids: het ideaal
van onze Katholieke Omroep, het uildragen van de blijde
boodschap des heils. In onze Gids vindt U niet alleen het
programma afgedrukt, maar ook toegelicht.

OMDAT U door een abonnement op de Gids op de hoogte
blijft van het wel en wee van onze en dus ook Uw Katholieke
Radio Omroep. Hij versterkt het contact en het medeleven
van onze luisteraars met hun omroep en maakt hen lid van
onze eigen omroep-gemecnschap.
OMDAT het abonneren op onze Gids de beste wijze is om de
K.R.O. te steunen. Het toont aan, dat onze Katholieken en in
welke mate onze Katholieken achter een eigen Katholieke
Radio Omroep staan en het ideaal, dal daardoor wordt nageslreefd. Daarom is het van belang, dat iedere Katholiek, die
daartoe in staat is zich op de Katholieke Radio Gids abonneert. Daarin bestaat Uw morele en financiële steun aan onze

omroep.

J. B. K O R S, VOORZITTER

pelijke structuren. Hij had dat ook overduidelijk uiteengezet in
een brochure die in de laatste oorlogswinter was verschenen in
een oplage van in totaal 15.000 exemplaren, wat voor die tijd
zeer aanzienlijk was. Kors had gewaarschuwd tegen de idealen
van de Doorbraak, al was hij niet tegen samenwerking.13 Ty
pisch voor Kors was zijn verwijt aan het adres van de vernieu
wers dat ze geen ’klare denkbeelden' hadden. Het is begrijpelijk
dat in de ja ren vijftig iemand als Kors voor de KRO eerder ver
starrend dan vernieuwend werkte. In 1959 werd het hoog tijd
dat de bijna 74-jarige voorzitter zijn taak neerlegde. In dejaren
die hem nog vergund waren versomberde zijn stemming, omdat hij in de kcrkontwikkeling de kiem der ketterij meende te
zien.
’lk ben hierin verzeild geraakt,’ zei Kors toen hij in 1945 zijn
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intree deed in de wereld van Hilversum. Half mei had Witteman
van mgr. De Jong reeds gehoord dat prof. Kors de nieuwe
voorzitter zou worden. Dat was dus voordat Dito zich aan de
Maliebaan vervoegde om zijn positie te bepleiten. Van Witte
man ging het nieuws naar de kleine kring van het dagelijks be
stuur, naar Speet en uiteraard naar pastoor Kaarsgaren. De leden
van het stichtingsbestuur zullen Kors’ naam vermoedelijk pas
tijdens de eerste bestuursvergadering van 26 juli hebben verno
men. Een week tevoren was Kors naar Hilversum gegaan en
had hij in gezelschap van Speet en Kaarsgaren de studiogebouwen bezichtigd. Hij wilde nog niet aan het werk. Toen Speet
hem op dat punt voorzichtig aansprak, antwoordde Kors: 'Alles
goed en wel, maar de Aartsbisschop heeft geen benoemings
recht, dit ligt bij het Bestuur. Dit is derhalve nog een open vraag
en wij zullen in dezen het besluit van het Bestuur moeten af
wachten.’16 Dat was bestuurlijk juist en wijs. Het is niet ónmo
gelijk dat deze voorzichtigheid mede haar oorsprong vond in
wat Kors aan meningen en veronderstellingen gehoord had in
Nijmegen. Daar werd ongetwijfeld over de kro gesproken: in
het dominicanenklooster natuurlijk en in de universiteitskring
met name door Hermesdorf en Mulders. Kors moet er rekening
mee hebben gehouden dat zijn twee ambtgenoten niet zonder
meer anti-Dito waren, al was het maar op grond van gebrek aan
kennis van wat zich rond Dito de ja ren ervoor had afgespeeld.
Tenslotte mag herinnerd worden aan Hermesdorfs reserves ten
aanzien van het bestuurlijk geweld waarmee de aartsbisschop de
kro na de dood van Perquin onder curatele stelde.
Kors wachtte af, ook in augustus, toen zijn ordegenoot Dito
nog altijd geen ontslagbrief had geschreven. Hij bleef onver
stoorbaar, ook toen mgr. De Jong te kennen gaf dat het tijd
werd dat hij van Kors bezoek ontving.' 7 Op 28 augustus was
het dan zover dat professor Kors voorzitter werd. Zijn installa
tie in het stichtingsbestuur volgde op 4 december in Den Bosch.
De nieuwe voorzitter zat toen midden in de nieuwe gespreks
ronde die de vertegenwoordigers van de grote omroepen had
den met mr. Kesper over hun rol in de Stichting Radio Neder
land in den Overgangstijd. Zoals reeds aangeduid, speelde
Broeksz als vertegenwoordiger van de VARA in die onderhandelingen de hoofdrol. Kors heeft op 27 augustus en op 5 en 6 sep
tember niet zo heel veel bijgedragen tot de gedachten wisseling.
En als hij in de gesprekken werd gemengd, ging het hem niet
altijd even goed af. Zo overviel Kesper Kors tijdens een discus
sie waarin het ging om de vraag of vertegenwoordigers van de
Federatie van Kunstenaars, de Nederlandsche Jeugdbeweging
e.a. naast de omroepverenigingen programma’s konden vast
stellen. Hij vroeg aan Kors wat deze zou doen indien hij iets over
jeugdbeweging ten beste zou willen geven. Kors antwoordde
dat hij dan een deskundig geloofsgenoot zou zoeken die dat on
derwerp kon verzorgen. Waarop Kesper triomfantelijk op
merkte dat dat precies was wat hij bedoelde, want de man naar
wie Kors zou gaan zou in de Jeugdgemeenschap zitten en dat
orgaan diende advies te geven aan de programmaleiding.
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Geïllustreerde brochure uit 1950,
waarin het omroepbedrijf van de
KRO in al zijn facetten belicht
wordt.

Kors vraagt aartsbisschop om instructies

Half september 1945 had Kors zich een beeld gevormd. Hij con
stateerde dat de regering-Schermerhorn een staatsomroep wilde
creëren 'waarin de richtingen een mager deuntje mee mogen
pijpen, en [dat de regering] geen richting-omroepen meer [wil]
toelaten, die doordeesemd zullen zijn — gelijk voorheen - van de
levensbeschouwingen’. Af en toe een programma van een uur
tje, ertussen geschoven, in plaats van hele uitzenddagen was
voor hem onaanvaardbaar. Kors en Kaarsgaren vroegen aan de
aartsbisschop om in te grijpen: konden de bisschoppen een brief
schrijven naar de voorzitter van de KRO? De bisschoppenconfe
rentie voelde daar wel voor, maar wilde niet ingaan op het ver
zoek een verbod tot medewerking aan een nationale omroep uit
te vaardigen. Kors verzocht op 20 oktober 1945 formeel om een
instructie hoe hij zich moest opstellen in de onderhandelingen
met de regering. Volgens het door hemzelf opgemaakte concept
kreeg hij opdracht met alle kracht te streven naar 'autonome
werkzaamheid van den kro overeenkomstig zijn doelstelling
d. 1. het uitdragen der katholieke levensbeschouwing op alle ge
bied door de radio, met den daartoe noodigen zendtijd, zoals dit
ook in het verleden het geval was’.19 Dat laatste bevatte een
verwijzing naar het op dat moment actuele gevecht om de zend
tijd voor de omroepen op te voeren, een kwestie die na de ge
sprekken met Kesper op 5 en 6 september explosief was gewor
den.
De kro is er niet alleen om missen uit te zenden; daarvoor gaan
de mensen wel naar de kerk, had Kors al in zijn eerste bespre
king met Kesper gezegd. Ook bij andere onderwerpen diende
de katholieke levensbeschouwing tot haar recht te komen. Kors
betoogde dat het niet aanging te zeggen dat het één voor de Kerk
van belang was en het ander indifferent. Hij gaf als voorbeeld
dat de woningbouw samenhing met de kwestie van de grote
gezinnen en dat katholieken dan hun eigen opvattingen hadden.
Kesper vond Kors onhandelbaar en wist door bemiddeling van
Teulings te bereiken dat hijzelf, Kors, Witteman en Teulings
elkaar op 23 oktober informeel konden ontmoeten. Het ging
daarbij om het aantal zenduren dat de kro opeiste. De regering
bood 13 uur per week, vermeerderd met vijf en een half uur
voor kerkelijke uitzendingen. Kors eiste minimaal 22 uur.
Daarover zouden Kors en Brocksz met Schermerhorn kunnen
overleggen.2”
Vierkante opstelling van Kors tegenover Kesper en Schermerhorn
In de volgende bespreking met Schermerhorn op 8 november
raakte de KRO-voorzitter even in moeilijkheden omdat hij het
onaanvaardbaar achtte dat de Stichting Radio Nederland in den
Overgangstijd, in tegenstelling tot wat de Federatie zich voor
stelde, voor alle programma’s verantwoordelijkheid nam. On
aanvaardbaar? Kesper wierp tegen dat de KRO inmiddels wèl een
voordracht voor een bestuurslid van de Stichting had inge-
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diend, dus cr was géén probleem met die verantwoordelijkheid
geweest tot het moment dat Kors van oordeel was dat de KRO te
weinig zendtijd ging krijgen. Schermerhorn vroeg toen: ’Wilt
U de kro precies terug-hebben, zooals hij geweest is?’ Waarop
Kors antwoordde: ’lk wil, dat de kro voldoende werkzaamheid
krijgt om zijn doelstelling te kunnen bereiken.’ Broeksz sprong
Kors bij met te zeggen dat de omroepverenigingen niet wensten
te worden teruggedrukt tot organen die alleen maar principiële
dingen uitzonden.21
De nieuwe voorzitter toonde in het najaar van 1945 misschien
niet altijd evenveel vaardigheid in de discussie maar wel een ro
buuste onverzettelijkheid. Zijn activiteit ontwikkelde hij niet in
de eerste plaats in het beraad met Kesper; dat liet hij kennelijk
liever over aan Broeksz. Kors richtte zich nu tot de katholieke
bewindslieden. Daarbij had hij een zware troefkaart in de hand:
de onomwonden steun van de aartsbisschop. Zo volgde Kors de
oude en beproefde patronen, die wc uit de tijd van Van Koeverden en Perquin kennen. Het dagelijks bestuur toonde soms
enige aarzeling inzake de forse standpunten van de voorzitter.

Kors oefent druk uit op katholieke politici
Daags na het gesprek met Schermerhorn, dat voor de oude om
roepen zeker niet onbevredigend was verlopen, zond Kors de
brief van de aartsbisschop van 20 oktober naar de minister van
justitie, de Kvp-er mr. H. Kolfschoten. Hij schreef hem aan met
'Beste Hans’. Kors lichtte toe: ’De bedoeling is niet om dezen
briefje als een soort grof geschut op je dak te sturen, maar alleen
omdat ik meen dat je er wel prijs op zult stellen een afschrift
hiervan te ontvangen. Misschien kan het je bij eventueele be
sprekingen van nut zijn.’22 De katholieke leden van de Radioraad, prof. J. Schmutzer en pastoor Nolet, alsmede Kors’
oud-collega Ferd. Sassen, de nieuwe directeur-generaal van het
departement van onderwijs, kunsten en wetenschappen, wer
den op dezelfde wijze benaderd. De KVP-fractie en Romme per
soonlijk kregen bovendien te horen dat in de radioclausule van
het urgentieprogramma van de partij al te sterke NVB-accenten
van de Nederlandsche Volks-Bcweging doorklonken. Dat
diende te worden gewijzigd, omdat het katholieke volksdeel
niet was gediend met een eenheidsomroep: geen eenheid, wel
samenwerking.23
Vanaf september 1945 ging de nieuwe voorzitter resoluut en
zonder omwegen bezig aan de volledige restauratie van de kro.
Hij had zich verzekerd van de openlijke steun van de aartsbis
schop en sloot zich in de strijd van de omroeporganisaties tegen
de Doorbraak-politiek van de regering-Schermerhorn aan bij
Broeksz, de sterke en onbetwiste leider van het oude bestel. Dat
kwam Kors goed uit; het bespoedigde de wederopstanding van
de buitengewoon verzwakte kro.
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Mr. H.A.M.T. Kolfschoten

Zui uerii igsp erikelen

Picrre Ballcdux was voor de oorlog
enige tijd bij de kro in dienst als
hoorspclregisscur en trachtte na de
oorlog weer in die functie te
worden aangestcld.

Zuiveringsperikelen waren er na de bevrijding natuurlijk ook.
Tegen enkele bestuursleden liep een aanklacht, maar dat liep af
zonder dat dit opspraak wekte. Medewerkers als Schaffers,
d’Ablaing en Reinards keerden niet terug. Zij hebben allen vast
gezeten; de twee laatstgenoemden zijn veroordeeld. Wie niet
hen ooit moeilijkheden had gehad, probeerde wel eens verhaal
te krijgen. Betrekkelijk kleine, maar voor de betrokkenen soms
belangrijke zaken. Zo probeerde een vroegere medewerker,
Pierre Ballcdux, die door d’Ablaing en Schaffers vele ja ren te
voren was weggewerkt, opnieuw een baan te krijgen. Hele ver
halen over klickjcsgeest en protégés kwamen eraan te pas. Hij,
Ballcdux, had als directeur van de Vcrcenigde Haagsche Spelers
geweigerd voor de Duitsers te spelen en was door de oorlog
volkomen geruïneerd. Nu wilde hij radiowerk doen maar hij
kreeg de kans niet omdat de stoelen door anderen, die minder
principieel waren geweest, waren ingenomen. Balledux be
doelde daar Rammelt mee, die in de eerstejaren van de bezetting
had doorgewerkt en ook een boekje over hoorspelen had gepu
bliceerd. Balledux’ verdediging van zijn eigen belangen was niet
gelukkig. Zoals hij al voor de oorlog zijn beklag bij de aartsbis
schop had gedaan, zo wendde hij zich in de zomer van 1945 tot
prof. Oranje. Het baantje kreeg hij niet, omdat Rammelt een
beter vakman was en hem niets 'fouts’ ten laste was gelegd.-4
Directeur Speet is bij de zuivering het meest in het nauw geko
men. Net als van een aantal anderen werd in de eerste weken na
de bevrijding zijn houding tijdens de bezettingsjaren onder
zocht door een Eereraad onder voorzitterschap van oud-minister Bijleveld. Speet stelde op 4 juni een kort memorandum sa
men. Kernpunten waren dat hij slechts zakelijkc contacten met
de Rundfunkbctreuungsstelle had onderhouden en dat hij in de
voor de omroepen beslissende periode van eind november 1940
tot eind januari 1941 ernstig ziek was geweest. Nooit had hij
zich deutschfreundlich betoond en na de ondergang van de KRO
was hij op geen enkele wijze betrokken geweest bij de Rijksradio. De Duitsers hadden hem in de zomer van 1942 uit zijn huis
gezet en dat leeggeroofd. Hij was tenslotte een van de deelne
mers geweest aan het clandestien beraad over de radio in bevrijd
Nederland, een en ander onder auspiciën van het College van
Vertrouwensmannen.
De zaak-Speet
In een paar gesprekken met de Eereraad waren toch enkele ver
velende beschuldigingen ter sprake gebracht. Speet zou wel de
gelijk zeer vriendschappelijk met Duitsers zijn omgegaan, Freudenberg een gouden vulpotlood hebben aangeboden en zelfs een
verhouding met een Duits meisje zijn aangegaan. Speet wees dit
zeer terecht en verontwaardigd als laster van de hand. Toch oor
deelde de Eereraad van Bijleveld dat Speet in zijn contacten niet
de Duitsers 'niet die mate van fierheid en niet dien geest van
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verzet had geopenbaard, welke in die positie van een zoo voor
aanstaande figuur verwacht mocht worden’.
Speet vernam die uitspraak begin augustus 1945, overigens niet
rechtstreeks van de commissie. Hij vond het ’verdict’ onrecht
vaardig hard en was uit het veld geslagen. Met zo’n odium be
last zag hij zijn poging om een diplomatieke functie in het bui
tenland te krijgen (als de kro niet zou herrijzen) al bij voorbaat
mislukt. Was hij uitgespeeld in het Hilversumse wereldje, dat
inderdaad verpest leek te zijn door de ruzies, tegenstellingen,
verdachtmakingen en intriges van die zomermaanden? Speet
beschouwde zich als iemand die zich steeds met grote inzet had
gewijd aan de kro. Een fatsoenlijk mens. Hij, een heer die
tegenover anderen altijd hoffelijk wilde zijn, was nu door laster
en onbewezen praatjes gestigmatiseerd. Had niet elke Neder
lander in de zomer van 1940 moeten samen werken met de
Duitse bezetter? Had hij soms iets te maken gehad met het radiovraagstuk in de beslissende weken? Hij was immers toen ziek
geweest?
'Niet die mate van fierheid en niet dien geest van verzet’: die
woorden griefden hem diep. Speet vroeg Witteman, de juri
disch adviseur van de kro, op 12 augustus of er iets te doen viel
tegen de uitspraak van de commissie-Bijleveld. Begin septem
ber bracht De Waarheid de zaak in de openbaarheid en meldde
zelfs foutief dat Speet voor zijn leven was geschorst als voorzit
ter van de kro. Speets naam werd over de radio genoemd: hij
mocht geen leidende functie meer hebben. In Netherlaiid News
stond ook iets over hem. Een ongunstig beeld van hem tekende
zich dus af. Ook van Vogt trouwens, want Speet werd in de
publiciteit steevast aan Vogt gekoppeld, om wie het eigenlijk
g*ngDe minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen vond het
nodig een nieuwe commissie in te stellen om onderzoek te doen
naar de gedragingen van Dubois, Speet en Vogt. Dat was de
commissie-Drost. De deken van advocaten, de Rotterdamse
advocaat mr. J. Drost was voorzitter en voorts maakten van de
commissie deel uit mr. W.J. Vroom uit Amsterdam en mr.
J.A.H.J. van der Dussen, burgemeester van Hengelo. Het doel
van het onderzoek was de vraag te beantwoorden of de drie
heren als leidende functionarissen in de radiowereld opnieuw
konden worden aanvaard. De commissie zou op 28 augustus
1946 concluderen dat Vogt en Speet ’niet ongeschikt zijn geble
ken voor het vervullen van een leidende functie bij de radio’. De
commissie wees de minister erop dat de tegenstellingen in Hil
versum en de verschillen in opvatting omtrent het radiobestel de
zaak Vogt-Speet in sterke mate hadden beïnvloed. Ze consta
teerde ’hoe ergerlijk lichtvaardig en ongemotiveerd veelal ern
stige klachten soms op grond van oncontroleerbare en onge
controleerde geruchten [waren geformuleerd], zelfs door lieden
van wie men dit gelet op o.m. hun ontwikkeling en positie toch
allerminst zou mogen verwachten’.
De eerder geuite concrete beschuldigingen waren niet houd
baar. Toch liet de commissie-Drost het bij de formulering ’niet
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Kelder).

De prograinmalciding na 1945.
V.l.n.r. Mr. Willy Wagcnaar,
Toon Rammelt en Theo Meester.

ongeschikt’ voor een leidende functie bij de radio. Dat hield niet
over. Speet had dan ook zijn zwakke punten: hij was in de zomer
van 1940 wel bijzonder hoffelijk geweest in zijn contacten met
Duitsers en hij had zijn best gedaan om de Duitsers welwillend
te stemmen.
Maar zelfs in augustus 1946 waren de zuiveringsperikelen voor
Speet nog niet ten einde. In februari 1947 werd de zaak-Vogt
weer opgerakeld en - alsof dat onvermijdelijk gekoppeld moest
zijn — kwam Speets gedrag opnieuw ter sprake. Nu waren ver
klaringen van Taubert aanleiding voor drie lange verhoren in
februari 1947. Taubert lepelde de bekende verhalen op, fantasie
rijk opgesmukt. Nieuw was dat Speet Taubert om een baantje
bij de Rijksradio zou hebben gebedeld, een verhaal dat geheel
ontzenuwd kon worden. Speet ervoer de verhoren als bijzonder
onaangenaam, kwetsend zelfs. Hij hield zich opnieuw, maan
denlang, bezig met zijn verdediging. Teulings probeerde bij
minister Van Maarseveen gedaan te krijgen dat de zaak werd
geseponeerd, maar dat gebeurde niet. Wel hakte minister Giclen
een knoop door en kon Speet nu definitief weer een leidende
functie in de radio-organisatie krijgen, maar formeel bleef voor
de procureur-fiscaal de mogelijkheid bestaan om op de zaak te
rug te komen. De ellende heeft voor Speet dus jarenlang ge
duurd. Voor de kro betekende het dat hij wel zijn werk als di
recteur deed, maar met zijn gedachten vaak elders was. Van be
tekenis is verder dat Speet in het eerste jaar na de bevrijding
uitgeschakeld was voor het werk in commissies die met de
overheid over het radiovraagstuk in contact stonden. Kors
moest het dus alleen opknappen. Leden van het dagelijks be
stuur assisteerden hem daarbij soms, en in beperkte mate; iets
wat overigens voor de oorlog nauwelijks voorkwam.

Rechtsherstel en restitutie van eigendommen
Terug naar de situatie in het najaar van 1945, toen onder aanvoe
ring van Broeksz de oude omroepen terrein herwonnen op de
'vernieuwers’ en op het kabinet-Schermerhorn. Een vitaal ele
ment in de zaak vormde het bezit van de in 1941 door de bezetter
geliquideerde omroepverenigingen: studiogebouwen, kapitaal,
omroepbladen, zendmachtiging. De studio’s en apparatuur wa
ren in mei 1945 wel gevorderd door Militair Gezag maar niet
onteigend. Het was een belangrijke zet geweest, ook van de
kro, om al in juni 1945 de omroepbladen weer te laten verschij
nen. Al gebeurde dat in nog zo beperkte uitgave en slechts in de
randstad, de kro had zich weer gepresenteerd en contact ge
zocht met zijn achterban. Die herverschijning had de woede ge
wekt van Schermerhorn en kostte Oranje zijn functie. Militair
Gezag kon met het instrument van papiertoewijzing vanaf eind
juli 1945 die herverschijning weer staken, maar op den duur was
dat niet vol te houden.26
Zwaarder geschut werd in stelling gebracht door het verzoek
van 12 juni aan het Nederlandsche Beheersinstituut om de op
heffing van de Stichting kro ongedaan te maken en tevens het in
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liquidatie treden van de stichting op basis van Seyss-Inquarts
verordening van 12 maart 1941. Het verzoek van de kro was een
initiatief geweest van het bestuurslid Hermesdorf, de rechtshis
toricus en rector-magnificus van de Nijmeegse universiteit.
Namens de kro ondertekenden verder voorzitter Dito en de be
stuursleden Don, Hanrath, Mulders en Teulings het verzoek: de
fractie die Dito vanaf januari 1944 had gegroepeerd. Het Be
heersinstituut besloot op 12 september 1945 het verzoek in te
willigen, waarmee de Stichting kro weer bestond. Nu moesten
de eigendommen nog ter beschikking komen en, rekening hou
dend met het Londense kb inzake de radio van september 1944,
moesten er regelingen worden getroffen opdat het recht om uit
te zenden weer kon worden uitgeoefend. Op 22 november 1945
kreeg de kro zijn gebouwen terug.
De Nijmeegse advocaat mr. J. Cals zou tot eind 1948 bezig zijn
om de kro weer in het bezit van zijn vermogen te stellen.27 In de
opstelling van Cals bedroeg dat vermogen per 12 maart 1941
ƒ 1.350.792,67. Daarvan werd in januari 1946 ƒ884.277,75 ge
restitueerd. Over de rest moest flink worden onderhandeld. Er
ontstond geharrewar over verschuldigde belastingen, schade
claims en regelingen voor personeelsleden. Een moeilijkheid
was dat de staat principieel ontkende gehouden te zijn de schul
den van het Staatsbedrijf Rijksradio-Omroep De Nederlandsche Omroep terug te betalen. En de omroepen wilden juist het
nodige op die nro verhalen.28 Van de kro waren duizenden
grammofoonplaten verdwenen, auto’s waren weg of defect en
gebouwen en apparatuur hadden de nodige schade geleden. Pas
op 21 februari 195 1 werd achter deze zaak een punt gezet door de
regeringscommissaris voor het radiowezen mr. Ph. de Vries,
die een compromis sloot waarbij de Staat een bedrag ter be
schikking stelde naar gelang van de vorderingen.29 De dading
tot regeling van deze claim werd op 13 november 1952 onderte
kend. Het aan de kro uit te keren bedrag werd vastgesteld op
ƒ 304.660,- en voor de nv KRO-Gids op ƒ 47.250,—.3Ü
Dichter binnen bereik leek in 1945 het geld van de Limburgse
diocesane radiohond te zijn. Een niet gering bedrag van
ƒ 1 14.000,— was ’uit handen van de Moffen’ gehouden. Formeel
betrof dat de financiële deelneming van de KRO aan de radiodistributie in Limburg, maar de bestuursleden van de kro en enkele
bestuursleden van de Limburgse bond gingen ervan uit dat die
gelden voor de kro waren bestemd. Die vlieger ging evenwel
niet op: in de eerste plaats vanwege het traineren van het Lim
burgse bedrijf - dat nooit erg coöperatief was geweest - en uit
eindelijk door een beschikking dat de ptt in het bezit werd ge
steld van alle particuliere radiodistributiebedrijven.31
Teruggave van eigendom stond nog niet gelijk met rechtsher
stel van de omroepen. Dat gebeurde in 1947, toen de Stichting
Radio Nederland in den Overgangstijd werd ontbonden en de
oude omroepverenigingen weer voluit terugkeerden.
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Brochure uit september 1949 met
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een eigen om roep willen?’

9- De kro van Kors

Katholieke voor- en tegenstanders van een verzuild bestel

Geen vrije beschikking over de eigen studio, het personeel in
dienst van Radio Herrijzend Nederland, geen gids, geen in
komsten, geen leiding. Dat was de situatie in de zomer van
1945- hi de herfst konden de omroepen weer partij geven aan
een hun vijandige overheid, maar zicht op een eigen uitzenddag
had de kro niet. Begin 1946 was het zover. Maar nu rees de
vraag in hoeverre de zelfstandigheid waargemaakt zou kunnen
worden. Wie kon immers voorspellen hoe knellend het opge
legde samenwerkingsverband werd? Voorzitter Kors vroeg
zich dat afin een brief aan Teulings, bestuurslid van kro en kvp
en iemand die evenmin als Kors gecharmeerd was van de Doorbraak-vernieuwers. Kors gaf als voorbeeld de vraag hoe katho
lieken in het Federatieverband een neo-malthusiaanse uitzen
ding konden verhinderen. Katholieken 'moeten nu eenmaal
t.o. v. valsche levensbeschouwingen onverdraagzaam zijn. Ook
al aanvaarden wij de gewetensvrijheid, dan behoeven wij toch
niet mede te werken, en dat mogen wij zelfs niet, aan iets wat
wij‘principieel verwerpelijk vinden?’1
In katholieke kring viel niet op iedereen te bouwen. Minister
Beel was voor Kors de grote boosdoener want verantwoorde
lijk voor 'het tegenwoordige wangedrocht van een omroepbe
stel’. Van het niet geringe aantal katholieke voorstanders van
een Doorbraak verwachtte hij slechts onheil. In die hoek werd
onsympathiek gereageerd toen de kro weer in de lucht kwam:
'De kro is den eersten Zondagavond al begonnen met Chiribiri—
bin, den Chineeschen tempeltuin en de zingende kanaries. Echt
allemaal dingen, die je principieel moet doen..., programma’s,
krampachtig volgestopt met religieuze uitzendingen en principiëele programma’s, resp. mogelijkheden tot idem.’2 In die
zelfde dagen legde de partijraad van de kvp een publiekrechte
lijke grondslag in het radiobeleid; dat was het werk van Witteman, die nota bene adviseur van de kro was geweest. Teulings
moest machteloos toezien en wist dat Romme dichter bij Witteman stond dan bij hem. In 1946 bleven katholieke voorstanders
van een nationale omroep actief. Ze zaten in de Radioraad, in het
Centrum voor Staatkundige Vorming en in de kvp. Romme
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had tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamerin het najaar van 1946 - bespiegeld dat alle levensbeschouwin
gen tot hun recht dienden te komen. Binnen de kring van het
KRO-bestuur sputterde Teulings dat hij dat een veel te zwakke
formulering achtte. Voorzitter Kors was het daarmee eens; wat
Romme voor ogen stond kwam neer ’op hetgeen ook verlangd
wordt door het Comité Nationale Omroep: het grote gebouw
met de balkonnetjes, een nationaal programma met katholieke
kwartiertjes’.3
Teulings voerde in de kamerdebatten van eind 1946 een sterk en
fel pleidooi voor volledig herstel van de kro als omroep.4 Mi
nister Gielen was de bewindsman die de positie van de vooroor
logse omroepen veilig stelde, maar hij had wel het nadeel erg
impulsief te zijn in zijn beleid. Bovendien waren zijn ambtena
ren tegenstanders van het traditionele omroepbestel. Na Gielen
zou de eveneens katholieke minister Rutten een wettelijke rege
ling voor zich uit schuiven.
Kors wist wat hij wilde. Na het gevecht voor eigen zendtijd
eiste hij volledige autonomie, ja een behandeling die recht deed
aan het harde gegeven dat de kro de omroep was van 40 procent
van de Nederlandse bevolking, en spoedig méér nog omdat 45
procent van de schoolgaande kinderen katholiek was. De directiemedewerker mr. W. Wagenaar had naar Kors’ ideeën een
ontwerp voor een radiowet voorbereid. Teulings zou in politiek
Den Haag het KRO-standpunt voluit en krachtig verdedigen.
De kro verzette zich met de andere vooroorlogse omroepen te
gen de staatsbemoeienis. Een cultureel instituut als de kro be
hoorde niet op publiekrechtelijke grondslag te worden geves
tigd. De regering gedroeg zich in 1945 als heer en meester in de
ether en hield de omroepen ook in later jaren in angstige af
wachting of het oude bestel bleef bestaan. Ze hield de financiële
touwtjes in handen door de luisterbijdrage, aan het eind van de
jaren veertig 'Duits insluipsel’ genoemd. Dat laatste was niet
geheel juist want al vóór 10 mei lagen de plannen hiertoe klaar.
Toen al vormden wereldomroep en televisie financiële vraag
stukken die de omroepen uit eigen middelen niet konden oplos
sen. Na de oorlog wilden de heren in Hilversum wel het geld,
maar zonder verdere boodschap aan Den Haag.
De wereldomroep — in augustus 1946 onder leiding van Van den
Broek gesteld — was na de oorlog voor de kro nauwelijks inte
ressant, omdat deze na het verlies van Indië niet meer nodig was
voor de contacten met de missionarissen aldaar. De wereldom-;
roep heette vanaf die tijd een hobby van de overheid, in handen
van lieden die Hilversum niet vriendelijk gezind waren en die
zich om het katholiek belang niet druk maakten. De wereldom
roep kostte handenvol geld en wie had daar eigenlijk wat aan?
Of was het een proefveld om tot een nationale omroep te ko
men?
Het wachten op een wet telijke regeling van het radiovraagstuk
Al klaagde de kro jaar in jaar uit dat een wettelijke regeling
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uitbleef en daardoor de onzekerheid voortduurde, toch werkte
de tijd in het voordeel. De facto was in 1947 de vooroorlogse
situatie teruggekeerd omdat minister Gielen de samen werkende
omroepen — de Federatie — had belast met de radio-uitzendingen Wel was er een regeringscommissaris die de vinger aan de
pols hield, maar niet meer dan dat. Natuurlijk was er het samen
werkingsverband van de Nederlandse Radio-Unie (nru), maar
dat hadden de omroepen zelf opgebouwd. De omroepen had
den de volle vrijheid gekregen op programmagebied. Ze misten
slechts een eigen technische dienst, want daarvoor was de nru.
De voorzitter van de kro beschouwde dat als een nadeel, want
niet-katholieke medewerkers van de nru hadden wellicht geen
optimale toewijding als het ging om programma’s van levens
beschouwelijke aard.
Eind 1947 verscheen een nieuwe wolk aan de hemel. De Radioraad had een advies uitgebracht omtrent een definitieve regeling
van het radiobestel. Volgens Kors3 hield die in: zendtijdhalvenng, alle omroepen op één zender en op de andere een nationaal
programma. Op die manier was het niet mogelijk goede pro
gramma’s te brengen en kreeg de overheid de helft van de radio
in handen. De omroepen verzetten zich; ze vreesden dat de fi
nanciën voor hen in de toekomst het grote struikelblok zouden
zijn. Ze waren immers afhankelijk van de luisterbijdrage. Hun
pleidooi om deze te verdelen over de omroepen naar rato van de
ledentallen was vergeefs. Nu werd de luisterbijdrage een soort
belasting, voor het grootste deel wegvloeiend naar de wereld
omroep en het nationaal programma en wie weet naar andere
zaken, maar niet naar de zuilomroepen.
Toen in de zomer van 1948 de Nijmeegse hoogleraar in de psy
chologie Rutten Gielen opvolgde als minister, was dat niet tot
vreugde van Kors. Van Rutten was immers bekend dat hij een
circulaire had ondertekend ten gunste van een nationale om
roep. Bovendien had hij bij zijn komst op het departement ver
klaard dat hij het voetspoor van Van der Leeuw zou volgen.
Vervelend was verder dat de nieuwe minister bij zijn bezoek aan
de studio nauwelijks enige interesse had getoond en slechts zijn
verwondering had uitgesproken over de luxueuze uitvoering
daarvan. Toch ging het niet de verkeerde kant uit, want na een
aantal besprekingen op het ministerie en vooral tijdens de begrotingsdebatten van december 1948 spraken bijna alle fracties
zich uit ten gunste van de bestaande omroepverenigingen.
Binnenskamers ging Rutten evenwel serieus aan de slag. Naar
buiten werd bekend dat hij een nieuwe zendtijdverdeling voor
bereidde: de omroepen moesten aan de hand van hun ledenad
ministratie aantonen hoe groot ze waren. Het bestuur van de
kro nam op dat bericht het besluit alle abonnees van de KRO-gids
te beschouwen als KRO-lid. Verder kon ieder die één gulden gaf
een KRO-diploma ontvangen.6
Een jaar later demonstreerde Kors dat hij zich niet liet intimide
ren. Toen gedwongen samenwerking op til was, kondigde hij
aan dat de KRO-studio niet in een eventueel omroep-samenwerkingsverband zou worden gebracht, hetgeen de nodige conster-
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natie verwekte. De achtergrond van deze bekendmaking
vormde zijn ongerustheid over wat Rotten aan het uitdenken
was. Kors reisde in mei 1949 de vijf bisschoppen langs en lokte
bisschoppelijke 'richtlijnen’ omtrent het radiobestel uit. Richt
lijnen die aan de katholieke kamerleden werden gezonden. Het
episcopaat wenste dat de kro zijn eigen studiogebouwen en ap
paratuur behield en die zeker niet inbracht in de federatieve sa
menwerking. Voorts wenste het een eigen studiodienst voorde
kro en zelfs eigen orkesten.7
Rotten maakte zich van de zaak af door staatssecretaris Cals met
het voorontwerp van de Omroepwet te belasten. Dat vooront
werp kwam er in juli 1950, maar toen kon de Radioraad niet tot
een advies komen. De zaak bleefjarenlang slepende, evenals een
inmiddels noodzakelijk geworden Wetsontwerp op het kijkgeld
en een TV-besluit. In dat laatste zat eigenlijk meer schot, want de
Wet op het kijkgeld werd per 1 januari 1956 van kracht en het
TV-besluit 1956 regelde dat naast de nts ook de omroepver
enigingen in het bezit van een TV-zendvergunning konden ko
men.
Voorlopig moesten de Haagse politici de Hilversumse omroe
pen hun gang laten gaan, al hadden zij het geld waarop de ande
ren wachtten. Voor de kro kon het principiële punt van voort
schrijdende overheidsbemoeienis zwaar wegen, want in finan
ciële nood verkeerde de omroep niet. Kors wenste niets anders
dan een volledige restauratie van de vooroorlogse positie, een
volstrekte autonomie. Hij zag de kro als een cultuurinstituut
met als taak de katholieke gedachte op alle gebieden van cultuur
en maatschappij uit te dragen. Dit was niet slechts een kwestie
van levensbeschouwing, van theologie en filosofie. Hij lichtte
dat voor zijn medebestuursleden toe: 'Hetzelfde geldt ook op
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muzikaal gebied. Wanneer men achtereenvolgens een muzikaal
ncrv- en AVRO-programma beluistert, dan zal men in beide het
eigen cachet beluisteren. Dit ligt aan de levensbeschouwing.
Het zit niet in ieder stukje op zich, maar in de totaliteit van het
programma. Dc katholieken staan hier tusschen, niet zoo puriteinsch als de ncrv, niet zoo prikkelend erotisch als de heidensche muziek van de avro. Ook het muziekprogramma is al een
zekere openbaring van de katholieke levensstijl.’8

Kors gesteund door het episcopaat
In zijn opstelling naar buiten wist Kors zich gesteund door het
episcopaat. Niet dat de bisschoppen aan het eind van de ja ren
veertig opvielen door bemoeizucht ten aanzien van de kro,
want de dynamiek was omgekeerd. Kors zette uiteen wat zijns
inziens moest gebeuren en kreeg dan de door hem geconcipi
eerde instructies. Dat was najaar 1945 gebeurd en herhaalde zich
nog enkele malen, op wel zeer merkwaardige wijze zoals we
hierboven zagen in 1949. Toen de kerkgenootschappen in 1956
zelf zendtijd konden aanvragen, legde Kors het episcopaat uit
hoe dat moest en liet hij de verzorging van de RKK-programma’s
formeel opdragen aan de kro.
In tegenstelling tot zijn voorganger had Kors geen last van de
bisschoppelijk commissaris, niet van Verhoeven noch na diens
plotselinge dood op 2 september 1949 van mr. A. Diepen
broek pr. Dat Kors als hij steun nodig had vaak naar de Malie
baan ging om te zeggen wat er zijns inziens moest gebeuren,
mag wel zijn robuuste persoonlijkheid en zijn betrouwbaar tra
ditionalisme onderstrepen, maar er waren nog andere aspecten.
Kardinaal De Jong vond pater Kors een eigenmachtig, ja te
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eigenmachtig bestuurder. Hij meende in 1952 dat hij toch niet
goed op de hoogte was van wat binnenskamers bij de KRO om
ging. Met name hoe het nu precies met de televisie zou gaan.
Kors bewoog zich bovendien - naar de zin van de aartsbisschop
- te vaak in UNDA-kringen: zou hij pater Dito toch terughalen
naar de Emmastraat? En dat terwijl De Jong juist pater Brockbernd als opvolger van Kors had bestemd. De benedictijner pa
ter B. Brockbernd had na de bevrijding op uitdrukkelijk ver
zoek van de aartsbisschop de verantwoordelijkheid over de
godsdienstige uitzendingen gekregen en was gedacht als opvol
ger van voorzitter Kors. Daaraan herinnerde kardinaal De Jong
eerst programmachef Rammelt en een jaar later, in het voorjaar
van 1954, bisschoppelijk commissaris Diepenbrock. Tenslotte
moet men bedenken dat kardinaal De Jong na de bevrijding
weinig bestuurskracht demonstreerde vanwege zijn sterk afne
mende vitaliteit. Zijn coadjutor en opvolger Alfrink leefde in de
jaren voorafgaand aan het befaamde mandement van 1954 ge
heel binnen de ouderwetse patronen, die Kors goed bevielen.
De voorzitter en zijn omgang niet het bestuur

In het bestuur torende Kors boven de anderen uit. Hij gaf ande
ren niet de kans een rol te spelen. De secretaris had geen weet
van de uitgaande brieven en zag de notulen pas wanneer ook de
overige bestuursleden die onder ogen kregen. Het stichtingsbe
stuur achtte Kors te omvangrijk. Belangstellende vragen of
vriéndelijke suggesties vanuit dit gezelschap apprecieerde hij
nauwelijks. Een bestuurslid dat in de Volkskrant artikelen over
het radiovraagstuk schreef en niet identiek Kors’ visie weergaf,
werd buiten spel gezet. Dat was ook een tijdlang het geval met
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Witteman, die als KVP-er en privé-persoon in een advies aan de
Radioraad te sterk publiekrechtelijke accenten had aangebracht.
Zoiets was volgens Kors verfoeilijke ’eenheidsmaniakkerij’ en
leidde tot het geven van zendtijd aan communisten.
Kampschöer bleef de bescheiden en nuchtere ondervoorzitter.
Hij volgde de voorzitter maar vond hem toch wel te autoritair
en hij betreurde het dat de leden van het dagelijks bestuur en van
het stichtingsbestuur eigenlijk geen inbreng hadden. Kamp
schöer hield zich in de ja ren vijftig actief bezig met de gids en
met de Amsterdamse vestiging van de kro. Bouwman, een me
dedirecteur van Lissone-Lindeman, was tot zijn dood in 1957
formeel secretaris. Van Hellenberg Hubar werd in april 1946
benoemd tot burgemeester van Hilversum en droeg toen het
penningmeesterschap over aan C. Burger. Directeur Speet was
de flexibele, onderdanige maar ook ijverige en deskundige as
sistent van de voorzitter. Hij bleef een centrale figuur in het be
drijf tot zijn plotselinge dood in 1956.
Behalve met Speet onderhield Kors aan het einde van de jaren
veertig het meest contact met het bestuurslid Teulings, die in de
kvp weliswaar geen overheersende maar wel een belangrijke rol
speelde. Tegen partijgenoten als Romme, Witteman en pater
Stokman in zette hij een beleid door ten gunste van het oude
omroepbestel. Teulings waarschuwde Kors en Speet dadelijk
wanneer er in Den Haag iets broeide en omgekeerd speelden die
hem informatie door van de kro en vanuit de Federatievergaderingen. Of het nu Gielen, Rutten of Cals was, Teulings klopte
bij de bewindslieden aan om hun het KRO-standpunt toe te lich
ten of om een audiëntie voor Kors en Speet te organiseren. Zo
wel in religieus-kerkelijk als in politiek-maatschappelijk opzicht
waren Teulings en Kors verwante naturen. Toen Teulings zelf
minister werd, hield Kors diens zetel in het KRO-bestuur na
drukkelijk gereserveerd.
Kors wist dat het stichtingsbestuur, mettertijd algemeen be
stuur genaamd, weinig ingenomen was met zijn positie, name
lijk die van quantité négligeable. Het bestuur wilde zich met
teveel dingen bemoeien, vond Kors.9 Daartoe rekende hij
kwesties als de katholiciteit van het personeel, sommige pro
gramma’s, vacatures in het bestuur, de bestuurskosten of het
jubileum, de beleggingen en de financiële deelneming aan de
nozema. Voor de Nijmeegse jurist Jurgens, allesbehalve een
driftkop, liep dat de spuigaten uit. Hij protesteerde in twee ge
vallen en nam in april 1952 ontslag als bestuurslid. In 1953 en
1954 werd het stichtingsbestuur kritischer ten opzichte van het
dagelijks bestuur omdat het zich telkens weer voor een fait ac
compli zag gesteld, zoals in 1954 bij de even kostbare als om
vangrijke verbouwing en uitbreiding van de studio.
In zijn laatste jaren als voorzitter kreeg Kors in toenemende
mate te maken met kritische opmerkingen: van zijn oud-collcga
Alph. Mulders, de Nijmeegse missioloog en een alleszins be
daarde natuur, van zijn ordegenoot C.F. Pauwels en van J.M.
Peters, die na Teulings voor de kvp de radiozaken behartigde.
Peters, die later ambities zou tonen voor het voorzitterschap,
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werd door het stichtingsbestuur aan het dagelijks bestuur opge
drongen als bestuurslid.10 Daar is het dagelijks bestuur niet rus
tiger door geworden, maar de kro niet slechter. Met Pauwels,
Mulders, Peters en niet te vergeten mevrouw M. van Nispen tot
Sevenaer-Ruijs de Becrenbrouck, de dochter van de katholieke
staatsman uit het interbellum, is de fractie aangeduid die zich
intensiever wilde bemoeien met de programma’s en met de re
organisatie van het bedrijf. Die groep achtte een nadere be
schouwing van de positie en taken van de voorzitter noodzake
lijk. Kors slaagde er na 1955 steeds minder in alle suggesties,
ideeën en vragen vanuit het algemeen bestuur af te wimpelen.
Programmamakers wilde hij afschermen, niet in de laatste
plaats omdat de voorzitter en niemand anders reglementair ver
antwoordelijk was voor de programma’s. En ook, naar hij zei,
om onrust en verwarring bij de programmamedewerkers te
voorkomen. De werkelijke reden was dat hij niet wenste dat
bestuursleden zich lieten zien in de studio. Van verandering en
kritiek wilde Kors met weten. Zo werden de vergaderingen
steeds minder aangenaam. De voorzitter was autoritair, korze
lig en vaak ook geïrriteerd. Het werd in 1959 hoog tijd dat hij
heenging, voor het bestuur en voor het bedrijf. Toen zijn op
volger al zes weken in functie was, merkte iemand tijdens de
rondvraag van een vergadering van het dagelijks bestuur op ’dat
nog altijd de morele plicht bestaat een afscheidsbijeenkomst te
organiseren voor de afgetreden voorzitter met het db en hun
dames’.11

Het personeel
Wat te zeggen over het personeel dat de KRO in dienst had? Speet
wilde de vaste staf zo weinig mogelijk uitbreiden. In 1947 vond
het bestuur dat de situatie op omroepgebied nog zo onzeker was
dat geen man of vrouw mocht worden aangenomen, ondanks
het groot gebrek aan personeel. Op dat moment waren er 63
mensen in dienst. Dat aantal liep op naar 99 per 1 januari 1949Daarna kwamen er gemiddeld drie personeelsleden per jaar bij.
Om de situatie op 1 januari 1954 nader te specificeren: er waren
toen in Hilversum 109 mensen in dienst. Dertig van hen zaten in
de programma-afdeling, evenveel bij de algemene dienst en 21
bij de administratie; voorts waren er 24 musici en vier televïsiemedewerkers in dienst. Natuurlijk moet men daar het personeel
dat in Amsterdam voor de KRO-gids en bij de buitendienst
werkte bij optellen, al stond het kantoor in Amsterdam organi
satorisch los van het bedrijf in Hilversum. In de hoofdstad
werkten aanvankelijk ongeveer veertig mensen. Dat aantal
steeg in de ja ren vijftig met de groei van het leden- en abon
neebestand van de kro. Ook weer per 1 januari 1954 waren in
Amsterdam 34 administratieve krachten in dienst, drie gidsre
dacteuren en vijf mensen voor de buitendienst: in totaal 42 per
sonen.
Speet bleef een ouderwetse directeur. Hij kon flink op zijn stre
pen staan als hij op een zaterdagochtend de ronde deed in het
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studiogebouw en dan ergens een sigarettepeukje in de toilet
ruimte ontdekte of constateerde dat deze of gene er nog niet
was. Dat de avond tevoren diezelfde mensen onder grote druk
tot laat hadden overgewerkt, negeerde hij. Met programmachef
Rammelt waren er af en toe wrijvingen. Tom Bouws en Manus
Willemsen werden meer dan eens op snibbige en pietluttige ma
nier op de vingers getikt en Ger de Roos kreeg er in 1949, in een
tijd dat musici als hij freelance kapitalen konden verdienen, flink
van langs omdat hij geschnabbeld had. Speet vond dat de radio
mensen minder presteerden dan waarop de krÓ recht had en
bovendien dat ze zich tegenover studiebezoekers hautain ge
droegen: juist tegenover diegenen die de kro groot hadden ge
maakt. 12

KRO-mcdcwerkers en oud-mcdcwcrkcrs poseren voor de foto
tijdens de zilveren jubileumviering
in 1950.

Toon Rammelt was vóór 1940
verbonden aan de redactie van de
Katholieke Radio-Gids en de
KRO-Gids voor dejeugd, o.a. als
tekenaar. Daarnaast schreef hij
hoorspelen. Na de oorlog werd hij
aangesteld als programmachef.
\

Salariëring en sociale voorzieningen

Al was de kro een financieel sterk bedrijf, toch werd het perso
neel betrekkelijk laag gesalarieerd. Het bestuur wist dat. De
moeilijkheid was echter dat de salariëring de goedkeuring van
de minister moest hebben omdat de omroepen betaald werden
uit de luisterbijdragen. In het begin van de jaren vijftig waren
omroepen, bonden en rijksbemiddelaars jarenlang doende om
een herziening en verbetering van het stelsel tot stand te bren
gen. Bisschoppelijk commissaris Diepenbrock hoorde tot dege
nen die ondanks de geleide loonpolitiek en ondanks het bindend
NRU-kader de salarissen wilden verhogen. Misschien dacht hij
aan de grote giften die de kro terzelfdertijd deed? Hij sprak dit
evenwel niet uit maar voerde slechts aan ’dat een moeilijkheid is
dat, wanneer de kro als katholieke instelling meent dat een be
paald salaris niet verantwoord is, hij aan de regeling vastzit. De
salarissen zijn niet altijd sociaal verantwoord. Bij de kro hebben
de gezinnen meer kinderen dan bij de andere omroepen. Het kan
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Tom Bouws

Hoofd van dc muziekafdeling
Manus Willcmsen in de controle
kamer van dc hoorspelstudio.

voorkomen dat van het salaris in een bepaalde functie de em
ployé van de KRO er door zijn kindertal niet kan komen. Hij
vraagt of de KRO verantwoord is dezelfde salarissen toe te passen
als bij de andere omroepen het geval is.’13 Eind 1959 herhaalde
de opvolger van Kors deze redenering, maar het antwoord bleef
hetzelfde: de KRO was gebonden aan het 'blauwe boekje’ van dc
nru. Zelfs de traditionele kerstgratificatie zou daardoor ónmo
gelijk worden. Ondanks de strikte geheimhouding die het kropersoneel hierover was opgelegd, lekte uit dat de KRO zijn per
soneel in 1959 opnieuw een kerstgratificatie had toegekend.
Ontkennen was onmogelijk en daarom werd naar de perso
neelscommissaris van de nru geschreven dat dc zaak in ernstig
beraad was. Toch slaagde de kro erin nog ja ren door te gaan met
de kerstgratificatie.14
In het vlak van de sociale voorzieningen ging de kro door met
zijn al van voor 1940 daterend beleid. Vlak na de oorlog betrof
dat schijnbare kleinigheden, maar in feite waren zij van groot
belang voor het alledaagse leven en werken. Dan eens moest er
iemand een verklaring voor toewijzing van fietsbanden hebben,
de rij wielbewaarder van de kro had in september bij het naderen
van het natte jaargetijde een paar klompen nodig, de orkestbedienden textielpunten voor de stofjassen, Paul dc Waart een
nieuw kostuum toen hij naar Zweden ging als radioreporter bij
het bezoek van het prinselijk paar.13
Van directe financiële steun was sprake als de kro bijsprong
wanneer iemand huurschuld had of met een aanvullende uitke
ring geholpen werd. Weduwen werden niet vergeten. Of het nu
de echtgenote met gezin betrof van een overleden bestuurslid,
of dc echtgenote van een laag betaalde werknemer, er werd
meestal iets en soms veel gedaan. Ook hielp de kro zijn mede
werkers door huizen voor hen te kopen of hypotheken te ver
strekken. Tenslotte: de musici en andere programmamedewerkers mochten op beperkte schaal schnabbelen en een enkele
maal werd een 'extraatje’ gegeven. Dat laatste gebeurde bij
voorbeeld in 1950. Het bestuur besloot daartoe in juli, maar de
mensen kregen het geld pas aan het eind van het jaar. Speet
vroeg vergeefs om het eerder uit te betalen omdat in verband
met de oorlog in Korea veel werd gehamsterd. Het bestuur
wilde evenwel niet meewerken aan een paniekstemming.

Katholiciteit van de medewerkers
In het ideële vlak bleef net als tevoren de vraag actueel of het
personeel wel katholiek was. Er bleven steeds mensen die dc
kro dwars zaten met aantijgingen. Kors reageerde woedend op
een briefschrijver, die op zijn beurt van een priester had gehoord
dat de meerderheid van de KRO-medewcrkers niet katholiek was
en dat het voor katholieken haast ónmogelijk was in vaste dienst
van de kro te komen. Van A tot Z gelogen, schreef Kors terug.
Dat gold eveneens voor het verhaal als zou een werkkring bij de
kro voor meisjes en vrouwen gevaarlijk zijn 'want dat er nog
iets anders dan haar werk van hen verwacht wordt’.16 Een pater
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franciscaan die geestelijk adviseur van de NRU-musici wilde
worden — waar kardinaal Dejong overigens een stokje voor stak
- veroorzaakte een rel binnenskamers. Hij was bij pastoor
Kaarsgaren gaan klagen over het verschijnsel van de nict-katholieke medewerkers. Bij Kaarsgaren vond hij een gewillig oor.
Diepenbrock, dc nieuwe bisschoppelijk commissaris, kreeg
toen bezoek van de franciscaan en twee andere heren; hij hoorde
het verhaal aan dat de kardinaal een onderzoek wenste. Kors
was verontwaardigd en wilde Kaarsgaren de mantel uitvegen:
onder de vaste staf was maar één niet-katholiek en die zou bin
nen een maand gedoopt worden. Omdat zulke verhalen zich
altijd toespitsten op de musici van de KRO-orkesten, herhaalde
Kors dat die feitelijk niet in dienst van de KRO stonden. Van de
musici was inderdaad slechts een minderheid katholiek en van
dc twee orkestleiders was Klaas van Beeck wel en Gcr de Roos
niet katholiek. Kors legde Diepenbrock uit dat katholieken niet
veel presteerden in het genre van de lichte muziek. Toen deze
vroeg of daar niets aan te doen of te stimuleren was, reageerde
de KRO-voorzitter: we kunnen toch geen muziekschool oprich
ten? Uiteraard kwam er op verzoek van Diepenbrock een rap
portje, waaruit bleek dat dc klagers alleen konden wijzen op
niet-katholicke artiesten die voor de KRO-toernees werden ge
contracteerd. Zelfs pastoor Kaarsgaren distantieerde zich van de
zaak en gaf toe dat de hele geschiedenis een onjuiste poging was
om de kro in diskrediet te brengen.17
De kro bleef kwetsbaar op dit punt. Mensen die zo’n kaart
speelden om een contractje te krijgen waren er altijd. Omge
keerd wilde Toon Hermans wel voor de KRO-microfoon maar
eiste diens impresario dat dan het hele gezelschap (van niet-katholicken) mee kon doen, hetgeen Kors niet toestond. Tenslotte
kan geconstateerd worden dat het in die tijd voor de kro niet
mogelijk was in katholieke kring voldoende gekwalificeerde
musici en hoorspclspelers te vinden.
Ledenwerving en achterban
Begin 1946 was dc kro terug in de ether. Maar waren de leden
ook weer aan het toestel? Als men naar dc aantallen contribuan
ten kijkt, waren de omroepen ongeveer even sterk. De kro was
in het voordeel wanneer men op studio en apparatuur Iet. Goed
zicht op de achterban was er niet. In 1945 en ook nog in 1946
vond men dat de regering radiopolitiek bedreef met behulp van
de papiertoewijzing voor de omroepbladen.18 Er bestonden
wachtlijsten voor gidsabonnees. In het najaar van 1946, terwijl
minister Gielen bezig was met zijn voorlopige regeling van het
radiovraagstuk, organiseerde de kro propaganda-avonden
waarop Kors of de alom bekende KRO-rcporter Paul de Waart en
ook een trekpleister als de befaamde volkspredikant Borromaeus de Greeve hun gehoor opwekten tot actie voor volledig
herstel van dc kro als autonome omroep. Dat waren de zoge
naamde motievergaderingen: aan het einde van de avond was er
gelegenheid een handtekening te plaatsen onder een verzoek-
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Gcr dc Roos

Paul de Waart verzorgt ccn
reportage uit het land.
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KRO-souvenirs: het onvermijde
lijke lepeltje en asbakje van toen
vormen nu verzamelaarsobjecten.

schrift aan de regering.19 Kors zag van het begin af dat bij de
regeling van het radiovraagstnk en bij de verdeling van zendtijd
en geld het aantal contribuanten de doorslag zou geven.
Daarom wilde hij een sterke achterban.
'Maakt U sterk’ was het motto. De propagandisten, correspon
denten en agenten deden hun werk. Studiotrips versterkten die
band natuurlijk nog verder. Wie een voorbeeld wil: in april 1949
bezochten 1054 mensen de studio aan de Emmastraat, die 263
fotokaarten en 142 insignes kochten.2" Vanuit Hilversum trok
Ger de Roos met zijn Orkest zonder Naam op toernee. Voor
katholieken in het hele land vormden Melodie en Charme en
ook Tijd voor Jolijt een begrip. Aanvankelijk zocht men het in
de variétéstijl, later in cabaret en toen dat wat minder aansloeg
probeerde men het met een revue waaraan Berry Kievits, Gerard Walden, Harry Boda, de sopraan Christine Spierenburg,
dc bariton Henk Dorel, het danspaar F ra n ces en Capy en het
theaterorkest van Johnny Ombach meewerkten. Met hun fraaie
decors en kostuums trokken die in 1953 en 1954 volle zalen.
Alleen in de vastentijd onderbrak men de toernee. Die volle za
len kregen toch niet altijd wat de KRO-leiding bedoelde: Tijd
voor Jolijt bevatte enkele ’platte’ scènes die eruit moesten. Wat
die inhielden is niet aangeduid, maar de grenzen werden snel
bereikt in die tijd. Aan Ger de Roos en zijn Orkest zonder Naam
namen sommigen aanstoot; de dirigent was niet katholiek en de
benaming van zijn orkest was een affront voor Henri de Greeves
Bond zonder Naam. In 1955011 1956 was het succes dat men met
de tournees had tanende. De zalen stroomden niet meer zo mak
kelijk vol en de toernees vormden een verliespost op de begro
ting. Toch ging de kro ermee door om juist in de kleinere plaat
sen de band tussen omroep en leden te versterken.21
Het aantal radioaansluitingen, dus toestellen en distributie sa
men, liep op van anderhalf miljoen vlak na de oorlog tot het
dubbele aan het eind van dejaren vijftig. Het aantal KRO-contribuanten liep op van 165.000 in 1949, toen de papierschaarste
zich niet meer liet voelen, tot over de 500.000 in 1957. In dejaren
vijftig was de kro van Kors dc grootste omroep in Nederland.
De ’beste’ provincies waren Noord-Holland en Zuid-Holland.
Net als voor de oorlog vormde Limburg de zwakste stee. Daar
waren de vara en avro het actiefst; die omroepen benaderden
de middelbare scholen met het lokkertje dat men 'opgeleid’ kon
worden voor schoolradio-uitzendingen. Op de vraag of de KRO
daar iets aan moest doen, reageerde Kors afwijzend: ’Hier ligt
op de eerste plaats een taak voor Limburg zelf.’ Katholieken
moesten weten dat ze daaraan hun medewerking niet mochten
verlenen.22 De invoering van de FM-band in 1953 verbeterde in
die provincie, eindelijk, de ontvangst maar nog niet het le
denbestand. Wie het befaamde bisschoppelijk mandement van
1954 in verband wil brengen met de ontwikkeling van het le
denbestand van de kro, kan geen conclusies trekken maar
slechts constateren dat in die jaren de lijn zonder haperen om
hoog liep. Telkens per 1 december was het ledental: in 1953 366.000, in 1954-397-500, in 1955-438.800, in 1956-478.500
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cn in 1957- 5 19.000. Het halfmiljoenste lid werd met een feeste
lijk interview door Dick de Vree op vrijdag 29 november 1957
ingeschreven.

Orkest zonder Naam met rechts op
de achtergrond de Marketentsters
en Drie Musketiers.

Financiële situatie

Financieel ging het de kro onder Kors allesbehalve slecht. Na
tuurlijk kreeg men zijn deel uit de luistergeldenpot. Om zich
daarvan een voorstelling te maken voor 1948, dient men te we
ten dat in dat jaar anderhalf miljoen bezitters van een radioaansluiting of-toestel door een verplichte luisterbijdrage van twaalf
gulden het brutobedrag van 18 miljoen gulden bijeenbrachten.
Daarvan kreeg de ptt voor het onderhoud van de zenders 3,6
miljoen gulden, de nru 7,8 miljoen, de avro één miljoen, de
kro 960.000, de vara 912.000, de ncrv 878.000, de vpro
138.888, het ikor 43.000, de Nederlandse strijdkrachten voor
hun programma’s 200.000 en de wereldomroep 1,7 miljoen
gulden. Uit de luisterbijdragen dienden de programmakosten
en, volgens NRU-schalen, de salarissen van het personeel te wor
den betaald.
De eigen inkomsten van de kro kwamen voort uit het eigen
vermogen, uit de winsten op de gids en de advertenties daarin.
Bedroeg het vermogen bij de opheffing in 1941 ruim 1,3 mil
joen gulden, in het midden van dejaren vijftig was dit ondanks
allerlei investeringen en uitbreidingen gestegen tot ruim 7 mil
joen gulden. Een beleggingsraad onder voorzitterschap van de
Tilburgse hoogleraar Van Berkum adviseerde over aankoop en
mutaties in de beleggingsportefeuille. Op de KRO-gids werd per
abonnee drie gulden verdiend, en bij het totaalbedrag dat hier
door binnenkwam kon nog anderhalve ton aan advertentiewinst per jaar worden bijgeteld. In totaal maakte de Stichting
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c
Huldiging van het 350.000ste lid
door voorzitter Kors (januari
1953)-

Niet lang daarna (februari 1955) is
een nieuwe mijlpaal bereikt:
400.000 leden.

in 1956 werd aan de studio een
nieuwe vleugel gebouwd, links
van het hoofdgebouw. Het
gebouw met het oplopende dak is
de bekende grote studio.

Stecntjcsactic (Grcbbckcrkactie)
op 25 april 1954. In enkele van de
duizenden steentjes die verkocht
werden waren metalen fiches
meegebakken, die een prijs
vertegenwoordigden. Organisator
van de vele grote acties van de kro
was A.M. Bergers, bestuurslid van
de katholieke EHBO-organisatie, die
in contact was gekomen met de
kro door een andere vermaarde
actie, de pleistcractie.

in 1954, 1955 cn 1956 per jaar een zuivere winst van één
miljoen gulden.
Natuurlijk toonden voorzitter, penningmeester en directeur
zich bezorgd als in het bestuur de financiën aan de orde waren.
In de eerste tijd na de bevrijding kon de gids vanwege de te
krappe papiertoewijzing geen winst maken. Verder was het on
duidelijk of en zo ja hoeveel geld de omroepen van het Rijk
zouden krijgen. Dan bestond, evenals in de tijd voor 1940, de
dreiging dat de invoering van televisie de omroepen financieel
kapot zou maken. In 1951, toen het met de gids weer goed ging
— er waren 300.000 contribuanten — dreigde de fiscus een hoog
bedrag aan vennootschapsbelasting te vorderen. Tenslotte lag
er vanaf 1955 het peperdure plan voor een groot administratie
kantoor. een financiële molensteen die uiteindelijk werd afgewenteld doordat het ministerie van volkshuisvesting in 1959 de
vergunning weigerde.
Hoe rijk de kro was wisten niet eens de bestuursleden. Er wer
den zaken buiten de gepubliceerde financiële cijfers gehouden.
Kors weigerde tot in vergaderingen van het stichtingsbestuur
informatie te verschaffen. Maar dat er geld bij de KRO zat, was
niet onbekend. Vandaar dat pastoors die een kerk moesten bou
wen, particulieren die een huis wilden kopen en zelfs gemeenten
zich voor een lening tot de kro wendden. Zulke verzoeken wer
den in het dagelijks bestuur kort besproken en vaak ingewilligd.
Daarbij rees steevast de vraag of men op die wijze wel juist om
ging met geld dat contribuanten hadden gegeven voor een ka
tholieke radio-omroep.
kro

Steun aan katholiek-maatschappelijke activiteiten
Onder voorzitterschap van Kors steunde de kro op uitgebreide
schaal katholiek-maatschappelijke activiteiten: met geld en
zendtijd. Radioacties zorgden voor de fnndraising. Een onge
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hoord succes was de Steentjesactie, waarbij het erop neerkwam
dat men ’s zondags op het kerkplein loten kocht en ’s avonds
voor de radio naar de trekking kon luisteren. De opbrengst was
voor een aantal goede doelen. A.M. Bergers, de voorzitter van
de ehbo, had deze actie bedacht. Uit zijn brein ontsproot even
eens de Pepermuntjesactie voor de Zonnebloem en hij zou na
tionaal bekend worden vanwege zijn organisatie van de sus-acties. Op een bepaald moment dreigden de radioacties een pro
bleem te worden. Zij stootten de luisteraars af en de kro dreigde
de naam van bedelomroep te krijgen; bovendien mopperde een
aantal pastoors dat hun financiële problemen alleen maar ernsti
ger werden omdat de spectaculaire radioacties met het geld gin
gen strijken. De parochiële collectes werden in het kerkportaal
of op het kerkplein afgeroomd.
Voor de kro was het: wie eerst kwam eerst maalde. De minder
handige organisaties kwamen dan niet aan bod. De kro vroeg in
1953 het episcopaat een commissie te vormen die zou aan wijzen
wie in aanmerking kwam voor een deel van de opbrengst van
enkele grote radioacties. De situatie was toen dat sommige van
die 'bliksemacties’ twee miljoen gulden opbrachten. Met name
Katholiek Thuisfront had tot dan toe in een bevoorrechte positie
verkeerd en al ver boven de negen miljoen gulden in de wacht
gesleept.23 Toen die instelling te horen kreeg dat ze eens een
keer werden overgeslagen en 'andere geestelijke noden’ aan de
beurt waren, sloeg zij dadelijk een onaangenaam hoge toon aan.
Katholiek Thuisfront nam Radio Luxemburg in de arm en ver
spreidde een circulaire waarin de kro in een ongunstig daglicht
werd gesteld. De Volkskrant bracht een en ander in de openbaar
heid. De aartsbisschop-coadjutor moest eraan te pas komen om
Katholiek Thuisfront zijn actie te laten staken. Kort daarna
werd de gevraagde bisschoppelijke commissie ingesteld die
voortaan bepaalde wie een uitkering kreeg uit de sus-acties, en
hoeveel. In het voorjaar van 1958 dreigde Bergers, de succes
rijke organisator, weggekocht te worden door het Prins Bernhard Fonds, maar door toedoen van enkele notabelen bleef hij
’voor het katholieke kamp behouden’.24
De financiële positie van de kro en het besef dat de katholieke
zaak waar nodig gesteund diende te worden verklaren dat het
dagelijks bestuur regelmatig werd benaderd voor een donatie.
Voorzitter Kors voelde daarvoor steeds minder. Zelfs de krach
tige pleidooien in het dagelijks bestuur om Vinea Domini, een
vorm van katholieke actie in Friesland, te helpen wimpelde hij
af. Het eind was zoek vond hij, als de kro daaraan begon en men
moest zich goed realiseren dat het geld hard nodig was voor
nieuwbouw en voor de dure televisie.
Desondanks gebeurde er het nodige vanuit katholieke gezichts
hoek. Er mag aan herinnerd worden dat besturen van katholieke
organisaties vonden dat ze de taak hadden de samenleving te
beïnvloeden. In die tijd van spanning tussen een enthousiast
open katholicisme en een meer formeel en bezorgd pastoraal
standpunt gold voor beide richtingen dat radio als een kostbaar
en effectief instrument voor apostolaat werd beschouwd. En
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Alcx van Waycnbcrg tijdens de
Zonnebloem-uitzending op
17.12.1953.

ƒ i. 6oo. ooo,- in papier- en
muntgeld, de opbrengst van de
derde sus-actie, wordt
overhandigd aan
vertegenwoordigers van de
daarvoor in aanmerking komende
instellingen door organisator A. M.
Bergers (rechts).

Uizendingen tyw 1947
> In J-Jellcmd •>! onl. e*r>
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r
Zonnebloem-rcdactie. V. 1.n.r.:
mevr. Van Lingcn (secretaresse),
Alex van Wayenburg en Wim
Quint.
Bij de sus-acties (Sla Uw Slag)
werden niet alleen — zoals op de
foto te zien — wasmachines en
auto’s als prijs ter beschikking
gesteld. Tijdens 5 uitzendingen
werden evenveel trekkingen
verricht met als hoofdprijs een
huis. Hoewel de geldinzamelings
acties in die tijd typische
radio-happenings waren,
besteedde ook de televisie aandacht
aan dit fenomeen.

gold evenzeer dat een katholieke organisatie het door haar ver
gaarde geld produktief diende te maken voor de katholieke
zaak. Althans, zo ging het in die jaren. Twee opmerkelijke
steunverleningen mogen naast allerlei kleinere projecten met
name genoemd worden.

Radio Chilena
In de zomer van 1953 bereikte de kro van de Chileense kardinaal
en van de voorzitter van de Katholieke Actie in dat land - een
bisschop — het verzoek om financiële steun voor een radiozender
in Chili, die tegenwicht moest bieden aan de activiteiten van een
protestantse zender op de toppen van het Andesgebergte. De
Chileense katholieken wilden een zender kopen en dan ’goede’
programma’s bieden aan de eenvoudige bevolking, die analfa
beet was en dus sterk beïnvloed kon worden door de radio. Wat
de Chilenen uit hun toestel te horen kregen waren 'verkeerde’
denkbeelden en vooral immorele hoorspelen. Eigenlijk hadden
de Chilenen het liefst dat directeur Speet voor een halfjaar naar
Santiago zou overkomen om de zaak op poten te zetten. Eerst en
vooral was evenwel de lieve som van 400.000 gulden nodig, als
het kon bij wijze van gift maar anders als rentevrije lening. De
eerste reactie van het dagelijks bestuur was gereserveerd.23 Wat
vond dr. Kasteel, de katholieke Nederlandse ambassadeur in
Chili, van het project? Het eerste contact dat de kro met de
Chileen Daniël Sotta had gehad, was immers onbevredigend
geweest omdat de onderneming uiterst vaag en vooral onzake
lijk leek te zijn opgezet. Kasteel adviseerde positief. Toen bo
vendien verzekerd werd dat de Chileense katholieken de helft
van het benodigde bedrag voor hun rekening namen, gaf het
stichtingsbestuur in de vergadering van 22 september 1953 zijn
fiat aan het voorstel: een lening van 200.000 gulden, de eerste
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jaren rentevrij. Ondervoorzitter Kampschöer wees op de ideële
aspecten. De kro deed goed werk in een gebied waar de protes
tanten actief waren en de bevolking aan morele gevaren was
blootgesteld. De bestuursleden namen het risico dat ze het geld
nooit meer zouden terugzien. Ze wisten dat het inderdaad ideële
en bepaald geen zakelijke overwegingen waren. Pater Pauwels
en mevrouw Van Nispen stemden overigens tegen; zij bleven
het project te onduidelijk vinden. In de jaren erna werd regel
matig geïnformeerd hoe Radio Chilena het maakte en toen zo
waar eind 1955 een renteovermaking werd aangekondigd,
drong Kors erop aan dit vooral mee te delen in de eerstvolgende
vergadering van het stichtingsbestuur.26
De ki p

Betekende de twee ton voor Chili een blinde gooi naar een apos
tolisch doel, de discrete financiële steun aan de kvp spoort met
het beleid om door een sterk en georganiseerd katholicisme in
de Nederlandse samenleving de toon te zetten. Hoewel de
Kvp-fractie in 1954 het omroepbestel niet kritiekloos aan de boe
zem koesterde en Romme tot schrik van de kro en de andere
omroepen artikelen schreef ten gunste van een algemeen pro
gramma op de tv,2 besloot het dagelijks bestuur van de kro
toch de financieel in nood verkerende kvp met een geheime gift
te steunen. De partijkas bevatte niet meer dan tachtigduizend
gulden, terwijl de pvda - naar men meende te weten - over een
miljoen beschikte. Hoog was de schenking niet waartoe men op
18 oktober 1954 besloot: driejaar achtereen drieduizend gulden.
Daarbij bleef het echter niet. Na gesprekken van Kors met
Romme en met de nieuwe partijvoorzitter Van Doorn stak het
actieve bestuurslid Peters, die deel uitmaakte van de KVP-top, in
april 1955 tijdens de rondvraag van het algemeen bestuur een
indringend betoog af over het bedreigde omroepbestel, dat on
der zwaar politiek vuur van links lag. Hij waarschuwde: ’Op het
ogenblik is de kvp gewikkeld in een strijd op leven en dood met
de Partij van de Arbeid. Het volgend jaar zal de katholieke kie
zer hebben uit te maken of het katholieke volk na het verschij
nen van het Mandement verdeeld zal blijven, ja dan neen.’ Pe
ters herinnerde eraan dat de pvda grote kapitalen in haar propa
ganda stak en dat sinds het mandement de KRO zijn afstandelijke
houding ten opzichte van de politiek niet langer kon volhouden.
Evenmin mocht worden vergeten dat de kro eigenlijk afhanke
lijk was van het vigerend bestel, dat door de kvp uiteindelijk
werd verdedigd. De grote meerderheid van het KRO-bestuur
volgde deze redenering. Het besluit viel dat de reeds gegeven
bijdrage aan het Kvp-verkiezingsfonds zou worden verhoogd
tot 100.000 gulden. De post werd geboekt onder titel van 'soci
ale doeleinden’; het geld werd in contanten overhandigd tegen
kwitantie.28 Eind 1958 kwam de toenmalige partijvoorzitter
Van Doorn nog eens aankloppen. Hij had opnieuw geld nodig
voor het verkiezingsfonds en vroeg bovendien het adressenma
teriaal van de kro voor een grootscheepse ledenwerving. Dat
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Directeur P. A.M. Speet achter zijn
bureau in één van de villa’s rond de
KRO-studio (29.9.1950).

laatste werd de kvp geweigerd. Wel besloot het KRO-bestuur tot
’cen financiering tot een bedrag gelijk aan het vorige’.29

Strubbelingen en samenwerking met de kvp

H. van Doorn, voorzitter van de
kvp (links), met naast hem G. de
Vos, wethouder van Rotterdam.

De kro en de kvp vonden in het midden van de ja ren vijftig dat
ze op elkaar waren aangewezen. Dc kro ging het goed terwijl dc
kvp in de problemen zat. Wel was de dissident Weker terugge
keerd in het oude nest, wel had de kvp bij de eerste verkiezingen
na het mandement van 1954 zetels gewonnen, maar de PVDA was
nog meer vooruitgegaan en die partij was nu de grootste. De
kvp moest de pvda voor laten gaan. Gelukkig bleef de kro gro
ter dan de vara. Alfrink en Kors vonden de situatie al met al
zorgelijk. Vanuit het besef dat de kvp en de kro elkaar nodig
hadden in het gevecht om de Nederlandse samenleving naar ka
tholieke maatstaven in te richten, ging de kro de kvp nu veel
bewuster steun geven. Had de Tweede-Kamerfractie van de
kvp, op Teulings na, bij herhaling laten merken dat ze in de
eerstejaren na de oorlog omtrent het omroepbestel niet dezelfde
ideeën had als de kro, van zijn kant had Kors geschermd met de
afspraak met de minister dat de omroepen niet aan politiek zou
den doen. De vara had zich van die afspraak minder aangetrok
ken en daarom was het verklaarbaar dat de kvp klaagde over
gebrek aan steun. Dat had zich afgespeeld in 1952 en 1953. In
derdaad haperde er iets. De kvp, en dan vooral Romme, wilde
de omroepen op publiekrechtelijke leest schoeien. Kors niet.
Het episcopaat had zich nooit willen uitspreken pro of contra
een publiekrechtelijke organisatie.3"
In de gelederen van de kvp begreep men de afstandelijkheid van
de kro niet. Tijdens de vergadering van de partijraad in januari
1953 had een Kvp-er uit de kring Dordrecht geklaagd dat de radiopropaganda onvoldoende was en betoogd dat de KRO ge
vraagd moest worden meer zendtijd ter beschikking te stellen.
Het partijbestuur deed in eerste instantie net alsof dc kro wel
was benaderd maar niets van zich liet horen, waarop iemand
zich opgewonden afvroeg hoe het toch mogelijk was dat het
partijbestuur met dc pet in dc hand bij de kro om zendtijd moest
bedelen. Hij kreeg de zaal mee met zijn klacht: ’Als men nagaat
wat de kro aan onze staatkundige organisatie heeft te danken,
als men nagaat wat er in dit opzicht bij onze tegenvoeter de vara
gebeurt, hoe de gewone man luistert naar het praatje van Vos
kuil, naar Evert Vermeer, dan doet deze negatieve houding van
het KRO-bestuur mij toch wel erg veel verdriet.’ Dat was goed
voor een flink applaus, waarna voorzitter Andriessen op de rem
moest trappen en bekende dat er al een afspraak gemaakt was en
dat dc kro niet van een negatieve houding beticht mocht wor
den. Dat was waar, want Kors had reeds na een vorige partijraad
aan Andriessen geschreven dat de kro voor elke bespreking
openstond en nog nooit een beroep van de kvp had afgewezen.
Sterker nog: de kvp had Kors’ brief niet eens beantwoord.31
Op 18 februari 1953 bespraken de voorzitter en secretaris van de
kvp, Andriessen en Albering, de situatie met het dagelijks be194

stuur van de kro, dat zich voor die gelegenheid liet assisteren
door Speet. Rammelt en De Waart. Het gesprek verliep niet
goed en ontaardde in regelrecht gekibbel. Andriessen ging er
mee akkoord, hoewel niet van harte, dat Tculings toch weer de
vertegenwoordiger van de kvp in het KRO-bestuur zou worden.
Het KRo-bestuur zegde nauwere samenwerking toe aan de kvp,
al wees het met grote stelligheid het verwijt van de partijraad
van de hand dat KVP-sprckers nauwelijks of geen toegang tot de
microfoon konden krijgen.32
De Kvp-delegatie bracht een ’zeer vertrouwelijk’ verslag uit,
waarbij Albering opmerkte dat met name Rammelt weinig en
thousiasme had getoond 'om de politiek vooruit te brengen’. De
moeilijkheid was dat de kvp het als een vorm van stille tegen
werking beschouwde dat de kro de programma’s zes weken
van tevoren wilde kennen. Met name Middelhuis onderstreepte
dat; hij had dezelfde ervaring met zijn KAB.33 De kvp herhaalde
per brief nog eens haar bezwaar dat de eis om zes weken van
tevoren het programma in hoofdlijnen door te geven een slag
vaardige politieke reactie op een tegenstander onmogelijk
maakte.
Van zijn kant had de kro het idee dat men de kvp tegemoet was
gekomen. Pater Pauwels was het met die toenadering niet ge
heel eens en probeerde mondeling en schriftelijk in het KRO-bestuur ruimte te scheppen voor katholieken in andere politieke
partijen waarvan het lidmaatschap door het episcopaat niet ver
boden was. Tegenover Pauwels’ stelling dat de kro zich met een
politiek ideaal, niet met een politieke organisatie moest bezig
houden, voerden Kors, Bouwman en Diepenbrock aan dat in
Nederland cén machtige katholieke partij nodig was en dat de
kro dus voor de kvp propaganda moest maken.34 De kro ging
zijn best doen voor de kvp, maar de omroepmedewerkers erger
den zich vaak over het dilettantisme en de nonchalance waarmee
KVP-ers zich op radio-uitzendingen voorbereidden.

Bezwaren van Rammelt tegen uitzendingen van de

ki 'p

Program machef Rammelt was een verklaard tegenstander van
lange politieke vertogen voor de radio en genoot bij de partijtop
van de kvp geen grote populariteit. Toch was hij het die De
Opmars, het partijblad, bediende met een artikel waarin stond
dat de kvp voorwaarde was voor het bestaan van de KRO. Hij
leverde een klassieke beschouwing die erop neerkwam dat de
Doorbraak-gedachte een eigen omroep ónmogelijk maakte en
dat daarom een ’eenheids-TV-omroep’ voorkomen diende te
worden. Na de kamerdebatten in het voorjaar van 1955 gaf
Rammelt opnieuw uiting aan de lotsverbondenheid van kro en
kvp: ’Ons katholieke volksdeel kan zich de gelukkige eigenaar
noemen van nog zoveel belangrijke instellingen, als er geen
krachtige partij is, die als één man achter deze instellingen staat,
zullen zij niet behouden blijven.’ Rammelt prees de KVP-fractie
en haar woordvoerder Peters om hun opstelling: ’Het ging hier
wellicht meer om te behouden dan te verwerven. Het ging om
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Politieke discussie. Links dr.
L.H.A. Albering, rechts prof.dr.
JosJ. Gielen (september 1962).
de plaats van de katholieken in de aether... Zonder onze kvp
zouden het initiatief van Perquin zaliger en de behoudpolitiek
van prof. Kors weinig of geen effect hebben gehad. Een bewijs
te meer voor het nauwelijks te overschatten belang van onze
eigen partij.’33
Meer gelegenheid om voor de microfoon te komen kreeg de kvp
wel, maar dezelfde Rammelt raakte zijn bezwaren over de wijze
waarop de kvp met de zendtijd omsprong niet kwijt. Met de
korte praatjes op de zaterdagavond van Peters (U bent toch ook
van de Partij?) en met de rubriek van Bernard Verhoeven (De
Kmpperbol voor Politieke Voetgangers) ging het enkele jaren
goed, hoewel Peters nijdig reageerde toen hij ondanks zijn erva
ring op een gegeven moment het verzoek kreeg zich aan een
proefopname te onderwerpen.
Peters wist als bestuurslid van de kro dat Kors en Rammelt in de
tweede helft van dejaren vijftig in hun hart geen uitbreiding van
de zendtijd voor de kvp wensten. Rammelt hinderde het dat bij
de kvp 'alles in de breedte, niets in de diepte’ ging. Versterking
van de kwaliteit was er niet bij. Als de kvp vanwege een actuali
teit de kro nodig had, waarschuwde ze meestal veel te laat. Op
uitnodiging van Rammelt kwamen Albering en S.B. Gras in
september en oktober 1955 ’de politieke oriëntatie van het
KRO-programma’ nog eens bespreken. Ook dat gesprek was
weinig vruchtbaar, al wees de chef van de radioprogramma’s op
het niet geringe aantal van achttien programmamedewerkers
buiten KVP-rubrieken om die allen aandacht aan de kvp gaven.
Als voorbeelden noemde Rammelt dat pater Loop over gezin en
wederopbouw sprak en dat Jan de Cler gevraagd was de kvp te
noemen in 'grapjes die ook ironisch mogen zijn’.36
Toen de vvd in 1956 aan de minister zendtijd vroeg, liet de kro
de kvp een zelfde verzoek indienen. Op die manier hoefde de
kro zich niet te vereenzelvigen met de kvp, want een situatie als
bij de vara wenste Kors niet. Alleen bleef het Kors en Rammelt
een doorn in het oog dat de kvp geen attractieve spreker kon
leveren van het niveau van Voskuil bij de vara. Vanjos van
Schaveren wilde Rammelt al in 1956 af, maar het zou tot juni
1958 duren eer het zover was.
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Radioforums van de kvp

Met de politieke forums — veertiendaagse uitzendingen die wer
den opgenomen in telkens andere afdelingen van de kvp - ging
het evenmin goed. Het forum was meestal samengesteld uit
mej. mr.J. de Vink, dr. Albering,J. Mertens en T. van Ruiten,
onder toevoeging van een regionaal of plaatselijk bekende
Kvp-politicus. De uitnodiging aan de plaatselijke grootheid, de
organisatie van de bijeenkomst en de voorbereiding van de vra
gen die ter sprake dienden te komen, lieten vaak zeer te wensen
over. De kro ergerde zich aan de slordigheid van de kvp. Was
het geen flater dat men de nru met groot materiaal voor geluidsversterking naar het verre Heerlen had gedirigeerd? De be
langstelling voor een Statenkring op 6 februari 1958 aldaar was
zo gering dat er in het geheel geen geluidsversterking nodig
was. Bovendien bleken er geen vragen te zijn voorbereid, zodat
voor de radio-uitzending materiaal van vroegere uitzendingen
moest worden gemonteerd.37
De politieke programma’s op radio en tv worden beter

Televisieregisseur Jan Castelijns.

In het voorjaar van 1958 gooide men het over een andere boeg.
Wouter Perquin, van het partijbureau van de kvp, en Jan Caste
lijns, het hoofd van de KRO-tv, ontwikkelden een plan voor een
reeks televisiegesprekken met KVP-ministers en staatssecretaris
sen. Daaruit werd de rubriek Gastenboek geboren, die in 1958
en 1959 succesrijk was. De hoofdredacteur van De Gelderlander,
Louis Frequin, was de gespreksleider in die maandelijkse uit
zendingen. Hij deed dat vriendelijk en rustig, hoewel critici hem
verweten bewindslieden zomaar in de rede te vallen en hen niet
te laten uitspreken. De kvp was enthousiast over deze mogelijk
heid om haar coryfeeën op de beeldbuis te presenteren. In de
eerste uitzending werden tijdens het gesprek van Frequin met
minister Witte spotprenten en karikaturen vertoond die de kvp
op verzoek van de kro had geleverd, maar dat leverde prompt
verzoeken om bronvermelding en honoraria-eisen van de teke
naars op. Frequin werkte in zijn uitzendingen alle katholieke
bewindslieden af, alsmede de voorzitter van de kvp. Met name
de gesprekken met Marga Klompé en met Luns leidden tot
boeiende uitzendingen. In februari 1960 stapte Castelijns af van
de excellenties om voortaan de aandacht te richten op actuele
gebeurtenissen.
Intussen verbeterde ook de kwaliteit van de radio-uitzendingen
van en voor de kvp. Het politiek forum verdween en werd ver
vangen door de rubriek Kaarten op Tafel, waarbij Cor Kleisterlee en H. Velu de beste spelers waren. Het voornaamste evenwel
was dat de contacten tussen het partijbureau en de kro voortaan
door anderen werden verzorgd: Wouter Perquin in plaats van
Albering en Gras aan de kant van de kvp en aan de Hilversumse
zijde Castelijns en vooral L. Povel in plaats van Rammelt. De
samenwerking verliep nu beter. Pas in het midden van dejaren
zestig zou daarin verandering komen.
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10. De radioprogramma’s
in dejaren veertig en vijftig

Voorbereidingen in hel najaar van 1945
In dc verwachting dat de KRO binnenkort met eigen program
ma’s in de ether zou komen, stelde Speet in oktober en novem
ber 1945 zijn gedachten op schrift.1 Drie schetsen laten zien wat
Speet en Kors belangrijk achtten. Speet onderscheidde acht ru
brieken. De rubriek Religieuze Uitzendingen omvatte een Dag
begin met muzikale omlijsting, de Morgenwijding, het Gods
dienstig Halfuurtje en het Ziekenhalfuurtje. Pastoor Willenborg
zou voor het ziekenuurtje benaderd kunnen wöYden en prof.
Herman Fortmann voor het godsdienstonderricht. Henri de
Greeve hoorde uiteraard bij het Lichtbaken en Kors zelf zou de
Epiloog verzorgen. Een aparte categorie vormden de Mis- en
Lofuitzendingen. Een derde rubriek heette Kunst, Litteratuur,
Declamatie, waarin Van Domburg de film voor zijn rekening
kon nemen en waarbij voor de literatuur werd gedacht aan de
toenmalige docent aan de Katholieke Leergangen in Tilburg,
L.C. Michcls, alsmede aan de Hilversumse leraar Piet Oomes,
een goede bekende van Anton van Duinkerken. Behalve film
en boekbesprekingen pasten in deze rubriek ook beoordelingen
van muziekwerken en declamatie door dichters uit eigen werk.
Als vierde rubriek waren er de Lezingen of Causerieën. Dat
konden op zichzelf staande lezingen zijn, cycli in het kader van
de katholieke volksuniversiteit, voorts vaste rubrieken voor
land- en tuinbouw, katholieke arbeiders, missie en sport, of
voordrachten te verzorgen door de katholieke sociale organisa
ties. Dan volgde een rubriek waarin de programma’s voor de
vrouw, voor de ’rijperejeugd’ en het kinderuurtje waren onder
gebracht. Nieuwe deskundigen zoals Cis Heyster, mej. mr.dr.
J. de Vink uit Utrecht en dc Nijmeegse psychologen Rutten en
Chorus zouden voor advies en misschien ook wel als spreekster
of spreker worden benaderd. Voor de Luisterspelen was A.
(Toon) Rammelt aangetrokken, die per medio 1945 tevens op
trad als programmachef. In de rubriek Luisterspelen waren te
vens dc reportages en interviews alsmede dc actualiteiten onder
gebracht, waarbij gedacht werd aan katholieke manifestaties en
uitzendingen overgenomen uit het buitenland. Voor de repor
tages kon Léon Povel in dienst treden en voor het ’wcrcldgebeu-
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ren' werd gerekend op Paul de Waart, die op dat moment nog
aan Radio Herrijzend Nederland was verbonden. Tenslotte was
een rubriek Muziek gepland, waarin uitdrukkelijk de kerkmu
ziek was opgenomen. Vergeleken met vóór de oorlog was niet
veel verandering in deze opzet te ontdekken. Dat de amuse
mentssector niet eens vermelding kreeg, houdt verband met de
verwachting dat die in het algemene programma aan de orde
zou komen.

Hef nieuwe begin

Wam Heskcs als ’De gewone man’.

Jan de Cler (links) en Alexandcr
Pola (rechts) in de regiekamer bij
de opname van Negen heit de
Klok. Deze twee waren de
gangmakers van het befaamde
zaterdagavondprogramma.

Toen in 1946 bleek dat de kro aanzienlijk meer zendtijd kreeg
dan waarop was gerekend, vulde Rammelt het schema van na
jaar 1940 aan en verbeterde het wezenlijk. Eerst en vooral op het
gebied waarop hij zijn sporen had verdiend: de hoorspelen. Hij
wilde levendige klankbeelden maken en bracht een scheiding
aan tussen de auteur van een tekst en degene die voor de voor
dracht zorgde. Voor de oorlog werd een radiopraatje door een
en dezelfde persoon geschreven en uitgesproken. In 1946 was
het programma De Zonnewijzer de vrucht van samenwerking
tussen auteur, regisseur, muziekmedewerker, regeltechnicus,
opnametechnicus en acteurs. De eisen waren hoger. Ook het
nieuwe fenomeen de radiostrip was een produkt van auteur en
spreker; Jan Dcrks en Wam Heskes tekenden samen voor ’De
gewone man’. Behalve dat hij streefde naar professionalisering
beijverde Rammelt zich ervoor dat de hoorspelen een grotere
natuurlijkheid in voordracht en presentatie kregen. Nieuw was
verder dat de kro opdrachten verleende voor het schrijven van
hoorspelen en klankbeelden met bijpassende muziek, en van radio-muziekspelen. De kro zocht het ook in het lichtere genre.
In 1946 werd Herbert Perquin hoofd van de afdeling amuse
ment. Deze had toen reeds grote faam als prominent avantgardist op radiogebied. Hij probeerde radiosprookjes voor volwas
senen te brengen en bedacht na de mislukking van Pa Pinkelman
als radioheld de populaire reeks Buffalo Bill, de Held der Prai
riën, bedoeld als humoristisch vervolgverhaal en gevat in een
weloverwogen omlijsting van speciaal gecomponeerde muziek
en zang. Wanneer Buffalo Bill een paar weken wegbleef, re
gende het brieven bij de kro. Ontspanning ’op peil’ leverde
eveneens het zaterdagavondprogramma Negen heit de Klok,
waarbij zeer veel aandacht aan de klankregie werd besteed.
Grammofoonplaten uit de niet-Aslanden waren er in 1946 nog
weinig. Om buitenlandse solisten voor de microfoon te krijgen
ontbraken de deviezen en een geplande uitvoering van Carmen
door de Franse Opera was een compleet avontuur. Allerlei im
provisatie van deviezenbureaus en consuls kwam eraan te pas,
maar op de zaterdag voorafgaand aan de uitzending wist toch
niemand in Hilversum of de Franse artiesten in Nederland wa
ren. De stationschef in Roosendaal had bij aankomst van de
D-trein uit Parijs vergeefs omgeroepen dat men zich moest mel
den. Gelukkig arriveerden de dames en heren enkele uren later
in Hilversum.
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Het is niet verwonderlijk dat de KRO moeite had om geschikte
ontspanningsmuziek te brengen. Ensembles van de vrije markt
waren te duur of niet bereid te komen of ongeschikt vanwege
hun cabcrettcksten, hot jazz en swing. De kro moest het van
schnabbelaars hebben: musici van een orkest die op deze manier
iets erbij deden om hun lage salaris te verhogen. Eenmaal kon
men het Vaudeville-orkest en Metropole-orkcst krijgen, maar
op het bericht daarvan werd de kro in de pers nagehouden dat
het laatste ensemble voor een communistische vergadering was
opgetreden. Wel kon men het Groot Amusementsorkest van
Klaas van Beek (26 musici en één zangeres) en Alle Negen van
Ger de Roos laten optreden. Omdat de Stichting Radio Neder
land in den Overgangstijd verbood die orkesten in vaste dienst
te nemen, moest de kro hen per uitzending betalen, wat erg
onvoordelig uitkwam.2
Het patroon voor de eerstvolgende ja ren was in 1946 bepaald.
De programmastatistieken laten zien dat het grootste deel van
de zendtijd - toch - ging naar de amusementsmuziek (20%),
klassieke muziek (15%) en naar godsdienstige programma’s
(13%). Degenen die het programma verregaand bepaalden wa
ren Toon Rammelt, de benedictijnenpater Brockbernd voor de
godsdienstige uitzendingen, Louis Lutz voor de literaire afde
ling, Herbert Perquin en later Jan de Cler voor de afdeling amu
sement en Wim Quint voor de jeugduitzendingen.

Godsdienstige uitzendingen

Met betrekking tot de godsdienstige programma’s in de periode-Kors valt de continuïteit met de ja ren dertig op. In deze sec
tor dreigden overdaad en verstarring. Het aantal misuitzendin
gen werd verdubbeld: eenmaal per week tegen voor de oorlog
eenmaal per veertien dagen. Speciale feestdagen kwamen daar
nog bij, zodat in 1949 niet minder dan 64 hoogmissen en vanaf
1957 gemiddeld 75 hoogmissen per jaar beluisterd konden wor
den. De helft tot twee derde deel betrof Gregoriaanse missen en
de meeste andere waren meerstemmige muziekmissen. Enkele
uitvoeringen betroffen missen volgens de eigen graduale van
een bepaalde kloosterorde en bij uitzondering kon een bijzon
dere requiemmis of een mis volgens de Slavisch-Byzantijnse ri
tus worden gehoord. Eenmaal zond men zelfs een ’negermis
met begeleiding van tam-tam’ uit...
Kritiek op de misuitzendingen en de Gregoriaanse muziek

De luisteraar kreeg na een korte inleiding op de zondagmorgen
uit zijn toestel de liturgische gezangen, hoorde als hij goed op
lette het belletje van de misdienaar, en volgde de preek. Er was
geen toelichting, hoewel vaak werd aangedrongen op een ver
slag van wat er gebeurde. De koren dienden gekeurd te worden
door de Grcgoriusvereniging, maar dat gebeurde slechts zelden.
Of de predikant goed was, moest maar worden afgewacht.
Van enige verlevendiging, laat staan van vernieuwing in de ra-
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Veertigduizend inzendingen
kwamen binnen op een prijsvraag
van Negen heit de Klok in 1950.
Jan de Cler en Alexander Pola
controleren de inzendingen.

De Schola Cantorum voor de
uitzending van De Schoonheid van
het Gregoriaans. Bij de microfoon
dom. B. Brockbernd osb.

Aalmoezenier]. B. van Croonenburg

diomissen was tot 1960 niets te bemerken. Het KRO-bestuur
nam wel kennis van kritiek, bijvoorbeeld toen een aantal pries
ters uit Amsterdam en Alkmaar in 1956 klaagde over de Grego
riaanse missen en de vaak bedroevend slechte preken. Deze fei
ten werden door het bestuur met ontkend, maar men stuitte op
de onwil van het hoofd van de afdeling godsdienstige uitzendin
gen, pater Brockbernd, om echt iets te veranderen. Zelfs van
volkszang tijdens een mis moest hij niets hebben. Het bestuur
legde zich daarbij neer en in het jaarverslag heette het dan: 'Meer
misschien nog dan bij andere uitzendingen moet in Godsdien
stige Uitzendingen van de KRO een juist evenwicht gezocht
worden tussen behouden en vernieuwen.’ Géén experimenten
dus, want dat suggereerde dat het experiment voor algemeen
gebruik geoorloofd was. 3
Al vanaf 1948 zette het bestuur op gezette tijden vraagtekens bij
programma’s als De Schoonheid van het Gregoriaans en de we
kelijkse vespers, de vaste namiddaggezangen die in kloosters en
seminaries gezamenlijk werden uitgevoerd. Die uitzending van
de vespers - in het Latijn - kon de aandacht onmogelijk vast
houden van de weinigen die niet hadden afgestemd op de avro
met haar sportrubriek en voetbaluitslagen. Ook voorzitter Kors
was het daarmee eens, maar hij vond het nog erger als de vespers
door een spreker werden vervangen: de radio had toch al te veel
sprekers. Toen er voor de zoveelste maal kritiek was op De
Schoonheid van het Gregoriaans en Brockbernd het opnieuw
vertikte op die kritiek — van de zijde van Hoegcns Instituut tot
Voorlichting in de Zielzorg — in te gaan, stelde een bestuurslid
aan de voorzitter de vraag wat die er zelf van vond. Kors ant
woordde: ’Geen al te beste uitzending. Er wordt teveel gepraat
en de uitzendingen zijn niet altijd voldoende voorbereid.’4 Maar
Kors noch Speet hadden vat op Brockbernd, die de KRO-top
bleef verdenken van sympathieën voor pater Dito. Overigens
mag men niet vergeten dat Brockbernd jaar najaar spectaculair
succes had met zijn pinksteruitzending Veni Creator: een schakelprogramma vanuit tal van kathedralen in het buitenland.
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G c i waardeerde sp rekers
Buiten de sfeer van het Gregoriaans was er wel veel dat gewaar
deerd werd. Een reeks van sprekers had iets te zeggen en vond
gehoor. Aalmoezenier L. AM. Goossens sprak voor de dienst
plichtigen in Van Man tot Man. Zijn opvolger was J.B. van
Croonenburg met de rubriek Op de Korrel, in 1949 omgedoopt
tot Katholiek Thuisfront Overal. De montfortaanjean Eyckeler
genoot jarenlang brede populariteit vanwege zijn bijbelse ver
halen in Uit het Boek der Boeken. De lijdensmeditaties werden,
net als voor de oorlog, uitgezonden op de dinsdagavonden in de
vasten. Van diverse kanten kwam het verzoek die te verzetten
naar de vrijdagavonden, omdat velen op de Bonte Dinsdagavondtrein van de avro afstemden. Bekende predikanten wer
den voor de lijdensmeditaties uitgenodigd, zoals de franciscaan
Gilbertus Lohuis (1946), Borromaeus de Greeve (1947), de re
demptorist G.L. Mathot (1948), de augustijn Eusebius Peters
(I949)- Henri de Greeve verzorgde weer het Lichtbaken. Later
volgde pater Loop hem op, maar toen werden het succes en de
populariteit van dit programma langzaam minder.
Vernieuwing ging uit van een aantal sprekers die in dejaren
vijftig regelmatig werden uitgenodigd door de programmaleiding in overleg met pater Brockbernd. Pater Simonjelsma msc,
verbonden aan het Una Sancta-werk, startte in april 1949 een
cursus godsdienstonderwijs op de zaterdagavond onder de titel
Wij luiden de Zondag in. Zijn spreekbeurten en later eveneens
die van pater Piet Wesseling met Dit is Leven waren vooral voor
jongeren een verademing. Jelsma en Wesseling hanteerden een
aansprckehjke taal en golden als gidsen om in de wereld, dus
niet alleen binnen de kerkmuren, als christen te durven leven.
A.F. Weijers van het groot seminarie Haaren werd eveneens
gewaardeerd, maar in beperkter kring. Bij degenen die op het
vlak van geloofsbeleving iets te zeggen hadden en naar wie ook
jongeren luisterden, kunnen nog gevoegd worden Herman
Fortmann met zijn causerieën Actuele Gcloofsproblemen, Van
Doornik en Diepenbrock. Met deze sprekers en met program
ma’s als Wij luiden de Zondag in met het befaamde Ave Verum,
met rubrieken als De Zonnebloem, Als de Ziele luistert, met
klankbeelden als Gij zult het Aanschijn der Aarde vernieuwen,
bracht de kro goede en geïnspireerde uitzendingen. De luiste
raars waardeerden die.
De nuchtere Kors wimpelde in de meer emotionele sfeer een
pater af die met een Rozenkransactie voor de radio wilde ko
men. Hij was daar tegen en meldde dat ook de kardinaal het
beter achtte niet te veel devoties voor de microfoon te brengen.
Het bestuur vond het echter wel een goed idee van de KRO-gids
om een rozenkrans als cadeau te geven voor het aanbrengen van
een nieuwe abonnee voor de KRO-gids.3 De emotionaliteit werd
niet geschuwd en het 'martelaarschap’ van kardinaal J. Mindszenty in de dramatische herfst van 1956 werd breed uitgeme
ten. Op 1 november werd met veel publiciteit een telefoonge
sprek uitgezonden, dat de avond tevoren met Mindszenty was

203

Simonjelsma tijdens een van de
pleinpreken die hij in dejaren
vijftig op het Plein in Den Haag
hield.

Dr. N. van Doornik msc

gevoerd. En op zondag 4 november, 'de zondag van het ver
raad’, bracht de kro een aangepast programma, telkens onder
broken door gebed en schriftlezing. Uit het boek Daniël las men
de verhalen over het standbeeld van Nebukadnezar en de drie
jongelingen die in de vurige oven werden gegooid. De kro or
ganiseerde nachtmissen en stille tochten in dc nacht van zondag
op maandag, zond op 10 november dc toespraak van paus Pius
xii over de gebeurtenissen in Hongarije uit en organiseerde op
16 november in het Jaarbeursgebouw in Utrecht een pontificale
hoogmis, waarbij een eerste groep Hongaarse vluchtelingen
aanwezig was. Dc kro heeft met deze uitzendingen en met dc
toonzetting ervan de gevoelens van de Nederlandse katholieken
vrij nauwkeurig weergegeven.
Kritiek op de rubrieken van pater Brockbcrnd

Dom. 13. Brockbcrnd osb

Kors moest het nog juist meemaken dat de kritiek op de gods
dienstige uitzendingen volop losbarstte. De Bazuin publiceerde
op 28 juni 1958 een gepeperd stuk, dat op 24 januari 1959 her
drukt werd speciaal ter attentie van de nieuwe voorzitter van de
kro, pater Van Waesberge. Die kritiek van 1958 en 1959 is een
aardig middel om aan de vooravond van het tweede Vaticaans
concilie de traditionele en vernieuwende stromingen binnen de
rk kerk te onderscheiden. De schrijver van het Bazwin-artikel
was eenzijdig in zijn kritiek en vond de kro zelfgenoegzaam. Dc
omroep zou niet letten op de luisteraars en besteedde te weinig
zorg aan de hoogmissen. Wat was verder de bedoeling van de
vesperuitzendingen, die zonder toelichting tenminste voor le
ken ongenietbaar moesten zijn? In het bijzonder moest pater
Brockbcrnd het ontgelden, omdat hij fantasieloos voortsukkclde. De routine waarmee hij nu al bijna dertien jaar gebedsfor
mulieren voor het morgengebed gebruikte en al te vaak een vol
slagen onbekende heilige van de liturgische kalender erbij
haalde, zonder dat er één persoonlijk woord aan te pas kwam,
hing menigeen de keel uit. Dit was sleur, onpersoonlijk en niet
actueel. Behalve De Bazuin signaleerden ook verschillende
briefschrijvers dat.6 De draak werd gestoken met de elke mor
gen weerkerende bede Reinig onze Nieren: dat deed wat onge
makkelijk aan. Iemand anders schreef: ’ln onze gebedsnood,
verlos ons, bidden wij U, van ons zogeheten geestelijk voedsel:
het eeuwige griesmeel van de morgenwijding. De liturgistische
praat waartegen zelfs de beminnelijke Fortmann in dux zich
keerde, maar die blijft voortmeieren dag in dag uit, jaar in jaar
uit. O, het is bij de tamme beesten af, maar nog in staat om ons
wild te maken. Zoals gistermorgen: 'Luisteraars, als wij - des
morgens — ons op straat begeven — dan zien wij daar - lichtrecla
mes met velenamen. Dubbelenamen vaak. Wij bekommeren er
ons misschien niet om hoe deze dubbele namen zijn ontstaan.
Nu, dat kan de reclame waarschijnlijk ook niets schelen. Maar,
vragen wij ons wel eens af- waarom - zoals vandaag - de namen
van Hadnanus en Sebastianus in de liturgie bij elkaar zijn geko
men?’
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Analyse nan programmachef Rammelt
De losgebarsten kritiek viel samen met het vertrek van Kors als
voorzitter, zodat zijn opvolger deze erfenis in het bestuur
bracht. In het voorjaar van 1959 boog men zich over het pro
bleem. Programmachef Rammelt gaf in de vergadering van het
dagelijks bestuur een heldere en interessante toelichting. Hij
wees erop dat de KRO een functie had ’t.a.v. de zclfkant-katholiek en van de niet-katholiek in Nederland, omdat de kro voor
hen het enige contactpunt met het christendom vormt. In de
ingrijpende evolutie, die zich in de huidige periode in geestelijk
opzicht voltrekt, moet de kro zoveel mogelijk zich beperken tot
datgene wat binnen het geloof zeker is en vast staat. De veran
derlijke bijkomstigheden mogen niet de nadruk hebben’. Dat
was een veelzeggende positiebepaling, juist in de periode dat het
tweede Vaticaans concilie was aangekondigd en aan de voor
avond van de stroomversnelling waarin het Nederlandse katho
licisme zou geraken. Op pater Pauwels’ vraag of de omroep
voldoende aandacht schonk aan de jongere generatie, ant
woordde hij, zonder overigens vernieuwingen af te wijzen: ’Er
zijn oude dingen die hun waarde als zodanig hebben.' Rammelt
vond dat de kro moest durven laten zien wat het gezicht van het
christendom was. Ook aan de jongeren. Met deze uitspraak
kreeg hij meer de steun van de starre en strenge pastoor Kaars
garen dan van pater Pauwels, die altijd van een meer open en
vernieuwende benadering blijk gaf.
Rammelt wees op een aantal praktische moeilijkheden. Pater
Brockbernd vervangen zou veel geld kosten; de kro had aan
hem een goedkope kracht. Overigens had hij veel begrip voor
de kritiek op Brockbernd. Aan Kors had Rammelt voorgesteld
dat Brockbernd het avondgebed naar voren zou halen en zou
proberen een avondgebed vanuit een gezin uit te zenden. Dat
plan ging niet door en het is toch al de vraag of dat gelukt zou
zijn want aan het eind van dejaren vijftig kwam het gezinsgebed
haast niet meer voor. Ook het gezamenlijk rozenkransgebed
niet. Wat de kritiek op de vespers betrof: ook op dat punt ver
hinderden praktische moeilijkheden een goede oplossing. Al
thans volgens Rammelt. Voor een inleiding op de moeilijk toe
gankelijke Latijnse gezangen was eenvoudig geen tijd. Ten
slotte herinnerde de programmachef eraan dat hij zelf niet bij
machte was de slepende kritiek op de misuitzendingen weg te
nemen. Als de kerkzang niet goed was, lag dat hoofdzakelijk
aan de Gregoriusvereniging, die door het episcopaat met de
keuring was belast. Meer commentaar geven wat er tijdens de
mis gebeurde, zoals de Bazw/w-schrijver vroeg: best; maar
vooral ouderen vonden commentaar tijdens de uitzendingen
van kerkelijke plechtigheden bijzonder storend.
Dat was waar. De kro overlegde nu met de Gregoriusver
eniging, met de Liturgische Federatie, met vertegenwoordigers
van het Catechetisch Centrum en met de zgn. Misweek-leiders.
Ook zij hadden in 1959 de oplossing niet voorhanden. Echt
grote veranderingen volgden dus niet. Wel werd de apologeti-
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Han Fortmann, aan wiens bock
Heel de mens de titel voor het
gelijknamige tv-programma werd
ontleend.

In april 1952 werd een quizprogramma ten bate van de missie
uitgezonden. Presentator was Wim
Jansen (geheel rechts).

sche rubriek gestopt Het morgengebed verloor zijn vast ge
bedsformulier en bestond voortaan uit een telkens voor een be
paalde dag geschreven tekst. Dat was een verbetering. Sprekers
als Herman Fortmann en rector Keet werden ingezet om jonge
ren en vernieuwingsgezinden te bereiken. Ook dat waren ver
beteringen. Ondanks hun populariteit bij velen moesten de bij
bel vertellingen van Jean Eyckeler verdwijnen.
Een diepergaande vernieuwing in de godsdienstige uitzendin
gen van de kro volgde pas in de ja ren zestig onder invloed van
het Vaticaans concilie en later het pastoraal concilie. Of, als men
in personen denkt, sinds het optreden van bisschop Bekkers
voor de televisie. De kritiek van 1958 en 1959 markeert het eind
van het tijdperk-Kors. Niet alleen op bestuurlijk en organisato
risch gebied, maar ook in programmatisch opzicht was de kro
hard aan verandering en reorganisatie toe.
Rubrieken die vaak in het verlengde lagen van godsdienstige
uitzendingen waren de programma’s voor de zieken en ten dele
ook die voor de vrouw en de jongeren. De kro wilde daarmee
de christelijke levensstijl vormen en versterken. Hier had men
ontegenzeglijk succes mee: de programma’s werden veel beluis
terd, hoog gewaardeerd en veroorzaakten soms spectaculaire
acties en steeds omvangrijke correspondenties.

Radiozickenbezoek De Zonnebloem

Alex van Waycnburg

Het radioziekenbezock, De Zonnebloem, besloeg bijna vier
procent van de zendtijd. Het doel van dit programma was de
band tussen zieken en gezonden aan te halen ’in de groote Christo-centrische gemeenschapsgedachte’. Het bedoelde apostolaatswerk te zijn, gericht op 'zorg, ziekte en geestelijke strijd’.
Alex van Waycnburg was er in de winter van 1945-1946 voor de
zender Herrijzend Nederland mee begonnen. De 2000ste uit
zending - in december 1959 - werd gevierd met een klankbeeld
over Helen Keiler, een Amerikaanse die ondanks haar blind
heid, doofheid en spraakhandicap een voorvechtster was van de
'eigen validiteit’ van de fysiek of geestelijk misdeelden. Talloze
acties werden in het kader van De Zonnebloem georganiseerd:
gebedsacties, verstrekking van koptelefoons en vooral het leg
gen van contact. Men stimuleerde dat met Sint-Nicolaas aan
zieken surprises werden gezonden en dat luisteraars brieven
schreven. Duizenden brieven werden verwerkt en in de tweede
helft van de jaren vijftig liep het aantal onbekende gevers dat
naar zieken een pakketje stuurde op van 25.000 (1954) tot ver
boven de 35.000 (1959). Dat alles gebeurde onder de bezielende
leiding van Alex van Wayenburg, die zelf door ziekte meerma
len langdurig inactief moest zijn. Maar ook zonder hem rezen
correspondentie en hulpacties de pan uit. De afdeling Zieken
uitzendingen van de kro kon de zaak niet aan. Voor de acties die
waren geëntameerd werd een Stichting Zonnebloem opgericht.
Daarmee ging het echter vanaf 1956 niet zo goed; door ondes
kundig beheer raakte ze in financiële moeilijkheden. 8 Later
bloeide De Zonnebloem als nationale vereniging weer op.
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Programma's voor de vrouw
De programma’s voor dc vrouw besloegen ongeveer drie pro
cent van dc KRO-zendtijd. Deze vingen aan op dinsdag 22januari
1946 met een spreekbeurt van ondcrwijsinspccteur dr.
Jos.P.Chr. dc Boer, voorzitter van dc Bond van Grote Kacholieke Gezinnen, onder de titel Huiselijkheid en Godsdienstzin.
In dc eerste naoorlogse jaren gaf men voor de programma’s dc
voorkeur aan causerieën. De pedagoge dr. Sis Heyster, de me
dicus Th.H. Schlichting cn dc priorin Augustina van Reysen
zorgden voor degelijke kost; Lia Terlingcn-Lücker behandelde
vanuit meer artistieke invalshoek lectuur voor de vrouw of ver
telde over de feesten van het kerkelijk jaar. Een lichtvoetig
vijf-minutenpraatje van Dc T/j'd-journalist mr. Jan Dcrks kon
geen genade vinden 'getuige de van degelijkheid overvloeicnde
De bekende pedagoge dr. Sis
brieven, die hierover binnenkwamen. Het bleek dat er Neder
Heystcr schreefonder meer het in
landse vrouwen zijn, die weinig gevoel voor humor bezitten.
die ja ren veelgelezen
baby tot
Ondanks ons streven dit humoristisch mankement bij de vrouw kleuter.
ten goede te keren, moesten wij toch kapseizen en onze koers
veranderen. Pas toen wij ertoe overgingen een ernstig cn meer
informatief karakter aan deze Vrouwenspiegel te geven, moch
ten wij ons verheugen in meer instemmende brieven’, aldus het
jaarverslag over 1946.
Leni Verstegen kreeg dc leiding van Onder Ons, met als onder
titel Wat Vrouwenhand en Vrouwenhart kan boeien. Aanvan
kelijk werd dit programma volgestopt met lezingen, afgewisscld met klassieke muziek. Cruys Voorbergh had het over his
torische klederdrachten, mevrouw M. Clarenbcek-van Klave
ren cn later Maria Emich over opvoeding, het katholieke TweeMia Smelt tijdens de opname van
de-Kamerlid Agncs Nokc over politiek, Marion Laudy eenmaal
haar programma Moeders Wil is
per maand over nieuws uit Amerika. Naast de vaste rubrieken
Wet.
over kinderen en opvoeding en over het gezin en geestelijke ver
dieping verschenen in de jaren vijftig vaste rubrieken met
nieuws van de groenten- en fruitmarkt: Geen Knollen voor Ci
troenen en Waar voor uw Geld, waarvoor mevrouw B. Kortekaas-den Haan dc teksten schreef. Later is men deze program
ma’s consumentenvoorlichting gaan noemen.
Een gouden greep was het in 1949 begonnen grammofoonpla
tenprogramma Moeders Wil is Wet. Na veertien dagen was dat
al voor vijf maanden volgeboekt. Behalve op zondag kon men
dit verzoekprogramma op elke uitzendmorgen van de KRO be
luisteren. Telkens mochten inwoonsters uit drie gemeenten hun
muzikale wensen insturen en de uitverkorenen konden wat ver
tellen over hun woonplaats. Van overal werden de mensen erbij
gehaald; in 1956 kwamen bij voorbeeld 499 gemeenten aan de
beurt.9
Het actieve cn onvervaarde bestuurslid mevrouw M. van Nis
pen tot Sevenaer-Ruijs de Beerenbrouck had evenwel kritiek.
Ze vond dat er te veel platen werden gedraaid en dat de kro te
weinig praktische informatie verschafte; de vara had volgens
haar betere spreeksters voor de huisvrouwen. Ze wees naar de
huishoudelijke informatie die op de Mater Amabilis-scholen
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werd geboden; in die richting moest de kro zijn programma’s
ombuigen.Kors hield de boot af. Hij deed dat opnieuw toen
ruim twee jaar later mevrouw Van Nispen haar kritiek her
haalde en zij zelfs een begeleidingscommissie voor programmamaakster Mia Smelt wilde doordrukken. Men moet die kritiek
overigens in ruimer verband plaatsen. Het ging niet slechts om
het programma van Mia Smelt, een deel van het KRO-bestuur
wenste grip te krijgen op de programmering als zodanig. Voor
zitter Kors weigerde elke vorm van supervisie op de programmamedewerkers. Hij reageerde op mevrouw Van Nispens kri
tiek op het niveau van de spreeksters: men moest geen al te hoge
intellectuele eisen stellen aan de luisteraarster.11 Intussen genoot
Moeders Wil is Wet onverminderde populariteit. Het is een van
de best geslaagde KRO-programma’s geweest, met een opmer
kelijk lange levensduur.

KIen terp rog ra inma’s

Opname van het programma Wie
komt er in mijn Hokje van Paula
van Alphcn.
Rosemarie Lippcs en Wim Quint in
De Wigwam.

Iets minder dan vier procent van de zendtijd was gewijd aan de
jeugd. Het begon met de Kleuterklas van Paula van Alphcn, die
groepjes kleuters uit Soestdijk per bus naar de studio liet komen
— eenmaal in de veertien dagen — waar dan een vertelsel- en lied
jesprogramma op de band werd gezet. Voor kleuterprogramma’s schreef Lea Smulders verhaaltjes, die door Joke van den
Berg, Piet Ekel en Wim Quint werden voorgedragen. Halver
wege de ja ren vijftig hoorde deze rubriek vanwege haar vorm
geving en de voorgelezen verhalen tot het beste wat voor kleu
ters in Nederland werd gebracht. Voor hen waren kabouter
Kruizemunt, Stippeltje, Stappeltje en de stofzuiger en ook het
kaboutertje dat zijn tanden niet poetste spannende helden. Lied
jes, raadseltjes en spelletjes hoorden tot de vaste bestanddelen,
ook voor de lagere klassen. Daarvoor zorgden Rosemarie Lippes en Wim Quint met gedramatiseerde verhalen, bewerkingen
van kinderboeken als Moeloe, de zoon van het opperhoofd en Het
Egyptische koningsgraf De kro liet de kinderen ’missiebrokken’
sparen - zilverpapier, postzegels, capsules van melkflessen,
lood en zink — waarvan de opbrengst per actie opliep tot tiendui
zend gulden. De opbrengsten werden naar bisdom onderschei
den en geteld. Alle bisdommen deden mee, behalve Limburg...
Voor de schooljeugd tot dertien jaar was er het programma De
Wigwam. Wim Quint was het 'opperhoofd’, dat in 1948 niet
minder dan 20.000 kinderen inschreef in het Groot-Wigwamboek, het jaar daarop zelfs 40.000 kinderen. Deze kinderen kre
gen een speldje en ontvingen op hun verjaardag een felicitatie. In
1949 kreeg dit succesrijke programma een bladzijde in de gids
onder de naam De Wampoen, het woord voor Indiaans kralen
snoer waarmee berichten werden overgebracht. Wim Quint
vertelde verhalen en natuurlijk waren er weer spelletjes. In het
begin werd De Wigwam uitgezonden met een schoolklas erbij,
maar dat was te lawaaierig en dus ging men — al in 1947 - verder
zonder publiek. In andere jeugdprogramma’s kwamen actuele
en interessante onderwerpen aan bod: iemand van Staatsbosbe-
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heer bijvoorbeeld of een dierenarts die over omgang met dieren
uitleg gaf. Een KLM-marconist trok moeiteloos de aandacht en
vertegenwoordigers van andere beroepen werden eveneens
voor de microfoon gehaald.
Wat men vanouds de ’rijpere jeugd’ noemde, was in het godsdienstig-vormendc vlak in de ban van Piet Wesseling, die het
talent bezat op zeer directe toon dejongeren aan te spreken. Zijn
uitzendingen leverden postzakken vol reacties op. In 1949 orga
niseerde hij een jongeren-meeting in het Jaarbeursgebouw waar
bijna 50.000 jongeren op afkwamen; die dag was het stadsver
keer in Utrecht urenlang ontwricht.
In de ja ren vijftig gingen al deze programma’s voort, met de
zelfde medewerkers. Wim Quint was evenals Alex van Wayenburg langere perioden door ziekte uitgeschakeld, maar dat was
een handicap voor meer programmarubrieken en hield mis
schien verband met de spanningen onder de radiomedewerkers
in een tijd dat de televisie in opkomst was.
Schoolradio

Met de schoolradio wilde het beter lukken dan voor 1940, toen
de Onderwijsraad tegenwerkte. De belangstelling was verras
send groot. De moeilijkheid in 1949 was de ontdekking dat men
duurder uit was dan verwacht en dat men er niet was met ie
mand die een aardige radiotekst kon schrijven. Er moest veel
meer gedaan worden: aan de didactische aspecten bijvoorbeeld.
Dat dreigde de schoolradioprogramma ’s erg kostbaar te ma
ken 12 In 1952 waren achthonderd scholen aangesloten bij de
KRO-schoolradio en het jaar daarop een derde deel van de katho
lieke scholen voor lager en algemeen vormend onderwijs. De
kro streefde ernaar ook in deze programma’s zijn culturele
doelstellingen waar te maken. In die tijd was Leni Verstegen de
dragende kracht. Zij had in het najaar van 1954 op uitnodiging
van de us Educational Foundation een bezoek gebracht aan de
Verenigde Staten om aan het lowa State College de educatieve
radio en televisie te bestuderen.13 Per 1 november 1958 nam ze
ontslag en vestigde ze zich in Portugal.
In diezelfde tijd was er verandering op til. Het Katholiek Bureau
voor Onderwijs en Opvoeding wenste op het gebied van de
schoolradio een krachtenbundeling. Daarvoor vond het een ge
willig oor bij de ambtenaren van onderwijs en wetenschappen.
De schoolradio ging schooltelevisie worden. De onderwijsor
ganisaties leken de touwtjes in handen te krijgen en de omroe
pen verloren tijdens dit proces terrein. Binnen het KRO-bestuur
was met name het KVP-kamerlid Peters bevreesd dat het minis
terie van de gelegenheid profiteerde om de omroepen verder aan
banden te leggen, door in de naaste toekomst de schoolradio aan
de nts op te dragen - de nts als zesde zuil. Zo moet men consta
teren dat de succesvolle schoolradio van de kro aan het eind van
de ja ren zestig aan het afsterven is. Dat had meerdere oorzaken:
vacatures, de activiteiten van pater Pelosi, die in samenspel met
het ministerie van onderwijs naar reorganisatie en bundeling
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Sinterklaas op bezoek tijdens het
programma Wie komt er in mijn
Hokje. Links Paula van Alphen,
rechts achter de microfoon Wim
Quint.

Ton van Tomputtc en Lcni
Verstegen.

van krachten streefde, en uiteindelijk... de lokroep van de tclcvisie.
Culturele programma

Vier omroepers. V.l.n.r.: Herman
Fikkcrt (chef), Martha Doylc, Bert
Radersma en Pietcr van Niehof.

Behalve met programma’s waarin het apostolaatskarakter en
waarvan de vormende strekking duidelijk waren, probeerde de
kro met culturele uitzendingen zijn doelstellingen te verwezen
lijken. In deze jaren zorgde Piet Oomes ’ln ’t Boeckhuys’ voor
de boekbesprekingen. Vanuit de groep rond De Gemeenschap
kende deze Hilversumsc leraar Van Duinkerken, die hem al
voor de oorlog bij de kro had binnengebracht. Piet Oomes ver
kreeg een bepaalde populariteit vanwege zijn heldere en opge
wekte presentatie. Hij besprak een breed scala van letterkundige
produkten. Zonder diepgaand te analyseren, ook zonder enghartigheid, schonk hij aandacht aan de schrijvers van de jaren
veertig en vijftig: Graham Greene, Francjois Mauriac, Julien
Green; Vlaamse schrijvers als Marnix Gijsen en Hubert Lampo;
de Vijftigers, die zich in Noord-Nederland aandienden. Oomes
kon zijn gang gaan, al wilde Kors af en toe een tekst inzien.
Oomes voelde zich door program machef Rammelt gesteund,
maar in diens nadagen, toen er spanningen rezen, werd ’t
Boeckhuys gesloopt door Ram meits tweede man W. Wage
naar. Dat gebeurde vlak voor het begin van het najaarsprogramma van 1959, op abrupte wijze, hetgeen bij Oomes hard
aankwam. Wagenaar vond dat de mensen waren uitgeluisterd.
In plaats van een kwartier op de zondagmiddag zou in de jaren
zestig het Boek van de Dag door wisselende sprekers om v Üf
voor half elf, vóór het avondnieuws worden uitgezonden.
Op de dinsdagavonden wilde de kro katholieke cultuur uitdra
gen. Pater Brockbernd zorgde voor de succesrijke reeks Gij zult
het Aanschijn der Aarde vernieuwen (1956), waarin de samen
hang tussen christendom en cultuur aan de orde werd gesteld.
Letterkundige uitzendingen beoogden in de eerste jaren na de
bevrijding met grote nadrukkelijkheid het principiële karakter
van de kro te onderstrepen. Al probeerde de katholieke Franse
filosoof en essayist Jacques Maritain met zijn Art et Scolastique
een handreiking te bieden voor de spanning tussen morele norm
en estetische ontroering, toch moest in een terugblik door de
kro worden erkend: 'Vanzelfsprekend werd hierbij [in de letter
kundige uitzendingen] aan aestetische normen geen geweld aan
gedaan, al moet worden toegegeven, dat deze niet altijd het
volle pond gewerd. ’ In die dagen vocht men in katholieke kring
en met name in het schetterende jezuïetenweekblad De Linie
naar aanleiding van Bertus Aafjes’ Voetreis naar Rome -een fraai
verhalend gedicht waarin genoten werd van enkele vrijages on
derweg — een bittere polemiek uit over de voorrang van moreel
oordeel naar christelijke normen boven artistieke waardering.
Bij alle voorzichtigheid die de generaties en opvattingen van die
periode kenmerkte, valt het op dat het beleid van de kro opener
en evenwichtiger was dan dat van de journalisten van De Linie.
In de door Gabriël Smit in de Volkskrant gewenste Anti-L/'/i/ebond hadden betrekkelijk veel KRO-medewerkers ‘zitting’: An-
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ton van Duinkerken, A. van Domburg. Jan Derks, Gabricl
Smit. Neemt men het katholiek-totalitaire weekblad De Linie
als maatstaf, dan stond de kro op een afstand. Evenmin als de
genoemde literaire journalisten had iemand als de populaire
KRO-spreker pater Simon Jelsma affiniteit tot het jezuïetenblad.
In dit verband mag eveneens herinnerd worden aan de verkette
ring van de redemptorist Mathot door De Linie. De vastenpre
dikant van de kro in 1948 kreeg een jaar later de volle laag omdat
ontdekt was dat Aad de Haas een boek van Mathot had geïllu
streerd. Aad de Haas, wiens kruiswegstaties in de kerk van het
Zuidlimburgse Wahlwiller waren verwijderd!14 Zonder in te
gaan op de details van deze pittige discussies aan het eind van de
jaren veertig kan worden gesteld dat de kro tussen de standpun
ten van de Christofbor-groep en de scribenten van De Linie in
Toni Bouws (links) en Joop
stond, met de aantekening dat wel sympathisanten en oud-symRcinboud in gesprek metjacqucs
pathisanten van de Doorbraak-richting optraden en geen enkele
Schreurs MSC, de schrijver van de
uit de Linie-hock. Of om het in andere termen uit te drukken: de
passiespelen in Tegelen. Schreurs
was ook de auteur van Kroniek eener
kro stond iets meer aan de kant van het open dan van het geslo
parochie, dat Willy van Hemertde
ten katholicisme.
inspiratie leverde voor zijn tv-serie
Iets dichter. Men moet zich dus zeker niet voorstellen dat de kro
Dagboek van een Herdershond.
van Kors in de culturele programma’s ging experimenteren.
Dat bewees al de aangehaalde uitspraak over de verhouding tus
sen katholieke moraal en esthetiek. In dat verband mag gewezen
worden op de keuze van teksten uit de geschiedenis van de Ne
derlandse letterkunde en vroomheid, die op diezelfde dinsdag
avonden werden voorgedragen. Dat waren beschouwingen
over het Heilig Hart in de Nederlandse poëzie. Vondel en Ma
ria, de visioenen van Catharina Emmerich, en Mariagedichten
111 de mei- en oktobermaand. Daarmee werd beoogd ’de
vroomheid te stimuleren en de werking der genade te manifes
teren in hart en gemoed van de gelovige kunstenaar’. H Aanvan
Louis Lutz
kelijk liet de voordracht te wensen over en werd deze hoofdza
kelijk godsdienstige poëzie vertolkt op een didactisch en doce
rend toontje.

Hoorspelen
Het hoor- of luisterspel van de kro heeft tot 1960 niet bijzonder
gefloreerd. Voorzitter Kors en zijn ordeg'enoot en medebe
stuurslid Pauwels geloofden halverwege dejaren vijftig dat het
hoorspel zijn tijd had gehad: de televisie was de moordenaar.16
Ook in dit genre programma’s liet de kro zich leiden door reli
gieus en artistiek beginsel.17 De indruk ontstaat dat met de jaren
het laatste meer op de voorgrond trad dan het eerste. Elke week
bracht de kro wel een hoorspel, waarvan de duur gemiddeld
vijfenvijftig minuten bedroeg. Aan het eind van dejaren veertig
stond de afdeling hoorspelen onder leiding van Herbert Perquin, een actief maar ongemakkelijk man, die bij de hoorspelac
teurs niet geliefd was. Goede hoorspelen waren moeilijk te vin
den en in haast alle gevallen was intensieve bewerking van de
aangeboden tekst noodzakelijk. Daarvoor zorgden Louis Lutz
en Tom Bouws. Voor het vinden van goede teksten schreef de
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Matheus Verdaasdonk (rechts)
schreef het hoorspel De deur van het
veerhuis staal altijd open en won
daarmee in 1957 de prijsvraag die
de kro uitschreef. Hier wordt hij
geïnterviewd door Echo-rcportcr
Ben Brans. Staande op de foto
Louis Lutz, hoofd van de
hoorspelafdcling.

Omslag van de Nederlandse
uitgave van Bruce Marshalls To
every man a penny, in vertaling
verschenen bij Het Spectrum. Jan
Starink maakte een succcsvolle
hoorspelbewerking van het bock.

i

kro prijsvragen uit en nodigde men in aanmerking komende
auteurs nadrukkelijk uit. Zo nam men in 1953 contact op met
o.a. F. Brunklaus, Guillaumevan derGraft, Paul Haimon, Wim
Hornman, J.W. Hofstra, Dick Ouwendijk, Hélène Nokhenius
en ook met Albert Kuyle. Vanzelfsprekend togen ook Rammelt
en Bouws aan het werk.18
De kort tevoren bij Gerard Brom gepromoveerde neerlandicus
Jan Starink zorgde in die tijd voor succesrijke bewerkingen van
Bruce Marshalls De werkers van het elfde uur, een vervolghoorspel in zes delen, en van de vijfdelige thriller Dood in dejungle van
Michael Hastings. Vooral die laatste bewerking werd geprezen
om de knappe regievondsten. Andere bewerkers waren o.a.
Klaas Smclik, Louis de Bourbon en W. Tollenaar, die Thierry
Meaulniers Jeanne en haar rechters bracht. In die periode werd
Léon Povel, die overigens als reporter was begonnen, zeer ge
prezen als regisseur. Na een inzinking in 1956, veroorzaakt door
aanhoudende ziektes bij de afdeling hoorspelen, volgde in 1957
een nieuwe opleving. De kro maakte in heel Nederland furore
met de twintigdelige serie Sprong in het heelal, een knap gecom
poneerd en artistiek verzorgd voorbeeld van Science fiction van
Charles Chilton in de bewerking van mr. E. Franquinet. In 1957
schreef de kro opnieuw een prijsvraag voor hoorspelen uit.
Winnaar daarvan werd mr. Mattheus Verdaasdonk met De deur
van het veerhuis staat altijd open, gevolgd door Jan Leyten met
Geen hoger beroep voor u. Bij die gelegenheid zonden ook Jan
Derks, Walter Breedveld, Louis Povel, Bernard Verhoeven,
Paul Haimon en Hélène Swildens werk in.
Het KRO-belcid zorgde voor verfijning op hoorspelgebied, maar
dat leverde geen baanbrekende ontwikkelingen op. Dat kon
ook niet verwacht worden. Een vakkundige bewerking en uit
voering van een bestaand toneelspel van enig niveau was eigen
lijk al heel wat. Tekstschrijvers waren er niet veel en bovendien
werden ze laag gehonoreerd. Tenslotte mag men niet vergeten
dat de afdeling hoorspelen door personeelswisseling, ziektes en
versnippering van taken niet als krachtcentrale kon fungeren.
En evenmin dat er leegloop was bij de betrekkelijk kleine kern
van NRU-hoorspelacteurs, op wie de verschillende omroepen
een beroep moesten doen als ze een hoorspel wilden uitzenden.
En nogmaals: de hoorspelsector was niet bepaald het troetelkind
van de dominante voorzitter Kors. Hij geloofde niet dat het
hoorspel toekomst had. Het radiohoorspel niet en evenmin het
televisietoneel. Een eigen katholieke tv-spelerskern achtte hij
onhaalbaar. Katholieken presteerden te weinig. En: ’het is bo
vendien bekend, dat artisten die hun intrede in de toneelwereld
doen, hun katholiciteit in het algemeen kwijtraken.’19
Zulke omstandigheden verklaren dat de hoogtepunten in de jaren 1947-1959 werden gevormd door radio-opvoeringen als:
Uit de schatkamer van het Oude Testament van Louis Lutz en Jean
Eyckeler, Moord in de kathedraal van T.S. Eliot in de vertaling
van Michel van der Plas, Léontientje van Felix Timmermans,
Molières Tartuffe in de bewerking van Bertus Aafjes, De Man die
zichzelf opbelde van Johan Daisne, Christopher Fry’s De eerstge-
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borene in vertaling van Bert Voeten, de microfoonvertolking
van Henri de Montherlants geestelijk drama De grootmeester van
Santiago, de dramatisering van Dr. Zjivago, en de als experi
mentele uitvoering betitelde bewerking door Léon Povel van
Nevil Shute’s: Wie gaat er mee naar Engeland naren? Geprezen
werd dat Povel op ruime schaal kinderrollen opnam en de
suggestie van grotere realiteit dan normaal bereikte door afstand
te doen van een tevoren vastgelegdc tekst. Povel schiep sfeer,
liet toe dat werd geïmproviseerd en kreeg daardoor een door
leefde opvoering.-"

Causerieën
Sprekers kregen ruim baan. Te ruim, volgens Kors en anderen.
Maar de katholieke sociale organisaties wilden nu eenmaal veel
zendtijd en daarnaast diende aandacht geschonken te worden
aan katholieke cultuur en maatschappelijke vraagstukken. Om
grotere levendigheid te bereiken probeerde men de zeergeleerde
heren en hun zware kost te presenteren in de vorm van klank
beelden: de geschiedenis in een 'zonnewijzer’, de bijbel in bij
belse spelen, het recht in een serie gereconstrueerde vonnissen.
Men probeerde de wetenschap ’radio-actief te maken. Al lukte
dat niet best, toch sluisde men de vaak lamentabele sprekers van
de diverse organisaties in thematische programma’s, in ronde
tafelgesprekken of interviews. Het vergde veel moeite om de
katholieke bonden aan het verstand te brengen dat hun slappe
propagandaspeeches eerder anti-propaganda waren en dat men
in plaats van de beste voorzitter beter een vaardig journalist of
vlot causeur kon inschakelen. Rammelt en de zijnen wisten
goed waar de schoen wrong en wijdden er al in het jaarverslag
over 1948 een schilderachtige passage aan: ’De causerieën in ons
programma vertonen het aanzicht van een berglandschap; er
zijn hoge toppen en diepe dalen. En het eigenaardige van een
Mont-Blanc als Henri de Greeve is, dat hij de gewoonte der
luisteraars om sprekers figuurlijk de nek om te draaien trotseert,
ja zelfs zoveel knoppen aan krijgt, als het beste amusementspro
gramma zich niet kan verwerven. Het blijkt meteen radiolezing
zo gesteld te zijn, dat zij of goed of slecht is, of zeer veel luiste
raars trekt of zich in de aether-ruimte verliest. - Wie denkt, dat
wij bij het diepe dal der causerieën een ’mea culpa’ zuchten, ver
gist zich. Want het overgrote deel der minder goed geslaagde
sprekers wordt niet door ons aangewezen, maar door de vele
katholieke organisaties, die wij de mogelijkheid bieden om zich
door middel van de radio te richten zowel tot hun aanhang als
tot de velen die zij anders op geen enkele andere wijze zouden
kunnen bereiken.’
Het probleem was onoplosbaar omdat men het als een taak be
schouwde de organisaties gelegenheid te bieden voor de
KRO-microfoon te komen. Het grote publiek vond dat er te veel
werd gepraat cn de intelligentsia klaagde dat op niet-religieus
gebied geen belangwekkende causerieën werden aangeboden.21
Alleen in aangepaste vorm viel succes te verwachten. Daarom
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Léon Povel geeft regieaanwijzin
gen vanuit een registratiekamer.

Louis Bcumer (links) cn Frans
Roycr (rechts) in hun programma
En nu mijn Geval.

trok de kro samen met mensen van de KAB naar de bedrijven om
ontspanningsprogramma ’s aan te bieden. In die sector deden
Louis Beumer en Frans Royer het goed in de rubriek En nu
mijn Geval, waarin vragen over de sociale voorzieningen aan de
orde kwamen. Met name bij Beumer was sprake van goede sa
menwerking met de omroepmedewerkers.22

R ep o rtag eafdel i/ tg

Leo Pagano geeft live radioverslag
van een voetbalwedstrijd.

Jan Cottaar

De reportageafdeling was het domein van Paul de Waart, vanaf
1947 bijgestaan door Loon Povel en Herman Fikkert. De laatsten maakten veel werk van ’streekdagen’ en verzorgden suc
cesvolle programma’s over de olieboringen in Drenthe en over
het proces tegen kardinaal Mindszenty. Gemakkelijk werken
was het niet. In die naoorlogse ja ren was er gebrek aan reporta
ge wagens. Nog in 1955 hadden de reporters geen eigen auto’s
en beschikten zij over niet meer dan twee opnameapparaten.
Nog primitiever ging het met actualiteiten uit Parijs of Rome:
die waren op grammofoonplaat vastgelegd en werden vervol
gens per vliegtuig verzonden.
Een reporter maakte in die tijd steeds een keurig programma.
Hij gaf bewindslieden beleefd, ja onderdanig, gelegenheid hun
zin uit te spreken. Dóórvragen was er niet bij. De populaire
KRO-medewerker Wim Jansen werd als reporter geschorst toen
hij in 1952 met zijn vlotte kwajongensbabbel de Scheveningsc
haringvisserij in het harnas joeg.23
Nieuw was de mate van aandacht die aan sportieve evenemen
ten werd gewijd. In 1947 zond de kro voor het eerst een inter
land-voetbalwedstrijd uit die niet tussen katholieke clubs maar
door nationale elftallen werd gespeeld. Leo Pagano Mirani werd
als verslaggever aangewezen. Dat was een vondst; de sportpers
en de luisteraars waren erg enthousiast over hem. Een jaar later
kreeg Pagano tijdens de Olympische spelen in Londen ruzie met
Tom Schreurs, de befaamde en invloedrijke sportredacteur van
de avro. Rammelt hield hem echter de hand boven het hoofd, al
vonden anderen Pagano lastig en arrogant. Pagano was volgens
de kro iemand van 'hoog opvoedend gehalte’. De programmachef wilde Pagano in vaste dienst nemen, toen Speet nog aar
zelde. Het had genoeg moeite gekost en 'trouwens, wat hebben
wij niet getobd eer wij hem gevonden hadden’.24 De interlanduitzendingen van de kro waren befaamd door het muzikale
sneldicht dat Dico van der Meer en Jan de Gier ter plaatse lever
den: zo ontstond 'Hup Holland hup, laat de leeuw niet in z’n
hempje staan’. Een stunt die dadelijk insloeg. Was Pagano voor
de sportverslaggeving, Jan Cottaar leverde van 1951 tot 1959
zijn gedegen sportcommentaar. Hij is een van de beste sport
journalisten die Nederland na de oorlog heeft gekend. Later zou
Cottaar de sport op het tv-scherm bespreken.
Einde van het weekoverzicht door Paul de Waart

Een apart onderdeel van de afdelingreportage vormde het Jour214

Jan de Clcr cn Dico van de Meer, de
geestelijke vaders van het strijdlied
’Hup Holland hup’.
nalistiek Weekoverzicht van Paul de Waart. De Waart teerde op
zijn roem die al van voor de oorlog dateerde. Vanaf 1953 even
wel rees ernstige kritiek op de kwaliteit van zijn programma.
Men vond het wijdlopig, oppervlakkig en soms ronduit slecht.
In het KRO-bestuur kwam dat regelmatig aan de orde. Kors
vond echter dat hij De Waart niet aan de dijk kon zetten. Als
medewerker wel te verstaan, want zijn hoofdfunctie was sinds
1953 hoofdredacteur van het Utrechtse dagblad Het Centrum.
De Waart over zijn journalistiek overzicht aanspreken helpt
niet, betoogde de KRO-voorzitter, want ’hij praat iedereen van
de stoel af. Eind 1954 eiste het stichtingsbestuur het congé van
De Waart. Mevrouw Van Nispen stelde voor prof. Vlekke van
het Genootschap voor Internationale Zaken voortaan het bui
tenlands overzicht te laten verzorgen. Kors bleef de zaak traine
ren. Voor hem woog - terecht! - zwaar dat De Waart zeer grote
verdiensten voor de kro had gehad. Hij wilde hem zijn bijver
diensten niet ontnemen.23 In het bestuur meldde Kors dat
Vlekke geen directe beslissing wilde nemen. Bovendien liet
Vlekke —die voor het werk uitstekend geschikt zou zijn geweest
- na enige tijd weten dat hij ’niet zo orthodox’ stond ten aanzien
van de politiek van de kvp. In de winter van 1955-1956 was er
sprake van dat de jonge journalist van De Tijd, H. Bronkhorst,
het buitenlands commentaar en dat De Waart het overzicht zou
doen. Snel tot zaken kwam men niet. Een microfoontest viel
voor Bronkhorst minder gunstig uit, wat iedereen betreurde
omdat zijn teksten zeer in de smaak vielen.26 Inmiddels werd de
kwestie van De Waarts opvolging als buitenland-commentator
getrokken in de strijd van een deel van het stichtingsbestuur om
van voorzitter Kors enige invloed op de programma’s en het
programmabeleid af te dwingen. Er zij aan herinnerd dat Kors
zich daartegen vierkant en categorisch verzette. Nadat ook dr.
W. Schuyt, KVP-er en journalist met jarenlange buitenlandse er
varing, door het bestuur was gepousseerd voor het weekover
zicht, draaide het uiteindelijk uit op een uitnodiging aan mr.
J.A. Mommersteeg, die in 1957 dit programma ging verzorgen.

Echo
Op dat moment was de afdeling reportage al nieuwe wegen in-
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Joop Reinboud als verslaggever
van Echo. Later zou hij zich
toeleggen op documentaires cn
programma’s meteen religieus
karakter voor de tv.
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Reportageafdeling in een van de
registratiekamers. V.l.n.r. Ben
Brans, Gerard van de Linden
(technicus nru), Dick de Vree en
Herman Fikkert (1956).

geslagen. Was onder de leiding van Paul de Waart de actualiteit
doorgaans specifiek katholiek, na diens vertrek in 1953 ver
ruimde de horizon van de actualiteitenrubriek. Die werd veel
boeiender. Herman Fikkert en Ben Brans gingen kortere en le
vendiger items van drie minuten maken. Speet vond dat eigen
lijk te duur. Het tweetal werkte echter met succes naar een vol
waardige actualiteitenrubriek toe. In tijd van drukte of ziekte
lieten ze zich assisteren door Tom Hu y gen, Jaap van Meekren
en Joop Reinboud. In 1954 waren Fikkert en Brans zover dat ze
over voldoende en goede correspondenten beschikten, die snel
en gevarieerd nieuws doorgaven. Vanaf 18 september 1954
droeg de actualiteitenrubriek de naam Echo. Op 1 november
1954 kwam Dick de Vree als reporter de gelederen versterken.
Echo ontwikkelde zich buitengewoon voorspoedig.
'Ernstige muziek'
In 1946 was de doelstelling van de muziekprogramma’s van de
drieledig: bevordering van goede liturgische muziek, van
oud-Nederlandse geestelijke muziek en verder van het klassieke
repertoire. Voor de - hoofdzakelijk Gregoriaanse - kerkmuziek
droeg pater Brockbernd zorg. Het Nederlands Kamerkoor van
Felix de Nobel gaf eenmaal in de veertien dagen een uitvoering
van oud-Nederlandse muziek. Af en toe traden andere bekende
koren op zoals Jubilatc Deo, Het Bredaasch Gemengd rk Koor,
Katholiek Haarlem. De kro stimuleerde het componeren van
geestelijke muziek door het verlenen van opdrachten. Voor het
zesde eeuwfeest van het Amsterdamse Mirakel moest Marinus
Monnikendam een Te Deum componeren en eind 1949 had
Kors het plan om tijdens het naderend KRO-jubileum voor de
dag te komen met een 'opera
'opera met
met een katholieke gedachte’.27
Muziek werd aan het eind van de ja ren veertig in dienst van het
apostolaat gesteld. Daarom was niet elk werk uit het klassieke
repertoire geschikt: 'In de serieuze muziek poogt de muziekaf
deling mogelijk het gehele repertoire te doen vertegenwoordi
gen, met uitzondering van werken, die om morele of politieke
redenen in haar programma’s niet thuishoren; voorts verleent
kro
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zij speciale aandacht aan werken van katholieke uitheemse en
Nederlandse componisten.’28
De Utrechtse musicoloog prof. Smijers, al voor de oorlog adviseur van de KRO, kreeg de artistieke supervisie over de muziekprogramma’s. Zijn leerlinge, de pas afgestudeerde Hélène Nolthenius, werd per 1 april 1946 benoemd als muzikaal adviseur
tegen een salaris van vierhonderd gulden per maand. Zij werd
bijgestaan door Manus Willcmsen, zangleraar aan de muziek
school te Utrecht. Er viel veel te doen, want in die tijd werd een
derde deel van de zendtijd gespendeerd aan klassieke muziek.
Dat aandeel liep nog op. De KRO wist dat eigenlijk te veel sym
fonische muziek werd uitgezonden. Dat was een gevolg van een
overeenkomst met de nru. Daar kwamen dan nog eens de con
certen bij die men geheel onder eigen vlag wilde brengen: uit
voeringen door het Maastrichts Stedelijk Orkest en door het
nieuwe Brabants Orkest of van de Salzburger Festspiele.29 Ei
gen accenten probeerde de KRO te leggen met het platenpro
gramma Muzikale Tombola, dat overigens in 1949 al verviel,
door het Bel Canto op de zondagavonden en vooral door het
programma De Zilvervloot, waarin het Omroeporkest en later
het Vaudevillc-orkest met het Omroepkoor aandacht schonken
aan de Nederlandse volksmuziek. Het was een boeiend experi
ment, maar de luisteraars vonden het programma te zwaar en al
in 1949 was het geen succes meer.
Begin 1947 liet Hélène Nolthcnius weten dat ze fysiek niet lan
ger in staat was de leiding van de muziekafdeling op zich te ne
men; ze wilde zich aan de studie wijden en aan de voorbereiding
op haar huwelijk. Met name programmachef Rammelt be
treurde dat. Hij maakte een vergelijking tussen haar en d’Ablaing, die in dejaren dertig overigens steeds geprezen was, en
7 schreef in 1947: ’Zo dor en onverteerbaar theoretisch de teksten
van een d’Ablaing waren, zo frisch, aantrekkelijk en voor ieder
een begrijpelijk zijn haar inleidingen op concerten.’30 Rammelt
had gelijk. Na Nolthcnius’ vertrek op 1 maart 1947 schoof Wil
lemsen op en kwam Piet Lustenhouwer, op dat moment nog in
dienst bij de Stichting Radio Nederland in den Overgangstijd,
/voor de ontspanningsmuziek. Daarmee werd de strenge doel
stelling van 1946 formeel verruimd: behalve ernstige muziek
ook ontspanningsmuziek.
Ontspamiiiigsmuziek

De ontspanningsmuziek bleef net als vroeger een probleem vor
men. Het jaarverslag over 1946 verwoordde dat voor de zoveel
ste keer: ’ln de lichte muziek is de taak van de KRO veel zwaarder
dan die der andere omroepen, omdat hij eensdeels de gevaarlijke
Amerikaanse hot jazz muziek geheel afwijst, andersdeels toch
wel degelijk enige populaire op hoog peil staande ontspanningsmuziek nastreeft.’ De KRO had in 1946 bovendien de handicap
dat men niet kon beschikken over een eigen orkest. Steeds
moest men een beroep doen op de vrije markt als men iets an
ders wilde brengen dan grammofoonplaten. En juist in die tijd
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Het Orkest zonder Naam begroet
'Johan Strauss’ tijdens het
KRO-tournec in 1952.

zag men overal een uitzonderlijk grote activiteit van allerlei en
sembles die Engelse en vooral Amerikaanse amusementsmu
ziek op het repertoire hadden. Die ensembles waren moeilijk tc
contracteren en nog duur ook, omdat ze in dancings en hotels
veel beter konden verdienen dan bij de radio. Ze vertikten het
1 vaak om rekening te houden met specifieke wensen wanneer ze
voor de KRO-microfoon optraden. En de kro wilde beslist dat ze
zich aanpasten en dat ze hun teksten door mejuffrouw drs. Nolthenius lieten keuren. Dat lukte meestal niet, zodat ’s ochtend in
Pluk de Dag en in de lunchuren niet anders dan grammofoon
platen werden gedraaid. Géén swing en hot jazz uiteraard. Speet
wilde aan het eind van 1946 een orkestje van zo’n vijftien man,
zoals vroeger in de tijd van Piet Lustenhouwer, ’voor het genre
dat de KRO-luisteraar ligt’.31
Toen Piet Lustenhouwer weer terug was bij de kro ging het
beter. Er werden ook weer musici in vaste dienst genoemen.
Klaas van Beeckleidde het KRO-amusementsorkest, dat bekend
heid kreeg door zijn jarenlange medewerking aan het befaamde
zaterdagavondprogramma Negen heit de Klok. Klaas van
Beeck had volgens de programmaleiding de neiging te veel jazz
te spelen. Ger de Boos deed dat niet. Ondanks de bezwaren dat
deze niet katholiek was en de naam van zijn gezelschap - Orkest
ƒ zonder Naam — bij de bewonderaars van de Bond zonder Naam
niet goed viel, was Ger de Roos in dejaren 1947-1954 hij de kro
de meest succesrijke orkestleider. Hij introduceerde de Drie
Musketiers en Fred Starewood, alsmede de twee Venlose Zin
gende Zusjes en hun pianist Richard Schweitzer. Beroemd was
het nummer Naar de Speeltuin, waarvan begin 1952 de
25.000ste plaat over de toonbank ging. Ger de Roos had steeds
wat nieuws. Wekenlang hield hij de KRO-luisteraars - en niet
r alleen hen - in spanning met het zoeken naar en het identificeren
van ’het ding’: een aangespoelde kist met geheimzinnige in
houd. Elke keer zou onthuld worden wat erin zat, maar even
vaak kwam er zogenaamd iets tussen. Als een nieuw fenomeen
bracht De Roos het ensemble De Bietenbrouwers onder leiding
van Boer Biet: ’een leutige imitatie van een boerenblaaskapel’,
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dat met veel succes her en der in het land op boerenerven
speelde '2 Ondanks de enthousiaste verzekering over de eigen
stijl van de KRO-orkesten waren die waarschijnlijk ook bij de
katholieke luisteraars, en dan met name de jongeren, minder
populair dan de Ramblers van de vara en de Skymasters van de
‘ AVRO.

Aparte vermelding verdient Jules de Corte, de 'blinde pianist en
zanger met een uitzonderlijk fijn en zuiver eigen-werk-repertoire'. Zijn luisterliedjes vroegen aandacht voor dagelijkse din
gen en voor de natuur, op simpel-zangerige manier, met nieuwe
verwondering. Jules de Corte was in 1947 door Alex van
Wayenburg ontdekt en bleefjarenlang ’top in Nederland’, zoals
pater Kors het in 1955 uitdrukte. nJules de Corte beantwoordde
precies aan de bedoelingen die de KRO-programmaleiding voor
ogen stonden. Niet de Boertjes van Buuten, hoe populair ook,
maar mensen als Jules de Corte en de groep rond Negen heit de
Klok troffen de juiste snaar. Zij waren geestig, de anderen te
populair, banaal. Althans naar het oordeel van de programmaleiding en het bestuur.
Amusementsprogramma^
In 1946 hadden de amusementsprogramma’s van de KRO een
zwakke start. Ze namen nog geen twee procent: van de zendtijd
in beslag, maar dat was eigenlijk al te veel om de tijd goed te
vullen. Katholieke tekstschrijvers en uitvoerende kunstenaars
stonden niet ter beschikking. De KRO wist dat men tegen de
stroom moest oproeien omdat de algemene smaak uitging naar
’het oppervlakkige, goedkoope en banale’. Aan die vervlakking
wenste men niet mee te werken. De KRO kon daar aanvankelijk
niets tegenover stellen. De bonte avonden van de Brabantse ca
baretier Jan van Ostade sloegen in 1946 en 1947 niet aan. Even
min Godfried Bomans’ avonturen van Pa Pinkelman en Tante
Pollewop. Misschien waren die te subtiel, veronderstelde de
programmaleiding. Jan Derks zou het langer uithouden met zijn
rubriek De Gewone Man.
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Links: ’Hct ding’ uit het lied van
Ger de Roos wordt aan het
Noordzeestrand met veel tam-tam
teruggegeven aan de zee (5 februari
I95i)Rechts: Boer Biet en de Bieten
bouwers treden op in het land
(«950).
Jules de Corte, pianisten
tekstdichter/componist van vele
Nederlandstalige chansons.
Beroemd werd zijn ’lk zou wel
eens willen weten’.

De makers van Negen heit de Klok
bij de apparatuur waarmee het
programma voor de uitzending
werd opgenomen.

Dc IJsKRoman

1

In 1947 liep het beter met het radioamusement. Een begin was
gemaakt met wat liefkozend ’radiokolder’ heette. Dico van der
Meer als tekstschrijver en Jan de Cler als regisseur lanceerden
Buffalo 13iII en presenteerden kolderieke radio-vervolgverhalen
over Lord Jumpatit en over Spineuza. De echte doorbraak
volgde met het reeds eerder genoemde amusementsprogramma
Negen heit de Klok. Jan de Cler, die hoofd van de afdeling amu
sement was geworden, Dico van der Meer en Alexander Pola
tekenden voor een programma vol vaart, met sketches, vlotte
songs en in een uitstekende muzikale omlijsting. Goede teksten,
variatie en perfecte technische verzorging vormden de sleutels
van dit succes. Als gast was er steeds iemand met een klinkende
naam zoals Greet Koeman of Theo Baylé. Hoogtepunten
vormden de conversaties van Kris, Kras en Kruimeltje. Na de
beginzinnen 'Dag meneer Kris’, Dag meneer Kras’ en het geza
menlijke ’Dag Kruimeltje’ volgde ’Hè, hè, daar zitten we weer’:
in diejaren een standaarduitdrukking in Nederland. Later deden
in hetzelfde genre Freule Rad van Tonge en haar tuinknecht Pe
pijn hun intree, die op hun beurt weer werden opgevolgd door
de Familie van Tutte ('in comestibles en grutten’). Negen heit de
Klok op de zaterdagavond was een voltreffer. Zelfs de links ge
oriënteerde pers schreef er goeds over, constateerde de KRO met
trots. Kors vond dat dit programma zelfs in de vastentijd mocht
doorgaan: hij zag ’in deze uitzendingen een soort apostolaat, n.1.
het brengen van gepaste ontspanning, die op peil blijft’.34
1954 was een uitstekend jaar voor de amusementsprogramma ’s
van de kro. Het meest populaire programma was een vragenspel van Wim Jansen voor verloofde paren. Het was een Neder
landse versie van Das Ideale Brautpaar, een programma van de
nwdr. In plagerig-lacherige sfeer moesten de verloofde part
ners apart antwoorden op vragen over hun toekomstig leven.
Wim Jansen was voor dit spel geknipt en gebekt. Het Orkest
zonder Naam volgde in populariteit op de tweede plaats. Het
werkte mee aan de Eierenrace op Paaszaterdag en aan de IJs
KRoman, die bij verrassing in deze of die gemeente opdook. Tij
dens het lunchconcert werd die plaats bekend gemaakt en dan
holde iedereen naar de IJsKRoman om een gratis ijsje in ont
vangst te nemen. Af en toe ontstonden daarbij chaotische situa
ties, waar de politie weinig van moest hebben. Dc IJsKRoman
behoorde tot de KRO-bijdrage aan de spelletjescultuur waar ra
dio en later televisie populair mee werden. Op de derde plaats
kwam de rubriek De Gewone Man, voorgedragen door Wam
Heskes. Idee en tekst waren afkomstig van Jan Derks. De grote
populariteit van dit programma verklaart ten dele het financiële
staartje dat het voor de kro kreeg. Toen Derks hoofdredacteur
van De Tijd werd achtte hij het niet meer van standing om die
rubriek verder te verzorgen. Rammelt nam de rubriek over
maar Derks eiste wel even tienduizend gulden wegens auteurs
rechten op zijn idee. Het dagelijks bestuur wees die eis aanvan
kelijk af maar op advies van mr. Witteman, die vond dat Derks
tamelijk sterk stond, draaide men bij en kwam het tot een da
ding van drieduizend gulden.3’’
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Al was 1954 een best jaar voor de ontspanningsprogramma’s,
toch was het meer een toevallige verrassing dan verwacht produkt van een goedlopende afdeling. Dico van der Meer was im
mers overleden en Jan de Cler en Wim Jansen hadden hun vaste
dienstverband in 1952 beëindigd. Al bleef Jan de Cler af en toe
medewerking verlenen, bijvoorbeeld aan het liedjesverslag tij
dens de interland-reportage van Pagano, toch betekende zijn
vertrek een ernstige klap. De journalist Leo Nelissen volgde
hem eind 1953 °P maar miste de puntigheid van De Cler. Negen
heit de Klok kon hij niet redden; dat programma boeide op den
duur niet meer en na de 222ste uitzending op 5 juni 1954 ver
dween het uit de ether. Leo Nelissen probeerde het met De In
stuif op zondagavond. Hij volgde de geijkte formule: een liedje,
een 'gezellige’ conference en wat rustige dansmuziek. De Instuif
was geen blijver. De impasse was compleet toen Piet Lustenhouwer overleed en Leo Nelissen ziek werd. Eind 1955 pro
beerden Jan de Cler en Alexander Pola het opnieuw met een
mengsel van ernst, satire en kritiek. Op zaterdagavond was er
het twee uur durende programma Carrousel, dat uit vier delen
bestond. Het begon met twintig minuten optreden van de
Boertjes van Buuten met Gait-Jan Kruutmoes, Lubbert van
Gortel en Bertus Bolknak, gevolgd door Spectakel Coupé met
medewerking van het orkest van Klaas van Bceck, Weense operetteliedjes van de Rietvogels onder leiding van Willy Franqois
en Kees Schilperoort als conferencier. Als derde onderdeel
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Leo Ndissen

De Rietvogcls niet koorleider
Wil 1 y Francjois in Studio i
(30.10.195S).

volgde het radiospelletje Adres Onbekend, waarin luisteraars
oude bekenden konden oproepen die ze uit het oog hadden ver
loren. Fons Disch leidde dit spelletje met veel succes. Carrousel
werd besloten met Roulette, een solo-optrcden van Jules de
Corte, daarbij geassisteerd door de technicus Joop Kuipers. Een
bijzonder gebruik van grammofoonplaten met allerlei radiotechnische middelen zorgde voor het heel eigen karakter van
Roulette.
Carrousel haalde het niet bij de amusementsprogramma ’s diode
kro van 1947 tot 1952 had geboden. De katholieke kranten von
den dat eveneens en leverden kritiek, die aanleiding gaf tot dis
cussie in het bestuur. Pater Pauwels en mevrouw Van Nispen
maakten er opmerkingen over. Kors trok natuurlijk dadelijk in
de verdediging. De voorzitter wilde geen artistieke normen
aanleggen. Hij volstond met te zeggen dat de kro er óók voor de
gezelligheid was; zelfs dat was apostolaat.

Wisselend succes van de programma's

Kees Schilpcroort, Gaitjan
Kruutmoes in het programma De
Boertjes van Buuten.

Fons Disch was lange tijd in dienst
als redactielid en presentator van
het KRO-schoolradioprogramma.
Later presenteerde hij het
veelbcluisterde Spreekuur, waarin
hij vraaggesprekken had met
bekende Nederlanders en de
luisteraars vragen konden stellen.

De moeilijkheid was niet alleen, zoals Kors bij herhaling naar
voren bracht, de uitputtingsslag om elke keer wat anders en nog
leukers te brengen, maar niet minder dat men problemen had
om de afdeling amusement goed te bemannen. Er waren - ove
rigens niet in afwijking van enkele andere afdelingen - te veel
vacatures en langdurig zieken. Wim Quint van De Wigwam
kreeg voor 1955 de produktie van het amusementsprogramma
opgedragen. In 1956 was Nelissen terug. Per 1 april was Kees
Schilpcroort benoemd in de vacature van Dico van der Meer.36
In 1957 werd Tonny Schifferstein aangetrokken als producer
van het programma Tierelantijnen. Ondanks deze personeels
wisselingen kon de kro moeilijk meekomen. Het bestuur reali
seerde zich dat een omroep door pers en publiek hoofdzakelijk
beoordeeld werd naar zijn prestaties op de vaste amusementsavond.37 Zeker, Jan de Cler, Alexander Pola en Emile Lopez
hadden met de hulp van het pianoduo André de Raaff enjacques
Schutte in 1955 weer iets nieuws geprobeerd. En inderdaad, in
1956 hadden Jan de Cler en Jules de Corte het cabaret Wegwijs
voor de microfoon gebracht en na Tierelantijnen boekten Jan de
Cler en Emile Lopez op de zondagavonden in 1958 ouderwetse
successen met De Wadders. Eigenlijk bleef het uitputtend lap
werk en improvisatie. Toch was al in 1955 het plan geboren en
uitgevoerd om een kleinkunstcursus op touw te zetten. Zo zou,
wie weet, een voorraad potentiële medewerkers worden ge
vormd. Met zes tekstschrijvers, negen uitvoerende kunstenaars
en één componist-arrangeur-begeleider (Harry Bannink) werd
begonnen. Van die groep werd Harry Bannink de grote ontdek
king, die overigens pas in 1957 zou doorbreken met zijn musical
Bonjour Caroline.
In de tweede helft van de ja ren vijftig vierden de spelletjesprogramma’s hoogtij: Radio Ganzenbord, De Man achter de Stem,
Eensgezind wint, Blij-spel, Eenmaal-Andermaal. Kees Schilperoort was de leider van dit gezelligheidsvermaak, maar ook
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Fons Disch en Joop Reinboud maakten dit soort programma’s.
In dit genre kon de kro zich desalniettemin minder goed profi
leren dan met de ’radiokolder’ in muzikale zetting, zoals het
door Jan de Cler, Jules de Corte en Harry Bannink werd gebo
den. De spelletjes van Schilperoort waren gezapiger ofschoon
populair bij een breed publiek, dat 'gezelligheid’ zocht. Dat
schaterde eerder om het televisieprogramma Vader doet de
Vaat, waar de kampioenstitel van de 'snelste vatenwasser van
Nederland’ op het spel stond, dan dat het zijn aandacht gaf aan
bijvoorbeeld het programma Waar heb ik dat gelezen, waarin
boekenliefhebbers titel en auteur van een voorgelezen passage
uit een Nederlands boek moesten raden. Met dit soort betrekke
lijk ambitieuze spelletjes kon de kro nooit de wijde populariteit
van de Hersengymnastiek van de avro evenaren. De kro ging
aan het eind van dejaren vijftig in het amusementsgenre meer de
kant uit van Schilperoort, Cees de Lange en Jan Blaaser dan die
van Leo Nelissen. De laatste deed in zijn programma Kopstuk
ken vergeefs een poging om Godfried Bomans in een luidruch
tig lollig gezelschap in te passen. De kro zou al blij zijn dat het in
de erop volgende ja ren met Teddy en Henk Scholten, op de
televisie, lukte zijn partij mee te blazen in het Nederlandse ra
dio- en televisie-amusement. Met de radio slaagde men er
slechts in de generatie van de middelbare leeftijd te bereiken.38
Op hen probeerden Tonny Schifferstein, André Meurs, Herbert Joeks, René van Vooren hun teksten en muziek af te stem
men. Het massa-amusement van Tierelantijnen en Voor Brui
loften en tegen Partijen sloeg niet echt aan.

223

Links: Het befaamde pianoduo
Andrc de Raaffcnjacqucs Schutte
was in dienst van de nru en werkte
in 1955 mee aan enkele KRO-programma’s.

Rechts: Het publiek vermaakt zich
uitstekend bij het programma
Tweemaal Een is Een (1952).
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11. De televisie

Kors geen voorstander van invoering televisie

Op dinsdagavond 16 oktober 1951 leidde voorzitter Kors de
eerste televisie-uitzending van de kro in. Hij liet er geen misver
stand over bestaan dat de kro de televisie allereerst zag als mid
del om apostolaat te bedrijven. Juist zoals pastoor Perquin de
radio altijd had beschouwd. Kors hield de Nederlandse kijkers
die dinsdagavond om kwart over acht voor: ’Het technische
vernuft, dat ons de televisie heeft geschonken, wil onze omroep
dienstbaar maken aan het ideaal: de blijde boodschap van Chris
tus niet alleen aan de mensheid te brengen maar door die ook te
laten beleven.’ Tele-visie is ver zien, legde Kors uit. ’Het bete
kent voor de christen te kunnen schouwen over de grenzen van
de stoffelijkheid dezer wereld en van het heelal heen, naar het
Goddelijk licht dat ons het geloof heeft geschonken.’
Kors zei er niet bij dat hij eigenlijk helemaal niet blij was met de
komst van de televisie. Hij had daar nooit doekjes om gewon
den sinds de tijd dat Philips een proefzender had geplaatst (1947)
en de regering een commissie had ingesteld om het tv-vraagstuk
nader te bestuderen (oktober 1948). Via de nru had Kors in de
commissie zitting en zo was hij op de hoogte van het technisch
en financieel advies van die commissie in de zomer van 1949.
Kors vond de televisie een mogelijk gevaar voor de morele
volksgezondheid. Bovendien was ze te duur voor de omroepen
èn voor de kijkers. De laatsten — de gezinnen vooral — hadden het
geld niet voor de kostbare apparaten. Als de omroepen het geld
niet hadden, zou de televisie geheel onder staatsinvloed komen
en wat dan?1
In dejaren vijftig is de tv onveranderd het stiefkind geweest van
de kro, althans van Kors, maar die en niemand anders maakte
de dienst uit. Televisie was een stokpaardje van de overheid, die
de kans schoon zag door de nts een algemeen programma te
laten brengen en de omroepen terug te dringen. Die omroepen
werden aan allerlei regels gebonden, hadden geen studio’s en
apparatuur zoals bij de radio en zouden financieel kapot gaan aan
de televisie. Kors hanteerde een vijandbeeld: de voorstanders
van de Doorbraak roken opnieuw hun grote kans. Hij joeg
daarmee in 1953 alle bestuursleden de stuipen op het lijf, toen de
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KRO-becldmerk in de beginjaren
van de televisie.

Links: Voorzitter Kors tijdens zijn
toespraak op de eerste televisie
avond die de kro verzorgt.

Prof.mr. P.S. Gcrbrandy

De tv-straalontvanger te Lopik
wordt gericht op de straalzender in
de toren van studio Irene te
Bussuni. vanwaar de programma’s
live worden uitgezonden. Vanuit
Lopik worden deze signalen over
het land verspreid.

Televisieraad onder voorzitterschap van Gcrbrandy een rapport
had ingediend dat in de richting van een nationaal televisicbestel
redeneerde.2 Natuurlijk was het waar dat de zendtijd van de nts
van 25% opliep naar 40%.3
Toen de minister in de Tweede Tclevisic-Nota vasthield aan het
algemeen programma, schreef Kors daarop een reactie die hij
via bestuurslid Peters ter bespreking aanbood aan de KVP-fractie.1 Mettertijd werd de financiering van de televisie een steeds
dwingender probleem. Het denkbeeld van commerciële tv en
tenminste invoering van reclame vormden een schrikbeeld voor
de Hilvcrsumse omroepen. Ze wisten dat in het parlement ta
melijk veel voorstanders van commerciële televisie zaten, om
dat in die situatie de schatkist minder werd aangesproken.'’ De
omroepen wierpen die gedachte ver van zich af onder verwij
zing naar Engeland, waar de commerciële tv op dat ogenblik al
overheidssubsidie aan het vragen was. Draaide het in wezen niet
om reclame? Ook daartegen verzetten de omroepen zich for
meel, maar in feite hadden ze daartegen geen bezwaar mits de
reclame hun in handen werd gegeven. De kro wist bovendien
dat de KVP-fractielcider Romme voorstander was van invoering
van reclame. Begin 1958 was de verwachting dat in Duitsland
en België reclame op tv spoedig zou worden ingevoerd. Het
hing in de lucht en bestuurslid Peters oordeelde dat de omroe
pen veel te passief bleven. Ze moesten een plan indienen waar
door ze de reclame in eigen hand hielden. De omroepen dienden
andere gegadigden een slag vóór te zijn.6 Kors was evenwel niet
vooruit te branden; hij kwam slechts in het geweer wanneer de
veste van zelfstandigheid verdedigd moest worden, als al te
grote bemoeienis van de zijde der overheid dreigde. Dat was in
1945 zo geweest en dat bleef in dejaren vijftig met betrekking
tot de televisieproblematiek net zo.
Voorbereidingen
Al wenste Kors in 1950 nog zo graag dat de televisie voorlopig
geen werkelijkheid werd, toch begon de kro met de eerste
voorbereidingen. Directeur Speet had in september 1948 twee
mensen naar het buitenland willen uitzenden; de deviezen daar
voor ontbraken evenwel. De bedoeling was dat een regisseur bij
de bbc ervaring zou opdoen. Kors daarentegen dacht dat het
voldoende was bij gelegenheid te informeren of aan de th in
Delft —en mogelijk eveneens bij de katholieke mts in Den Bosch
— geschikte jongelui te vinden waren. Over de specifieke ei
genaardigheden van televisieregie zou hij wel eens met de film
criticus A. van Domburg gaan praten.7 Drie weken later drong
de Nijmeegse hoogleraar J. Jurgens in de vergadering van het
stichtingsbestuur aan op oriëntatie in het buitenland. Iedereen
viel Jurgens bij. Kors was niet aanwezig om tegenspel te leve
ren, maar ging toen toch maar met Speet naar Londen. Hij
kwam bij de bbc niet in het minst onder de indruk: 'Hetgeen
thans geboden kan worden is niet waard dat men de dure toestellen koopt.’ Kors beweerde dat bij Philips de men ing heerste
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dat men in technisch opzicht niet snel verder zou komen. Uit
zeilden van stagiaires was dan niet nodig, want wat moest men
na afloop met hen doen? Speet, al vóór de oorlog attent op de
ontwikkelingen van de vroege televisie, sloot zich nu volgzaam
aan bij zijn voorzitter. Ook hij vond het beter de kat uit de boom
te kijken. Kors besloot zijn verslag aan het dagelijks bestuur met
de uitspraak: ’De gezinnen, die dit dure apparaat zullen kunnen
aanschaffen, zijn sporadisch. Het is niet verantwoord dat de gel
den uit de luisterbijdragen komen, dus zullen ze van regerings
wege moeten worden toegewezen.’ Nogmaals waarschuwde
hij dat de Bioscoopbond zou tegenwerken. Penningmeester
Burger slikte dit betoog niet; hij waardeerde de televisie positie
ver. Televisie zat ’in de lucht’ en wat die dure toestellen betrof:
de mensen zouden die op afbetaling kopen.8
De televisie was niet tegen te houden. In de Verenigde Staten
waren in het begin van dejaren vijftig miljoenen kijkers, in En
geland een half miljoen en ook de Duitsers begonnen met televi
sie, al leefde daar het besef dat Europa eigenlijk te arm was voor
het nieuwe medium. Philips zette er in Nederland vaart achter
en begon met de verkoop van toestellen. De Eindhovense fa
briek had een aantal proefuitzendingen gemaakt. Al jaren deed
het gerucht de ronde dat Philips zijn apparatuur en technici aan
de nru wilde aanbieden om met experimentele programma’s
ervaring op te doen. Ondanks het feit dat de Bioscoopbond
dwarslag, tekende zich in 1950 het beleid van de overheid af: de
ptt zou voor de zenders, Philips voor de techniek en de om
roeporganisaties voor de programma’s zorgen. Elk van de om
roepen diende honderdvijftigduizend gulden perjaar te betalen.
Het KRO-bestuurslid Jurgens achtte de invloed van de overheid
te sterk, maar Kors antwoordde berustend: wie anders kan tele
visie betalen? Wel mocht het niet zo zijn dat de omroepen in de
experimenteerfase veel geld werd gevraagd en dat in een later
stadium een andere instantie met tv werd belast. In dat geval zou
de overheid aan de omroepen het geld dienen terug te betalen
dat in de experimentele periode was verstrekt.9
De kostenfactor bleef Speet hoofdbrekens bezorgen. Hij zag het
batig saldo van de KRO-gids geheel verdwijnen wanneer 150.000
gulden perjaar moest worden opgclepeld. Hij profeteerde: Er
zal een tijd komen dat zeer zuinig zal moeten worden geleefd of
het kapitaal zal moeten worden aangesproken en dat is het begin
van het einde.’10
Aanstelling van Castelijns
De ontwikkeling was niet te keren. De kro had de 44-jarige Jan
Castelijns al bij Philips weggehaald. Hij werd hoofd van de
KRO-televisie. Dezelfde overstap van Eindhoven naar Hilver
sum maakte Ben Mettrop, die vroeger bij Polygoon had ge
werkt. Samen gingen deze heren in de zomer van 1951 naar
Londen om hun Eindhovense ervaringen verder te ontwikkelen
en te verrijken. De derde man voor de nieuwe diensttak wasjan
Delfgaauw. Hij kreeg de zorg voor de organisatorische aspec-
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De ontvangantenne in de toren van
het Hilversumsc raadhuis ontvangt
signalen van een nabij gelegen
opnamelokatie. In dit geval betreft
het een programma speciaal
bedoeld voor het raadhuis.

Regisseur Ben Mettrop en
scriptgirl Yvonne Hermans achter
de regietafel.

Televisieregisseur Erik de Vries
(2de van rechts) en cameraman Jan
Castelijns (links), tijdens
camerarepetitics voor de
experimentele televisie
uitzendingen van Philips.

Twee televisietoestellen uit de
beginjaren, de tx 400 u (boven) en
tx 500 u (onder), beide van het
merk Philips.

ten. Onder dat drietal school geen creatief genie. Desondanks
heeft juist Castelijns door zijn rustige en sympathieke persoon
lijkheid grote verdiensten gehad voor de kro. ’Jan Cas’ was bij
zijn jongere medewerkers geliefd en genoot ook bij zijn colle
ga’s van de andere omroepen en in ’de gezamenlijkheid’ van de
nts een uitstekende naam. Castelijns was als programmachef
niet te vergelijken met iemand als Rammelt bij de KRO-radio.
Hij was niet het type van een showman en kwetsbaar voor kri
tiek als de programma’s niet in de smaak vielen. Ook de kroleiding vond hem cultureel niet zwaar genoeg, hoewel hij het
was die opera en operette op het Nederlandse scherm bracht.
Castelijns stond enigszins apart: hij trof bij de kro een stemming
aan van ’het wordt toch niks met de tv’. De radiomedewerkers
beschouwden de televisie anderzijds als een rivaal, die door op
pervlakkigheid en sensatie attractief was voor de massa. Er was
evenwel geen kijk op dat radiomedewerkers een leidende rol bij
de televisie konden spelen. Bij de Nederlandse omroepen wer
den die diensten gescheiden gehouden, net als in het buitenland.
Onaantastbaar was het axioma dat radio en televisie totaal ver
schillende media waren en elk voor zich ook in de programmasector specifieke kwaliteiten vergde.
Tot het laatst toe moest worden afgewacht wie nu eigenlijk de
zendmachtiging zou krijgen: de omroepen, de NOZEMA als col
lectief, of de Nederlandse Televisie Stichting (nts). De minis
ters Spitzen en Neher waren erop tegen dat de omroepen de
machtigingen ontvingen, maar staatssecretaris Cals was Hilver
sum beter gezind. Onderwijs en wetenschappen won het van
verkeer en waterstaat. De omroepen eisten van Cals dat de nts
niet met een gezamenlijk programma zou komen en dat tijdens
de experimentele periode elke omroep zijn eigen programma
kon uitzenden. Dat werd niet de volle werkelijkheid, ondanks
het dreigement dat de omroepen hun geld in de zak hielden. Het
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compromis hield in: een vierde deel van de zendtijd voor geza
menlijke en de rest voor eigen programma’s. De omroepen kre
gen niet zoals bij de radio een eigen televisiestudio; dat was te
kostbaar. Ze mochten geen reclame bedrijven en dienden te ac
cepteren dat ook de vpro in het samenwerkingsverband van de
nts werd opgenomen. Het Hilversumse gemopper over staatsvoogdij nam voorlopig niet af, maar uiteindelijk werd alles
braaf geslikt. Voorlopig kreeg elke omroep anderhalf uur zend
tijd per veertien dagen.

De eerste tv-uitzendingen van de

kro

Op 2 oktober 1951 kon de nts met de tv-uitzendingen beginnen
en op 16 oktober was de kro voor het eerst aan de beurt. Eerst
was er een inleidend woord van Kors, waarin deze de bedoelin
gen van de kro met de televisie aangaf. Dan volgde een langdra
dig gesprek met de katholieke publicist en burgemeester van
Oss, Louis de Bourbon, over het befaamde Naundorff-mystene, waarbij uiteraard de belangrijkste vraag was of De Bourbon
afstamde van de Franse dauphin. Na dat gesprek zag men een
demonstratie over de pottenbakkerijen. Vervolgens was het de
beurt aan een zangeresje dat door Guus Janssen aan de vleugel
werd begeleid. Na het weerbericht van het knmi: pauze! De uit
zending werd besloten met een demonstratie hoe men in het
instituut van Sint-Michielsgestel omging met doofstomme kin
deren. Om de program ma-onderdelen aan te kondigen ver
scheen Mies Bouwman, steevast Miesje Bouwman genoemd,
als omroepster op het scherm. De hele uitzending, de pauze
daarbij inbegrepen, duurde van ’s avonds kwart over acht tot
kwart voor tien.

1
Mies Bouwman begon haar
tv-carrièrc als omroepster voor de
KRO.

Moeilijkheden in de begintijd

Twee weken later, op dinsdagavond 30 oktober 1951, was de
kro voor de tweede keer op het scherm, nu met een opvoering
van de eenacter De beer van Anton Tsjechov. De critici vonden
het een mislukking. Het gesprek met aalmoezenier L. van de
Vrande msc, juist teruggekeerd van het Koreaanse oorlogs
front, werd ontsierd door onscherpe close-ups. Het kon niet an
ders dan dat het er in die begintijd primitief aan toe ging. Nu
eens te weinig close-ups, waardoor de kijker eigenlijk niet zag
wat er aan de hand was, dan weer onduidelijk en vertekend
beeld. Haast onuitroeibaar leek het euvel van de pauzes te zijn;
om de haverklap viel het beeld uit omdat er in de studio iets
verplaatst moest worden.
Uitgezonden werd vanuit studio Irene te Bussuin: een veel te
kleine ruimte vol lampen, kabels en camera’s. Ook in de iets
grotere Vitusstudio, eveneens in Bussum, was de accommoda
tie belabberd. De brandweer stond niet toe dat publiek bij de
uitzendingen werd toegelaten. Daarom verzorgde de kro op de
zaterdagavond een amusementshow vanuit een zaal in het land,
maar steeds zo dichtbij dat de afstand tot de zender Lopik te
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Televisiecamera, in gebruik tijdens
de experimentele uitzendingen
waar Philips voor de oorlog mee
startte.

Bccldregie door Wim Bary
(midden) in de Vitusstudio te
Bussum tijdens een tv-uitzending
in augustus 1957.

Dc Franse chansonnière Catherine
Sauvagc trad in dejaren vijftig
enkele malen op in ons land en
opendein 1955 een amusements
programma dat door de KRO vanuit
het land rechtstreeks op het scherm
werd gebracht.

overbruggen was. Vanuit de studio liet men dan vóór zo’n show
een vedette als Catherine Sauvage optreden. Natuurlijk kampte
men vanwege dc overschakeling naar de zaal met de beruchte
pauzeperikelen.
Slechts weinigen waren goed voorbereid op televisie. Dc kro
vormde geen uitzondering. Geschoold personeel was er eigen
lijk niet en de vier medewerkers Castelijns, Mettrop, Delfgaauw en Tine Notten-Roeffen vroegen begin 1954 om twee
man erbij omdat per 1 januari 1955 de zendtijd zou worden uit
gebreid. Dat zouden Wim Bary en Fred Bredschneyder wor
den. De vier waren overbelast, al was het aantal uitzendavonden
beperkt. In 1954 zat het de kro mee of tegen, al naargelang men
denkt vanuit het standpunt van de televisiemakers dan wel van
uit dat van bestuur en kijkers: koninginnedag viel op een uit
zenddag van de kro - dus was er een nationaal programma in
juni hoefde de kro evenmin uit te zenden vanwege de Eurovisie-programma’s en begin augustus was er geen televisie in ver
band met de vakantie.
Ter verontschuldiging van dc programmamakers van het eerste
uur kan men aanvoeren dat dezen het vak nog moesten leren. In
1959 nog was het in Hilversum niet mogelijk Duitse en Belgi
sche televisie te zien. Castelijns ging daarom regelmatig naar het
zuiden om op de hoogte te blijven. Een andere moeilijkheid
vormden de budgetten, ofschoon het KRO-bestuur extra geld
voor dure artiesten beschikbaar stelde, vooral wanneer de pers
kritieken ongunstig waren geweest. Bekende artiesten lieten
zich overigens niet gemakkelijk engageren: zodra zo iemand op
het scherm verscheen moest hij dat nummer uit zijn repertoire
schrappen. Tenslotte waren de repetitiemogelijkheden mini
maal en kwam elk programma direct, live, in de huiskamer.
Godsdienstige uitzendingen

Ais wc de periode tot 1957, toen meer dan 100.000 geregi-
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I
Herdenking van de sterfdag van
Willibrordus door dom. B.
Brockbcrnd tijdens de vierde
tv-uitzending van de kro op
27.11.1951.

streerde tv-toestellen in Nederland geplaatst waren, tot de be
gintijd rekenen, dan valt het op dat de kro op tv veel minder
godsdienstige programma’s bracht dan over de radio het geval
was. De totale zendtijd van de kro bedroeg in 1955 85V2 uur en
in 1956 9216 uur. Toneel en documentaires vulden de helft van
de tijd; amusement nam ruim 20% in beslag en de kinderpro
gramma’s liepen in de genoemde ja ren op van 7,4% naar
14,8%. Het aandeel van specifiek katholieke uitzendingen be
droeg volgens opgave over 1955 14,6%, maar nadien werd dat
niet meer aangegeven. Toen daarnaar werd geïnformeerd in het
stichtingsbestuur11 merkte Kors op dat de televisie nog te zeer in
het beginstadium verkeerde om inzicht te bieden in de betekenis
van katholieke tv. Bij een beperkt aantal zenduren exclusief ka
tholieke programma’s bieden: dat kon immers niet. Zo’n con
statering was nuchter en realistisch, maar toont de onnaden
kende pathetiek in Kors’ openingstoespraak van nog géén vijf
Wïm Bary
jaar tevoren.
Op zondag 17 mei 1953 werd vanuit het Utrechtse stadion de
eerste heilige mis over de televisie uitgezonden. Dat geschiedde
in het kader van de viering van het eeuwfeest van het herstel van
het bisschoppelijk bestuur in Nederland. Celebrant was kardi
naal Van Roey, primaat van België en optredend als pauselijk
legaat. Pater Gilbertus Lohuis OFM verzorgde het commentaar.
In de katholieke kranten werd gewaarschuwd: ’Door het kijken
naar de televisie-uitzending van een heilige Mis voldoet men
niet aan de verplichting tot Mishoren, daar hiertoe ieders per- z
soon lijke aanwezigheid vereist is.’ De situatie was bekend: de
kro had vanaf zijn begintijd missen uitgezonden, maar de Nedcrlandse katholieken mochten daarmee niet volstaan. Dit soort
v
uitzendingen was dus bedoeld voor diegenen die niet in staat
|
waren naar de kerk te gaan en voor de niet-katholieken om hen I
kennis te laten maken met de katholieke eredienst en liturgie.
I
Aan specifiek katholieke uitzendingen kan men niet zo heel veel
j
vermelden. De kro was zich ervan bewust dat de kijker niet kon
I
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Pontificale hoogmis in het stadion
van Utrecht, bij gelegenheid van
de viering van Honderdjaar
Kromstaf.
De regie van deze eerste
misuitzending door de kro werd
verzorgd door Jan Castelijns.

Pater Leopold Verhagen oesa
kiezen zolang er nog geen tweede net was: hij mocht niet wor
den gedwongen tot consumeren van eenzijdig katholieke kost.
Daarmee voldeed de kro beter aan het streven het publiek met
een algemeen programma van dienst te zijn dan bijvoorbeeld de
vara, die nogal eens het verwijt kreeg partijdig te zijn. In gods
dienstig en kerkelijk opzicht waren er behalve misuitzendingen
— niet zo heel veel dus in die beginjaren - een reportage van de
uitvaart van kardinaal De Jong en enkele documentaires en to
neelstukken over de priester-arbeiders. Dat laatste lag eigenlijk
meer op cultureel-maatschappelijk dan op godsdienstig-kerkelijk gebied.
Wellicht de meest spectaculaire katholieke uitzendingen vorm
den de toespraakjes van pater Leopold Verhagen oesa. In april
1953 verscheen deze voor het eerst op het scherm. Ondanks het
slechte beeld trok hij meteen de aandacht door zijn spontane,
van mens tot mens gerichte presentatie. Hij oogstte dadelijk
succes bij de kijkers en bij de tv-recensenten in de kranten. Veer
tien jaar zou hij katholiek en niet-katholiek boeien met zijn acts.
Half Nederland wachtte telkens met spanning op wat hij voor
nieuwe stunt had. De ene keer haalde hij uit zijn mouw eerst een
mechanische en dan een echte muis om duidelijk te maken dat in
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alle dingen en schepselen de Maker te zien was. Dan weer wilde
hij het over de harmonie en disharmonie in het huwelijk hebben
en begon zijn epiloog met twee pianisten die op de vleugel het
zelfde stuk van Bach speelden. Vervolgens haalde hij een was
knijper uit zijn pij en zette die op de snaren: Jongens, spelen
jullie dat stuk nog eens.’ En naar de kijkers: 'Ziet u: maar héél
weinig verstoort de harmonie.’ Wat Leopold Verhagen deed
week hemelsbreed af van de ernstige en vermanende toespraak
jes van andere gewijde heren. Hij had gevoel voor show en
maakte er een echt kijkspel van. Met dogmatiek en apologetiek
viel hij de mensen niet lastig. Hij sprak vanuit de alledaagsheid
en speelde de eenvoud en blijheid voor. Zonder de show van
Verhagen en minder oppervlakkig zou later bisschop Bekkers
eenvoud en directheid hanteren. Hij spoorde ’Gods volk onder
weg’ aan het geweten te gebruiken als men als christen gecon
fronteerd werd met de afstand tussen het ideaal en de werkelijk
heid vol defecten en tekorten.

Televisietoneel
Toneel was er op het KRO-scherm in ruime mate. In het begin
leek men in de stijl van vóór de oorlog, dus van het radiotoneel,
door te gaan. Met dezelfde gezelschappen en medewerkers. Op
eerste kerstdag 1951 voerden de Ghesellen van de Spelewei on
der leiding van Anton Sweers Kermisvolk met Kerstmis op. Om
dat Sweers en ook iemand als Jan Naaykens danig werden ge
kritiseerd en hun werk als te amateuristisch werd gehekeld,
deed de kro in die ja ren regelmatig een beroep op een van de
bekende gezelschappen, voor zover die natuurlijk beschikbaar
waren, puck speelde de Schelmenstreken van Scapin, het Neder
lands Volkstoneel de School der dapperen, de Nederlandse Comedie Molière’s School voor vrouwen, de Toneelvereniging Circus
Knie en de Plankeniers brachten een stuk van Honoré de Balzac.
Hélènc Oosthoek droeg Elckerlyc voor. Stukken in de Science-
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Links:Jan-Willem Hofstra in een
Vademccum-uitzénding onder de
titel ’Hct kruis - van teken tot
beeld’ in gesprek met prof.dr. F.
van der Meer (8 januari 1959).

Rechts: Mgr. W.M. Bekkers
tijdens een van zijn toespraken in
Brandpunt.
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Links: Televisic-opera uit 1952:
Rechtstreekse opvoering van The
tclcphone van Giancarlo Mcnotti.
Rechts: Zesde KRO-uitzending, op
25.12.1951, met Kermisvolk met
Kerstmis door de Ghcsellen van de
Spelcwci.

fictionsfeer en detectives deden het beter dan culturele produk
ties. Een zeer goede ontvangst kreeg Cycloon 3 antwoordt niet van
de Franse schrijver Jules Roy. In dit door puck onder regie van
Wim Bary gespeelde stuk werd de spanning verbeeld toen er iets
mis leek te gaan met een ruimtevlucht. De 'boodschap’ was de
uitgelaten piloot die na de uiteindelijk toch behouden landing
niet alleen de techniek maar ook zijn eigen angst en onzekerheid
had overwonnen.
Sterke leiding was afwezig bij de KRO en daarom kreeg de kijker
niet veel anders dan een selectie voorgeschoteld die niet uit
muntte door originaliteit. De KRO-leiding herhaalde voortdu
rend dat niet alle stukken geschikt waren en voorts dat buiten
landse produkties verfilmd werden zodra ze succes hadden en
daarom onbereikbaar waren voor televisie. Onder invloed van
de groeiende kritiek kreeg Jan-Willem Hofstra in 1958 een aan
stelling als dramaturg bij de KRO-tv. Hij had een buitengewoon
brede kennis op toneel- en operagebied, maar Hofstra moest
eenvoudig te veel doen. Hij trad voortdurend op als presentator
en zelfs als quizmaster. De nieuwe impulsen waren beperkt.
Men probeerde het met Nederlandse stukken van Klaas Smelik
en Jan Starink. Een vooraanstaande rol op dit gebied was voor
de kro evenwel niet weggelegd.

Documentaires

Beter lukten de documentaires over verre landen en culturen, en
niet te vergeten over charitatieve en educatieve onderwerpen.
Zo bracht Joop Reinboud een documentaire over de verkenne
rij. Een bezoek aan Lips’ Scheepsschroevengieterij (1957) was
goed voor een uitstekend programma, net zoals een reportage
over de faculteit diergeneeskunde in Utrecht (1958). Dit soort
programma’s kreeg sporadisch een ongunstige pers en heette
eerder origineel en interessant dan saai en onbenullig. Dat ver
klaart wellicht dat procentueel de zendtijd van documentaires
steeg ten koste van dramatische produkties.
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In de culturele sector boekte de kro zijn grootste successen met
opera en operette. Werd Bastien en Bastienne van Mozart al
goed ontvangen, dc opera’s van Giancarlo Mcnotti troffen pre
cies dc roos. In 1952 was The telephone en in 1953 Amahl en de
nachtelijke bezoekers te zien en te horen, de laatste opera zelfs
tweemaal. Amahl had Mcnotti in 1951 op veertigjarige leeftijd
geschreven en de kro bracht dit driekoningenspel als Europese
première. Een enquête onder duizend mensen leverde bijzonder
enthousiaste reacties op en de pers schreef niet anders. Later
bracht Castelijns de Duitse versie in Hamburg voor dc nwdr.
Hij introduceerde daarmee in Europa dc play-back methode.
Amusement
Circus Strassburger, door Mies Bouwman aangekondigd van
uit Carré, kwam tussen 1953 en 1956 enkele malen op het
scherm. Dc kijkers genoten en de kranten schreven: 'Compleet
circus (zonder geur) op het scherm van de KRO.’ Later zou Piste
van Jos van der Valk deze lijn voortzetten en voor een typisch
KRO-bestanddeel in het Nederlandse televisiepakket zorgen.
Met het circus zijn we beland in de amusementsfeer, nooit het
sterkste punt van de KRO in zijn bestaan tot dan toe. Men pro
beerde het met KROcodil, met medewerking van Bobbejaan
Schoepen. Dit programma liep op zaterdagavonden van 1955
tot en met de zomer van 1957. De produktie was in handen van
Jan Delfgaauw, maar ondanks een reorganisatie om het geheel
wat levendiger te maken, luidde het oordeel van de pers in juli
1957-' ‘Geen tranen bij afscheid van KROcodil.’ Bij KROcodil
hoorde Tclcmimiek, een wedstrijd in het uitbeelden van begrip
pen. Dat werd al gauw te flauw gevonden — ’kleutcrpeil’ — en
daarom vervangen doorjan Blaasers Kwis’t wel, Kwis’t niet. In
1957 was de slechte kwaliteit van de zaterdagavondprogramma’s van de KRO nationaal bekend. Daar kon een incidenteel
optreden van Corry Brokken of Rudi Carrcll - in mei 1957 aan
geduid als een kwajongen met dwaze invallen — weinig aan ver
beteren. Ook de haastige vervanging van een quizmaster als
Louis van Noordwijk - een zelfingenomen en niet stuk te krij
gen jongen, zoals Het Parool schreef — door de nerveuze en ge
kunsteld aandoende Jan-Willem Hofstra deed de algemene opi
nie niet verbeteren. Berucht is de //pc-uitzcnding waarin Hofstra
in de moeilijkheden kwam toen de stapel vraag- en antwoord
kaarten door elkaar gehusseld was.

Uitstekende uitzendingen voor de jeugd
Uitstekend te spreken evenwel was iedereen over het jeugdpro
gramma van dc kro. Jarenlang werd dat verzorgd door het pop
pentheater van Bert Brugman. Dappere Dodo was voor hon
derdduizenden, en niet alleen voor kinderen, een nationale fi
guur. Haast even populair was tante Hannie Lips: ’Tante Hannie
zwaait jullie allemaal weer goeiendag; terugzwaaien hoor!’ Een
maal raakte een jeugduitzending van de kro onverwacht in he-
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Jan dc Clcr geeft regie
aanwijzingen tijdens een
uitzending van Blijfcr niet voor
Thuis.

Rudi Carrcll

Tante Hannic zwaait jullie
allemaal goeiendag; terugzwaaien
hoor!'

Hannic Lips met het vaantje van de
beroemde poppenserie Dappere
Dodo.

vigeopspraak. Dat kwam dooreen op i september 1956, buiten
medeweten van de schrijver, uitgezonden spel van Godfried
Bomans: Het ontbijt van honing Habbeba. Eigenlijk was het een
jeugdwerk van Bomans; hij had het als 19-jarige student ge
schreven om een maand kamerhuur te verdienen, zoals hij zelf
onthulde. De KRO, die zelf geen afkeurende reacties had ontvan
gen, schrok geweldig van de zwaar aangezette kritiek in de soci
alistische pers, die het stuk een schande voor het omroepbestel
achtte. Wat was het geval? Koning Habbeba, de titelheld, at
voor zijn ontbijt elke ochtend een 'lekker mals negerjongetje’.
Maar toen die uitverkocht waren, moest zijn negerbediende
Sam (gespeeld door Leen Jongewaard) eraan geloven. Op het
moment dat de koning de goede Sam al met mes en vork beprikte, bracht een kabouter de redding. Het was Bomans zelf die
alle opwinding met een prachtig stuk in de Volkskrant relati
veerde. 12
Tot slot verdienen twee rubrieken te worden genoemd die in het
midden van dejaren vijftig zekere populariteit verwierven. Ma
ria van der Eist, de echtgenote van de burgemeester van Kerkdriel, had de rubriek Televitrine waarin ze nieuws op modege
bied behandelde. De recensenten vonden haar optreden niet ge
heel natuurlijk, hoewel ze als lady speaker op modeshows van
een groot damesblad ruime ervaring had. Ze probeerde haar
rubriek de nodige levendigheid te geven door die bijvoorbeeld
vanuit een schoenenzaak te presenteren wanneer het onderwerp
daartoe aanleiding gaf. Ze kwam wel eens in moeilijkheden om
dat de reclamegrens meermalen al te dicht werd genaderd. In
september 1953 verbood minister Beel als plaatsvervangend
minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen een mode
show van herfst- en wintermodellen van de firma Witteveen: de
dag voor de uitzending op het KRO-scherm was daarover in de
pers geadverteerd. Op den duur verbreedde Maria van der Eist
haar belangstelling en gaf ze voorlichting op huishoudelijk ge
bied. Dat was dus op de consument gerichte informatie, zonder
dat merken of winkels werden genoemd.
De tweede rubriek die speciaal voor de vrouw was bedoeld lag
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in handen van ir. Edmond Nicolas en heette Pottenkijken. Nicolas genoot althans in katholieke kring bekendheid door enkele
vlot-geschreven familieboeken. Hij cultiveerde een faam als ge
nieter van de goede dingen des levens, ook aan het fornuis. Zijn
kooklessen voor de televisie boeiden echter slechts matig.

Dagbladkritiek op KRO-televisie

I

Dat de televisieprogramma’s van de kro niet sterk waren, was
de mening van haast elke recensent. Het uitgangspunt van de
tv-critici was doorgaans dat televisie allereerst cultuur moest
brengen, voorts informatie en tenslotte nog amusement. Vaak
was een recensent, die in de eerste televisiewinter van 1951-1952
meestal in een café naar de televisie keek, thuis achter zijn
schrijfmachine teleurgesteld over het peil van de uitvoeringen
en de aard van de programma’s. Na enkele jaren eigenlijk pas
steeg de vraag naar amusement. Televisie was eerst elitair, later
populair. Ook met betrekking tot de populaire amusements
programma’s voelden de critici zich teleurgesteld bij de kro, die
de naam kreeg de zwakste programma’s te brengen.
Het bestuur was daarvan op de hoogte maar kreeg geen vat op
de interne gang van zaken. Kors bleef hardnekkig volhouden
dat de televisie iets was dat door de regering was opgezet en
waar de omroepen eigenlijk mee in hun maag zaten. Hij liet het
bestuur zonder informatie en beperkte zich in 1956 tot de belofte
dat hij wel eens met Castelijns zou spreken. Dat was nog in de
periode dat de kro voornamelijk culturele programma’s wilde
hebben en dacht dat Castelijns daarvoor niet de ideale programmachef was. Eenjaar later, in 1957, lagen de zaterdagavondprogramma’s van de kro, het amusement dus, in de vuurlijn van de
nationale critici.
Met name de Volkskrant koppelde de aanval op de tv-programma’s van de kro aan een aanval op de voorzitter persoonlijk.
Kors zou zich geenszins inspannen voor televisie en volgens de
laatste berichten stelde hij zijn functie de eerstvolgende jaren
nog niet ter beschikking. Het bleef dus huilen. Van Kors viel
niet te verwachten dat hij de top zou reorganiseren en vanuit de
lagere regionen een vernieuwende en verfrissende invloed zou
toelaten. In het dagelijks bestuur deed Kors de kritiek af met een
schouderophalen: de recensent van de Volkskrant schreef altijd en
eeuwig tegen de kro en bij die krant was men geporteerd voor
een nationale omroep. Zijn medebestuurders merkten op dat uit
andere hoeken eveneens sterke kritiek op de kro was gelanceerd
en dat het heus niet ging om een incidentele uitglijder in de vorm
van een mislukte zaterdagavond op 9 maart 1957, toen er een
slechte KROcodil was, een volslagen mislukte quiz en een onuit
staanbare conferencier.13

Mislukte televisieavond van 19 oktober 7957
Tevergeefs drongen de leden van dagelijks bestuur en stich
tingsbestuur aan op betere coördinatie tussen de programmalei-
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ders van radio en televisie. Kors bleef koppig volhouden dat
zoiets helemaal niet kon. Volgens hem vormde alleen het amu
sementsprogramma een probleem omdat het juist voor de kro
zo moeilijk was telkens met nieuw en, vooral, met geschikt
amusement te komen. Deze discussie, die tot niets leidde, was
veroorzaakt door een andere, totaal mislukte uitzending in dc
herfst van 1957, die nota bene was aangekondigd als een gron
dige vernieuwing van KRO-amusement op zaterdagavond.14
Wat was er aan de hand geweest? Na het nieuws en het week
overzicht startte dc kro op zaterdagavond 19 oktober zijn pro
gramma om kwart over acht met een nieuwe quiz Boter, Kaas
en Eieren, voorbereid door Nic Notten en geregisseerd door
Castelijns. Dc regie werd in de pers als star en fantasieloos afge
daan. Voor de onhandige opstelling in een kille laboratorium
sfeer had geen enkele krant een goed woord. De kijker kon op
zijn scherm de opschriften van de rubrieken waaruit de vragen
volgden, niet lezen. Spelleider Jan-Willem Hofstra kwam er
nog betrekkelijk genadig van af, maar de vragen die hij de kan
didaten stelde waren inderdaad onnozel: 'Welk is het beroemd
ste schilderij van Rembrandt in het Rijksmuseum?’ Maar de el
lende kwam nog. Om tien voor negen volgde Ad Fundum, aan
gekondigd als een zonnig, zonderling programma in drie di
mensies van en voor zonnige mensen. De conferencier Jef Vanderheyden uit Hilvarenbeek werd afgekraakt. Wat hij bracht
heette patronaatstoncel, smakeloos, een volstrekt dieptepunt, ja
een televisieschandaal. In de schertsopera kwamen oervervelende liedjes voor over een man die jaloers was op het hondje
van zijn vrouw. Dc finale achtte men een jammerlijke misluk
king. Het Utrechts Nieuwsblad schreef: ’Van zouteloosheid ver
viel men meermalen tot uitgesproken slechte smaak, zoals in het
bespottelijk maken van een op straat zingende werkeloze uit dc
ja ren dertig. Samenvattend: amateuristisch gebrachte rommel,
die men nooit het publiek had mogen voorzetten.’ De Volks
krant, die veel verontwaardigde brieven zei te hebben ontvan
gen, constateerde opnieuw: al vijfjaar lang bewijst de KRO-tv er
niets van te kunnen. Zo’n slecht programma was zelfs niet te
redden met — zoals werd toegegeven — kwalitatief goede mede
werkers als de zangeres Christel Adelaar, Sylvain Poons, Thom
Kelling, René van Vooren, Donald Jones en Guus Jansen.
Pogingen tot verbetering

De uitzending van 19 oktober was in die winter 1957-1958 voor
de pers de toetssteen. Op 16 november, de eerste zaterdag dat de
kro weer aan de beurt was met een amusementsprogramma,
constateerden de kranten dat het nu weliswaar niet even erg
was, maar dat de kro nog geen revanche had genomen. Daar
voor was het programma Binnen zonder Kloppen met teksten
van René van Vooren toch te zwak. Het was een herkenbaar
maar slap aftreksel van het Snip en Snap-repertoire. Bij deze en
volgende uitzendingen trok de kro extra geld uit om Fred Kaps
en buitenlandse artiesten te engageren. Het leverde iets meer pit
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cn kwaliteit op. De recensenten waren al blij met een vondst als
een mysterieus mannetje dat telkens door het beeld wandelde en
met pianist Guus Jansen, die de lof van iedereen oogstte. JanWillem Hofstra als quizmaster werd vergeleken met de over
rompelende Hans Joachim Kulenkampff, die op diezelfde avon
den op de Duitse tv de show stal. Daarmee vergeleken was Hof
stra oersaai. Van de KRO-rcgisseurs kreeg Ben Mettrop de
meeste waardering, in iets mindere mate mocht Luc van Gent
zich in de gunst van de recensenten verheugen en Jan Castelijns
tenslotte heette vaak te statisch cn fantasieloos. Alle KRO-regisseurs werd verweten geen oplossing te hebben voor situaties als
wisseling van scène; dan bleef het beeld grijs of werd een pauze
ingelast.
De katholieke pers — bijvoorbeeld De Gelderlander van 13 mei
1958-spoorde aan tot grondige vernieuwing. ’Een omroep, die
de meeste leden telt en in het verleden zoveel heeft bijgedragen
tot de ontwikkeling van de radio als cultureel medium, laat bij
de tv toch wel een pijnlijk en storend verstek gaan. Dan kan men
daar zonder schaamte of wroeging een voorbeeld nemen aan de
vara.' Inderdaad, die omroep had het beste amusement. Die
had Pension Hommeles en de Familie Doorsnee. Annie
Schmidt zorgde voor niveau. Voorjaar 1958 probeerde de kro
het in dezelfde richting met Een Wereld als Wiever. Die serie
ging over vier vriendinnen die vroeger hadden gewed wie van
hen het beroemdst zou worden. De een was persfotografe, de
ander tv-ster, de volgende wereldburgeres nr. 1 en de vierde had
een reclameagente in de arm genomen die het advies gaf overal
dezelfde boodschap op de muren te schrijven: 'Wie schrijft mij,
Maria Minder, op zoek naar geluk?’ De laatste moest de sensa
tionele reacties afwachten en kon dan als journaliste beroemd
worden. De teksten van deze serie kwamen van Michel van de
Plas cn van Ton Nelissen, die radio-ervaring had. Jurriaan Andriessen zorgde voor de muziek en als acteurs werkten o.a. mee
Johan Walhain, Sieto Hoving, Coba Kelling, Mathieu van Eysden, John Soer, Aaf Bouber, Jan Blaaser, Cees Lascur, Coen
Flink en Jan Retèl. Ook deze poging mislukte. ‘Liever geen
Wiever’, schreef de nrc al na de eerste keer. Het Parool vergeleek
Wiever met Pension Hommeles en hoonde de KRO-produktie
weg. De acteurs toonden de eerste uitzending een slechte rolkennis en — als men op de foto’s afgaat — de mise-en-scène was
inderdaad onbeholpen.13 Iedereen vergeleek Wiever met Annie
M.G. Schmidts series bij de vara en dan schoten de teksten van
Van der Plas cn Nelissen te kort in puntigheid.
De KRO-tv lag achter, maar had bij haar pogen tot verbetering de
pech dat de vara tegelijkertijd briljante hoogtepunten op amusementsgebied kende. De televisie dwong de kro zijn aandacht
te richten op amusement, terwijl godsdienstige inspiratie en
cultuur zijn traditionele werkterreinen vormden. Bovendien
toonde de televisie heel direct, voor iedereen, de beperkingen en
tekorten van de katholieke cultuur. De radio kon nog een huls
zijn voor zelfgenoegzaamheid, maar op de televisie — onbarm
hartig scherp als die was - lukte dat niet meer.
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♦

12. Noodzaak tot verandering

Een overgangsperiode van enkele jaren
Aan het eind van de jaren vijftig was de kro hoognodig aan
renovatie toe. Dat de voorzitter het bestuur buiten de zaken liet,
het geen blik gunde in het bedrijf en niet wilde praten over de
programma’s, was een onhoudbare toestand. Een reorganisatie
van het bestuur en van het bedrijf leek noodzakelijk te zijn. Mis
schien moesten de begunstigers, de achterban van de kro, ster
ker bij hun omroep worden betrokken; in elk geval wilden be
stuursleden en programmamakers weten wat er onder kijkers
en luisteraars leefde. Indien er zoveel gereorganiseerd zou wor
den, lag een wijziging van de statuten voor de hand. De vraag
rees of dan ook de doelstellingen voor herformulering in aan
merking kwamen. Kors zou deze veranderingen niet tot stand
brengen. Zijn opvolger Van Waesberge evenmin: deze zou nog
geen twee jaar de voorzittershamer hanteren. Pas mr. Van
Doorn, die vanaf de zomer van 1961 met grote doortastendheid
aan het werk ging, heeft de kro gemoderniseerd.
De overgangsperiode verliep niet gemakkelijk en duurde lang.
Ze was begonnen in 1956 en is te volgen langs de lijn van de
discussies over statutenwijziging (vereniging of stichting?), de
bevoegdheden van de voorzitter met betrekking tot het pro
gramma, de vraag of bestuurscommissies en een programma
raad ingesteld moesten worden en niet te vergeten de verkiezin
gen van de voorzitters Van Waesberge en Van Doorn. In 1962
wist het bedrijf waar het aan toe was. De voornaamste reorgani
satie had haar beslag gekregen. Het bestuur wist beter wat er
omging, het management was aanzienlijk versterkt, de programmaleiding kende tenminste haar eigen budget, er kwam —
op enige afstand van de programmamakers — een programmaadviesraad. Onder de sterke, soms autoritaire leiding van Van
Doorn kregen de programmamakers de kans vakwerk te leve
ren en alle aandacht te schenken aan de actualiteit in kerk en
wereld. Dat gebeurde met grotere vrijmoedigheid dan Neder
land van de kro gewend was. Men schuwde de discussie niet.
De kvp was niet meer onaantastbaar, al was de nieuwe voorzit
ter van de kro daarvóór voorzitter van de kvp geweest. Op ker
kelijk gebied zochten en kregen de KRO-medewerkers de
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Vanaf 1956 was de kernvraag: hoe kan het bestuur nauwer be
trokken raken bij de programma-activiteiten? Hoe kan het be
stuur de ijzeren afscherming die voorzitter Kors had georgani
seerd doorbreken? Zou het niet beter zijn wanneer een zekere
taakverdeling binnen het dagelijks bestuur werd vastgesteld?
Het argument daarvoor was dat de voorzitter niet direct
blootgesteld diende te zijn aan de groeiende kritiek van de kran
ten op de programma’s. Later stelden bestuursleden als me
vrouw Van Nispen, pater Pauwels, prof. Mulders, Van Iterson,
Kellenaers, Van Oorschot en Peters voor bestuurscommissies
in te stellen die zich met het programma konden bezighouden.
Men mag zich de problematiek niet te licht voorstellen. Verga
dering na vergadering werd vóór en tegen besproken: urenlang.
De actieve Peters had geen moeite gespaard om een nota samen
te stellen over een nieuwe KRO-structuur, terwijl het dagelijks
bestuur zich wilde beperken tot enkele kleine aanpassingen van
de statuten. Op 1 april 1958, tijdens een vergadering van het
dagelijks bestuur die van ’s middags drie uur tot ’s avonds kwart
voor negen duurde, wees Kors na een hardnekkige discussie af
dat in de statuten werd bepaald dat de programmamakers twee
maal per jaar het KRO-programma in het bestuur dienden te be
spreken. Dat bestuursleden voortaan speciale taken zouden krij
gen, wees het dagelijks bestuur uiteindelijk eveneens af. Zoiets
kon leiden tot het instituut van bezoldigde bestuurders en voor
dat laatste voelde niemand. Pater Pauwels, lid van het stich
tingsbestuur, had lucht gekregen van de impasse en drong er
schriftelijk op aan haast te maken met de reorganisatie. De toen
volgende vergadering van het stichtingsbestuur van 13 mei 1958
bracht evenmin schot in de zaak. Deze duurde van half elf
’s ochtends tot drie uur in de middag en de notulen ervan be
slaan niet minder dan vijfentwintig bladzijden. Peters en Pau
wels wonden er geen doekjes om dat de discussie in wezen de
positie van de voorzitter raakte. Veel sterker dan bij de andere
omroepen was de KRO-voorzitter verantwoordelijk voor de
programma’s. Peters wilde'de programmachefs rechtstreeks
aan het dagelijks bestuur en niet slechts aan de voorzitter verant
woording laten afleggen. Dan kon het bestuur naar behoren zijn
taak uitoefenen: in dat college kon het tot vruchtbare debatten
komen over de programma’s die zozeer aan kritiek onderhevig
waren. In deze opvatting werd Peters gesteund door Verdijk,
door bisschoppelijk commissaris Diepenbrock en natuurlijk
door mevrouw Van Nispen en pater Pauwels. Mevrouw Van
Nispen zou in de volgende maanden er bovendien op blijven
hameren dat met kracht gestreefd moest worden naar perma
nente bestuurscommissies. Het enige — magere - resultaat van
de meivergadering was het voornemen van het bestuur voort
aan nauwer contact met de programmaleiding na te streven.
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Bestuurscommissies kwamen er niet, nadere taakverdeling
evenmin. Tijdens Van Waesberges voorzitterschap werd dat
onder meer verhinderd door directeur Van der Made, die sinds
1956 de opvolger was van Speet. Van der Made bestreed stelsel
matig de pleidooien van Peters en holde elk concept van Peters’
hand uit.1 Het stichtingsbestuur kwam op 2ójuni 1959 niet ver
der dan Verdijks verzuchting ’dat niet ontkend wordt dat de
commissies nuttig werk kunnen doen, doch dat men voorals
nog wil afwachten of een andere werkwijze van het dagelijks
bestuur en een aanvulling van het secretariaat deze commissies
overbodig maken’. De nota-Peters werd aanvaard maar tegelijk
effectloos gemaakt door de aantekening dat de mogelijkheid en
wenselijkheid commissies in te stellen voortdurend punt van
overweging zou blijven.

Discussie over taakverdeling

Het dagelijks bestuur wilde in het najaar van 1959 voorzichtig
een stap zetten in de richting die al ja ren werd aangewezen. Op
papier volgde een eerste 'taakverdeling’: ondervoorzitter
Kampschöer zou zich met de KRO-gids bezighouden, penning
meester Burger met financiële zaken, secretaris Van der Hulst
met programmazaken, Peters met personeelsaangelegenheden
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en natuurlijk - hij was lid van de Tweede Kamer-met politieke
kwesties. Kampschöer stelde voor de goede orde en de juiste
verhoudingen uitdrukkelijk vast dat het collegiaal karakter van
het KRO-bestuur daarmee behouden bleef.2 Een jaar later was
men in feite geen stap verder, al werd het probleem van de taak
verdeling voor de zoveelste keer herkauwd.3 Toen Van Waesberge zijn heengaan aankondigde waren de bakens nog in geen
enkel opzicht verzet. Het stichtingsbestuur betoonde zich steeds
ongeduldiger. Het dagelijks bestuur wilde evenwel niets weten
van bestuurscommissies en de programmamakers bleven voor
Irefbestuur onbereikbaar ver weg.
In de zomer van 1961, onder het voorzitterschap van Van
Doorn, was nog steeds geen sprake van bestuurscommissies en
evenmin van ontkoppeling van voorzitterschap en verantwoor
delijkheid voor de programma’s. Directeur Van der Made be
treurde dat laatste. Hij redeneerde dat door de benoeming van
een leek tot voorzitter de leiding van het programma, in het
bijzonder de godsdienstige en filosofische aspecten daarvan, aan
iemand anders opgedragen moest worden. De voorzitter diende
vooral de belangen van de kro in de samenleving en in de poli
tieke wereld te behartigen.4 Van der Made vond weinig steun
voor zijn opvatting; daarin speelde mee dat de persoonlijke ver
houding tussen de nieuwe voorzitter en zijn directeur niet opti
maal mocht heten.
Aanvankelijk, in de dagen dat hij aantrad als voorzitter, stond
Van Doorn uiterst gereserveerd ten aanzien van denkbeelden
over een programmaraad. Te vaag, vond hij. Wat haalde de kro
zich in huis, wanneer men daartoe overging? Het bestuurslid
Loerakker was het met die redenering eens en meende dat aller
lei kritiek zou luwen nu een leek tot voorzitter van de KRO was
benoemd. Wie had trouwens om een programmaraad ge
vraagd? Toch niet het grote publiek? Het bestuur kon zich des
gewenst door enkele deskundigen ad hoe laten adviseren. De
nieuwe adjunct-directeur voor beleidsvraagstukken, mr. L.
Wüst, voegde daaraan toe dat hij 'als degene die van dag tot dag
de zaken meemaakt, zou aarzelen om met een opzet als thans
ontworpen is te komen’. Een formulering die typisch is voor
Wüst, evenals zijn toezegging om nog eens goed over de zaak na
te denken en er een nota over te schrijven.3
In november 1961 viel toch het besluit tot instelling van een
Programma-Adviesraad (par). Van Doorn was nu overtuigd
van de zin ervan. Was de oorspronkelijke gedachte om de me
ning te logenstraffen dat de kro zijn programmabeleid in vol
strekte zelfgenoegzaamheid zou afdoen, Van Doorn en Wüst
hanteerden de par als een instrument en een legitimatie, niet als
een directe schakel tussen achterban en programmaleiding. Pas
omstreeks 1970 zouden programmaleiding en par gezamenlijk
vergaderen. De eerste ja ren was de stereotiepe klacht van de-in
eerste instantie afwachtend reagerende - programmamedewerkers dat de par te abstract en theoretisch optrad. Daar zat veel
waars in. Toch zou de par de programmafilosofie van de jaren
zestig beïnvloeden en onder woorden brengen.
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Reorganisatie van de bedrijfstop
Het bedrijf was omstreeks 1960 hard toe aan reorganisatie. In de
jaren vijftig was sprake geweest van snelle groei. De televisie
had haar intrede gedaan, waardoor spanningen onder het perso
neel ontstonden: wat zou de toekomst van de radiomensen zijn?
De programmamakers waren aan het einde van hun Latijn, ter
wijl de concurrentie het opmerkelijk goed deed. Met name de
VARA leek de beste programma’s te brengen en werd populairder
nog dan de avro. De bestuursleden realiseerden zich wel dege
lijk dat de voorzitter hen buiten spel hield en dat het manage
ment te wensen overliet. Speets opvolger Van der Made mocht
zich in 1956 als directeur dan wel snel hebben ingewerkt maar
hij scheen in de gegeven omstandigheden toch te weinig pnshing
power te bezitten. Hij had de neiging het eenmansbedrijf van
Kors voort te zetten, wat onder Van Waesberge wel lukte maar
na de komst van Van Doorn niet meer kon. Van een uitbreiding
met adjunct-directeuren wilde hij niet weten. Een voorstel om
de programmachefs radio en televisie tot die status te brengen
wees hij af, o.a. met het argument dat hun salarissen dan uit het
stichtingskapitaal en niet langer uit kijk- en luistergelden ge
fourneerd dienden te worden. Een belangrijk maar geen laatste
argument voor een rijke stichting en wie weet een aanwijzing
dat Van der Made niet te veel overhoop wilde halen.
Het was een merkwaardige toestand. Het bestuur wist niet eens
of er stafvergaderingen binnen het bedrijf waren en evenmin of
en hoe de programmastaven zich lieten adviseren.6 Een niet ge
ring probleem was dat radio en televisie naast elkaar werkten.
Van coördinatie was geen sprake. Kors had steeds gemeend dat
die twee media geheel verschillend waren en Van der Made bleef
die stelling met kracht verdedigen. Een pijnlijke affaire beleefde
de kro onder voorzitterschap van Van Waesberge in 1960 toen
Rammelt ontslag nam, hoofdzakelijk uit onvrede. Hij aan
vaardde een functie bij de Geïllustreerde Pers. Rammelt had als
chef afdeling radioprogramma’s steeds gepleit voor groter sa
menwerking tussen radio en televisie, ja zelfs aan fusie tussen die
twee afdelingen gedacht. Hij wist dat voor dat denkbeeld in het
bestuur steun gevonden kon worden, o.a. bij Peters. Dat het
zwakke punt van de televisie in de culturele sector lag, was een
factor die meespeelde en een delicate aangelegenheid vormde.
Hoewel Kors Rammelt hoog waardeerde, hield hij diens benoe
ming tot algeheel programmaleider van radio en tv af. Hij was
ervan overtuigd dat Castelijns niet onder Rammelt zou wensen
te werken. In een situatie waarin veel radiomedewerkers vrees
den dat hun rol vrijwel was uitgespeeld nu de televisie bij de
grote massa met vlag en wimpel zegevierde, nam Rammelt ont
slag. Dat veroorzaakte in de katholieke kranten de nodige op
spraak, temeer daar Bernard Verhoeven zich solidair verklaarde
met Rammelt en eveneens zijn medewerking aan de kro
staakte. Dat was niet gering, want Verhoeven was ook nog de
specialist van de kvp voor cultuurpolitieke zaken. Voor Ram
melt was geen onbetwiste opvolger voorhanden. Mr. W. Wa-
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genaar zou zich zwaar gepasseerd voelen als hij geen chef werd,
maar hij lag niet goed bij de radiomedewerkers. Voor het be
stuur was het voorts de vraag of Wagenaar voldoende leiding
gevende kwaliteiten bezat en tevens of hij 'allereerst spitsvon
dig, creatief was, waarop voorzitter Van Waesberge ant
woordde dat Wagenaar zelf ervan overtuigd was creatief te zijn
in de zin van inbreng van ideeën.7 Wagenaar kreeg de functie,
die hij tot 1 februari 1966 uitstekend zou vervullen om vervol
gens door de kro aan het NRU-bestuur te worden afgestaan.
Voorzitter Van Doorns verdienste was het dat hij dadelijk na
zijn aantreden tijdens gesprekken met Van der Made en Wüst
tot de bevinding kwam dat de topstructuur van het bedrijf niet
deugde. Hij liet zich door uitvoerige memo’s informeren over
de moeizame relaties tussen programmadiensten en financiële
administratie. Over de zwakte in bedrijfsorganisatorisch op
zicht ging Van Doorn in het voorjaar in 1962 buiten medeweten
van Van der Made met Castelijns en diens eind 1960 aangestelde
assistent mr. B.A. Schmitz praten. Van der Made verweet zijn
voorzitter dat optreden, maar Van Doorn ging toen en later met
terzijdestelling van Van der Made zijn gang. De voorzitter
werkte bij voorkeur met Wüst en met de twee programmahoofden Castelijns en Wagenaar. Van Doorn wasfacileprinceps, een
krachtige persoonlijkheid, een geaccepteerd leider. Wüst werd
als adjunct-dirccteur belast met de algemene beleidsvoorberei
ding en na advies van het efficiencybureau Van Ginneken wer
den Wagenaar en Castelijns aangesteld als onderdirecteuren
voor radio en televisie. Die topstructuur bracht Van Doorn met
snelheid en kracht tot stand in het begin van 1963. Eveneens in
de rang van adjunct-directeur was sinds 1957 H.A. van de Poll
aangesteld; hij was belast met de exploitatie van het program
mablad dat in Amsterdam werd gemaakt.

Opvolging van voorzitter Kors door pater Van Waesberge
Tot de hoofdmomenten van die overgangsjaren zijn de voorzit
terswisselingen te rekenen. De twee problemen waarvan zojuist
sprake was - de verantwoordelijkheid van de voorzitter voor
het programmabeleid en de reorganisatie van de topstructuur
van het bedrijf— bepaalden in aanzienlijke mate de discussies in
verband met de selectie en benoeming van de voorzitters.
In februari 1956 deelde Kors zonder veel inleiding mee dat de
aartsbisschop aan de provinciaal van de dominicanen te kennen
had gegeven dat terzijnertijd een dominicaan als voorzitter van
de kro in aanmerking kon komen. (De kro was dus niet meer
gebonden aan pater Brockbernd.) De provinciaal wenste dat het
KRO-bestuur hem zou verzoeken een assistent voor Kors te be
noemen, die later diens taak kon overnemen. De studentenmo
derator in Wageningen, pater Tepe, zou die assistent zijn. On
dervoorzitter Kampschöer was die mededeling toch te gortig.
Volgens de notulen was hij ’wat verwonderd over deze gang
van zaken, waarin men naar zijn mening wat te ver gaat. Hij zou
deze kwestie gaarne nog nader willen overwegen.’8
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Aan het begin van de zomer ging het dagelijks bestuur er wel
mee akkoord dat Tepe Kors’ assistent zou worden, maar door
Peters werd de discussie geopend over de vraag: moet de voor
zitter van de kro per se een priester zijn? Peters week niet voor
Kors’ bevestiging: het episcopaat wenst een priester, explicite.
De kordate Peters hield aan en opperde dat de structuur van het
voorzitterschap gewijzigd kon worden, namelijk door hem te
ontlasten van de verantwoordelijkheid voor en de bemoeienis
met de programma’s. Daarvan wilde Kors uiteraard niets we
ten. Het dagelijks bestuur hield in zoverre voet bij stuk dat het
geen uitspraak wenste te doen over de vraag: leek of priester.9
Inmiddels had de Volkskrant een stuk over deze zaak gepubli
ceerd en dat bracht bisschoppelijk commissaris Diepenbrock er
toe Alfrink te benaderen en hem het probleem van het KRO-bestuur voor te leggen. Die zei ’dat het episcopaat thans niet meer
per se een priester als voorzitter wenste, doch wel uitdrukkelijk
de wens te kennen heeft gegeven, dat er een priester zal zijn, die
grote invloed heeft in de dagelijkse leiding’.10 Door deze uit
spraak bleek er dus meer ruimte bij de selectie voor het voorzit
terschap dan Kors had doen uitkomen. Peters meende dat daar
door een nieuwe situatie was ontstaan, maar Kors spartelde te
gen en stelde dat het bestuur zich reeds ten gunste van een pries
ter als voorzitter had uitgesproken. Dit gebakkelei duurde
maanden. Behalve Peters weerden eveneens pater Pauwels en
mevrouw Van Nispen zich in het stichtingsbestuur om de ver
worven ruimte te benutten. Ook Adelbert, de standsorganisatie
van de katholieke intellectuelen, liet weten dat men een leek als
voorzitter wenste. De vraag was nog steeds niet definitief be
antwoord toen in mei 1958, eindelijk, een commissie werd in
gesteld waarin behalve de bisschoppelijk commissaris en de le
den van het dagelijks bestuur ook de leden van het stichtingsbe
stuur J.W. van den Akker, Derkx en prof. Mulders zitting had
den. De laatste fungeerde als voorzitter van de commissie die de
opvolger van Kors moest vinden.
Het werd een moeilijke en moeizame aangelegenheid. Stich
tingsbestuur en dagelijks bestuur besloten de voorbereidingen,
inclusief de besprekingen van de voordracht, niet te notuleren.
Toch is de gang van zaken wel te reconstrueren.11 Het stich
tingsbestuur weigerde op 23 oktober 1958 de enkelvoudige
voordracht van pater Van Waesberge op te aanvaarden. Het be
stuur wenste uit méér personen te kiezen en twijfelde of de
voorgedragen kandidaat wel de juiste man zou zijn. Hij was
onbekend met de radio- en televisiewereld en het was de vraag
of hij voldoende kwaliteiten bezat om het KRO-bedrijfte reorga
niseren en te moderniseren. De discussie verliep langs een om
weg. In de vergadering werd de vraag opgeworpen of de
nieuwe voorzitter al dan niet full-time ter beschikking moest
zijn. Een meerderheid van negen tegen zeven en één blanco stem
koos voor part-time. De voorzitter van de benoemingscom
missie, Mulders, concludeerde ingenieus dat die uitspraak geen
andere was dan dat de meerderheid niet overtuigd was van de
dwingende noodzaak dat de voorzittersfunctie full-time ver-
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vuld werd en dat de meerderheid van het bestuur niet wilde
zeggen dat er geen full-timer zou behoren te komen. De verga
dering vond die uitleg best maar dwong de commissie met een
meervoudige voordracht terug te komen.
Op 9 januari 1959 vergaderde het stichtingsbestuur opnieuw.
Men begon in de ochtend en de bespreking duurde tot ver in de
middag. De commissie had haar aanbeveling nu uitgebreid. Pa
ter Van Waesberge was nummer één gebleven en als tweede en
derde figureerden ir. F. Wijffels en mr. dr. P.J. Witteman. De
commissie deelde mee dat de andere kandidaten die door be
stuursleden waren genoemd, niet beschikbaar waren. Opnieuw
cirkelde de discussie om de vragen leek dan wel priester, full
time of part-time. Het echte gevecht werd pas geleverd toen
vanuit de vergadering de vraag werd gesteld waarom dr. W.
Schuyt niet was genoemd in de aanbeveling. Zijn naam was
immers onder de aandacht van de commissie gebracht. Schuyt
was sinds de oorlog als journalist en politicus werkzaam ge
weest. Hij had een langdurige buitenlandse ervaring en gold als
een progressieve KVP-er omdat hij afkomstig was uit de ChristoJbor-groep. Pater Pauwels, gesteund door Adelbert-vertegenwoordiger Van Iterson, voerde een krachtig pleidooi ten gunste
van Schuyt. Pauwels vond zijn ordebroeder Van Waesberge te
weinig een vechter: zijn grote eigenschappen lagen op puur
geestelijk gebied. Schuyt daarentegen was een man van initia
tieven, iemand die men niet gemakkelijk voorbij kon lopen en
die goed kon omgaan met mensen. Diepenbrock en Peters daar
entegen opperden bezwaren. Was Schuyt niet te veel een show
man? En in principiële kwesties wel een rots in de branding?
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Peters betwijfelde dat laatste: Schuyt was al te beminnelijk en
misschien niet hard genoeg om het omroepbestel te verdedigen.
Schuyt had in zijn zesjarige loopbaan als politicus slechts een
bescheiden rol gespeeld. De argumenten gingen over en weer.
Kampschöer en Burger verklaarden als leden van het dagelijks
bestuur dat zij nog altijd een priester boven een leek prefereer
den. De stemming toonde echter glashard de jarenlang opge
kropte gevoelens bij de leden van het stichtingsbestuur: Van
Waesberge kreeg negen stemmen, Schuyt acht en Wijffels één
stem. Bij herstemming was de impasse compleet: negen tegen
negen. Met de constatering door Kors dat hij Schuyt niet de
juiste man achtte, werd de vergadering geschorst, ’s Middags
probeerde mevrouw Van Nispen een andere oplossing. Zij
pleitte voor de benoeming van Witteman als overgangsfiguur.
Tenslotte kende Witteman de kro al vele jaren. Hij had ruime
bestuurlijke ervaring en stond o.a. vanwege zijn voorzitter
schap van de Raad van de Kunst niet vreemd tegenover het we
reldje van de Hilversumse artiesten. Diepenbrock waarschuwde
dat Witteman alleen maar part-time zou komen en een veel te
hoog salaris nodig had. Maar tussen de middag waren de kaar
ten kennelijk geschud. Toen er gestemd werd, kreeg Van Waes
berge dertien stemmen, Witteman twee en Schuyt één, bij twee
blanco.
De 47-jarige dominicaan Van Waesberge werd dus de opvolger
van Kors. Drs. F.E.H.J. van Waesberge was een Rotterdammer
van geboorte, die na zijn priesterwijding in 1937 aan zijn orde
broeders in 1939 theologie ging onderwijzen en tegelijkertijd in
Tilburg economie studeerde. In 1945 promoveerde hij in de
theologie, waarna hij in het Albertinum te Nijmegen professor
werd in de moraaltheologie. Tweejaar later werd hij prior van
het dominicanenklooster in Nijmegen en in 1953 had hij die
zelfde functie in Zwolle aanvaard. Van Waesberge had de naam
een helder en evenwichtig man en een uitstekend kloosterover
ste te zijn. Buiten die wereld genoot hij geen bekendheid.
De buitenwereld, wetend van de vraag of de voorzitter priester
moest of leek kon zijn, trok de conclusie dat het apostolisch
karakter van de kro nieuw accent zou krijgen. Maar dan diende
toch wel de bezem gehaald te worden door een aantal stoffige
hoeken van het Hilversumse bouwwerk. De godsdienstige uit
zendingen met name dienden grondig bekeken te worden; dat
hadden ordebroeders van Van Waesberge met veel gevoel voor
publiciteit dadelijk vastgesteld in hun weekblad De Bazuin. Be
halve aanpassingen in de programmasector werden nog andere
dingen van de nieuwe voorzitter verwacht, bijvoorbeeld het in
goede banen houden van de discussie over een herziening van de
statuten.
Functie van voorzitter opnieuw vacant

De nieuwe voorzitter zou voor dit alles geen gelegenheid heb
ben Met ingang van 4 maart 1959 trad hij in functie, maar in
december 1960 liet hij zich kiezen tot provinciaal-overste van de
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dominicanen, wat tot gevolg had dat hij zijn voorzitterschap
van de kro neerlegde. Van Waesberge was voor de KRO eerder
een passing pheiiomenon dan een tussenpaus. De vriéndelijke pa
ter kreeg met een berg kritiek te maken, liet iedereen die uitvoe
rig spuien, maar was niet altijd in staat conclusies te trekken en
maatregelen voor te stellen. Zeker, onder zijn voorzitterschap
werd vaker - eenmaal in de twee weken - vergaderd door het
dagelijks bestuur, maar dat gebeurde op voorstel van de onder
voorzitter. Of hij ervoor heeft gezorgd dan wel heeft toegelaten
dat het dagelijks bestuur nauwer betrokken raakte bij de leiding
van de kro valt niet goed vast te stellen. Het lijkt erop dat zoiets
gebeurde onder druk van het stichtingsbestuur en dat het gevolg
niet was een grotere betrokkenheid maar oeverloze discussie.
Van Waesberge heeft geen knopen kunnen doorhakken. Bij zijn
heengaan werd hij geprezen om de goodwill die hij had ge
kweekt. Na de autoritaire Kors, die van weinig wilde weten en
bijna alles als ongewenst afkapte, moet het inderdaad een ver
ademing zijn geweest dat iedereen zijn zegje kon doen. Het was
echter ook hoog tijd dat er iets gedaan werd.
Die taak was weggelegd voor Van Waesberges opvolger. In de
cember 1960 was op het bericht van Van Waesberges aanstaande
vertrek opnieuw een benoeminscommissie geformeerd en wel
onder voorzitterschap van Kampschöer. Daarin hadden zitting
de leden van het dagelijks bestuur - uiteraard zonder directeur
Van der Made en adjunct-directeur Wüst - aangevuld met me
vrouw Van Nispen, prof. Mulders, pater Pauwels en mr. Ver-
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dijk. Dezelfde vragen als anderhalfjaar tevoren doken op: pries
ter of leek, full-time of part-time, wel of geen bemoeienis van de
voorzitter met het programma. De benoemingscommissie ver
gewiste er zich bij het episcopaat en bij de dominicanen van of de
kro vrij was in zijn keuze. De commissie nam kennis van de
publieke opinie onder de katholieken, namelijk dat een leek
werd gewenst. Het dagelijks bestuur was het daar al spoedig
over eens.
Achtenveertig namen zijn de revue gepasseerd. Onder hen wa
ren drs. R.E.M. van den Brink van Elsevier, drs. Herman van
Run, mr. P.J. Aalberse, dr. P. Kasteel, mr. C. Schelfhout — de
adjunct-directeur van het Centraal Bureau van Onderwijs en
Opvoeding—, prof. P. Steenkamp. Léon Povel pousseerde zich
zelf. Het KRO-bestuursIid Peters deed ook mee aan de race: eerst
niet, daarna wel en uiteindelijk opzichtig gepasseerd door de
KVP-top waartoe hij zelf behoorde. De latere bisschop van Haar
lem - op dat ogenblik leraar Engels aan het seminarie Hageveld
-drs. T. Zwartkruis werd in de benoemingscommissie krachtig
aanbevolen door Diepenbrock en Pauwels, alhoewel zijn be
stuurlijke capaciteiten niet bekend waren. Wie zijn achtereen
volgens besproken en kortere of langere tijd in the picture ge
weest in de maanden februari, maart en april 1961? Na de eerste
schifting werden de oud-burgemeester van Den Bosch, mr.
Loeff, en mr. De Vreeze, algemeen-secretaris van het Wit-Gele
Kruis en lid van de Tweede Kamer, gepolst en over Zwartkruis
werd met mgr. Huibers gesproken. Loeff bedankte categorisch.
Eind februari achtte de benoemingscommissie De Vreeze een
aantrekkelijke kandidaat, maar het Kvp-presidium had zijn be
denkingen. De Vreeze trok zich terug. Steeds ging de commis
sie bij de kvp te rade - niet tot vreugde overigens van alle leden—,
hetgeen de nauwe relatie tussen kro en kvp in die tijd nog eens
onderstreept. Daarmee vergeleken was de invloed van episco
paat en dominicanenorde gering.
Eind maart 1961 was de voorzitter van de kvp, mr. H. van
Doorn, niet alleen bij de consultaties omtrent voorzitterskandidaten van de kro betrokken, maar ook zelf in het spel gekomen.
Ondervoorzitter Kampschöer verzuchtte in een persoonlijk ge
sprek met Van Doorn: 'We komen er niet uit. Waarom doe je
het zelf niet?’ Al was de kro erop uit zijn positie in de politieke
wereld zo sterk mogelijk te maken - de dreiging van de com
merciële televisie was reëel -, toch vond de benoemingscom
missie op 21 maart de combinatie van twee voorzitterschappen
in de persoon van Van Doorn al te bar. Op 8 april werd dat Van
Doorn medegedeeld: 'onaanvaardbaar’ noemde de commissie
het.
Mr. Van Doom gekozen
Inmiddels was het oog gevallen op de secretaris van de kvp Albering, op mr. Höppener en op politiek leider Romme zelf.
Toen Kampschöer met Beel sprak, ried de laatste alleen Romme
aan. Het bezwaar tegen Romme was zijn standpunt inzake com-
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merciële televisie, maar wellicht was hij als voorzitter van dc
bereid dat standpunt te vergeten. Kampschöer kreeg voor
de benoemingscommissie onvoldoende zekerheid omtrent
Rommes bereidheid zich met dc opvattingen van dc kro te ver
eenzelvigen. Op 17 april kwamen opnieuw Van Doorn en Albering in beeld, maar de laatste vond niemand eigenlijk ge
schikt. Op 20 april werd met een andere grijze eminentie van de
kvp gepraat, prof. De Block, zelf geen voorstander van nauwe
binding tussen kro en kvp, maar Van Doorn verre prefererend
boven Albcring. Becl vond nu eveneens dat Van Doorn dc
nieuwe voorzitter kon zijn. Bij de kro heette Van Doorn eigen
lijk te weinig 'cultureel’. Daarom dacht men eraan drs. T.
Zwartkruis van het seminarie Hageveld in een of andere functie
aan Van Doorn toe te voegen. Beel kende Zwartkruis niet en
bleef bij zijn advies. Op 12 mei sprak Kampschöer opnieuw met
Van Doorn en roerde hij de veelheid van werkzaamheden van
Van Doorn aan. De voorzitterskandidaat was voorzitter van de
kvp, officier van justitie op non-actief vanwege zijn lidmaat
schap van de Tweede Kamer. Kampschöer vroeg of Van Doorn
zijn voorzitterschap van dc kvp op niet al te lange termijn wilde
opgeven als hij naar dc kro zou komen. Van Doorn beloofde
daarover na te denken. Hij was bereid om voorzitter van de kro
te worden, maar vroeg dc beslissende vergadering van het stich
tingsbestuur nog even aan te houden omdat hij op het punt
stond als politicus een oriëntatiereis naar Nieuw-Guinea te ma
ken. Voordat hij terug was lekte zijn kandidatuur echter uit en
kwam het stichtingsbestuur haastig bijeen om Van Doorn te
kiezen.12
kro

Mr. H.W. van Doorn verruilde het
voorzitterschap van dc kvp voor
dat van de kro. Van politiek leider
werd hij leider van een omroepor
ganisatie die in dc stroomversnel 
ling van de ja ren zestig terecht
kwam.

Nadere organisatie van de achterban
Hoe dachten de leden over de kro en zijn programma’s? Het
bestuur wilde dat eigenlijk wel weten. Waar was die achterban
te vinden en zou die niet beter georganiseerd en nauwer betrok
ken moeten worden bij het beleid? Natuurlijk, van het begin
van zijn bestaan afhad de kro ervoor gezorgd dat de standsorganisaties bestuursleden konden leveren. Ook andere organisa
ties stonden evenwel te dringen om een plaats aan de bestuursta
fel: de arka bijvoorbeeld en enkele vrouwenorganisaties. Kors
had dat steeds tegengehouden en eraan herinnerd hoe juist het
inzicht van Perquin was geweest om voor de kro de stichtings
vorm en niet de verenigingsvorm te kiezen. Dat vermeed 'toe
standen’ dat iedereen zich met een culturele instelling als de kro
zou bemoeien. Zou na dc arka niet de politiebond op de stoep
staan en vervolgens de onderwijzers, de spoorwegbeambten en
wie al niet meer? Met dat al bleef de kloof tussen bestuur en
achterban bestaan, want de aloude Diocesane Contact Com
missies functioneerden allesbehalve als waarvoor ze waren be
doeld: als contactorganen. Het bestuur had wel een statuten
commissie ingesteld maar die heeft geen verandering in de orga
nisatievorm kunnen voorstellen. Eind december 1960 hield dit
gezelschap zich aan het advies van Witteman dat de kro met zijn
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600.000 begunstigers niet de verenigingsvorm moest kiezen
maar het moest laten bij de stichtingsvorm, die vanaf 1926 im
mers had voldaan. Geen democratisering, hoogstens wat klei
nigheden als dc mogelijkheid om nieuwe organisaties toegang
tot het bestuur te bieden, een leeftijdsgrens voor bestuursleden
en periodiek aftreden na vijfjaar. Tenslotte gaf Witteman een
programmaraad met adviserende bevoegdheid’ in overwe
ging, met het accent op adviserend. De leden van die raad dien
den geen bestuursleden maar buitenstaanders te zijn.13 Het krobestuur besloot begin 1961 te handelen conform dc aanbeve
ling van Witteman, zij het dat er twijfel was over de juistheid
van dat besluit. In elk geval zou zo’n programma-adviesraad
niet of nauwelijks de functie hebben van contactorgaan met de

achterban.

katholieke
radio- en
televisiegids

Op zoek naar de mening van kijkers en luisteraars
Dit laatste was oorspronkelijk wel de bedoeling geweest. Voor
zitter Van Waesberge had eigenlijk op grote schaal commentaar
op de programma’s willen uitlokken. Gespreksgroepen vanuit
alle hoeken van het land moesten de gelegenheid krijgen hun
oordeel te geven. De directeur deelde de enthousiaste visioenen
van de voorzitter niet. Van der Made was bang dat ’hele volks
stammen’ naar Hilversum zouden komen en gaf dc voorkeur
aan een professionele aanpak door het Katholiek Sociaal Kerke
lijk Instituut (kaski).14 Daartegen rees bezwaar. De kro mocht
dan een heilig vertrouwen hebben in de resultaten van sociolo
gisch onderzoek maar — aldus dc bestuursleden Peters, Van
Hulst en Burger — men hoefde geen permanente werkverschaf
fing voor het kaskj te zijn. Het kaski placht niet dadelijk over de
kosten te spreken, wel over plannen voor vervolgonderzoek.
Toch poogden Van Waesberge en Van der Made door te druk
ken dat het kaski zou rapporteren over de sociaal-religieuze
functie van de communicatiemiddelen. Voorzitter en directeur
hoopten daarmee karrevrachten gegevens over het probleem
van de onkerkelijkheid te krijgen, alsmede dat zo dc weg ge
toond zou worden hoe men daaraan iets kon doen. De meeste
leden van het dagelijks bestuur vonden zoiets te academisch.
Was het bedrijfsleven al niet tot de ontdekking gekomen dat er
weinig uitkwam als men een socioloog inschakelde? En was het
per saldo niet te doen om een beperkt aantal gespreksgroepjes
die bepaalde radio- en televisieprogramma ’s volgden, daarna op
een formulier vragen zouden beantwoorden en zo hun mening
kenbaar konden maken? Het hoefde slechts een opiniepeiling
van vijfhonderd KRO-begunstigers te zijn. Niet anders en niet
meer. Wanneer dat experiment succes had, zou er een luisterdienst voor het KRO-bestuur uit kunnen groeien. Toen Van
Waesberge aftrad wist het bestuur nog niet goed wat het wilde:
contact met dc leden of een opiniepeiling over bepaalde pro

gramma’s.
Dc nieuwe voorzitter Van Doorn hakte de knoop door en wilde
een rapport over enkele concrete vragen. Daartoe werd contact
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Omslag van dc Katholieke radio- en
televisiegids van 15.i.1961. Op deze
manier trachtte men een voor die
tijd unieke stereofonische
radiouitzending aan te duiden, die
werd gerealiseerd door dc
combinatie van een Avro- en
KRO-uitzcnding resp. op dc zenders
Hilversum 1 en Hilversum 11.

opgenomen met de hoogleraar in de empirische sociologie te
Nijmegen, de Belg E.J. Leemans, die zijn assistent G.W. Mars
man een rapport liet maken. Dat was zomer 1963 gereed. Dage
lijks bestuur en directie van de kro waren verrast: hun achterban
was veel ’katholieker’ dan ze hadden verondersteld en uit het
onderzoek kwam beslist niet naar voren dat goede programma’s
hoger gewaardeerd werden dan katholieke programma’s. Het
onderzoek was koren op de molen van Van der Made, Wagenaar en van het bestuurslid Baeten.
Exclusief katholiek of in de eerste plaats goed?

Prof.dr. E.J. Leemans

Dr. C.J.B.J. Trimbos

Toch zou dat niet de beleidslijn worden. Van Doorn was in de
zomer van 1962 met de bisschoppen gaan praten, met ieder af
zonderlijk. Hij had hun de vraag voorgelegd hoe het pro
gramma van de kro moest zijn. Hij constateerde bij de bis
schoppen begrip voor de gedachte dat de programma’s niet te
katholiek zouden moeten zijn. Men achtte dat vooral voor de
televisie niet verstandig.13 Daarmee werd de lijn bevestigd die
Castelijns al onder toezicht van Kors had getrokken: de kro
diende zijn identiteit niet geprononceerd op het televisiescherm
te brengen, omdat zoiets tot een golf van antipapisme aanleiding
kon geven. Er kwam nog iets bij. Adjunct-directeur Wüst had
de sterke overtuiging dat de zuilen aan het wankelen waren en
dat de jeugd slechts onder invloed van de ouders positief stond
ten aanzien van de kro. Ook bestuurslid Burger meende dat
men op een tweesprong was aangeland. Het beleid moest
daarop worden afgestemd: 'Het is niet zo dat de kro los van de
katholieke bevolking moet gaan werken, maar anderzijds moet
de kro het beleid daarop niet alléén baseren. Derhalve dient de
kro te komen met de allerbeste programma’s en de allerbeste
Gids.'16 Van Doorn concludeerde dat 'voor het programmabe
leid op korte termijn geen sprake kan zijn van verandering in
minder specifiek katholiek gericht, respectievelijk in méér spe
cifiek katholiek programma’.
Verruiming van de statutaire doelstelling

Van Doorn maakte er geen geheim van dat een katholiek niet
plichtmatig op de KRO moest afstemmen: goede programma’s
dienden de reden te zijn. Na de discussie in 1962 gaf hij de stoot
aan een beleid dat najaar 1963 in de statuten werd vastgelegd.
Doelstelling was ’radio en televisie te doen strekken tot geeste
lijke ontplooiing, voorlichting en ontspanning van luisteraars
en kijkers. Bij het vervullen van die taak erkent en belijdt de KRO
Gods Openbaring zoals deze door de Katholieke Kerk wordt
bewaard en doorgegeven.’ Een ruimere doelstelling dus dan te
voren. Onder Van Doorn zou de kro sterke aandacht voor
maatschappelijke ontwikkelingen tonen en daarnaast de ver
nieuwingsbeweging binnen de Nederlandse katholieke ge
meenschap bekendheid geven. Daardoor zouden de informa
tieve en actualiteitenprogramma’s en de godsdienstige uitzen-
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dingen de belangrijkste sectoren van de
worden.

kro

in de ja ren zestig

Van Doorn heeft in betrekkelijk korte tijd en met krachtige
hand van de kro een beter functionerend apparaat gemaakt. De
bedrijfstop werkte efficiënter en de verschillende afdelingen
raakten behoorlijk op elkaar afgestemd. De afdeling admini
stratie onderging een hoognodige reorganisatie. Van Doorn
stelde zich voorzichtig en zorgvuldig op ten aanzien van de
overheid en het episcopaat. Hij gaf opvallend ruim baan aan de
medewerkers. Niet alleen mgr. Bekkers kon discutabele me
ningen verkondigen, maar ook leden van de Katholieke Werk
gemeenschap van de Partij van de Arbeid mochten voor de kromicrofoon optreden, mits ze geen politieke propaganda bedre
ven. VARA-medcwerkers als Willy van Hemert traden reeds in
1962 in KRO-programma’s op; in de free-lance sector moest dat
mogelijk zijn, oordeelde Van Doorn. Anderzijds zag de voor
zitter ongaarne dat iemand als Trimbos, in het begin van de
jaren zestig een veelgevraagd spreker over vraagstukken van
geestelijke volksgezondheid, voor een andere omroep optrad.

De katholieke pers reageert gunstig

De programmamedewerkers van dc kro kregen de ruimte en de
pers waardeerde dat. Met name toen dc samenstelling van de
Programma-Adviesraad werd gepubliceerd. De Tijd-Maasbode
van 26 januari 1962 stelde vast dat de medewerkers van de kro
zich voortaan vrijer konden bewegen. Het Brabants Dagblad
constateerde dat met de komst van een nieuwe voorzitter een
frisse wind was gaan waaien. De kritische Volkskrant was zelfs
tevreden, hoewel ze niet kon nalaten eraan te herinneren dat om
zo’n adviesraad ai vele jaren was gevraagd. De samenstelling
van de raad, die veel ’open’ of progressieve katholieken telde,
was nog een veel beter teken dan het feit dat de nieuwe voorzit
ter een leek was. Een daadwerkelijke modernisering was inge
zet. Daarvan was ieder overtuigd.17
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Rome, oktober 1962. V.l.n.r.: L.
ter Steeg (assistent van het
Documentatiecentrum), mej. H.
Wudich (secretaresse doc), prof. F.
Haarsma (plaatsvervangend
directeur doc), dhr. Bcckers
(Cinecentrum), R. v.d. Drift
(Cinecentrum), Dick dc Vree
(radio-en tv-vcrslaggcver), mevr.
S. Dijkgraaf(KRO-correspondentc), Ed Lautcnslagcr (tv-commcntator), Ben Mettrop (tv-regisscur),
mevr. A. Coutcrno (assisten t-produktielcider), Lcon Povel
(produkticleider), mej. Rie
Vendrik (verbonden aan het doc),
Jan Matthijsen (opnametechnicus).
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13- Dejaren zestig

i. Voorzitter, programmamakers, bestuur
VERANDERINGEN

en maatschappe

lijke

De samenstelling van het bestuur onderging in deze ja ren wei
nig verandering. De kro bleef zijn stichtingsvorm trouw en de
telkens terugkerende vraag of niet meer katholieke organisaties
dienden te worden toegelaten, werd gehonoreerd met de toela
ting van enkele nieuwe. Als er stemmen opgingen om bestuurs
leden - die op zeventigjarige leeftijd moesten aftreden - bij
voorkeur te kiezen uit de leeftijdscategorie van veertig tot vijftig
jaar, volgde haast automatisch de reactie dat ervaring uitermate
belangrijk was. De wens om figuren uit de culturele wereld aan
te trekken werd niet vervuld.
Een aantal bekende namen verdween. In januari 1962 kwam bij
een auto-ongeluk J.M. Peters om het leven. Hij was bijzonder
actief geweest om een nieuwe wind door de kro te laten waaien,
maar het lijkt twijfelachtig of hij onder Van Doorn dezelfde rol
als in de daarvoor liggende jaren had kunnen spelen. De KVP-er
Baeten volgde Peters op en zou tot de meer behoudende vleugel
in het KRO-bestuur horen. Najaar 1963 traden mevrouw Van
Nispen, professor Mulders en de heren Derkx en Don af. Bis
schoppelijk commissaris Diepenbrock nam in 1965 ontslag en
werd opgevolgd door rector Schlütken uit Hilversum. Onder
voorzitter Burger overleed in 1968.
Nieuwe en op de voorgrond tredende bestuursleden waren me
vrouw mr. A.M. Rüding-Fehmers, die in 1963 op uitdrukke
lijke wens van de voorzitster van het Landelijk Katholiek Vrou
wengilde mevrouw Van Nispen opvolgde, voorts de dames
M.A.Th. de Wildt-Kramer en L. Kokshoorn, de onderwijsdes
kundige drs. F.J.A.G. Königcn deNKV-erTh. Loerakker. Later
traden ook N.G. Schrama namens de Katholieke Nederlandse
Journalistenkring, A.N.J. Veenhuizen van het Nederlands
Christelijk Werkgeversverbond en de jonge maar gezagheb
bende socioloog uit Nijmegen, prof. dr. J.M.G. Thurlings, op
de voorgrond. Zij hadden een stemhebbend aandeel in de dis
cussies en besluitvorming.
Al kreeg het bestuur meer dan vroeger met de programma’s te
maken en al kwam er een Programma-Adviesraad, toch bleef
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Mevr. mr. A.M. Rüding-Fehmers

Links: In het seizoen 1969/1970
bracht de kro met veel succes de
serie Het Schaap met de Vijf Poten
op het scherm. V.I.n.r. :Joes
Odufré (produktic-regie), Harry
Bannink (muziek). Leen
Jongewaard. Wijnand Grijzen
(decor). Piet Romer, Adcle
Bloemendaal en Eli Asser (tekst).
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van Doorn op dit terrein de touwtjes zelf in handen houden. Net
als Perquin en Kors hadden gedaan. Nieuw was dat hij de dis
cussie over de programma’s in het bestuur niet schuwde of af
kapte. In toenemende mate uitte het bestuur zijn bezorgdheid
over de behandeling van politieke en maatschappelijke kwes
ties. Naar de smaak van het bestuur — niet naar die van de bcdrijfstop - gingen de programmamakers te eenzijdig, te ’links’
te werk. Die geluiden werden vooral gehoord in bestuursverga
deringen in de tweede helft van de ja ren zestig. De effecten van
de Nacht van Schmelzer (1966) waren daaraan niet vreemd. De
kro kreeg de naam anti-KVP te zijn en leek door zijn maatschappij-kritische opstelling bij de ppr en de pvda terecht te komen.
Het bestuur kritiseerde Van Doorn om zijn overgang naar de
ppr en om de vooraanstaande rol die hij daar ging spelen.
Kerkelijke ontwikkelingen en godsdienstige programma’s ver
oorzaakten in de eerste helft van de jaren zestig minder proble
men. Dat is gedeeltelijk te verklaren uit het synchroon lopen
van de vernieuwingsbeweging in de Nederlandse katholieke
Kerk onder leiding van kardinaal Alfrink en de godsdienstige
programma’s die de KRO aanbood. De katholieke elite in Neder
land was progressief. Door de maatschappelijke geëngageerd
heid van de programmamakers, ook van de afdeling godsdien
stige uitzendingen, verloor de kro evenwel aan het einde van de
periode-Van Doorn aan katholieke 'warmte’ zoals dat heette.
De kro was een om roep aan het worden pan katholieken en niet
uitsluitend pook katholieken. De kro was zich gaan richten op
maatschappelijke hervorming en solidariteit met wie verdrukt
werden. Tegen die lijn in de programma’s en tegen het ter dis
cussie stellen van de k van de kro rees aan het einde van Van
Doorns voorzitterschap binnen het bestuur ernstig bezwaar.
Het dient gezegd te worden dat Van Doorn in deze discussies
telkenmale duidelijk stelling nam en de programmamakers ka
pittelde als hij dat nodig achtte. En dat was als ze de geboden
ruimte overschreden. Hij wist hun overigens de vrijheid te ge
ven en volgde de programmamakers van Brandpunt, Echo, of
de free-lance medewerkers van Septuagint met sympathie. Hij
heeft ook hun invloed ondergaan. Maar als ze zijn vertrouwen
hadden geschonden, trad Van Doorn als voorzitter op eigen
verantwoording snel en hard op, zoals in de kwestie-Van der
Poel. Die zaak leidde tot de vraag naar de eigen verantwoorde
lijkheid van de programmamakers. En in een volgend stadium
tot de vraag van wie de kro eigenlijk was? Tien jaar na zijn
aantreden had Van Doorn het allesbehalve gemakkelijk met de
democratisering van het bedrijf, een zaak die hij niet heeft afge
maakt omdat hij minister werd. Veel KRO-medewerkers dach
ten omstreeks 1970 dat zij de baas waren. Aan die gedachte toe
geven paste niet bij een karakter als Van Doorn. Toch had hij
vlak voor zijn heengaan de teugels minder vast in handen dan in
zijn beginjaren als voorzitter.
Voor veel bestuursleden was Van Doorn te veel naar links opgeschoven. Op emotionele wijze maakten sommige organisaties
zoals de Katholieke Boeren- en Tuindersbond hun bezwaren
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kenbaar. De meeste bestuursleden voerden tegen de geënga
geerde KRO-medewerkers aan dat het de achterban van begun
stigers was die de kro in stand hield. Met die achterban hielden
de programmamakers te weinig rekening; ze moesten oppassen
dat de achteruitgang van het ledenbestand niet verder zou toe
nemen. Die waarschuwing vanuit het bestuur leidde in het be
gin van dejaren zeventig tot de vraag ofdc kro een A-omroep en
katholiek moest zijn, een katholieke eo of anders een elitaire
maatschappij-kritischc omroep die eventueel met dc VARA zou
fuseren.

Prcsentatictcam van dc actualitei
tenrubriek Brandpunt in 1963.
V.l.n.r.: Frits van der Poel. Aad
van den Heuvel en Han Mulder.

De dreiging van commerciële tv

Het waren niet slechts problemen van politick-maatschappelijke en kerkelijke of godsdienstige aard die het bestuur bezig
hielden. De dreiging van commerciële televisie hing voortdu
rend boven de om roepen en de kro wist dat dc kvp daar heel wat
minder afwijzend tegenover stond dan men zelf deed. Van
Doorn en zijn medebestuurders stonden tegenover invoering
van reclame niet afwijzend, op voorwaardc dat de reclameop
brengsten aan de omroepen ter beschikking gesteld werden. In
het algemeen vertrouwde men ook bij de kro de overheid en het
parlement niet op hun vastbeslotenheid het bestaande om
roepbestel te handhaven. Tegen de redenering dat er goede pro
gramma’s moesten zijn en dat het er niet toe deed of die betaald
werden door de principiële omroepen dan wel door de com
mercie, had men in Hilversum geen verweer.

■

Sterke positie van nru-nts

Een andere reden tot bezorgdheid was dc niet te stuiten groei
van dc nru/nts, de latere nos. Deze was eigenlijk een omroep
naast dc andere geworden. Ze had op een gemakkelijke manier
daarvoor dc middelen gekregen — geld en zendtijd. Bovendien
leek ze door de zogenaamde gezamenlijke programma’s met
krachtige steun van de Haagse ambtenaren toch het aloude doel
van de nationale omroep naderbij te brengen. De oude omroe259
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Voorzitter Van Doorn in gesprek
met de voorzitter van de nts, mr.
E. A. Schüttcnhelm.

pen waren voor hun televisieprogramma’s aangewezen op dc
faciliteiten van de nts, aangezien ze zelf geen tv-studio’s had
den. De nos was omstreeks 1970 geen instantie die de rivalise
rende omroepen tot samenwerking bracht, maar een superomroep met als neventaak de samenwerking tussen de omroepen te
regelen. Die ontwikkeling kostte Castelijns, het hoofd van de
afdeling televisie die namens de kro zitting had in de Raad van
Beheer van de nos, zijn zetel als programmacommissaris. Cas
telijns verdedigde de omroepen naar de mening van Van Doorn
te zwak en te weinig. Van Doorn zette hem onder druk met als
gevolg dat Castelijns aftrad.1 Het bestuur van de kro vond dat
een pijnlijke stap maar had er begrip voor. De nts was immers
het bewijs dat dc overheid geen oog had voor het goed van de
diversiteit?
De KRO-gids

N. Schrama, vooraanstaand
journalist cn bestuurslid van de
KRO.

De KRO-gids vormde vaker onderwerp van bespreking dan de
achteruitgang van het ledental met meer dan 100.000. Preciezer
geformuleerd was het een achteruitgang van abonnementen, als
gevolg van de zeer attractieve Televizier, aanvankelijk een pira
tenuitgave die op onrechtmatige wijze in het bezit kwam van de
programmagegevens. Ook de nieuwe kleurengids van de vara
baarde zorg. Die twee nieuwe fenomenen waren geen partij
voor de saaie KRO-gids, die alleen maar over dc eigen tv-programma’s informatie verschafte. Onder voorzitter Van Waesberge had het bestuur eindeloos gedelibereerd of het oude con
tract met De Spaarncstad niet moest worden opgezegd en of
men niet beter bij Paul Brand af zou zijn. Moest de KRO-gids een
rustig en gezellig familieblad worden? Wel geen Beatrijs of Libelle, maar dan toch met artikeltjes over artiesten cn met een
vragenbus en speciale rubrieken? In 1962 kwam een - redactio
neel en druktechnisch - sterk verbeterde KRO-gids op de markt,
maar een analyse in 1965 wees uit dat bijna de helft van de Telep/z/er-lezers katholiek was en dat slechts vier procent van de
jongeren een abonnement op de KRO-gids nam. Sindsdien was
het beleid erop gericht om van de KRO-gids een aantrekkelijk
familieblad te maken, dat zou kunnen concurreren met Televizier. Misschien in combinatie met dc kwijnende Katholieke Illn260

stratie' Voor dat laatste denkbeeld voelde De Spaarnestad niet
veel. Twee gidsen dan? Een 'spoorboekje’ met louter program
magegevens en daarnaast een gezellig blad met interessante arti
kelen over tv-artiesten? Iets moest gebeuren, want in 1965
schatte men het potentieel aan KRO-begunstigers op 750.000 ter
wijl het KRO-ledental 563.000 bedroeg.2 Tot overmaat van ramp
dreigde politiek Den Haag in 1966 en 1967 een scheiding te wil
len aanbrengen tussen omroepbladen en omroepen. Abonnees
op een programmablad zouden niet beschouwd worden als le
den van een omroep. Dat kon leiden tot omroepverkiezingen en
zoiets zou voor de kro vermoedelijk zeer slecht uitvallen. Het
KRo-bestuur ging er immers van uit dat de ontzuiling een gege
ven was waar men zich bij moest neerleggen.
In 1967 had een onderzoek vastgesteld dat in de motivering van
de omroepkeuze een verschuiving had plaatsgehad. Vroeger
was de geloofsovertuiging het belangrijkst, kwam het pro
gramma op de tweede en de kwaliteit van het omroepblad op de
derde plaats. Nu, in 1967, bepaalde de kwaliteit van het blad de
keuze en kwam de geloofsovertuiging op de derde plaats. De
kwaliteit van het blad dus. De KRO-gids kende eigenlijk nog
geen duidelijke formule, was te weinig interessant en topzwaar
vanwege de advertenties die voor de ononderbroken winst
zorgden. Voor de zoveelste keer besloot het bestuur dat er iets
aan de gids gedaan moest worden. Dat gebeurde, maar toen
bleek dat de gids voor de meeste KRO-leden te weinig katholiek
van toon was. Inderdaad waren de gidsredacteuren omstreeks
1970 sterk beïnvloed door de maatschappij-kritische wind van
diejaren. Met name de rubriek Postbus 2000 viel op vanwege de
vinnige antwoorden op lezersbrieven. Het was al heel wat wan
neer de gids aandacht aan missiezondag besteedde. De kerst
nummers kregen jaar na jaar vernietigende kritiek vanuit het
bestuur, maar de redactie in Amsterdam trok zich terug binnen
het bolwerk van de journalistieke onafhankelijkheid. Al zei
Loerakker dat men hetzelfde kon zeggen maar op minder vin
nige manier, het bestuur kon weinig verandering brengen in het
produkt van de gidsredactie in Amsterdam.

2. De Programma-Adviesraad

Het bestuur had invloed gewenst op de programma’s. Het
kreeg de gelegenheid om de hoofden van dienst radio en televi
sie een- of tweemaal te ontmoeten om over het reeds vastgelegdc winter- of zomerschema te praten. De beschermde lijn
van voorzitter naar programmamakers bleef intact, ook na de
instelling van de Programma-Adviesraad (par) in 1962. De par
had geen direct contact met de programmamakers en wilde
geen beoordelende instantie zijn. De par had zich slechts bezig
te houden met algemene beleidslijnen. Het gezelschap wilde
vooruitzien en aanbevelingen doen. Al gauw openbaarde zich
het gevaar dat de par te theoretisch werd en zich in algemene
beschouwingen verloor. De programmamakers reageerden dat
ze met de schrifturen van de par in hun dagelijkse arbeid weinig
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Katholieke radio- en televisiegids van
25 februari 1962.

konden doen. De par merkte dat zijn denkbeelden weinig of
geen vertaling in het bedrijf kregen, terwijl het bestuur waar
schuwde dat het de kro veel geld zou kosten wanneer werd ge
daan wat de par wenste.3

Samenstelling

Muziekcriticus en KRO-mcdewcrkcr Wouter Paap krijgt een
pauselijkc onderscheiding (21
augustus 1959).

De essayist Daan de Lange, lid van
de par.

Van de eerste lichting PAR-leden maakten deel uit mr. L.C.
Baas, voorzitter van het Nederlands Pastoraal Instituut en van
het Landelijk Centrum voor Katholieke Actie, dr. C.J.B.J.
Trimbos, sociaal-psychiater en directeur van het Katholiek In
stituut voor Geestelijke Gezondheidszorg, publicist Daan de
Lange, de studentenmoderator van Wageningen pater W.E.M.
Tcpe op en beeldhouwer Geurt Brinkgreve, een centrale figuur
in kunstenaarskringen en sinds 1958 lid van de Amsterdamse
gemeenteraad. Zij waren de veertigers van het gezelschap waar
van voorts deel uitmaakten de oudere Bernard Verhoeven, be
trokken bij het culturele vormingcentrum Drakenburgh te
Baarn, en de musicoloog Wouter Paap. Tenslotte werd de par
gecompleteerd door de socioloog E.J. Leemans en dra. H.M.
Dresen-Coenders, psychologe en redactrice van het vooruit
strevende tijdschrift over opvoedkundige vraagstukken en mo
derne jeugd Dnx. De adjunct-direcceur voor algemene beleids
zaken van de kro, mr. L. Wüst, werd secretaris en manager van
de par, die zich dadelijk splitste in subcommissies voor vor
ming, drama en godsdienstige programma’s, respectievelijk
onder voorzitterschap van mevrouw Dresen, Bernard Verhoe
ven en pater Tcpe. De subcommissie-Dresen was verreweg het
actiefst; uit de commissie-Verhoeven kwam uiteindelijk het
minst. Mr. Baas verrichte veel werk in de commissic-Tepe en
hetzelfde geldt voor Trimbos in de commissie-Dresen. Daan de
Lange, bij zijn afscheid van de par in 1966 uitgeluid als de kwa
jongen en als lid van een vreemdelingenlegioen op geestelijk
terrein, ontwierp uitstekende schema’s voor een programma
beleid. Hij meende dat de kro te veel amusement en actualitei
ten bood ten koste van opiniërende programma’s die het gezicht
van een omroep bepaalden.
Na tweejaar, voor het eerst dus in 1964, werd de samenstelling
van de par gewijzigd. Baas, Dresen, De Lange, Paap en Ver
hoeven werden herbenoemd en als nieuwe leden verschenen
prof. dr. J. A. Stalpers, hoogleraar in de sociale pedagogiek in
zonderheid ten behoeve van het maatschappelijk werk en het
sociaal-cultureel vormingswerk aan de Tilburgse hogeschool,
verder de directeur van volkshogeschool Geerlingshof te Val
kenburg M.A.B. Erens, de theoloog pater J. Lescrauwaet msc,
de publicist Michel van der Plas en de socioloog van het kaski
prof. G.H.L. Zeegers. In 1966 werd Stalpers voorzitter; hij gold
— met Schillcbeeckx — als een vooraanstaand modern katholiek
woordvoerder. In het begin van dejaren zeventig vond een ver
smelting plaats van de par met de zogenaamde programmatop
van televisie en radio onder leiding van de voorzitter. Tot de
laatste lichting PAR-leden van die ja ren behoorden o.a. Ben van
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Kaam, L. Schneider, Ben Sies, Herman van Run, Ruud Lubbers, Cor Kleisterlee, Louis ter Steeg, Ton Guppen, Jan van
Putten en de paters H. Winkelcr scj en H.H. Hoekstra oc.

Functie
Dc voorzitter van de kro bleef de volle verantwoordelijkheid
voor de programma’s behouden. Hij was het die overlegde met
de programmamakers. Het bestuur mocht af en toe met Castelijns en Wagenaar praten en kon incidenten met dc voorzitter
bespreken. De par was terzijde van dit alles bezig met zijn alge
mene aanbevelingen. Betekende dat dan dat de par een speeltuin
was onder leiding van Wüst en onder toezicht van Van Doorn?
Toch niet. De par moet eerder gezien worden als een nuttig
informatiestation voor voorzitter en programmaleiding. Onder
leiding van Wüst heeft de par een algemene filosofie ontworpen
voor de kro in de periode van grotere openheid voor maat
schappelijke en kerkelijke vraagstukken. De par formuleerde
het aldus: ’De moderne katholiek is in zijn gedachtengang van
een zo grote veelzijdigheid, dat ook dikwijls het oordeel van
nict-katholieken daarin is opgenomen.’ Niet-katholieke opvat
tingen vormden geen taboe. De kleur van de par was progressief-katholick, in die zin dat de christen een wezenlijke taak in de
wereld werd toegedacht: hij moest maatschappelijk bezig zijn.
In die wereld was een ’sociaal-maatschappelijke evolutie’ aan de
gang: de kro moest zich daarbij van zijn vormende taak kwij
ten, omdat radio en televisie het enige houvast was dat de men
sen nog hadden.4 Vormingswerk op evangelische grondslag
dus, maar geen verkondiging van de vaak traditioneel-klerikale
opvattingen. De kro had naar het oordeel van de par een 'aan
vullende functie’, namelijk te interveniëren tussen samenleving
en luisteraars of kijkers. Men redeneerde dat na de ontkerkelij
king van het culturele leven men in katholiek Nederland moest
oppassen voor de misvatting dat dc ’bredere cultuurverschijnse
len’ niets met geloof en zeden te maken hadden. Het mag vaag
klinken en niet vrij van wollig taalgebruik, maar het wordt iets
duidelijker wanneer gezegd wordt wat onaanvaardbaar is: 'de in
socialistische publiciteitsorganen vaak gangbare methode om
ook bij berichtgeving over culturele verschijnselen te zoeken
naar de belangen der 'minst draagkrachtigen’ en deze af te zetten
tegen veelal imaginaire 'bevoorrechten ’, waarbij een zekere
aversie jegens het historisch gegroeide de verhoudingen nog
verder vertekent’. De par wilde zich er rekenschap van geven
wat en hoe de katholieke signatuur diende te zijn, wilde dc iden
titeit aangeven en de kenmerken waaraan dc programma’s dien
den te voldoen: katholiek, maatschappelijk bewogen zonder in
klassenstrijd te vervallen, cultureel en niet commercieel met
sensatie en stunts. Trefwoorden in de discussies van de par wa
ren 'groeiende getuigenis’, 'mens onderweg’, en 'onderweg
naar voltooiing’. Ze herinneren ons aan het vocabulaire van bis—
schop Bekkers, die in diezelfde ja ren door zijn Brandpunt-uitzendingen nationale bekendheid verwierf.
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Michcl van der Plas

Persconferentie met de presentatie
van het KRO-programma voor
1963/1964. Naast Van Doorn de
adjunct-directeur beleidszaken L.
Wüst, tevens secretaris van de par.

Aandacht voor catechese

Dr. HM. Drcscn-Cocnders

In de eerste helft van de ja ren zestig heeft de par zich geworpen
op de catechese. Zowel in de subcommissie-Dresen als in dc
subcommissie-Tcpc werd gestudeerd op het rapport van pater
Bless sj, de directeur van het Katechetisch Instituut, over de
vernieuwing van het godsdienstonderwijs aan jongeren en vol
wassenen na het tweede Vaticaans concilie. Meer in het alge
meen hoopte de par dat dc programmamakers van de kro zich
zouden laten leiden door een 'generaal concept’. Als mogelijke,
grote thema’s werden de culturele eenheid van Europa of de
spiritualiteit van Afrika aangewezen. In een dergelijke geïnte
greerde aanpak moesten muziek, informatie en ontspanning
hun aandeel krijgen. De uitwerking wilde de commissie-Ver
hoeven overlaten aan workshops. Allesbehalve verwonderlijk
was de reactie van de programmamedewerkers en ook van het
bestuur: hoe kan dat allemaal zonder enorme stafuitbreiding?
Evenmin sloeg een ander voorstel van de par aan: een vaste op
bouw van elke televisieavond volgens het schema coniedy-hnnian story—amusement—concert—epiloog. Die afstandelijke reac
ties waren niet naar de zin van mevrouw Dresen en Daan de
Lange. Zij wilden tenminste worden geïnformeerd waarom de
PAR-adviezen niet werden opgevolgd. Ze waren in feite te
leurgesteld over dc te geringe respons op hun tamelijk idealisti
sche stelling dat alle informatie en ontspanning dienstbaar
moest worden gemaakt aan de vormingstaak van de KRO. Met
name Castelijns meende dat die vormingstaak zeker niet na
drukkelijk naar voren gehaald moest worden. Op andere wijze
- in maatschappij-kritisch in plaats van in cultureel-godsdienstig opzicht - zouden vijf, zes jaar later de suggesties van me
vrouw Dresen en van Trimbos en De Lange verregaand toepas
sing krijgen.

Eenzijdige steun aan progressieve bewegingen
Tijdens het KRO-jubileum van november 1965 stelde Van Doorn
tevreden vast: ’We staan als kro geloof ik wel aan de progres
sieve kant’ en Ben Schmitz - inmiddels naar de top van de tvafdeling opgeklommen - zei het zijn voorzitter na: ’Er zijn aan
zienlijk méér mensen die ons te links vinden dan te rechts.’
Schmitz had het tevens over ’de toch wat verouderde ideologie’
waarvan de kro afstand nam. Dc par had bijgedragen tot dit
vernieuwingsbewustzijn. Deze had overigens duidelijk gecon
stateerd dat de kro te maken had met een achterban van traditio
nele katholieken, die wel eens vergeten dreigden te worden bij al
die gedrevenheid van de kro ten gunste van de vernieuwingstendensen in de katholieke kerk. De gids vooraan hoopte dat de
groep niet te traag was en achter raakte. Met de woorden van
mevrouw Dresen: ’De oudere groep met de 19e eeuwse opvat
tingen moet evenwel geholpen worden ’bij te komen’ en het
beleid moet daarop worden afgestemd: derhalve een beleid in de
informatie. ’ Door zulke uitlatingen toonde de par te weinig be-
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sefdat vernieuwers op weerstand stuiten en dat media per se nog
geen mensen veranderen.
Omstreeks 1970 was de filosofie van de par op vele punten iden
tiek aan die van veel programmamakers: informatie verstrekken
en vernieuwing bevorderen. De katholieke inspiratie kwam niet
zeer geprononceerd tot uitdrukking. De subcommissie gods
dienst was al opgegaan in de commissie informatieve program
ma’s. Als kwesties als celibaat en huwelijksproblematiek aan de
orde waren, was de hoogste wijsheid van de par (1971): 'Ieder
individu zoekt volgens eigen normen een eigen model. ’ Een uit
spraak die Van Doorn te bar vond, maar die in wezen voort
bouwde op bisschop Bekkers’ befaamde stelling over de eigen
verantwoordelijkheid en het eigen geweten.
In zijn oude vorm liep de par sinds 1969 naar zijn eind. Het
absenteïsme was groot en op den duur ging de raad als een stu
dieclub deel uitmaken van de programmatop. Vanuit die positie
produceerde de par in 1975 het nieuwe handvest van de kro:
Visies op konnnunikatie.

3. Godsdienstige

De PAR in vergadering bijeen.
V.l.n.r.: Louis ter Steeg, mevr. Els
Grond-Grollenberg, Herman van
Run en Paul Beugels.

x

programma’s

Tot 1961 vermeed de kro uitgesproken godsdienstige onder
werpen op het televisiescherm te brengen. Dat gebeurde deels
uit respect voor de niet-katholieken, deels om latent antipa
pisme niet te activeren. De kro wilde zich trouwens uitdrukke
lijk tot niet-katholieken wenden en niet alleen voor eigen paro
chie preken. Een overweging was in programma’s de katho
lieke stijl niet als een strenge discipline te presenteren. Niet-ka
tholieken moesten niet denken dat katholieken slechts met
plichten en geboden te maken hadden. Evenmin voelde men
ervoor de traditionele vroomheid voluit te blijven tonen. Devo
ties, litanieën en rozenkransen waren relicten van een vroegere
cultuur. Pater Tepe en zijn subcommissie van de par oordeelden
dat de kro eigenlijk minder ’vroom’ kon zijn. Al te veel reke
ning houden met de oudere generatie was niet nodig. Er beston
den ook andere groepen katholieken en de kro diende die pluri
formiteit binnen het katholieke volksdeel te weerspiegelen.
Vesperdienst in de kloosterkerk
van de minderbrocders-franciscanen te Drachten op 21 januari
1962. De dienst werd geleid door
pater dr. Arniand (Herman) Fiolet
OFM.
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Stijl variaties waren mogclijk sinds dc vernieuwingen van het
concilie.
De godsdienstige programma’s van de KRO-radio mochten van
dc par in aantal gerust gereduceerd worden. Zulke redenerin
gen bleven niet zonder commentaar van de kant van het be
stuur. Was het vanwege de 'klantenbinding’ wel verantwoord
om dc ’ontvroming’ zo ver te laten gaan dat een rubriek Als dc
Ziele luistert geschrapt werd? En was er niet gevaarlijk veel ver
warring op liturgisch gebied? Moesten daar nog forumdiscus
sies in Kruispunt bij komen, met een overdaad aan onduidelijke
uitspraken?
Misnitzendingen

Radiomissen waren er in elk geval te veel. Pater Tepe van de par
dacht dat het best met minder kon omdat dc bejaarden voor het
merendeel in plaats van thuis in een bejaardenhuis zaten en daar
was meestal een kapel. Dc radiomissen richtten zich bovendien
sterk op ’de middenmoot, dc traditioneel gebondenen’. Drs. M.
van Buuren, tot begin 1965 chef van de afdeling godsdienstige
uitzendingen, streefde anderzijds naar tv-hoogmissen. De
moeilijkheid daarbij was dat dc nts daarvoor te weinig reportagewagens ter beschikking had. Van Buuren opperde daarom
het plan om hoogmissen in dc studio te organiseren. Daardoor
zouden dc kijkers beter vertrouwd kunnen worden met de ver
nieuwingen in dc liturgie. Tepe van zijn kant meende dat voor
tv-hoogmissen de afdeling godsdienstige uitzendingen te klein
was. De KRO moest niet te veel werk aantrekken. Hij vreesde
bovendien een laboratorium-achtige sfeer; studiodecors hadden
immers iets geforceerds. Was een hoogmis vanuit een contem
platief klooster, uit een kazerne of gevangenis dan niet beter?
Het was opnieuw Van Doorn die de lijnen trok. Hij wenste dat
de kro als omroep voor katholieken zelf de verantwoording
droeg voor misuitzendingen.3

Epilo o (ƒ uitzendingen
Voor dc par waren dc epilooguitzendingen eveneens een relict
van vroeger tijd. Godsdienstige programma’s moesten infor
matief zijn en meer bieden dan een reeks van 'lieve, opwekkende
woordjes’. Lcopold Verhagen was toen nog vaak op het
scherm. Nog steeds probeerde hij elke keer iets bijzonders te
brengen. Kort voor Bekkers’ befaamde toespraak over huwe
lijksliefde en verantwoordelijkheid had hij de populaire voet
baller Reinier (’Beertje’) Kreijermaat meegenomen. Kreijer
maat had enkele dagen tevoren voor Feycnoord het winnende
doelpunt tegen !-c Reims gescoord. Verhagen begon: ’lk heb uw
hulp nodig opdat wij misschien samen het bijbelwoord van
Paulus kunnen verklaren dat deze zondag in alle RK kerken
wordt gebeden.’ Het betrof de tekst waarin het leven van chris
tenen werd vergeleken met een wedloop. Kreijermaat beaamde
dat alleen harde training en discipline tot resultaat konden leiden
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en dat men geestelijk zó sterk moest zijn dat men de tegenstan
ders onbevreesd tegemoet moest treden. Enkele weken later
imiteerde rector Coppes Verhagen door Rudi Carell uit te nodi
gen om met hem te praten over het kind. In het najaar van 1967
besloot de kro met de epilogen te stoppen en daarvoor in de
plaats een acteur een evangelietekst voor te laten dragen, waarna
een pastoraal exegeet aan het woord kwam voor een korte uit
leg. Toen pas kwam een eind aan het optreden van de veteraan
onder de dagsluiters - Leopold Verhagen was na veertien jaar
een gezellige babbelaar geworden die zelf wel wist dat hij de
jeugd niet meer aansprak.
Ook een andere rubriek ging nagenoeg ten onder. Henri de
Greevcs vooroorlogse Bond zonder Naam en het daarbij beho
rende Lichtbaken floreerden niet langer. De kro wilde een an
dere spreker, maar dat veroorzaakte kibbelarijen met het be
stuur van de Bond zonder Naam. Bisschoppelijk commissaris
Diepenbrock werd erop uitgestuurd en hij regelde in november
1963 de zaak op diplomatieke wijze.
I ckenend voor de klimaatverandering in katholieke kring was
de uitspraak van mr. Baas in de subcommissie-Tepe: ‘De katho
lieke Kerk is niet meer een statische maar een dynamische
grootheid, waardoor allerlei vertrouwde waarheden niet meer
zo geheel zeker naar voren komen als dit vroeger gebeurde. ’ Als
er katholieken waren die daarmee moeite hadden, moest de kro
hen met de nieuwe ontwikkelingen vertrouwd maken. Bewees
mgr. Bekkers niet dat discussie en meer dan één mening over
hoogst belangrijke vraagstukken mogelijk waren?
Bisschap Bekkers in Brandpunt

Bisschop Bekkers was een natuurtalent voor het televisieme
dium. Hij hield regelmatig kleine toespraakjes in de actualitei
tenrubriek Brandpunt. In bisschoppelijk ornaat sprak hij aan
vankelijk epiloog-achtige teksten, maar op aandrang van de
’hoofdredacteur’ van Brandpunt, Richard Schoonhoven, pro
beerde hij actuele en maatschappelijke onderwerpen te kiezen.6
Bekkers spoorde aan tot het durven beslissen op basis van eigen
verantwoordelijkheid: ‘Leven op wetten en geboden en voor
schriften is leven op een verschrikkelijk smalle basis.’ Zijn faam
vestigde hij door de Brandpunt-uitzending van 21 maart 1963,
toen hij het thema huwelijksliefde en verantwoordelijkheid be
handelde. Het was de tijd dat de ’orale’ anticonceptie-pil voor
grote groepen mensen beschikbaar kwam. Bekkers mengde
zich in de discussie of het gebruik van de pil voor katholieken al
dan niet toelaatbaar was. Hij poneerde de stelling dat de beslis
sing tot gezinsuitbreiding een gewetenszaak was van verant
woordelijke en gelovige mensen. Nieuw was het accent op de
eigen verantwoordelijkheid.
In de publieke opinie heeft deze toespraak even bevrijdend als
richtinggevend gewerkt. Toch was het KRO-bestuur niet en
thousiast, omdat het wist dat Bekkers buiten zijn ambtgenoten
om had gesproken. In het dagelijks bestuur was Loerakker alles267

Th.J. Loerakker. lid van het
dagelijks bestuur en tevens
bestuurslid van het nkv.

behalve gelukkig niet Bekkers’ optreden. Burger maande tot
voorzichtigheid bij de kro en bisschoppelijk commissaris Diepenbrock opperde over Bekkers’ toespraakjes in het vervolg
overleg met het episcopaat te plegen. Van Doorn was het met
dat laatste oneens. De kro kon zich dat niet veroorloven, want
hoe lang zou het duren vooraleer het episcopaat in belangrijke
zaken tot een standpunt zou komen? Mag een wijze geestelijke
zulke onderwerpen niet behandelen, al dreigt het risico van ver
warring? De geboortengolf van na de oorlog is aan de huwbare
leeftijd toe, aldus Van Doorn, en de kro kan zich ten aanzien van
deze problemen niet het zwijgen opleggen. Toch bleef Diepen
broek van mening dat mgr. Bekkers beter had moeten letten op
het aspect van ’opvoeden van de mensen tot één wijze van zien
van het onderhavige probleem.’ Loerakker ging in tweede in
stantie zo ver te zeggen dat Van Doorn de speech van de Bossche
bisschep had moeten voorkomen of verbieden.7 Dat waren re
acties nadat dezelfde kwestie al tweemaal eerder in het bestuur
was geweest en nadat was doorgesijpeld dat kardinaal Alfrink
ontstemd was over Bekkers’ optreden en nadat de moraaltheo
loog W.J. A.J. Duynstee cssr de bisschop in het publiek had ge
kapitteld. Op Duynstee reageerden de dominicaan C. Anderson
in De Bazuin en de katholieke hoogleraar in de psychologie te
Groningen, professor J.Th. Snijders, in De Tijd. Het PAR-lid
Trimbos had de speech ervaren 'als een nieuwe lente’. Tegen
Duynstees bezwaar dat Bekkers een nieuwe antropologie intro
duceerde en dat vastgehouden moest worden aan de prioriteit
van de voortplanting als huwelijksdoel, stelde Trimbos de
plicht van echtgenoten om hun liefdesrelatie met alle inspanning
te verzorgen.8
Het bestuur van de kro, Van Doorn overigens het minst, vond
dat Bekkers onvoldoende prudent was geweest. Daarentegen
oordeelde de par positiever: die bleef openlijk sympathie hou
den voor de begrijpende, tolerante en menselijke bisschop. De
par en de afdeling godsdienstige programma’s van de kro volg-

Voorzitter H. W. van Doorn en
kardinaal Alfrink in gesprek aan
het diner tijdens het 40-jarig
jubileum van de kro in 1965.
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den gefascineerd de vernieuwingsbeweging in de katholieke ge
meenschap. De kro wilde zelfstandig een mening geven en
vroeg zich af waar eigen competentie ophield en instructies van
het episcopaat aanvaard moesten worden. Voorzitter Van
Doorn heeft tijdens dit proces een zorgvuldig beleid gevoerd.
Hij lette op Alfrink maar bepaalde zelfstandig zijn koers. In 1965
verbood hij een tv-forum over bevolkingsgroei en geboorten
regeling. Trimbos, die aan het forum meedeed, liep boos naar de
Volkskrant om de zaak in de publiciteit te brengen. Alles moest
bespreekbaar zijn.
Aandacht voor veranderingen
Halverwege de jaren zestig waren sfeer en beleid van de gods
dienstige uitzendingen onherkenbaar veranderd vergeleken met
vijf, zesjaar tevoren. De tijd van de Gregoriaanse muziek en van
de morgengebeden van pater Brockbernd leek lang, heel lang
voorbij. Van Doorn had de benedictijn in juli 1962 ontslagen.
Brockbernd had elke liturgische vernieuwing afgewezen en
schreef aan kardinaal Montini in Rome en aan bisschop W.
Kempfin Limburg a.d. Lahn (W.Dtsl.) verbitterde brieven dat
Van Waesberge het 'modernisme’ had toegelaten en dat de ’leek’
Van Doorn liever aantrekkelijke programma’s uitzond dan het
kostbaar goed van een katholieke omroep dienstbaar te maken
aan de Kerk. Voor de KRO-microfoon kon men zelfs kritiek op
de Curie spuien!
Het Vaticaans concilie en het elan van een progressieve klerikale
elite hadden voor vaart, ja voor een stroomversnelling gezorgd.
Bisschop Bekkers had getoond dat een katholiek niet alleen naar
de pastoor op de preekstoel hoefde te luisteren, maar ook zijn
eigen geweten moest gebruiken. Kerkelijke voorschriften wa
ren voor de meesten minder knellend geworden. De kro
speelde krachtig in op de vernieuwing. Het bestuur zorgde dat
in Rome in dejaren van het concilie een Documentatie Centrum
(doc) werd opengehouden. Daarmee steunde het in niet geringe
mate de propaganda voor de nieuwe ideeën. Een relatief grote
ploeg van de kro was tijdens het concilie in Rome aanwezig.
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Opname van het radioprogramma
Tierelantijnen, datjarcnlang met
veel succes op zaterdagavond werd
uitgezonden. V.l.n.r.: de
'Kopstukken’ Leo Nclissen, Cccs
de Lange, Kees Schilpcroort,
Sophie Stcin en Bram Duif, de
laatste als invaller voor Godfried
Bomans.

Leiding van de afdeling godsdienstige programma’s

Andrc Truyman

Het is geen voordeel voor de KRO geweest dat de leiding van de
afdeling godsdienstige programma’s niet uitmuntte door kracht
en sterkte. Na het vertrek van Van Buuren werkten er o.a. pater
H. in ’t Veld osa, pater A. Truyman op, de norbertijn M. van
den Bosch, de wereldheer H. Mourits, de jezuïet dr. G. Mul
ders. De laatste leidde de afdeling op meer voorzichtige dan cre
atieve wijze: hij was vooral iemand met wie iedereen op elk mo
ment kon praten. De vroegere hoofdaalmoezenier van het bcdrijfsapostolaat in het bisdom Breda, M.C.A. Huybrcgts, trad
op 1 november 1967 in dienst van de KRO en is evenals Truyman
een uitstekend vakman geworden. Mulders en In ’t Veld hadden
handen vol werk als er weer eens een incident was, bijvoorbeeld
toen Dick de Vree vanuit Rome op eigen houtje een kritische
bespreking aan de encycliek Mysterium Fidei had gewijd. Van
Doorn deelde een reprimande uit aan het adres van In ’t Veld
omdat hij dit had laten passeren en hij liet aan De Vree weten dat
deze bij eventuele herhaling zou worden teruggeroepen naar
Nederland.9 In 't Veld en Mulders waren wel chefs maar geen
managers. Ze wisten dat het bestuur voortdurend over hun
schouders meekcek en niet aarzelde kritiek te uiten. Ze wisten
eveneens dat niet alle Nederlandse katholieken instemden met
de naar hun mening veel te progressieve uitspraken van priesters
die uit het ambt waren getreden om te trouwen en de gelegen
heid hadden voor een microfoon of camera van de kro te ver
schijnen.
Spanningen en polarisatie

Marinus Huybrcgts

Het was ook niet gemakkelijk om tijdens de euforie van Vaticanum ii de effecten te voorzien en de 'volgzaamheid’ van het ka
tholieke volksdeel in te schatten. In de loop van 1965 vond het
bestuur de progressiviteit van een aantal priester-medewerkers
de spuigaten uitlopen. Naar aanleiding van een ochtendoverdenking van de augustijn Van Mijnsbergen en uitspraken van de
dominicaan Grollcnberg in de Bijbelrubriek, werd besloten de
problematiek van de godsdienstige programma’s op de agenda
te zetten. Het bestuur was van oordeel dat de progressieve in
doctrinatie een dwingende trend was geworden, terwijl de KRO
de pluriformiteit hoorde te weerspiegelen. Het bestuur was het
niet eens met de par noch met pater Mulders dat de katholieke
achterblijvers stevig in de nieuwe richting geduwd moesten
worden. Of in de formulering van mevrouw Dresen en pater
Mulders: ’Een al te behoedzaam conformeren aan mensen, die
zich nog naar het verleden opstellen, is dan toch onverant
woord.’ In dezelfde trant redeneerde mevrouw Dresen, die de
vernieuwing bij de ouders en onderwijzers er door middel van
populaire catecheseprogramma’s in wilde hameren. Mulders en
In ’t Veld — die ook met misuitzendingen ’een beetje voorop
wensten te lopen’ — werden er net als mevrouw Dresen door het
bestuur op gewezen dat ze zich beter aan de bisschoppelijke
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richtlijnen moesten houden. Het ging er in de afdeling gods
dienstige uitzendingen kennelijk rommelig aan toe, want in een
memo aan Brans, Fikkcrt, Castelijns, Schmitz, Truyman en In
t Veld stelde pater Mulders in april 1966 vast dat de praktijk van
éénjaar catecheseprogramma’s een volstrekte onduidelijkheid
over de verantwoordelijkheid daaromtrent had gedemon
streerd. Niemand kon zeggen wie opdrachten verstrekte voor
sprekers en onderwerpen.
Het bestuur ongerust

Het verontruste bestuur verweet Wüst, Mulders en de par dat
die deden alsof er niets aan de hand was, terwijl er een serie
missers’ was gepasseerd. Bijvoorbeeld in een televisiepro
gramma waarin een jong echtpaar verklaarde dat het zijn kind
niet liet dopen: een priester sloot toen het gesprek af zonder
enigerlei standpunt in te nemen. Waarom kon in een pro
gramma voor de vrouw zonder meer beweerd worden dat er
geen verplichting bestond om wekelijks de zondagsmis bij te
wonen? Waarom werd in een radiomis alleen maar kamermu
ziek ten gehore gebracht? Priesters die met het vaandel van de
progressiviteit voorop liepen monopoliseerden het catechese
onderwijs, terwijl de kro juist alle gelovigen wenste te bereiken.
Wordt de afdeling godsdienst wel goed geleid, vroeg bisschop
pelijk commissaris Schlütken, bepaald geen conservatief man,
zich af. Hij erkende dat de jezuïeten het zeer moeilijk hadden en
alle provinciale oversten ondraaglijke verantwoordelijkheden
torsten, hij gaf toe dat het vroeger met een ’gesloten theologie’
allemaal gemakkelijker was, maar de verwarring voor de gelo
vigen was groot geworden en de KRO diende dat te beseffen.
Terecht merkten Van Doorn en Wüst op dat het hele probleem
geen KRO-probleem was maar een vraagstuk waarmee de katho
lieke Kerk worstelde. Met zo’n redenering namen zij tevens de
paters Mulders en In ’t Veld in bescherming tegen al te emotio
nele aanvallen. De dag daarop, 24 mei 1966, kwam de catechesecommissie bijeen. Werkelijke consequenties trok men niet.
Het gezelschap verschanste zich in algemeenheden. Pater Mul
ders betoogde dat de programmamakers aandacht moesten
schenken aan het positief verkondigen èn aan de twijfel. De
commissie kwam niet verder dan het voornemen om in het ver
volg de programma’s ’te concentreren rond de kern van het
christelijk geloven: de nieuw-testamentische openbaringen van
de Heer. In Hem moet de zekerheid van het geloof van onze
zoekende tijd weer de kracht krijgen die de gemeenschap der
gelovigen zozeer behoeft. Vanuit deze kern moeten ook alle
vragen rond Kerk en christendom, rond menselijkheid en be
staan een zin vol en hoopvol perspectief krijgen.’1 Dat was een
machteloze formulering.

Verbittering bij ’achterhoede-katholieken'
Het bleef in de komende jaren klachten regenen over uitspraken
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G.J. Mulders sj

Tekst: Michel van der Plas

Kijk daar komt dat boompje weer,
dan dat dakje en elke keer
bij dat luikje denk je: O,
da’s KRO.
Beetje Kerk en beetje altaar
beetje Kerstmis heel het jaar
Nou, wie dat is raad je zo:
de KRO.

He, nog één keer als het mag:
boompje, huisje, vleugje Bach,
Beetje Credo en Hojo,
Dag KRO.

Tekst van een lied van Michel van
der Plas over het nieuwe
beeldmerk dat sedert 1975 aan de
KRO-programma’s vooraf ging.
Het logo werd ontworpen door
Frans Schupp van de afdeling
grafisch ontwerp van de nos. In de
loop derjaren zou het diverse
malen worden aangepast.

van progressieve priesters voor de microfoon of op het scherm
van de kro. Zonder meer zat daarin een clement van grote emo
tionaliteit en ontbrak het niet aan agressiviteit, want die klach
ten kwamen voort uit een gevoel van verbittering, van in de
steek gelaten zijn. Het viel niet mee voor wie trouw aan de
voorschriften was geweest en in de biechtstoel zijn zwakheden
had erkend nu schijnbaar heel andere dingen voorgehouden te
krijgen. Het viel conventioneel opgegroeide katholieken en
trouwe parochianen zwaar te horen dat de zekerheden van vroe
ger thans onzekerheden waren geworden, dat er vraagtekens
gezet konden worden bij 'leerstukken’ als verrijzenis en eeuwig
leven. Het was bitter om na tientallen jaren van gewetensnood
en angsten in de huwelijksbeleving, waarbij haast elke vorm van
geboortenbeperking zware zonde was, van de preekstoel of, via
de eigen kinderen, van de godsdienstleraar op school te verne
men dat men begrip moest hebben dat jongens en meisjes met
elkaar sliepen wanneer ze het gevoel hadden dat tussen hen een
fijne relatie bestond. De moeilijkheid was dat heel wat priesters
na hun progressieve draai even bezwerend als vroeger bleven
voortgaan hun overtuiging uit te dragen en in te prenten. Dat
maakte hen minder geloofwaardig. Voor velen leken ze hun
vroegere zekerheid te verruilen voor een niet minder dogmati
sche, andere maatschappijvisie. Het hinderde veel katholieken
dat ze openlijk als een achtcrhoedegroep werden betiteld door
priesters die elkaar bevestigden van het ene forum naar het an
dere toe. Temeer omdat die priesters de gretige aandacht van dc
jongeren trokken. In hun aanpassing aan een radicale visie op
maatschappelijke vernieuwing - niet zonder modieus-anarchistische trekjes — leken die priesters de inzichten en verworvenhe
den van de overgrote meerderheid van de volwassenen over
boord te zetten.
Dc kro, die vaardig en enthousiast de vernieuwing van het con
cilie had begeleid, kreeg bij de meerderheid van de Nederlandse
katholieken het imago van zich te binden aan progressieve
priesters. Bij de behoudende katholieken ontstond het beeld dat
de kro zich uitleverde aan progressieven van katholieke af
komst, die zich niet langer stoorden aan kerkelijke voorschrif
ten en bezig waren met een radicale maatschappijvernieuwing.
In feite viel dat wel mee, want Van Doorn aarzelde niet om
programmamakers te corrigeren. Bovendien gaf het bestuur te
gengas wanneer gevaar voor doorhollen ontstond. De KRO
kreeg ontegenzeglijk te veel en te categorisch kritiek. Overigens
valt niet te ontkennen dat de afdeling godsdienstige program
ma’s een sterke en duidelijke leiding miste en dat met de be
scherming van dc par de progressieve katholieke elite de meeste
mogelijkheden kreeg voor de KRO-microfoon. De bisschoppe
lijk commissaris Schlütken merkte niet ten onrechte op dat me
dewerkers van de kro soms chaotisch bezig waren als ze het
over dc Kerk hadden. Ze gingen er tevens van uit dat het con
ventionele christendom voltooid verleden tijd was.
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Overdreven reacties op incidenten
In zo n polariserende sfeer veroorzaakte elk incident overdreven
reacties. Journalisten stookten frec-lance medewerkers op om
het slotwoord van de kardinaal weg te laten aan het eind van een

programma over geboorten regeling: de kro diende zélf een me
ning te geven over wat wel en niet geoorloofd was op het gebied
van geboorten regeling.12 In sommige situaties leek het erop dat
KRO-medewcrkers fungeerden als een actiegroep ter onder
steuning van het streven om de celibaatsverplichting voor pro
gressieve priesters afgeschaft te krijgen, of om de Romeinse Cu
rie in te peperen dat de ‘officiële’ kerk zich op ondraaglijke wijze
bemoeide met de democratische basisgemeenten en studentenecclesiae in Nederland. Dat gebeurde wel eens op een wijze die
thans heel anders klinkt dan toen. In het overigens weinig beke
ken tv-programma van Frans Wijsen, Riskante Kerk, werd ter
inleiding een lied van Michel van der Plas gezongen over kape
laan J.M. Ruyter, een van de progressieve woordvoerders van
die dagen. Onder de titel De Nacht kwamen daar de volgende
regels in voor:
De nacht ligt vredig over Rome
de mensen lachen in hun dromen
alleen in ’t waakzaam Vatikaan
daar zijn alle lichten aan.
Daar zijn de paus en de prelaten
nog steeds bijeen, in alle staten
en spreken op gedempte toon
en waken bij de telefoon.
In alle hoofden spookt dezelfde vraag:
Wat heeft Jan Ruyter weer gezegd vandaag?’
Vandaag klinkt zoiets eerder spottend ten aanzien van Ruyter
dan ten aanzien van het Vaticaan, maar in 1970 was dat omge
keerd; conform de bedoeling.13
Bestuur wenst pluriformiteit
Al bestond er inderdaad verschil in mentaliteit tussen enerzijds
de programmamakers en anderzijds de bedrijfsleiding en het be
stuur, toch was omstreeks 1970 de beleidslijn duidelijk. De kro
wenste vast te houden aan de pluriformiteit. Géén eenzijdige
verslaggeving en relativering in het eigen commentaar. Inzake
de moeilijkheden rond de Amsterdamse studentenkerk bete
kende dat: de zaak zo rustig mogelijk naar het publiek overdra
gen. Schoonhoven hield voor: ’Er zijn n.1. nog ernstiger dingen
gaande in Kerk en Wereld. Over idem zoveel jaar zal het hoogst
waarschijnlijk doodgewoon aanvaard zijn dat gehuwde ambts
dragers precies zoals in de Oosterse RK-kerken de eucharistie
vieren. Dit voor de hand liggende vooruitzicht kan de door
braak der formeel-ongehoorzame priesters zowel belangrijk
maken als relativeren.’^4
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Deken A.H. Schlütkcn

In 1970 organiseert Septuagint in
Amsterdam een internationaal
congres van solidaire priesters over
het thema ’de kerk in de
maatschappij’. Lid van het
organisatiecomité was o.a. Jan
Ruyter.

Katholieke identiteit

Een tweede element in het beleid was het bevorderen van de
katholieke identiteit en het streven te voorkomen dat men in
maatschappelijk engagement verdwaalde. Dat gevaar liepen ru
brieken als Katechese, Riskante Kerk, Postbus Nieuwe Stijl, al
thans een aantal godsdienstige overwegingen en sommige
eucharistievieringen. In dat verband rees eveneens de vraag of
de kro nog wel betrokken kon blijven bij de RKK-uitzendingen,
tenminste als de kro zijn k wilde handhaven.13 In het algemeen
moest in de godsdienstige programma’s minder worden ge
theoretiseerd. Voorkomen diende te worden dat men met bro
chures moest aanvullen waarin programma’s ogenschijnlijk te
kort schoten. De beleving van de godsdienst moest in de pro
gramma’s meer centraal gesteld worden; vaak gebeurde dat
slechts indirect of terzijde. Voor de radio moest weer eens een
rechtstreeks gebed tot God mogelijk zijn.
Tenslotte wenste het bestuur niet dat Septuagint-priesters al te
sterk werden gepousseerd en evenmin dat met dispensatie ge
huwde priesters in de rol van presentator optraden. Ze waren
daarentegen welkom bij het overige programmawerk. Dat was
dan ook de praktijk.
Nuchtere en zakelijke contacten met Alfrink

Kardinaal Alfrink voor de
Brandpunt-camcra op 5 februari
1965, in een vraaggesprek met Frits
van der Poel over de kerkenbouw
in Nederland.

Wie zich afvraagt in hoeverre het episcopaat zich mengde in de
en zijn signatuur, moet zich realiseren dat de kardinaal zelf
de handen vol had. Zijn rol in het concilie en de daaruit volgende
contacten met de Curie, voorts de kwestie van de Nieuwe Katechismus, de discussies over de celibaatsverplichting van de pries
ters, het pastoraal concilie en een aantal andere kwesties bezorg
den hem meer dan voldoende zorgen. Althans op grond van
stukken in het KRO-archief kan men staande houden dat slechts
occasioneel contact tussen de kardinaal en de voorzitter van de
kro heeft bestaan. Dat betrof bij voorbeeld epilogen waarvan de
kardinaal de tekst opvroeg, omdat mensen zich met een klacht
tot hem hadden gewend. Van Doorn liet zoiets door Schmitz of
pater Mulders uitzoeken en meestal verzekerde hij de kardinaal
dan dat hij de betrokkene erover zou onderhouden. De toon van
die correspondentie was, over en weer, voorkomend en tegelijk
zakelijk. Een andere keer wendde Alfrink zich namens de bis
schoppen rechtstreeks tot pater Mulders, met het verzoek om
aandacht te schenken aan het jaar van het geloof, dat de paus zou
aankondigen. Dat ging dan als volgt: ’U beseft nog meer dan
wij, dat in deze overgangstijd de verlangens van veel kerkgetrouwe katholieken naar rotsvaste en volkomen heldere zeker
heden wel niet gehonoreerd kunnen worden, maar dat hun een
belangrijke geloofssteun wel degelijk kan en moet worden ge
boden.’ Ook wanneer aalmoezenier Groenendijk (weer eens)
voor opspraak had gezorgd, kwam er niet anders dan een rustig
briefje binnen bij de kro. Alfrink wilde het wel altijd precies
weten, en aan de hand van de letterlijke tekst, maar behandelde
kro
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de zaken verder als onvermijdelijke bedrijfsincidenten. Hij
sprak er steeds zijn voldoening over uit dat in Hilversum met
zijn vragen en opmerkingen tenminste iets gedaan werd.
Alfrink deed de zaken zelf af en ging niet in op de suggestie van
Van Doorn om iemand aan te wijzen voor regelmatig contact.
Begin 1966 bekende Van Doorn dat hij eigenlijk wel een ge
sprekspartner wilde hebben ’die wij eens makkelijker konden
lastig vallen, dan datje de kardinaal en de bisschoppen iedere
maandag opbelt of bezoekt’. Daar wilde de kardinaal niet aan. In
hetzelfde vlak lag de reserve die Ben Brans, de chef radio,
proefde in een gesprek met de secretaris van de bisschoppencon
ferentie, L.J.M. ter Steeg. De laatste was naar de zin van Brans al
te terughoudend bij het informeren van de publiciteitsmedia.
Brans had Ter Steeg proberen gerust te stellen dat de KRO heus
niet alles publiek wilde maken, maar dat de kro echt te weinig
op de hoogte was van veel dingen. Af en toe hoorde Brans wel
eens wat van Waker Goddijn, de rusteloze manager van het
pink, het wetenschappelijk adviesbureau van de Nederlandse
bisschoppen, en later de secretaris van het pastoraal concilie.
Maar Brans had ’nog wel eens de indruk dat de heer Goddijn een
eigen rol speelt. Wij zijn derhalve niet altijd op de hoogte van
wat er zich werkelijk in het Episcopaat en tussen het Episcopaat
en bijvoorbeeld Rome afspeelt.’ Brans dacht dat het zou helpen
indien Van Doorn Ter Steeg eens per maand zou uitnodigen
omdat het blijkt dat wij inderdaad veel zaken niet weten, die wij
bij ons werk toch eigenlijk niet kunnen missen’. Heel veel resul
taten heeft dat niet gehad. Alfrink liet de kro de ruimte maar de
reporters in Rome, Utrecht of elders moesten het doen met zijn
zorgvuldig en diplomatiek geformuleerde teksten. De kro had
het niet moeilijk met hem. Alfrink schrok niet dadelijk van
voorstanders van deconfessionalisering of van priesters die het
celibaat wilden afschaffen: hij werd dagelijks met dit soort
kwesties geconfronteerd. Bovendien kreeg hij aan het eind van
de jaren zestig meer dan genoeg werk met een onwillig Rome.
Met het beleid van de kro scheen hij zich te kunnen verenigen;
hij had geen moeite met Wüsts programmatische studie De
kro, de toekomst als uitdaging.16

Balans

Als men de balans opmaakt, mag men vaststellen dat het be
stuur van de kro, de voorzitter en de programmatop met be
trekking tot de kerkelijke ontwikkelingen geen eenzijdige be
langstelling aan de dag wilden leggen, niet wilden doorhollen.
Ze wilden de pluriformiteit recht doen en de katholieke identi
teit cultiveren. De chef godsdienstige programma’s had de nei
ging in algemeenheden te vervallen en met trefwoorden te
jongleren als uitzicht, verwachting, hoogheid van de gewone
mens, vermenselijking van alle waarden zoals techniek, eros,
organisatie en gezag. Hij had het over ’het zich niet willen neer
leggen bij een eenmaal gegeven, schijnbaar noodwendige toe
stand in samenleving en Kerk’ etcetera etcetera. De program-
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L.J.M. ter Steeg was van 196S tot
1972 secretaris van de bisschop
penconferentie. Tot 1975 was hij
lid van de par. Na die tijd maakte
hij als frec-lancer verschillende
tv-programma’s, o.a. Geloven op
maandag en de Portretten van
religieuze Denkers. Vanaf 1981 is
hij in vaste dienst bij de afdeling
beleidsvoorbereiding.

Foto gemaakt tijdens het pastoraal
concilie in Noordwijk in april
1968. V.l.n.r.: prof.dr. J.Th.
Snijders, kardinaal B.J. Alfrink en
dr. W. Goddijn.

Piet Kaart, cameraman van
Brandpunt.

mamakers tenslotte probeerden hun werk te doen, experimen
teerden uiteraard, en soms met veel succes en naar tevredenheid
van menigeen. Ze waren regelmatig te vinden in het gevolg van
progressieve en contesterende priesters en luisterden gretig naar
hen. Ze gaven overigens uitstekend verslag van wat er in Rome
tijdens het concilie en van wat er in Noordwijkerhout tijdens de
zittingen van het pastoraal concilie omging. De programmama
kers waren beslist gevoelig voor collega’s van de afdeling docu
mentaires en voor stemmen in de par, die propageerden dat het
niet per se noodzakelijk was om aparte godsdienstige program
ma’s te maken ’omdat men de religie niet meer geïsoleerd maar
voortaan geïntegreerd wil behandelen’. Men meende dat op die
manier een grotere groep kijkers bereikt zou worden dan alleen
de kerkelijk geïnteresseerden. 17
4. Actualiteiten
Brandpunt

Ruimte, grotere vrijheid, solidariteit met verdrukten, ontplooi
ing van de mens in een nieuwe maatschappij: die leuzen zouden
de makers van godsdienstige en tevens die van de informatieve
programma’s inspireren. Laatstgenoemde afdeling had in dejaren zestig een bezetting van uitstekende radio- en televisiejournalisten, die in vele gevallen begonnen waren als dagbladjour
nalist. Genoemd kunnen worden Schoonhoven, Van der Poel,
Van den Heuvel, Langebent, Neuman, G rij pink, Brans, Fikkert, De Vree: ondernemende lieden die hun vak prima verston
den. Voor de tv-actualiteitenrubriek werkte Piet Kaart als ca
meraman; op zijn terrein was hij een van de besten uit de ge
schiedenis van de Nederlandse televisie. Al deze vakmensen
hadden de geweldige meevaller van roerige ja ren en opdoe
mende en diep ingrijpende veranderingen. Een prachtige tijd
voor een journalist.
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In godsdienstig en kerkelijk opzicht vielen in die tijd het Vati
caans concilie en de effecten daarvan, het manoeuvreren van Alfrink in de Wereldkerk, niet te vergeten de strubbelingen met de
Gideonsbende van progressieve priesters die zich ’vrij’ van de
officiële kerk opstelden, de geëngageerde vergaderingen in
Noordwijkerhout. In politiek opzicht raakte Nederland in een
stroomversnelling: ongeregeldheden in Amsterdam, de Nacht
van Schmelzer, de democratiseringsgolf aan het eind van dejaren zestig. Omdat in kerkelijk en politiek opzicht de traditionele
binding en discipline plaats maakten voor pluriformiteit en ei
gen verantwoordelijkheid hoefde ook de kvp niet bij voorbaat
1
ontzien te worden. Reporters die op het Binnenhofofin de Am
sterdamse binnenstad hun werk deden, kregen gemakkelijk
■,.3
Anschluss met een voorhoede van idealisten, die tegen de be
staande orde schopten en autoriteiten zonder strijkages aanpak
ten. De trend was links en het was menens met de democratise
ring. Temidden van al dat tumult schoof de voorzitter van de
Nic Norton
kro, aan het begin van dejaren zestig nog voorzitter van de kvp,
naar links op. Hij verliet zijn oude partij en sloot zich aan bij de
radicalen’ van de PPR en werd voor die partij zelfs minister. Die
zelfde voorzitter zou bij de kro zijn mensen de ruimte geven. De
pluriforme werkelijkheid diende immers getoond aan de kijkers
en luisteraars. Nu, die werkelijkheid kreeg ’linkse’ boventonen.
Het televisieprogramma Brandpunt werd beroemd in heel Ne
derland. Bij de start op zaterdagavond 22 oktober 1960 was het
plan er een soort ’televisie-maandblad’ van te maken: veertig
minuten aandacht voor zaken die de voorafgaande maand in de
belangstelling hadden gestaan. Pas later werd Brandpunt een
echte actualiteitenrubriek. De eerste uitzending werd gepresen
teerd door Dick de Vree. Aad van den Heuvel had de regie en de
produktie was in handen van Nic Notten. Het programma ging
over het KVP-congres, over de Amerikaanse presidentsverkie
zingen en er was een portretje van prinses Fabiola, de verloofde
van koning Boudewijn. Henk Ncuman gaf politiek commen
Herman Fikkert was bij de KRO in
dienst als radioverslaggever. In het
taar en mgr. Bekkers hield een kort toespraakje. Bekkers was
jaar dat Brandpunt van start ging
door Jan Castelijns een halfjaar tevoren ontdekt als een Neder
was hij een van de presentatoren
landse mgr. Fulton Sheen. In de rubriek van Louis Frequin
van de nieuwe actualiteitenrubriek.
kwam hij toen over als een boeiende prater, als een eenvoudige
en openhartige bisschop die vertelde dat de katholieken heus
niet de wijsheid in pacht hadden. Hij had toen al erkend dat
gezinsplanning een groot probleem vormde, waartegen de ker
kelijke autoriteiten tot dan toe een al te onbuigzame houding
hadden aangenomen. De recensenten reageerden verdeeld op
die eerste Brandpunt-uitzending. Het Parool en Vrij Nederland
waren geborneerd, venijnig en zuur. Over de tweede uitzen
ding op 19 november, die werd gepresenteerd door Herman
Fikkert, oordeelde de nrc evenmin enthousiast. Het was alle
maal te lang en te bleekzuchtig en het 'bakerpraatje over het kind
in ons’ van mgr. Bekkers kon die krant evenmin bekoren. Bij de
daarna volgende uitzendingen wisselde de presentatie: Dick de
Vree verzorgde die een paar maal en vervolgens Jan Goderie, die
het volgens de kranten te gemoedelijk, ja oubollig aanpakte.
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Brandpunt gold in het midden van
dejaren zestig als het voorbeeld
hoe een goede actualiteitenrubriek
gemaakt moet worden. Dit was
o.a. te danken aan de reportages die
het team in het buitenland
vervaardigde.
Links: Henk Neuman interviewt
een Vietnamese monnik; Piet Kaart
achter de camera.
Rechts: Aad van den Heuvel, Ed
van Westerloo en Henk Neuman in
gesprek met een officier van de
Amerikaanse strijdkrachten in Da
Nang (Vietnam).

Richard Schoonhoven

Richard Schoonhoven

Pas met de komst van Richard Schoonhoven werd Brandpunt
puntiger, nieuwsgieriger, journalistiek. Schoonhoven was re
dacteur bij De Maasbode en de Volkskrant geweest en werd in
april 1962 ’hoofdredactenr’ van Brandpunt. Tijdens een oriën
tatiereis langs de belangrijkste actualiteitenrubrieken van Eu
ropa had hij een nieuwe aanpak ontworpen. De kwaliteit steeg
snel De directheid waarmee een Frits van der Poel met weinig
woorden maximale informatie haalde uit een interview, de in
dringende reportages die Piet Kaart met Van den Heuvel en
Neuman in het buitenland maakten, en niet te vergeten het hoge
niveau van de politieke en kerkclijke commentaren van Neu
man en Bekkers werden alom geprezen. Voor zijn deskundig
heid en onbevangenheid werd Brandpunt in 1964 met de Nipkowschijf van de Nederlandse tv-critici onderscheiden. Brand
punt en Achter het Nieuws van de VARA ijverden in dejaren
zestig met elkaar wie de beste actualiteitenrubriek was. De
Brandpunt-ploeg 'prikte door’ en liet zich niet met een kluitje in
het riet sturen. De heren gedroegen zich tegenover gevestigde
autoriteiten allesbehalve bedremmeld. De tegenkant van de me
daille was dat mensen hen te 'hard' gingen vinden en te 'nega
tief. Brandpunt wilde journalistiek te werk gaan in plaats van
iemand zonder meer de gelegenheid te geven zijn verhaaltje te
spuien. Dat leidde tot conflicten.
Rel oni verbod van Bidanlt-intervieiv

De vermaarde rel om Bidank is een zwaar overdreven geschie
denis geweest. Georges Bidank was een bekend christen-democraat uit het naoorlogse Frankrijk, eigenlijk een figurant in een
hoofdrol, die zich tijdens de slotepisode van de onafhankelijk
heidsstrijd van Algerije fel keerde tegen De Gaulle’s politiek en
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zich daarom voor het karretje liet spannen van heethoofden die
koste wat kost Algerije Frans wilden houden. Bidault was in
1962 zelfs benoemd tot hoofd van een militaire organisatie: de
Organisation de 1’Armée Secrète (oas). Een arrestatie op bevel
van generaal De Gaullc ontvluchtte Bidault door onder te dui
ken en naar het buitenland te gaan. Begin 1963 tipte de Volksknn/Z-correspondent in Londen de Brandpunt-redactie dat de
bbc een interview met Bidault had. De kro besloot de film te
kopen. Twee dagen voor de uitzending, op donderdag 7 maart
1963, legden de staatssecretarissen van onderwijs en buiten
landse zaken Van Doorn en Castelijns vriendelijk uit dat een
interview met Bidault de regering bijster slecht uitkwam. Dat
kwam door een bliksembezoek dat De Gaulle aan Soestdijk zou
brengen voor een lunch met de koningin op 16 maart. De Ne
derlandse regering was blij dat De Gaulle verscheen, na alle te
genstand die minister Luns in de maanden daarvoor aan de
Franse president had geboden. Nu moest de kro de hoge gast
niet prikkelen. Van Doorn zei die donderdag niet toe dat de
uitzending zou worden afgelast, ’s Avonds belde Luns hem op
en vroeg deze of hij de KRO-voorzitter soms kon helpen met een
verbod. Van Doorn antwoordde zijn partijgenoot: dan protes
teert de kro natuurlijk wèl. Op gezag van Neuman, die van
mening was dat het politiek een belangrijke uitzending was,
deelde Van Doorn vrijdags aan Luns mee dat de kro het inter
view op het scherm zou brengen, omdat het van politiek ge
wicht was en niet schadelijk voor het algemeen belang. Luns
reageerde kort: ik zal dit het kabinet meedelen, ’s Middags was
er ministerraad en ’s avonds kwam er een telefoontje van de
regering met een verbod. Zaterdag 9 maart besprak het dage
lijks bestuur de situatie in een extra vergadering van één tot drie
uur, dus enkele uren voor Brandpunt in de lucht ging. Van
Doorn had er de juridische adviseur van de kro, mr. Witteman,
bijgehaald. De chef televisie Castelijns, directeur Van der Made,
adjunct-directeur Wüst en bisschoppelijk commissaris Diepen
broek pleitten voor uitzenden en vervolgens krachtig proteste
ren tegen het regeringsverbod. Witteman adviseerde: eerst
Neuman commentaar laten geven en daarna de film uitzenden;
wordt de knop omgedraaid, dan pas protesteren. Van Doorn
schoof het argument van tafel dat vanuit de christen-democratische hoek de kro juist de voosheid van Bidaults idealen kon
aantonen. Hij vreesde dat de uitzending de kro zeer zwaar zou
worden aangerekend. Uiteindelijk besloot hij het niet te doen.1
Natuurlijk verwekte dat niet-doorgaan een fikse rel. De kro
ontving een honderdtal brieven en in de pers werd de regering
aantasting van de persvrijheid verweten. Voor de kro en meer
in het bijzonder voor de medewerkers aan de actualiteitenru
brieken zou het incident de discussie bevorderen over de eigen
verantwoordelijkheid van de programmamaker.
Links imago van Brandpunt

Dat Brandpunt in niet geringe mate het gezicht van de

kro

be-
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Generaal de Gaullc bracht in 1963
een bezoek aan koninginjuliana.
De regering vond het daarom
ongepast dat Brandpunt vlak
daarvoor een interview wenste uit
te zenden met Georges Bidault, een
politiek opponent van de Franse
president.

Georges Bidault moest in 1962 naar
het buitenland vluchten vanwege
zijn optreden in de Algerijnse
oorlog. In 1968 zou hij gerehabili
teerd worden en terugkeren naar
Frankrijk.

paalde bleek in 1966: het jaar van het huwelijk van prinses Bea
trix met Claus van Amsberg, van de politieke verschuivingen
die de staten- en gemeenteraadsverkiezingen te zien gaven, van
de ernstige onlusten in Amsterdam in juni en tenslotte - in de
herfst - van de Nacht van Schmelzer. In die periode zette zich bij
velen en niet slechts in de eigen achterban de overtuiging vast
dat de kro te kritisch, ja te negatief deed ten aanzien van Kerk,
Koninklijk Huis en kvp. De kro was nooit zó sterk in de natio
nale kijker geweest als halverwege de ja ren zestig. Het bestuur
was bezorgd over deze beeldvorming. Het leek wel of de Echo
ën Brandpunt-medewerkers slechts belangstelling hadden voor
extreme standpunten. Echo was al op 10 mei 1965 over de
schreef gegaan met de uitzending van een nachtelijk telefoonge
sprek met Claus van Amsberg, terwijl die op zijn uitdrukkelijke
vraag of het gesprek zou worden uitgezonden ten antwoord
kreeg dat dit niet het geval was. In februari 1966 was het vooral
in de linkse pers usance cynische opmerkingen te plaatsen over
het naderende huwelijk van Beatrix en Claus. De kro deed
daaraan mee. Van Doorn zag zich genoodzaakt het hele programmapersoneel te berichten dat uitlatingen over het Konink
lijk Huis achterwege dienden te blijven. Een aantal mensen
schoot dat in het verkeerde keelgat en lichtte de kranten in, die
daarover prompt gingen schrijven. In het dagelijks bestuur van
28 februari 1966 verklaarde Van Doorn: ’De neiging om aan de
mode, zogenaamd grappige opmerkingen t.a.v. het huwelijk
van de kroonprinses te maken, mee te doen, moet bestreden
worden. Als dit niet lukt op deze wijze, zal een forse maatregel
nodig zijn. ’
Frits van der Poel

Kritiek op Frits van der Poel

Het leek niet te helpen. In een Echo-uitzending over het huwe
lijk viel de aankondiging Sonderrneldung, wat verontwaardigde
reacties opriep. Voor de tv-reportage op de dag zelf had de nts
een beroep gedaan op een aantal omroepmedewerkers onder
wie Frits van der Poel, die een serie zure opmerkingen debi
teerde. De Telegraaf dikte dat aan tot een verhaal dat de KRO en
speciaal Brandpunt anti-monarchaal en anti-Oranje waren. Dat
leidde tot uitvoerige discussies in de par, in het dagelijks bestuur
en het stichtingsbestuur. Het hielp natuurlijk niet eraan te herin
neren dat Van der Poel die tode maart onder verantwoordelijk
heid van de nts had gestaan; Van der Poel werd door het publiek
beschouwd als commentator van de kro. De vraag rees of de
kro zich medewerkers met een anti-monarchaal image kon per
mitteren. Zo’n vraag lokte de tegenreactie uit dat de KRO-leiding
iemand als Van der Poel nooit voor zo’n reportage als op 10
maart ter beschikking had mogen stellen. Dat hij een uitstekend
vakman was, werd niet slechts door de par maar ook door het
bestuur erkend. Aan boze bestuursleden hield Van Doorn voor
dat de kro toch rekening mocht houden met een veelheid van
opvattingen en bijvoorbeeld ook aantrekkelijk voor jonge luis
teraars diende te zijn. Natuurlijk waren er anti-monarchistische
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uitlatingen geweest maar als men ging waarschuwen voorzich
tig te zijn, was het uit met pittige programma’s.19 De harde
hand waarmee Van Doorn een maand tevoren had gedreigd was
nu een sussend gebaar.
Kort daarna was de kvp bij de kro op bezoek. De statenverkie
zingen waren voor die partij niet gunstig verlopen en de kvp
klaagde dat de kro haar geen steun gaf. Na de rel om de verbo
den Bidault-uitzending — de kvp was het eens geweest met het
regeringsverbod - wist men van elkaar dat veel KRO-medewerkers anti-KVP waren. Frits van der Poel was weer het mikpunt
van kritiek vanwege zijn commentaar bij de statenverkiezingen.
Veel Kvp-ers briesten dat hij beter naar de vara kon verhuizen.20
Richard Schoonhoven, de hoofdredacteur van Brandpunt, had
in de Volkskrant van 15 april 1966 betoogd dat veel mensen de
uitzendingen van de politieke partijen wantrouwden en dat een
actualiteitenrubriek de zaken naar de objectiviteit moest trek
ken: een stelling die hem door de kvp evenmin in dank werd
afgenomen. Enkele dagen later wees Van Doorn de Kvp-delegatie erop dat de katholieke gemeenschap in een groeicrisis ver
keerde: een proces waarmee de kro rekening hield. Een uitzen
ding waartegen een deel van de katholieken niet zou protesteren
was eenvoudig ondenkbaar. Natuurlijk, er liepen enkelejonge,
creatieve medewerkers rond die de kans waarnamen zich wat
normloos, liefdeloos en gezagsondermijnend te uiten.21 De be
zoekers kregen weinig grond onder de voeten. De par had
uiteraard veel begrip voor de kritische Brandpunt-medewerkers. Wat gebeurde was niet anders dan de luidruchtige ineen
storting van het establishment: ’de ontwikkeling die aan de gang
is dient met verbeeldingskracht te worden begeleid.’ De kro
diende niet met de krakende kvp geïdentificeerd te worden en de
her en der levende frustraties door te laten klinken.22

Commentaren op de Nacht van Schmelzer
De boot was echt aan na de kabinetscrisis van 14 oktober 1966,
toen in de Nacht van Schmelzer het kabinet-Cals ten val kwam.
Het was een weinig verheffende manier waarop de fractieleider
van de kvp het rooms-rode kabinet de nek omdraaide. Bij veel
jongeren hadden Cals en de zijnen veel sympathie: vooruitstre
vend, bezorgd om de nadelige aspecten van de welvaartsstaat,
belangstellend ten aanzien van de derde wereld. Ad Langebent
en Ed van Westerloo hadden naar de smaak van de rechterzijde
de indruk gewekt als zouden de werkgevers een handje gehol
pen hebben om het kabinet ten val te brengen. De vertegen
woordigers van de Katholieke Werkgevers en van de Boeren
en Tuindersbond maakten in het KRO-bestuur geen geheim van
hun verontwaardiging over deze berichtgeving. De kvp barstte
van woede omdat partijvoorzitter Aalberse een allerbelabberdst
figuur sloeg door enkele dagen later, op 18 oktober, tegenover
Langebent te verklaren dat van een conflict binnen de kvp geen
sprake was. Langebent confronteerde Aalberse onverwacht met
Cals, die dadelijk in de aanval ging. Met uitzondering van de
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linkervleugel binnen de kvp, waartoe Van Doorn behoorde,
vond het halve land het kritisch optreden van Langcbent schan
dalig. Zijn ontslag werd geëist. Brandpunt was een socialisti
sche troep. De vertegenwoordiger van de kvp in het KRO-bestuur, mr. A.I.M.H. Baeten, wist te vertellen dat zijn achterban
geen goed woord had voor Brandpunt en dat de kro hopeloos
eenzijdig was, ja het predikaat 'katholiek’ wel kon laten vallen.
Het kwam tijdens de bestuursvergadering van 25 november
1966 tot lange en verhitte discussies, die op verzoek van Thur
lings uitvoerig werden genotuleerd. Van Doorn kreeg ervan
langs, het meest van Baeten, van Veenhuizen (Katholieke
Werkgevers), Hurkmans (knbtb) en van mevrouw RüdingFchmers. De kro miste voldoende fatsoen en christelijke liefde
en was niet objectief. De voorzitter moest bedenken dat het ka
tholiek organisatieleven op de tocht stond. Diegenen die daar
toch tegen in de aanval trokken dienden geen wapens in handen
gespeeld te worden om te zeggen: 'Ziet hoe ze elkaar plukha
ren' De critici konden niet begrijpen waarom Van Doorn had
laten passeren dat in een van de gewraakte uitzendingen van
Brandpunt een plaat was getoond waarop Schmelzer niet een
bijl in de hand bezig was de kvp kapot te slaan, met naast hem
Aalberse als de man die met touwtjes de zaak weer aan elkaar
probeerde te krijgen.
De Nijmeegse hoogleraar Thurlings was één van de weinigen
die Brandpunt verdedigden. Een grijze actualiteitenrubriek is
oninteressant, stelde hij vast. Zo’n rubriek moet levendig blij
ven. Dat is hachelijk wanneer fouten worden gemaakt. Langebent bijvoorbeeld had niet zo duidelijk van zijn persoonlijke
mening blijk moeten geven. Binnen de bestaande structuur van
de kro in de katholieke zuil is het problematisch om een onaf
hankelijke politieke mening te berde te brengen. Wel dient de
kro het hele gamma van meningen binnen het katholieke volks
deel te weerspiegelen. Thurlings nodigde uitdrukkelijk Loerak
ker uit om zich uit te spreken, maar die bleef zwijgen: het was
geen gebruik dat een lid van het DB in de vergaderingen van het
voltallige bestuur een persoonlijke mening uitte. Castelijns
werd op een gegeven moment boos op degenen die zijn mensen
aanvielen: 'Ik moet gewoon aan het bestuur van de kro vragen,
wilt U Brandpunt handhaven of niet. Als U deze rubriek wilt
handhaven dan zult U het risico moeten nemen dat er af en toe
een uitschieter plaats vindt. Daar is niets aan te doen.’
Opstelling van voorzitter Van Doorn

Van Doorn ging geen harde discussie aan. Een maand eerder, op
24 oktober, had hij in het dagelijks bestuur gezegd dat hij zich als
voorzitter van de kro en tegelijk Tweede-Kamerlid in een
moeilijke positie voelde. Hij zei eraan te denken om af te treden
als kamerlid, waarop twee DB-leden ontsteld hadden uitgeroe
pen dat het te gek om los te lopen was dat de Brandpunt-redactie
slechts van fouten kon worden weerhouden als de voorzitter
zijn kamerlidmaatschap ter beschikking stelde. Vlak vóór de
282

I

i

vergadering van het voltallige bestuur
op die 25ste november
best
had Van Doorn in het DB onthuld dat voor de problematische
combinatie van voorzitter en kamerlid een 'laconieke’ oplossing
daagde: hem was meegedeeld dat het partijkader hem in ver
band met de KRO-uitzendingen en vanwege zijn tegenstemmen
in de fractie naar een onverkiesbare plaats zou degraderen. Van
Doorn wilde de eer aan zichzelf houden en al vóór de verkiezin
gen retireren. Dat verhaal herhaalde de voorzitter niet in de ver
gadering van het stichtingsbestuur. Hij beperkte zich tot een
korte uiteenzetting hoe hij vóór de Nacht van Schmelzer, ten
tijde van de algemene beschouwingen, met Castelijns, Schoon
hoven en de Brandpunt-ploeg had overlegd over de verslagge
ving van de parlementaire discussie. Van Doorn gaf toe dat Langebent in een interview met minister Veldkamp fouten had ge
maakt en dat Brandpunt in het algemeen wat ongelukkig had
geopereerd. Hij merkte op dat er overigens maar 83 brieven
waren binnengekomen waarvan 48 de kro ervan beschuldigden
de kvp af te breken.23
Van Doorn en de ploeg van Brandpunt stonden in politiek op
zicht dicht bij elkaar. Van der Poel en Langebent hadden weinig
op met de kvp. Schmelzer konden ze niet uitstaan, mede omdat
die zich slecht hield aan zijn afspraken met reporters. Ze wisten
dat Van Doorn eveneens kritiek had op Schmelzer en op de frac
tie. Het anti-KVP-sein stond op groen.24 Van Doorn zou in de
volgende maanden steeds verder afstand nemen van de partij die
hij nog maar enkelejaren tevoren had geleid. Als KRO-voorzitter
bleef hij echter uitdrukkelijk streven naar pluriforme voorlich
ting door de kro, ook op politiek gebied. Hij eiste dat de ene
politicus niet zachter werd benaderd dan de andere. Hij eiste
bovenal discipline: hij was de baas en zijn mensen moesten dat
weten.
De opmerkingen van de bestuursvergadering van 25 november
bracht Van Doorn ter kennis van de medewerkers van Echo en
Brandpunt. Bovendien wilde hij goede afspraken maken.
Schoonhoven en Grijpink moesten nagaan of informatie en
commentaar gescheiden konden worden. Van Doorn maande
verder tot voorzichtigheid als de verkiezingen van 1967 zouden
tonen dat de deconfessionalisering terrein won. Tenslotte
moesten mensen als pater Van Kilsdonk en Daan de Lange, die
wel cens aan KRO-programma’s meewerkten en nu aanspoorden
op de psp te stemmen, op een afstand worden gehouden.22'
5. Kritiek

op de voorzitter

Van Doorn verlaat de kip

De voorzitter van de kro kreeg het moeilijker in het bestuur
toen zijn overgang van de kvp naar de ppR-radicalen bekend
werd. Onomwonden verklaarde hij dat het met de kvp misliep
en dat hij zelf de vrijheid had om een ander politiek huis in te
gaan ’en dat het voor de kro als omroep misschien niet zo on
verstandig is mee te werken aan de sanering van de politieke
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Katholieke radio- en televisiegids van
30.4.1967. Op het omslag, ter
gelegenheid van haar verjaardag,
koninginjuliana (borstbeeld van
beeldhouwer Picter de Monchy).

KRO-gids, 30-4-1967.
• zonnig
We zouden het hier natuurlijk weer eens
kunnen hebben over Televizier of over
de AVRO of over een artikel van Wil
lem Vogt of over een ander stukje
monumentaal bestelwerk, maar omdat
het nu zo stralend april-weer is. schrij
ven we liever over het rimpelloze par
keerterrein van de KRO-studio. waarop
vandaag geen auto wordt toegelaten,
tenzij voorzien van een groot rood
kruis
Tussen alles door arriveerde vandaag
namelijk een speciale Rode Kruis
karavaan bij de Emmastraat met een
dertigtal
liggende
en
zittende
beademingspatiënten Uit het ..vakantieziekenhuis” Henri Dunant in Zeist maak
ten deze moeilijk te vervoeren patiënten
een dagexcursie naar onze omroep
Omgeven door een uitgebreid medisch
instrumentarium. Het werd een succes,
dank zij een doorgewinterde radioman
als Pierre Palla, die in de grote studio
voor deze patiënten concerteerde, en
dank zij ook „onze" Jan Blaaser. die
als KRO's gastheer optrad Zo goed en
zo kwaad als het ging werd de studio
bekeken en wat niet gezien kon worden
werd met film en dia getoond. Tot slot
maakten de Rode Kruis-patiënten een
opname van Leo Nelissens ..Zingening"
mee Dat zijn zo dingen in Hilversum
die af en toe net zo belangrijk zijn als
— om nou maar eens iets actueels te
noemen — een bespreking met de
regeringscommissaris over de decime
ring van de radio-begroting.

impasse’. De kro diende zich niet afzijdig te houden maar als
sterke groep mee leiding kunnen geven aan de ontwikkeling die
er moet komen in de democratie’. Dat was een provocerende
uitspraak en natuurlijk rees er protest. Als het bestuur meende
dat er veranderingen in het maatschappelijk bestel nodig waren,
diende daarover in het bestuur te worden besloten en niet door
de voorzitter d titre personnel. Het was trouwens een onwense
lijke situatie dat het grote publiek het politieke standpunt van de
voorzitter zou verbinden met de KRO.26 Dergelijke discussies
placht Van Doorn af te sluiten met een dankwoord voor de
openhartigheid van een ieder, of iets dergelijks.
Van Doorn vervolgde zijn politieke weg in het voorjaar van
1968. Zijn overgang naar de PPR was onderwerp van publieke
discussie en vooral De Telegraaf viel hem fel aan. Frits van der
Poel liet door een interview in De Tijd weten dat hij de vara de
beste omroep vond vanwege programma’s als Mies en Scène en
Ja Zuster, Nee Zuster. Brandpunt had een politieke brief van De
Quay uiterst kritisch geanalyseerd en als klap op de vuurpijl
bleek de voorzitter van de kro een leidende rol te gaan spelen in
een studiecommissie voor het ppR-programma. Vanuit de Boe
ren- en Tuindersbond (knbtb) en door de Diocesane Contact
Commissie van het bisdom Breda werd Van Doorn in de verga
dering van het stichtingsbestuur op 29 maart 1968 het vuur aan
de schenen gelegd. Het heette een schandaal dat hij in feite mee
deed met de afbraak van de katholieke organisaties. Indertijd
was bij zijn ambtsaanvaarding duidelijk afgesproken dat hij zijn
politieke rol kon blijven vervullen, maar dan wel in KVP-kader.
Dat gold dus niet langer nadat de voorzitter zonder het bestuur
daarover te raadplegen de kvp had verlaten. De achterban
voelde het ook zo, want hadden de laatste weken niet 175 be
gunstigers hun lidmaatschap opgezegd onder verwijzing naar
de breuk van Van Doorn met de kvp en met de motivering dat
het KRO-beleid overduidelijk links was? Thurlings, ondervoor
zitter Köning, Schrama (Katholieke Nederlandse JournalistenKring) en de theoloog J.C. Groot gooiden olie op de golven en
pleitten voor ruimte ook aan de andere kant van het politiek
terrein. Van Doorn nam toen het woord en gaf een analyse: de
zaak draait om de vraag of de voorzitter van de kro bewust lid
kan zijn van een minderheidspartij die niet de meerderheid van
het katholieke volksdeel vertegenwoordigt. Indien wel, dan
rijst de vraag of het feit dat de voorzitter lid is van zo’n partij op
hinderlijke wijze terug te vinden is in de programma’s. De taak
van de voorzitter bestaat er namelijk uit toe te zien dat dit niet
gebeurt. Van Doorn voegde eraan toe dat het bestuur geen en
kele sociale zorg voor hem hoefde te hebben, omdat hij kon
terugkeren als officier van justitie in actieve dienst. Hij herin
nerde eraan dat hij een gekozen voorzitter was en dat per se wilde
blijven. Vervolgens verliet hij de vergadering. Tijdens zijn af
wezigheid deed het bestuur de uitspraak dat het unaniem ver
trouwen had in de persoon van de voorzitter, omdat hij volgens
de zienswijze van het bestuur zonder twijfel bereid en in staat
was het beleid zoals dat werd aangegeven door het stichtingsbe284

stuur tot uitvoering te brengen in het bedrijf.27
Als prominent lid van de PPR bleef Van Doorn verkondigen dat
hij niet ongelukkig was met het proces van ontzuiling. Daar
naast probeerde hij in de KRO-programma’s de verschillende po
litieke stromingen tot hun recht te laten komen. Niet meer al
léén de kvp, zoals vroeger. Omdat Van Doorn de aantrekkelijk
heid van de progressieven bij de massieve achterban van de kro
overschatte, werd zijn positie als voorzitter er niet gemakkelij
ker op. Hij bleef kwetsbaar, want de kro had meer dan ooit het
imago van een linkse omroep: in de godsdienstig-kerkelijke sec
tor, in de actualiteitenprogramma ’s, in de persoon van de PPR-er
Van Doorn op de voorzittersstoel.
De voorzitter en de katholieke identiteit van de

kro

Van Doorn genoot de loyaliteit van het dagelijks bestuur, maar
wist dat het stichtingsbestuur zijn progressief beleid onverant
woord achtte tegenover de grote achterban van begunstigers.
De schoen knelde op verschillende punten. Er was het gegeven
dat Brandpunt zelfs op de late avond 3,5 miljoen kijkers trok,
maar anderzijds tegen het establishment schopte en op voet van
oorlog omging met de kvp. Er was het gegeven dat de kro de
vernieuwingsbeweging in de katholieke Kerk in Nederland met
voorliefde volgde, maar zijn sympathie niet verborg voor pries
ters en groepen die zich ’vrij’ van de officiële Kerk opstelden.
Een kro die priesters als medewerkers handhaafde, ook wan
neer ze het ambt verlieten en trouwden. De functie van chef
godsdienstige programma’s was overigens voor hen niet be
schikbaar. In 1964 had men de eigen verantwoordelijkheid van
de zogenoemde creatieve medewerkers, dus de programmama
kers van de afdelingen godsdienstige en informatieve uitzendin
gen, erkend en vastgesteld. In geval van twijfel moesten ze met
hogere echelons overleggen en te weinig twijfel was verwijt
baar. Maar tussen Van der Poel en Van Doorn bestond weer een
speciaal lijntje. Dat maakte de zaken niet eenvoudiger. De voor
zitter gebruikte zijn bevoegdheden en was in laatste instantie
voor het programma verantwoordelijk. Hoe ver reikte dan de
eigen verantwoordelijkheid van geëngageerde programmamedewerkers? Hoe onaantastbaar was de k van de kro? De voor
zitter was de sleutelfiguur. In de dagelijkse leiding speelde de
directeur geen rol wanneer beleidskwesties aan de orde waren.
Wüst was de programmafilosoof, had invloed maar niet het
laatste woord, evenmin als Schoonhoven en Grijpink. In 1968
kreeg de voorzitter het moeilijk: hij dreigde een probleem te
worden bij de kro. Maar hij bleef de sterkste.
Tijdens de vakantie van Van der Made en Wüst, in augustus
1968, probeerde Van Doorn samen met Schoonhoven en Grij
pink twee nieuwe medewerkers voor Brandpunt aan te stellen.
Deze waren niet katholiek. Wüst vond dat dat niet kon: het was
niet goed voor het gezicht van de kro en van niet-katholieken
kon men onmogelijk een engagement verwachten dat in de sta
tutair vastgelegde doelstellingen van de kro werd geëist. In het
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Katholieke radio- en televisiegids van
18.6.1967. Frans Halscma brengt
in die weck bij de kro zijn eerste
tv-cabarct. In de gids een interview
niet de cabaretier.
KRO-gids, 18.6.1967.

• colportage
Wellicht bent ook U. geachte lezer,
deze, onze, KRO destijds binnengeloodst
met het bekende fraaie asbakje, het
zwaar-verzilverde lepeltje of de witporceleinen vaas (die waarachtig nog
mooi is ookl) Het waren de bescheiden
hulpmiddeltjes - we blijven immers maar
ménsen - waarmee U een duwtje in de
rug werd gegeven om te kiezen voor de
idee, die achter de KRO steekt.
Daar is wat om geschaterd door de
zullen-bestrijders En d'r is stevig tegen
aangeschopt, ook in het ochtendblad dat
nu staat achter een snelgroeiende
organisatie als de TROS Met meer dan
gewone interesse (we blijven immers
ménsen, zeiden we al) hebben we
daarom in vele kranten gelezen over de
colportage-technlek voor het TROSkompas Drie figuren verschaften zich
via een dienstingang toegang tot het
Utrechtse
bejaardencentrum
..Huize
Henriëtte Swellengrebel". stapten veelal

zonder

kloppen

de
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dagelijks bestuur haalde Van Doorn bakzeil; Van der Made
kondigde aan dat hij in een nota (over de topstructuur van het
bedrijf) nader op de zaak zou terugkomen.28

De kwestie- Van der Poel

Mr. BA. Schmitz

In oktober van hetzelfde jaar volgde een veel vervelender geschiedenis. In een voorgesprek over een eigen programma van
Frits van der Poel hadden Van Doorn en Schoonhoven een item
over Drakenstein verboden. Sinds enkele jaren moest immers
de voorzitter worden gewaarschuwd wanneer het Koninklijk
Huis ter sprake kwam. Van der Poel was daar boos over. Toen
deze maandagavond 7 oktober 1968 bezig was met de laatste
voorbereidingen voor de opname, werd Van Doorn opgebeld
door de voorzitter van de nts, Schüttenhelm. Die lichtte Van
Doorn in over een interview dat Van der Poel wilde maken met
een geklede Phil Bloom en met op de tribune zeventien naakte
mannen en vrouwen. Het bleek dat ook Schoonhoven van deze
stunt niets wist. Van Doorn reed naar de studio en constateerde
dat in het programma ook nog een smakeloze passage over
prinses Christina zat. Hij schorste Van der Poel en maakte dat
bekend om verontwaardigde reacties vóór te zijn. Van der Poel
was al weg en bleef de halve nacht spoorloos zodat diens vrouw,
die het nieuws van een journalist had vernomen, het hem als
eerste vertelde. De volgende dagen was Van der Poel tamelijk
overstuur.
Op dinsdag 8 oktober overlegde Van Doorn met Van der Made,
Wüst, het hoofd van de personeelsdienst Diepstraten, Schoon
hoven en Schmitz. De voorzitter wenste Van der Poel te ont
slaan, op staande voet, omdat iemand die zo flagrant het ver
trouwen had geschonden weg moest. De directie steunde hem.
Schoonhoven en Schmitz stelden andere oplossingen voor, bij
voorbeeld om Van der Poel een jaar slechts redactioneel werk op
te dragen. Van Doorn veegde ook Schoonhoven de mantel uit:
de tv-programmaleiding riep vPRO-toestanden op. Schmitz was
buitengewoon verontwaardigd over de handelwijze van de
voorzitter. Dat was ook de stemming van de programmamedewerkers. Uiteraard protesteerde de Vereniging van Journalis
ten. Van der Poel vroeg om een gesprek met bisschoppelijk
commissaris Schlütken, die weigerde als pleitbezorger op te tre
den en slechts toezegde dat hij aan het bestuur zou overbrengen
dat Van der Poel volledige rehabilitatie door Van Doorn eiste.

Oppositie van bestuur en personeel
Van Doorn kreeg het dagelijks bestuur en de directie mee: Van
der Poel werd ontslagen. Niet zo gemakkelijk ging dat in het
stichtingsbestuur, dat op telegrafisch verzoek van Schrama en
vijf medeleden in een extra vergadering op 14 oktober van zeven
uur tot half twaalf’s avonds bijeenkwam. De strafmaat is niet
evenredig aan de begane misstap, vonden o.a. Schrama, C. Leo,
J. Drenth, Thurlings,J. Groot, mej. Kokshoorn, mevrouw De
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Wildt-Kramer, Schmitz en - nu ook - Van der Made. Was de
eigen verantwoordelijkheid van de professionele programma
maker wel goed geregeld? Vice-voorzitter König meende dat
Van der Poel zélf had willen uitmaken wat wel en wat niet kon.
Thurlings probeerde het met een voorstel voor een afkoelings
periode. Van Doorn meende dat zoiets een mildheid was die
gelijk stond aan slapheid. Hij wist zich gesteund door het dage
lijks bestuur en drukte door: samenwerking met Van der Poel is
niet meer mogelijk. De één of de ander; hij of ik. König en Loe
rakker wezen erop dat de KRO een voorzitter nodig had die
moest kunnen optreden. De vergadering boog en het commu
niqué na afloop vermeldde dat het bestuur na uitvoerig beraad
akkoord ging met het besluit van de voorzitter.29
Van Doorn had nu het personeel tegen zich in het harnas ge
jaagd. Sinds enige tijd bestond er een zgn. groepsraad en deze
stelde het bestuur van zijn ernstige verontrusting op de hoogte.
De bedrijfsleiding maakte nu een begin met het overleg over de
verantwoordelijkheden en vrijheden, ook van (de grenzen in dit
opzicht, van de programmamakers. Er volgde een nota Rcchtspositie personeel kro. De nasleep van het ontslag van Van der
Poel werd het eerste hoofdstuk van de democratisering in het
KRO-bedrijf.
Kritiek van Van der Made
Maar eerst kwam er nog een krachtmeting aan de top. In de
bestuursvergadering van 29 november 1969 werd gesproken
over de topstructuur. Het was bekend dat Wüst en Thurlings
bezig waren met de voorbereiding van een principiële nota over
de bestaansredenen en doelstellingen van de kro. Van Doorn
verwachtte dat de daarmee samenhangende discussie over de k
van de kro enige ja ren zou slepen. Directeur Van der Made
wilde daar niet aan en gooide het over een andere boeg. Hij
wenste in verband met de recente ontwikkelingen een concrete
bespreking, waarbij zijn opgekropte onvrede over het beleid
van Van Doorn een rol speelde. Allereerst stelde hij vast dat nu
wel was gebleken dat de eigen verantwoordelijkheid voor de
zgn. gezichtsbepalende programma’s sterk gereduceerd was.
De voorzitter had die verantwoordelijkheid geheel aan zich ge
trokken en de programmaleiders werden weggehouden van het
dagelijks bestuur. Voorts was Van der Made van mening dat de
kro een propaganda-apparaat was geworden in dienst van een
andere politiek-maatschappelijke pressiegroep, terwijl de kro
slechts dienstbaar hoorde te zijn aan het katholiek beginsel. Het
bestuur moest beseffen dat het niet doorgaan — op het laatste
moment — van de aanstelling van twee niet-katholieke Brandpunt-redacteuren een alarmsein was geweest. Voorts was in de
zaak-Van der Poel gebleken dat het bestuur zijn arbitrale functie
niet meer vermocht uit te oefenen. Intussen werd bij de kro
dagelijks doorgewerkt in een geest die, volgens Van der Made,
niet overeenstemde met de verantwoordelijkheid ten opzichte
van de eigen achterban. Men begon grondig af te wijken van de
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Drs. A.J.J. van der Made

beleidslijnen die door statuten en katholiek erfgoed werden aan
gegeven. Het was een en al politiek-maatschappelijk engage
ment wat de klok sloeg.
Verdediging van Van Doorn

Mr. L.B.M Wüst

Van Doorn, die er al weinig voor had gevoeld dat Van der Made
de kans kreeg met een nota voor het bestuur te komen, wilde de
zaak afdoen met vast te stellen dat hij gelegenheid had willen
verschaffen voor een cri de coeur van de directeur. Hij voegde
daaraan toe dat bij de ledenwerving geen moeilijkheden waren
gebleken t.a.v. de identiteit van de KRO. Zo gemakkelijk kwam
Van Doorn er evenwel niet van af. Op aandringen van Thurlings nam de vice-voorzitter de leiding van de vergadering over,
omdat de directeur het beleid van de voorzitter fundamenteel
aan de orde stelde. Van Doorn reageerde scherp en persoonlijk:
’De hoofdvraag is of de huidige structuur juist is. Uit het betoog
en de aantekening van de directeur kan men concluderen, dat de
directeur geen moeilijkheden zou hebben met dezelfde struc
tuur mits er een andere voorzitter zou zijn benoemd.’ Hij herin
nerde eraan dat hij van het begin af het nodige had georganiseerd
bij de kro, niet het minst in de directie. Dat had niet tot de meest
cordiale verhoudingen geleid, ja tot inconipatibilité tussen direc
teur en voorzitter. De directeur mocht over het programmabe
leid gerust andere gedachten hebben, maar dat was niet aan de
orde. Van Doorn stelde voor de vergadering maar verdagen.
Vóór dat gebeurde beet Van der Made terug. Hij ontkende al
lerminst dat er moeilijkheden lagen in de persoonlijke sfeer,
maar hij zou 'gaarne van de voorzitter vernemen welke diensten
zoveel beter georganiseerd dienen te worden door de voorzit
ter’ Hij beschouwde de woorden van Van Doorn als een be
schuldiging aan zijn adres.
De vergadering werd inderdaad verdaagd naar 9 december. Wat
in de tussenliggende tien dagen gebeurde is niet vastgelegd maar
laat zich raden. Het dagelijks bestuur, Wüst en Schmitz groe
peerden zich rond Van Doorn en namen zich voor zich te ont
houden van al te scherpe taal. Anderzijds lijken de opposanten
en verontrusten in het stichtingsbestuur zich niet te hebben
voorbereid op een discussie over de vraag naar de verhouding
tussen statutaire doelstelling van de kro en het recente programmabeleid.
Voor zijn waarschuwing dat het katholieke karakter van de KRO
aan het vervagen, misschien zelfs aan het verdwijnen was, vond
Van der Made zeker gehoor, maar weinig steun. In de vergade
ring van het stichtingsbestuur van 9 december 1969 betoogde
bisschoppelijk commissaris Schlütken dat de ’structuurkerk
met duidelijke formuleringen en normeringen’ aan het verdwij
nen was en dat men het predikaat katholiek niet per se moest
reserveren voor de onvoorwaardelijke aanhangers van het insti
tuut Kerk. Katholiek is óók een vorm van engagement, ergens
bij horen met persoonlijke inzet. Schlütken zat met deze bena
dering op het spoor van de godsdienstige programma’s en van
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de actualiteitenrubrieken. Hij kwam dichter uit bij Van Doorn
dan bij Van der Made. Dichter ook bij de uitspraak van Van
Doorn, die tot verontwaardiging van Van der Made had ge
zegd: ’Tussen christelijke en humanitaire waarden is niet ge
makkelijk een scherpe grens te zien, als zo’n grens al zou be
staan.’
De conclusies van de vergadering waren niet vrij van kronkels.
Ondervoorzitter König erkende dat Van Doorn grote invloed
uitoefende op de programmaleiding. Hij opperde dat een nau
were binding van de par met de programmatop wenselijk zou
zijn. Dat gebeurde inderdaad en betekende dat de opvattingen
en formuleringen van Wüst de eigengereidheden van sommige
medewerkers - die hun eigen verantwoordelijkheid als alfa en
omega beschouwden — bedekten en soms verzachtten. König
meende overigens aan het einde van die bewogen vergadering
van 9 december te mogen concluderen dat het hele bestuur de
creatieve medewerkers de nodige ruimte wilde geven en tevens
dat hun mening een signaalfunctie had voor datzelfde bestuur.
Daarmee stonden Van der Made en degenen die hem steunden
aan de kant en kon Van Doorn verder.
6. De

overige tv-programma’s

Kosten
Over de televisieprogramma’s had Van Doorn zich kort na zijn
aankomst in Hilversum uitvoerig laten informeren door Caste
lijns, van het begin af aan het afdelingshoofd. Castelijns wees
erop dat hij nooit werd ingelicht over de bedragen die jaarlijks
voor zijn dienst waren gereserveerd. In 1962 kostte één uur tele
visie de kro ƒ 6000,-. Dat was laag in vergelijking tot de andere
omroepen. Laag, als men goede programma’s wenste. Series als
de Flintstones en Perry Mason en ook de Hitchcock-films waren
aanvankelijk duur in aanschaf maar lagen in 1962 onder de ge
middelde uurprijs, met het gevolg dat de omroeporganisaties
dergelijke buitenlandse series als noodklep beschouwden. Voor
Nederlandse, dus eigen produkties waren de kosten sinds het
midden van dejaren vijftig enorm gestegen. Dat werd o.a. ver
oorzaakt door de hoge gages. Daarbij hielp het niet dat televi
siestukken de helft korter duurden dan een gewoon toneelspel,
omdat de trend was meer vaart te brengen dan bij theatertoneel
het geval was. De decors en de repetities kostten handenvol
geld. De kostprijs van de documentaires was eveneens sterk ge
stegen. Kon men in de begintijd van de televisie volstaan met
één of meer sprekers, een paar foto’s of landkaarten en een enkel
filmfragment, in het begin van dejaren zestig werd aan één do
cumentaire vaak maandenlang gewerkt met een team onder lei
ding van een regisseur en een producer.
Castelijns gaf zijn voorzitter een concrete indruk hoe de kosten
lagen. Het betrof de situatie van het winterprogramma
1962-1963. Hij wilde duidelijk maken dat de rekeneenheid van
ƒ 6000,- per uur veel te laag was. Toon Hermans kostte
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A. van Domburg in gesprek met
Toon Hermans.

Links: In dc Berend Boudcwijnkwis, een typisch
zaterdagavondprogramma voor
een groot publiek, werd volgens
sommigen ’met geld gesmeten’
omdat door assistent Pierrc van
Ostadcn aan de winnaars
fantastische prijzen in het
vooruitzicht werden gesteld.
Rechts: Het programma Piste, naar
een idee van Jos van der Valk, werd
in verschillende landen
uitgezonden. Het programma liep
van het eind van dejaren vijftig tot
1975.

ƒ 16.000,- per uur, het programma Zaterdagavond-Akkoorden ƒ 20.000,- voor drie kwartier, Boyd Bachmann niet minder
dan ƒ 35.000,- per uur, het succesrijke Piste ƒ 15.000,- per
veertig minuten, tv-toneel ƒ 9.600,- per uur, Brandpunt
ƒ 10.000,- per programma van veertig minuten, documentaires
tussen ƒ 8000,-en ƒ 13.000,-en kinderprogramma’s ƒ 10.000,per uur.
De financiële toekomst van de televisie zag Castelijns niet
rooskleurig in. Het tweede net kwam eraan en hoe zou dat zonder reclame — voor de omroepen betaalbaar zijn? En wan
neer het in 1964 zo ver zou zijn, moest de KRO dan niet voor zes
maanden programma’s in voorraad hebben? Er diende immers
met aantrekkelijke (dus dure amusements-)programma ’s met
het andere net geconcurreerd te worden? Castelijns meende Van
Doorn dringend te moeten adviseren in de volgendejaren reke
ning te houden met enkele tonnen voor het programmabudget.
Omstreeks 1970 was het aantal eigen produkties wegens geld
gebrek teruggezakt van 66% naar 46%. Kopen was minder
duur dan maken, maar had voor de programmaleiding het na
deel dat niet altijd op het scherm kon komen wat men het liefst
wilde. In het seizoen 1968-1969 werd aan amusement 29% van
de zendtijd gebruikt, maar dat vroeg wel 48% van het budget.
Aan informatieve programma’s spendeerde dc KRO 24% van de
zendtijd, hetgeen 18% van het budget vereiste. De voordeligste
post vormde de filmsector: 31% van de zendtijd en maar 9%
van het budget. Sommige programma’s droegen het odium van
geldsmijterij, zoals in 1972 de BB-Kwis, maar met de kosten van
dit laatste programma viel het eigenlijk wel mee, want het
kostte in feite niet meer dan ƒ 45.000,— voor bijna twee volle
uren, terwijl ander zaterdagavondamusement voor slechts één
uur ƒ 72.000,—opslorpte.3"
Culturele uitzendingen

De culturele programma’s waren in verhouding goedkoop
maar trokken niet de meeste kijkers. Anderzijds kon een om-
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roep als dc kro zich erdoor profileren. Superlatieven hoeft men
niet op te diepen voor deze programma’s in de jaren zestig. Richard Schoonhoven had in 1971 gelijk: dc Nederlandse televisie
liep met de verwerking van de eigentijdse cultuur jaren achter,
op theatergebied en evenzo voor wat betreft film. Recente films
mochten nog niet worden uitgezonden en speciaal voor televisie
hl men hoefde men om financiële redenen niet in zijn hoofd te
halen. Het eigentijds toneel was vaak onbruikbaar: te weinig
boeiend voor een groot publiek of niet geschikt vanwege strek
king en bepaalde scènes. Natuurlijk klaagde de ProgrammaAdviesraad regelmatig dat op het televisiescherm niets mogelijk
was en dat dc Nederlandse televisie inzake theater en drama cultuurbevestigend werkte in plaats van cultuurveranderend. Ben
Schmitz hield dc par echter voor dat men overtrokken ver
wachtingen koesterde: Nederlandse theaterschrijvers waren
niet zo vruchtbaar en hadden meestentijds een elitaire benade
ring van het publiek.31
Van de opmerkelijkste stukken die de kro op het scherm bracht
kunnen genoemd worden Cyrano de Bergerac in een schitterende
uitvoering (1963), verder Priestley’s Diana en niet te vergeten
het hoogtepunt uit Arthur Millers werk The crucible. Dat stuk
behandelde een bekend laat-zcventiende-eeuws heksenproces,
maar was door Miller op sublieme wijze getransporteerd naar
de tijd van senator Joscph McCarthy’s anticommunistische
heksenjacht. Manzoni’s Verloofden werd voor de zoveelste keer
door de kro gebracht, nu op televisie.

Lichtere genre
Tot een lichter genre hoorde Anton Koolhaas’ Niet doen Sneeuw
witje! Het sprookje was naar onze tijd overgezet in de vorm van
een spitse persiflage: de bezorgdheid van een vader die zijn tie
ner—doch tertje ziet lopen in het riskante bos van jaloezie en
liefde, waarbij het bedreigd wordt door de sexneurose van de
boze koningin. Dit verrukkelijk toneelspel kwam op 21 januari
1968 op het scherm.
Voor het overige belanden we in het seriewerk van entertainment-produkties. Al te moderne of te zware stukken vond het
publiek niet aardig. Daarom werd gezocht naar iets onderhou
dends. Te noemen zijn Stadhuis op Stelten van Hans Keuls, ver
der een spionagereeks over dc tweede wereldoorlog Dc Fuik
(1962), dc wel breed opgezette maar niet zeer boeiende Ritmees
ter Buat-verhalen (1969) en dc onvermijdelijke avonturen van
koning Hendrik vin. Ronduit tegen viel De Klop de Deur, maar
hoog scoorde de kro in 1970 met de Belgisch-Brabantsc produktie Wij, Heren van Zichem; deze werd hoger gewaardeerd
dan gelijktijdig lopende series als De Wrekers en Bonanza.
In dc musicalsfeer viel Oh Venus op (1960), een bewerking en
telerccording van de musical van Guus Vleugel en Harry Bannink. Het verhaal ging over een kernfysica (gespeeld door Karin
Larscn) die met haar twee dochters (onder wie Hedy d’Ancona)
per raket naar de planeet Venus reisden en daar een sprookjes291

Cyrano dc Bergerac werd als
jubileumproduktic uitgezonden op
11 oktober 1975. Dc hoofdrollen
werden vertolkt doorjeroen
Krabbe (Christian) en Guus
Hermus (Cyrano). Dc regie was in
handen van Frits Butzclaar.

Mickc Verstracte en Hans
Tiemcyer in Tot dc Dood ons
scheidt.

schrijvende vrijgezel ontdekten. In de mannelijke rollen ston
den o.a. Will van Seist. Piet Romer en Eric van der Donk.
Documentaires

Leen Timp

Ad Zonneveld

In de ja ren zestig zijn enkele culturele documentaires het ver
melden waard. Daan de Lange en Leen Timp maakten De Gren
zen van het Leven. In een mixture van beeld, woord en muziek
werd op indringende wijze ingegaan op leven, sterven en dood.
De Lange had voor een sobere tekst gezorgd, die werd uitge
sproken door Ton Lutz. De inspiratie van Pierre Teilhard de
Chardin was duidelijk en inderdaad kwam een prachtige beeldcollage tot stand waarbij gebruik werd gemaakt van de paleon
tologie, de kunst- en de godsdienstgeschiedenis. Vijfjaar later,
in 1968, bracht de kro de cultuurhistorische serie De eerste Eeu
wen van het Christendom, waarvoor de Nijmeegse kunsthisto
ricus Frits van der Meer de tekst had geschreven. In diezelfde
tijd werd ook het magazine van Joost Tholens, Kijk op Kunst,
geprezen. Ook het programma van Hans Keiler over Heinrich
Böll mag worden vermeld. Daarnaast werden informatieve do
cumentaires uitgezonden die maatschappelijk gericht waren.
De laatste soort programma’s deed het bijzonder goed. Het ging
dan over onderwerpen als het geestelijk gehandicapte kind of
over astmatherapie (1959), over bepaalde beroepen en situaties.
Daan de Lange en Leen Timp maakten een veelgeprezen docu
mentaire over de bevolkingsgroei in de wereld (1964). Een reeks
programma’s over zwakzinnigheid kreeg een goede ontvangst,
ondanks het schokkende karakter ervan. De makers van deze
programma’s waren de jonge documentarist Ad Zonneveld en
de geneesheer-directcur van de inrichting Maria Roep-aan in
Gennep. Het was met dit soort onderwerpen niet zo dat de
doorsneekijker er geen weet van had, maar het werd hem nu
getoond: direct, in zijn huiskamer. Hij had er tevoren eenvou
dig nooit iets over gezien, het was hem hoogstens beschreven of
verteld. Een vergelijkbaar effect hadden de Brandpunt-rcportages over de levensomstandigheden van mensen in India en
Zuidoost-Azië, en eveneens over die in de Schildersbuurt in
Den Haag.
De kro vroeg in de jaren zestig regelmatig aandacht voor poli
tiek- maatschappelijke problemen en voor misdeelden, gehan
dicapten, verdrukten. De kro was uiteraard niet de enige in dat
opzicht, maar men was er wèl bij, vóóraan zelfs. Van de maat
schappelijke gerichtheid en belangstelling in deze tijd profiteer
den de toen tamelijk jonge mensen van Brandpunt en eveneens
iemand als Joop Reinboud, een vakman pur sang en zonder
show. Vakmanschap en engagement leidden tot verrassende
programma’s voor de kijker, die de wereld nu vanuit zijn stoel
voor zich zag. De kijker was vaak gefascineerd, soms bewogen
maar kon onverwacht fel reageren als het schrijnende situaties in
de naaste omgeving betrof. Een voorbeeld daarvan vormde de
nasleep van een documentaire van Hans Koekoek overeen gezin
dat in de Haagse Schildersbuurt woonde (1969). De cineast, die
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gedurende enkele weken dat gezin dagelijks had gevolgd, wilde
niet slechts de woningnood aan de orde stellen, maar ook het
probleem van de onmaatschappelijkheid. De film was bedoeld
als een verwijt aan de samenleving, die zulke mistoestanden toe
liet. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden
was de situatie in de Haagse Schildersbuurt kort tevoren al in de
belangstelling geraakt door een documentaire van een andere
actualiteitenrubriek. De buurt reageerde woedend op de kro
-film en op het gezin dat daarin centraal stond. Het werd een
onvoorziene rel van landelijke afmeting. Bij de kro stroomden
de protesten binnen. Enkele bestuursleden meenden dat in die
authentieke en onthullende reportage de privacy van gezinnen
was geschonden.32 Kritiek vanuit een heel andere optiek werd
opgeroepen door de documentaire Land der Dwazen (1971).
Die handelde over de industrialisatie in het Westerscheldegebied. De Vereniging van Nederlandse Ondernemers achtte zich
benadeeld, waarop de programmamakers zich verdedigden dat
ze niets hadden tegen industrialisatie, maar dat ze het handjelichten met de Hinderwet op de korrel hadden genomen. Ook
hier is weer het maatschappij-kritische accent dat in die ja ren
overal tot uiting kwam.

t)

•M
Joop Rcinboud

Jeugdprogramma ’s

Dejeugd kwam bij de kro aan zijn trekken, ondanks het feit dat
de schooltelevisie verloren ging. Vergeefs had Wüst een drin
gend beroep gedaan op de voorzitter van de Katholieke Onder
wijzersvereniging (kov) en op het RK Centraal Bureau voor het
Onderwijs. Over bleven series in het amusementsgenre. Veel
succes had in het begin van dejaren zestig Flip de Tovenaars
leerling, waarvan de tekst geschreven werd door Bob Verstraete. De kro had zich verzekerd van de medewerking van
goede acteurs. Leen Jongewaard speelde Flip, Lex Goudsmit
koning Sopramus 1, Henk Molenberg de bediende Gijs en Jeanne Verstraete koningin Gwendolijn. Dappere Dodo werd ook
nog steeds uitgezonden. Narretje Notedop, op tekst van Lea
Smulders, haalde een veertigtal afleveringen. En natuurlijk mag
Oebele niet worden vergeten. Aan het eind van dejaren zestig
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Links: Hannic Lips voor de
poppenkast van Bert Brugman.

Rechts: Klasse werk werd bij de
start gepresenteerd door Bram van
Erkel. Later zou Hans van
Willigenburg de klassen tegen
elkaar laten strijden.

probeerde de kro het voor de tieners met Waauw, aangekondigd als het 'flitsende, blitzende programma’, compleet met een
gedanste hitparade. In de sfeer van de discussie over de kroidentiteit lag het jongerenprogramma Verslag op Woensdag,
dat in 1971 herhaaldelijk onderwerp van bespreking vormde tij
dens de bestuursvergaderingen. Verder waren jarenlang de
Flintstones te zien, een onderhoudende tekenfilm-serie over het
dagelijks leven in het stenen tijdperk. Razend populair was ook
een ander gekocht produkt, Batman, een soort Superman die
het opnam voor de zwakken.

Ontspanning

Wietckc van Dort (Aagje Ritsema)
en Willem N ij holt (Koen de Graaf)
in Oebele.

Wim Sonnevcld in Blijfin Holland
(29.6.1963).

Met de amusementsprogramma’s zijn we beland in een bekend
probleemgebied. Ze moesten er zijn; een omroep kon er niet
buiten. De mensen hadden na inspannende arbeid immers een
ontspannende avond verdiend. We weten het: het mocht bij de
kro geen leeg’ amusement zijn, het hoorde niveau te hebben.
De komst van de televisie had eens te meer getoond dat de om
roep met de meeste amusementsprogramma’s het beste lag bij
het grote publiek. De avro had daarop vanouds ingespeeld.
Opvallend was dat de televisiecritici in de dagbladen zich er om
streeks 1960 voor geneerden dat het publiek verzot was op spel
letjes of op programma’s als Het Gulden Schot. Zij voelden zich
cultuurdragers en hadden snel hun afkeuring in de krant. Popu
lair vermaak werd door de tv-recensenten met argusogen beke
ken, hoe tegengesteld hun smaak ook was aan die van de lezers:
de kijkers en tegelijk de klanten van de omroepen. In het begin
van de ja ren zestig zocht de Programma-Adviesraad van de kro
naar het specifiek karakter van het amusement. De aloude
vraag. Het hoefde geen katholiek amusement meer te zijn, maar
het moest wel een eigen gezicht hebben en vooral origineel zijn.
Schoppen tegen het establishment mocht het KRO-cabaret in
1962 niet; dat moest aan ’een linkser milieu’ worden overgela
ten. Anderzijds moest de kro wel iets ’durven’. De par kwam
tot de formidabele conclusie dat de kro in zijn cabaret-’opinies’
wel ’voorop mag gaan, maar niet zo ver dat hij voor zijn achter
land niet meer te zien is’.33 Het cabaret zou bij de KRO-tv geen
hoge vlucht nemen. Dat werd niet veroorzaakt door taboes
maar door gebrek aan talent.
Wagenaar en Castelijns, respectievelijk tot 1966 en 1968 hoofd
van de radio- c.q. tv-dienst, meenden dat het grootste probleem
was aan goede tekstschrijvers te komen, die in een door de kro
gewenste zin en sfeer produceerden. De oude moeilijkheid dus,
want ’kopen op de markt’ was niet ideaal. En de situatie van de
radio vlak na de oorlog, toen Jan de Cler, Alexander Pola en
Dico van der Meer een eigen en origineel amusementspro
gramma maakten, was een verrassende en gelukkige uitzonde
ring geweest. Castelijns verzuchtte dat het voor een principiële
omroep niet gemakkelijk was ’een millioenen-publiek van in
meerderheid zeer burgerlijk karakter te amuseren’. Allerlei pro
bleempjes doken vanzelfsprekend op. Wim Sonneveld had in
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een show voor de kro een scène gehandhaafd met een bed en
acteurs in pyjama’s (1963). De Engelse successerie van Johnny
Speight Tot de Dood ons scheidt achtte de par in 1969 zonder
meer ordinair en kwetsend vanwege de karikaturale types die
erin voorkwamen. Het bestuur ergerde zich aan Het Gulden
Schot van Kees Schilperoort, maar de programmaleiding ver
dedigde de uitzending door te wijzen op de vier miljoen kijkers
in 1966, oplopend tot vijf miljoen in 1968, die op de koop toe
een hoog waarderingscijfer uitdeelden. Het is duidelijk dat be
sturen, journalisten en andere culturele gewetensbezwaarden
betreurden dat het tv-amusement leidde tot ’afglijding’ en
'zuigkracht naar beneden’ vertoonde. Het Gulden Schot is op 1
juni 1968 bewust beëindigd om te vermijden dat de kro werd
vereenzelvigd met oubolligheid. Prompt verminderde de kijk
dichtheid van de kro op zaterdagavond, ofschoon Het Gulden
Schot werd vervangen door de BB-Kwis, opgebouwd uit be
proefde elementen. De programmaleiding bleef letten op de
smaak van het publiek Het aantrekken van tekstschrijvers en
contracteren van populaire artiesten bleef een kernprobleem,
mede omdat deze talenten liever voor de avro en vara dan voor
de kro werkten.

Jos van der Valk

Zaterdagavondprogramrna ’s

De gebruikelijke zaterdagavond van de KRO-tv kende vaste on
derdelen. Het begon met een Magazine de Paris van Joop Simons, waarin artistieke en semi-artistieke wetenswaardigheden
voorkwamen. Dan volgden de Zaterdagavond-Akkoorden,
uitgezonden vanuit de zaal van restaurant Treslong in Hillegom
waar de bollenbeurs werd gehouden. Het was een programma
zonder veel pretenties en daardoor populair volgens ’de simpele
liedje-dansje-kunstje-formule en met de onverwoestbaar blijde
glimlach van gastvrouw Teddy Scholten’, zoals Het Parool op 14
Januari 1961 schreef. Zaterdagavond-Akkoorden was het pro
gramma van de Jonge regisseur Jos van der Valk. Vanuit Lon
den kwamen de BBC-Television Toppers overgevlogen, acht
Engelse meisjes die de dansende ruggegraat van het programma
vormden. Teddy Scholten, een beetje bakvisachtig, babbelde,
zong en presenteerde gasten als Charles Trenet, Fred Allister, de
Belgische zangeres Annie Cordy, The Blue Diamonds. Met
deze opzet introduceerde Jos van der Valk in Nederland de for
mule van het grotere internationale amusement. Innemend en
beschaafd, naar de normen van de tijd. De kranten waren wel
willend en constateerden dat de kro eindelijk op de goede weg
was met zijn amusementsprogramma’s. De critici prefereerden
Zaterdagavond-Akkoorden boven Lou van Burg, befaamd om
zijn spraakwaterval en zijn programma Kwartje per Seconde.
Zaterdagavond-Akkoorden vormde de hoofdmoot. Daarna
kwam Jan Cottaar met zijn sportpraatje, gevolgd door een
spannende Hitchcock en tot slot de epiloog van pater Leopold
Verhagen. Jarenlang zat het KRO-programma op de zaterdag
avond inderdaad goed en attractief in elkaar. Alleen de titel van
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Teddy en Henk Scholten
verzorgden de presentatie van
Zaterdagavond-Akkoorden.

het hoofdonderdeel Zaterdagavond-Akkoorden vond men op
den duur niet goed. Knullig zelfs. De par maakte daarover een
opmerking, waarop Ben Schmitz zei dat hij al een fles cognac
had uitgeloofd voor iemand met een betere titel. Het had niet
geholpen. De par suggereerde dat hij ééns twee flessen in het
vooruitzicht moest stellen.

Andere amusementsprogramma ’s

Drie is te veel, metjoop Dodcrer
(januari 1960).

Johnny Kraaykamp en Rijk de
Gooijer verzorgden enkele
seizoenen lang een amusementshow op de zaterdagavond.

Natuurlijk waren er ook andere amusementsprogramma’s van
betekenis. Vooreerst dient Piste genoemd te worden, ook weer
een programma vanjos van der Valk samen metJan Delfgaauw.
Piste gaf circus en variété, eeuwenoud vermaak. Het pro
gramma was in de ja ren zestig, en daarvóór zelfs al, een vanzelf
sprekendheid. Vanaf 1964 werd Piste gemaakt in samenwer
king met de Belgische en Zwitserse televisie. Op die manier
werd elke aflevering niet minder dan zes maal uitgezonden: in
drie talen in Zwitserland, tweemaal in België en éénmaal in Ne
derland. Zoiets maakte het mogelijk erg dure nummers in het
programma op te nemen.
Castelijns had gekozen voor amusement voor de grote massa.
Dat betekende uiteraard een ’kwis’ op het scherm: achtereen
volgens Boter Kaas en Eieren, Toerja-Toernee — een spelletje
van vragen en opdrachten door Jan Blaaser en Jos van der Valk
en aan het eind van de jaren zestig de BB-Kwis van Berend Bou
de wijn. Succes had Teddy Schollen met Kiekeboe, een pro
gramma naar een Engels idee. Een verborgen camera regi
streerde iemands reactie op een onverwachte of vreemde situa
tie. Zo sprak heel Nederland in 1963 over wat iemand óver
kwam toen hij zijn horloge voor reparatie aanbood en het erop
leek dat de reparateur het horloge met een hamer in gruzele
menten sloeg.
Behalve in spelletjes schitterde Jan Blaaser in een klucht als De
Tante van Charlie (1960). Blaaser had een eigen programma: Jan
en Alleman. Onthullend en veelbetekenend was de vloed van
reacties die werd veroorzaakt door Blaasers klucht Drie is te
veel, metjoop Doderer in de hoofdrol. De KRO stelde een stencil
samen van 31 bladzijden met reacties van kijkers. Die bleken
zich bijna allen kostelijk te hebben geamuseerd. Anderzijds gaf
het verzamelde recensentendom een vernietigende kritiek. In
tweede instantie vroegen sommigen zich af of hooghartige re
censenten het volk in hemdsmouwen wel kenden.34
Enkele namen van populaire KRO-tv-programma’s uit die tijd?
In 1962 en 1963 werden een paar shows van Johnny Kraaykamp
uitgezonden vanuit Treslong. Guus Vleugel en Kraaykamp zelf
zorgden voor de teksten; de muzikale leiding was in handen van
Jackie Bulterman. Boulevard was de titel. Het succes wisselde:
van overrompelend tot teleurstellend. De par achtte de presta
ties van Kraaykamp niet groot; de programmaleiding meende
dat het eerder om het klassieke probleem van het gebrek aan
goede teksten ging. En voorts: 'Kraaykamp kan goed zijn als hij
strak wordt gehouden. ’3n Na Kraaykamp verzorgde Rens van
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Dc familie Cartwright van
Bonanza.

Dorth een pretentieloos amusementsprogramma. Zijn show in
klein formaat werd in belangrijke mate gedragen door de vaste
bijdrage van de altijd boeiende goochelaar Fred Kaps. Tenslotte
kunnen genoemd worden Zomercarrousel (1966) en de Frans
Halsema-show (1971), welke programma’s door de kijkers ho
ger werden gewaardeerd dan door bestuur en bedrijfsleiding.
Behalve met De Wrekers maakte de kro in dezejaren furore met
Bonanza: romantiek en avonturen in het Wilde Westen. Jaren
lang heeft het publiek hiervan gesmuld. Ook de pers reageerde
goed. Nico Scheepmaker, toen reeds een scherp en duidelijk
criticus, schreef: ’Ten slotte: Bonanza, naar het schijnt in Ame
rika de tophit onder de Westerns. De eerste aflevering [25 okto
ber 1963J was veelbelovend: doodeerlijke kitsch, maar toch
weer iets anders en beter dan de soortgenoten.’ Ook de nrc en
de Volkskrant waren welwillend. Inderdaad, Bonanza was een
goedgemaakte, makkelijk verteerbare horse opera, vol edele
cowboys met stalen vuisten en gouden harten tegenover boeven
met gluipersgezichten. De basis van het succes was de combina
tie van twee geliefde thema’s: de lotgevallen van een gezin en
een pioniersverhaal. Die combinatie deed het voortreffelijk.
Als men alles overziet, kan men zeggen dat de informatieve en
godsdienstige programma’s van de kro eerder uitmuntten door
maatschappelijke dan door culturele belangstelling. De leden
van de Programma-Adviesraad hielden aanvankelijk de cultu
rele aspecten wel in het oog, maar vorming van het geweten van
een mens in de moderne samenleving werd gaandeweg een be-
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Jan Cottaar presenteerde in het
begin van dejaren zestig het
programma Van onze Sportredac
teur.

langrijker doel. De redacteuren van Brandpunt voelden en ge
droegen zich vrijer en kritischer tegenover gezagdragers en in
teresseerden zich intens voor maatschappelijke vernieuwing.
De afdeling godsdienstige programma’s liep daar achteraan.
Progressief engagement was de trend. Dit begon toen dc kro
mgr. Bekkers de richting van de actualiteit indrong; hij maakte
menselijke moeilijkheden bespreekbaar. De Septuagint-groep
werkte met enthousiasme in die richting door. Onvoldoende
werd ingezien dat heel veel katholieken - die men niet af mag
doen met de beperkende en bagatelliserende aanduiding van ’dc
traditionelen’ — zich zo alleen gelaten voelden, in de kou. Ook
bij de kro.
De amusementsprogramma’s wonnen aan aantrekkelijkheid
vergeleken met vroeger. Het specifiek katholieke karakter was
niet meer nodig en geprobeerd werd de grote massa kijkers te
bereiken. De programmamakers zijn daarin beslist geslaagd,
ondanks het standpunt van dc par dat vermaak ’niveau’ moest
hebben. Een eigen stijl heeft de KRO-televisie niet gekend, in
tegenstelling tot de radio-zaterdagavonden met Negen heit de
Klok. Toch waren de programma’s van Jos van der Valk en
zeker dc Zaterdagavond-Akkoorden met wat ervoor en erna
kwam goed vakwerk.
7. De radio

Babclschrift Mauricio Kagel (1976),
uitgegeven ter gelegenheid van de
uitzending van Kagcls episch
hoorspel Die Umkehrung Anicrikas,
met de teksten van vier radiopro
gramma’s die de kro in 1974
uitzond.

babel

Plaats en Junctie van de radio

Dc radio was een heel andere wereld. Deze was in de schaduw
van de televisie komen te staan. Dc Hilversumse radiomensen
voelden zich omstreeks 1960 de minderen van de televisiemedewerkers. Pessimisten voorspelden zelfs het verdwijnen van de
radio. Daarin kregen ze geen gelijk, al bleef het verschil in status
bestaan, ook toen in het midden van de ja ren zestig de radio
steviger geworteld bleek te zijn dan menigeen dacht.
De transistorradio deed zijn intrede en kon van de ene kamer
naar de andere worden meegenomen. De wekkerradio stond in
de slaapkamer en ook de meeste auto’s hadden een radio. Steeds
duidelijker werd dat de radio veel sneller nieuws kon brengen
dan de televisie. Elke onverwachte gebeurtenis bewees en be
wijst dat nog steeds. Een radioreporter kon met weinig appara
tuur zonder assistentie op pad; bij de televisie lag dat veel moei
lijken De radio is de hele dag in de lucht, de televisie slechts een
paar uur. Nog een ander punt is het vermelden waard. De radio
was er ook altijd het eerste ’bij’. Op den duur, in dejaren zeven
tig, ontstond er een direct en wederzijds contact tussen de pro
grammamaker in de studio en de mensen in de huiskamer: over
de telefoon en ten aanhore van alle luisteraars in het land. Ieder
een kon zeggen wat hij kwijt wilde en vooral waar hij het niet
mee eens was: een publiek gebabbel zonder eind.
Natuurlijk is daarmee de radio niet getypeerd. Wel is ermee aan
geduid dat de ’muziekradio’ zich sterker begon te richten op
informatie en discussie, zoals dat paste bij de tweede helft van de
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jaren zestig. Overigens vergat de KRO de cultuur daarbij niet. De
inmiddels verdwenen Rammelt had het cultureel niveau van de
kro willen versterken. Dat liep alleen anders dan Rammelt zich
vermoedelijk heeft voorgesteld. Bestudering van de hoorspelen
KRO36
van de kro
36 toont aan dat auteurs die tot 1960 op aanwijzing
van Rammelt in hun stukken het gezin en de naastenliefde cen
traal hadden gesteld - Rammelt zelf bij voorbeeld, Tom Bouws,
Hclene Nolthenius, Hélène Swildens - na 1960 niet meer bij
droegen tot de produktie.
Een katholieke cultuur die genoot van de rijkdom van een lange
traditie leek kortere tijd in het voetspoor van Graham Greene de
problematiek van zonde en genade, geweten en eigen verant
woordelijkheid centraal te stellen. Een nieuwe fase in het oude
vraagstuk van de christen die in de wereld maar niet van de we
reld is. Léon Povel en Willem Tollenaar regisseerden bewerkin
gen van katholieke romanciers als Francjois Mauriac, Georges
Bernanos, Julien Green en Graham Greene.

Babel
Halverwege de jaren zestig ging de kro zich sterk toeleggen op
de moderne letterkunde. Dat gebeurde door toedoen van Jan
Starink, de chef literaire uitzendingen, die mettertijd liever ex
perimenteerde dan reproduceerde. De literaire programma’s
van de kro schitterden vanaf omstreeks 1970 vanwege hun hoge
kwaliteit en meer nog door een creatief gebruik van het medium
radio. Het ligt voor de hand dat van Starinks programma’s
spoedig gezegd werd dat ze moeilijk en elitair waren. En boven
dien duur. Maar het zijn wel hoogtepunten van radiocultuur in
Nederland. Van 1968 tot 1977 heette zijn programma Babel. De
draaiboeken van de meest fameuze programma’s zijn door de
kro uitgegeven in de reeks Babelschrijieit: Paul van Ostaijen,
Marcel Proust, het surrealisme, James Joyce, Breyten Breytenbach, Du Perron, Mondriaan en Van Doesburg, Dante, Petrarca, Boccaccio, P.C. Hooft, de avant-garde componist Mauricio Kagel, en tenslotte over het programma Boek in het Ge
ding, dat handelde over een aantal rechtszaken naar aanleiding
van kwetsend geachte literaire teksten. Natuurlijk ontbrak een
conflict niet. In het voorjaar van 1973 verbood Ben Brans een
Babel-programma over de Amerikaanse satiricus Lenny Bruce.
Daarin werd de hypocrisie in de samenleving, ook die van chris
tenen, gehekeld. Brans meende dat de luisteraars de bedoeling
er niet zouden uithalen: geen sterk argument als men weet dat
slechts 50.000 tot 100.000 mensen dit ’elitaire’ programma
volgden. In het programma werd evenwel de Amerikaanse kar
dinaal Spellman op de korrel genomen en Starink had over zo
iets overleg moeten plegen. Dat was niet gebeurd. Starinks
chefs waren evenmin te spreken over zijn interview met De Tijd
waarin hij had geklaagd over 'preventieve censuur’.
Aan een heel andere kant van de radioprogramma’s heeft de kro
in de jaren zestig en zeventig eveneens successen van betekenis
geboekt. Door de ontwikkeling van de televisie werden de uren
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Honderdste Djinn-uitzending op
27 september 1964.

Ben Brans

overdag voor de radio belangrijker. Dat leidde tot een nieuwe
aanpak van de programma’s. Djinn, een blokprogramma van
Leo Nelissen op de zaterdagochtend, was daarvan een voor
beeld Al in 1963 oogstte het lof vanwege het caleidoscopisch
karakter. Verschillende genres kwamen aan bod; verrassingen
vormden een vast bestanddeel en snelle overgangen maakten
het tot een attractief en ‘modern’ programma, dat ook de jeugd
aantrok. Djinn moest op de zaterdagmorgen de luisteraars te
rughalen die aan Radio Luxemburg en aan Veronica zaten ge
kluisterd. Djinn moest populair zijn en zo mogelijk een eigen
'boodschap’ uitdragen en, uiteraard, minder oppervlakkig zijn
dan de twee genoemde succeszenders. Een ander vernieuwend
programma was Van Twaalf tot Twee: het was goed en popu
lair. Wel duur, vond de programmaleiding, omdat vijfmaal per
weck een tamelijk groot orkest nodig was. Een keerzijde van de
succesrijke vernieuwingen was er natuurlijk ook: vertrouwde
rubrieken als Moeders Wil is Wet en de Zonnebloem moesten
op de zaterdagmorgen verdwijnen.
Vergeleken met 1960 was er halverwege dejaren zeventig veel
veranderd bij de KRO-radio. Was ze aanvankelijk voor niet-katholieken nauwelijks interessant, in de ja ren zeventig had de
KRO-radio bij het grote publiek in Nederland (en Vlaanderen)
een goede pers. Dat lag aan het werk van Ben Brans, Herman
Fikkert en G.J. Hulshof, aan de informatieve programma’s en
Echo, aan de ambitieuze literaire dinsdagavonden en aan calei
doscopische programma’s als Djinn en Van Twaalf tot Twee.
Ook het bestuur was van mening dat de KRO-radio het goed
deed.37
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Hilversum /// als tegen wicht tegen Veronica
Dat alles speelde zich afin een periode dat de 'federatie’ van de
oude omroepen zich grote zorgen maakte. Dc Hilversumse om
roepen wensten met name Veronica buiten gevecht te stellen
door een derde zender, Hilversum m, op te richten. Tot zes uur
’s avonds zou Hilversum m lichte muziek en entertainment ge
ven — op iets ’hoger’ niveau dan Veronica en Radio Luxem
burg — en na zessen een gematigd third progranime. Tegen een
meerderheid van de Program ma-Adviesraad in waren Van
Doorn en Wagenaar voor een mengvorm van dc programme
ring op één zender. De KRO-leiding prefereerde een 'blokken
systeem’: géén zenderkleuring. Elke omroep moest cultuur,
ontspanning en informatie met elkaar afwisselen. Bij zen
derkleuring zou dc binding van de omroep met het publiek
zwakker worden. De par daarentegen vroeg zich af of dan niet
een katholieke zender ontstond, zonder mogelijkheid dc katho
lieke visie maximale verspreiding te geven. Uiteindelijk zou het
tot een Hilversum ui komen zoals we die nog steeds kennen.
Hilversum m zou eind 1975 worden aangevuld met een Hilver
sum iv voor klassieke muziek en in 1984 met een Hilversum v
voor godsdienstige en levensbeschouwelijke uitzendingen als
mede voor programma’s bestemd voor culturele minderheden.
En dan waren er nog de reeds eerder opgerichte regionale radioomroepen. Van Doorn en Wagenaar hebben gelijk gekregen
met hun verwachting dat door zenderkleuring de herkenbaar
heid van een om roep haast verdween.
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De coördinatie van dc werkzaam
heden binnen alle radioafdelingen
vindt plaats in de programmaraad-radio (foto uit 1964).
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14- De gang der democratisering

Overgangsperiode 1969-/ 975

De wereld was roerig. De aanduiding 'Parijs, mei 1968’ is een
begrip geworden. In Amerika en Wcst-Europa stonden de universitciten op hun kop. Moeilijkheden bij de KRO stonden met
op zichzelf. Achteraf is misschien het mondig worden van de
programmamedewerkers en van de Sz/ïd/o-redactie de belang
rijkste ontwikkeling. De ruimte, openheid en pluriformiteit van
de jaren zestig werden geëxploiteerd om het voor het zeggen te
krijgen. KRO-medewerkers vonden zichzelf de motor van het
bedrijf en wilden tevens in de stuurhut de koers bepalen. Wat er
diende te gebeuren, wilden zij zelf aangeven. Katholiek of niet,
zij wensten te kiezen voor maatschappelijk engagement. Dat
gebeurde op anti-autoritaire wijze, hoewel op dwingende toon
en met een tamelijk sterke afkeer van de Kerk als instituut. Deze
soms grimmige maar meestal oppervlakkige stemming duurde
tot halverwege de jaren zeventig. Daarna keerde het evenwicht
terug. Wilde de KRO immers blijven bestaan en doorgaan aan de
medewerkers werk te bieden, dan moest deze tenminste een
grote omroep blijven. Een A-omroep dus. De begunstigers, die
de kro hadden mogelijk gemaakt, kregen door toedoen van het
bestuur een rol: de katholieke achterban werd uitgespeeld wan
neer de programmamakers in volstrekt eigen sferen bezig wa
ren. De vertegenwoordigers van de KRO-achterban bleken het
niet te waarderen wanneer al te sterk tegen de bestaande maat
schappij werd ingegaan. Zij gaven het signaal 'niet gepronon
ceerd links, wel katholiek’. De eenzijdigheid werd inderdaad na
enkele jaren gecorrigeerd, al had de buitenwereld de indruk dat
men doorging op de ingeslagen weg. De vergelijking met een
negentiende-eeuwse ervaring dringt zich op, toen sommigen —
terugziende op het revolutiejaar 1848 — relativerend hadden er
kend: 'Wij waren liberaal, zéér liberaal. ’ Vandaag zullen woord
voerders van tien, vijftien jaar geleden een gelijksoortige herin
nering voelen opkomen.
'Wat bezielt die jongens in Hilversum?’ heette een congres om
streeks de jaarwisseling van 1970. Herman Wigbold en Ad Langebent betoogden daar dat ze het als hun taak zagen in de pro
gramma’s misstanden te signaleren die zich in de maatschappij
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Links: Wil Kamer 'turft' de
stemmen bij de verkiezingen voor
de ondernemingsraad.

voordeden. Aan de andere kant wees de Programma-Advies
raad van de kro erop dat de luisteraars en kijkers gevoeliger
waren voor bevestiging dan voor verandering. Het bestuur
maakte zich zorgen en vroeg zich af of de programmamakers
zichzelf niet tot haast autonome en onaantastbare figuren had
den verheven. Hadden zij de wijsheid in pacht? Was het niet
veelbetekenend dat er stemmen opgingen voor een nieuwe ka
tholieke omroep? Wilde een groep KRO-medewerkers méégaan
met de PPR-radicalen?

Prof.dr.J.A. Stalpers

De adjunct-directeur voor algemene beleidszaken, mr. L. Wüst,
probeerde voor de KRO een handvest op te stellen. Begin 1969
bood hij zijn nota kro: de toekomst als uitdaging ter bespreking
aan.1 Dit stuk werd door sommigen geprezen vanwege ’de ver
bazingwekkende knapheid’ ervan. Een iets nuchterder kantte
kening plaatste Ben Brans, het hoofd van de radiodienst. Hij
vond dat men voor een goed begrip van de nota de instelling van
de auteur moest kennen: 'Niet weten waarom je gelooft, maar
het wel degelijk doen.’ Wüst kon een zekere gedrevenheid niet
ontzegd worden. Hij meende dat de katholieke emancipatie was
voltooid en dat het ontzuilingsproces niet gestuit kon worden.
Hij sloot zich aan bij de politieke theoloog J.B. Metz inzoverre
hij het de taak van Kerk en van katholieken achtte met name
maatschappij-kritisch te werk te gaan bij de verkondiging van
het evangelie. Die stelling ging een aantal bestuursleden eigen
lijk te ver. Zij vroegen zich af of die redenering niet tot eenzij
digheden zou leiden. Konden de programmamakers geen fou
ten maken in hun maatschappijkritiek? Mr. Wagenaar zag het
evangelie al omgemunt in 'wereldlijk gedrag’. Moest men nu
over Vietnam, de revolutie in Latijns-Amerika of over de
nieuwe mode van arbeidscommissarissen en winstdeling het
zelfde juist vinden? De bestuursleden Groot en Thurlings waar
schuwden dat maatschappij-kritische programma’s de kijkers
en luisteraars gauw zouden vervelen. De voorzitter van de PAR,
prof. Stalpers, vond de benadering al bij al veel te zwaar, lood
zwaar: de kro had ook een taak als 'verzorger van het feest’. Ben
Schmitz zag een kro met een uitgesproken maatschappij-kriti
sche instelling een elite-omroep worden, dus een c-omroep.
Bisschoppelijk commissaris Schlütken probeerde bij zoveel kri
tiek aansluiting te zoeken bij de stelling van Wüst dat zich inder
daad diepgaande veranderingen voltrokken. Hij redeneerde met
behulp van de bekende schema’s. De theologische kerk was een
maatschappelijke kerk aan het worden; de volkskerk werd ver
vangen door een keuzekerk; vroeger werd de moraal als plicht
beleefd maar thans hoorde het een appèl te zijn op straffe van
anders de jeugd te verliezen; het oude hiernamaals verloor aan
betekenis nu men op zoek was naar ’een nieuwe hemel en aarde’.
Men kan zo doorgaan, en dat deed Schlütken ook. Wüst poogde
vervolgens zo goed mogelijk allerlei misverstanden weg te ne
men. De een hield hij voor dat geen zekerheid gevraagd mocht
worden als die er niet was, de ander dat hijzelf beslist geen
c-omroep wilde, weer een ander dat de operationalisering van
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zijn inderdaad theoretische beschouwingen nog veel studie vereiste.2
Die discussies vonden voorjaar 1969 plaats, ongeveer in de
zelfde tijd dat aan twee katholieke instituten voor wetenschap
pelijk onderwijs, de hogeschool in Tilburg en de universitcit te
Nijmegen, dezelfde processen hun spectaculaire hoewel niet
identieke loop namen. Ook daar bestond de vraag of het predi
kaat katholiek gehandhaafd diende te blijven en meer nog de
maatschappelijke geëngageerdheid en de vaste wil om mee te
beslissen, democratisering dus. Bij de KRO kan men een nieuwe
overgangsperiode aan wijzen van 1969 tot 1975. Nu ging het
niet — zoals tienjaar tevoren — om reorganisatie van het bedrijf en
om meer ruimte en vrijheid in ideologisch opzicht, maar om de
vraag of de KRO katholiek moest blijven dan wel moest worden
omgevormd tot een omroep die zich baseerde op een maatschappij-kritische filosofie. Dat laatste kwam in Nederland als
revolutionair over terwijl het onbehagen dat eraan ten grond
slag lag en tevens het idealisme van de jongeren onvoldoende
begrip ontmoette van wat toen het establishment heette. De
Nijmeegse godsdienstpsycholoog Han Fortmann schreef zijn
collega’s in de tumulten niet ten onrechte: ’Wie van ons was,
toen hij twintig was, zo maatschappelijk geëngageerd als deze
jeugd nu?’ De omroepmedewerkers waren wel ouder, maar
voor hen gold toch hetzelfde. Bij de KRO waren de vragen naar
de identiteit en de eis tot democratisering gelijktijdig aan de orde
en vaak met elkaar verweven.
De toekomst als uitdaging

de toekomst als uitdaging, de genoemde nota van Wüst, werd
in de zomer van 1969 met het personeel besproken, dat in een
zogenaamde Groepsraad een spreekbuis bezat. In plenair ver
band werden in 1969 de ’RAi-dagen’ georganiseerd, tweedaagse
discussiebijeenkomsten voor het personeel die als uitlaatklep
voor allerlei meningen en bezwaren fungeerden. Een jaar later,
op 26 en 27 augustus 1970, werd opnieuw op brede schaal gedis
cussieerd over de toekomst van de kro. Een voorbereidings
commissie had zes modellen ontwikkeld: de kro als een ver
brede rkk, dus als een kerkclijke omroep; als een oecumenischchristelijke omroep, als een progressief-evangelische omroep,
die ongetwijfeld een B-status of c-status zou hebben; als een
A-omroep die pluriform was en als klankbord diende voor wat
in het katholieke volksdeel leefde; als een centrum van
politiek-maatschappelijk engagement; en tenslotte als een om
roep die ‘gewoon’ goede programma’s wilde maken. Al spoe
dig bleven na allerlei groepsdiscussies drie alternatieven over.
Eerstens een omroep die pluriform katholiek was en klankbord
wilde zijn, maar waar standpuntbepaling niet uitgesloten moest
worden geacht. Dat was de formulering van die tijd. Eigenlijk
zat daar alles in want geëngageerde medewerkers konden pro
beren de mogelijkheid van een eigen standpunt benutten. De
twee andere figuren lagen in eikaars verlengde: een kro zonder k
kro:
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maar een omroep die zich inzette voor een betere, menswaar
dige wereld en opkwam voor de underdog; en tenslotte een om
roep die de verzuildheid zou bestrijden en nog scherper actie zou
voeren voor maatschappelijke gerechtigheid.
In de conclusies kwamen geen verrassingen naar voren. De kro
zou verbonden blijven met zijn achterban en de dialoog stimule
ren binnen het katholieke volksdeel, waarbij een ’eigen stelling
name' niet achterwege hoefde te blijven. Alternatieféén dus. De
progressieve fractie van het personeel kon er slechts een 'demo
cratisch discussieplatform’ uitslepen, waar de doelstellingen van
de kro en progressieve opvattingen konden worden verwoord
en getoetst. Het bestuur was niet ontevreden over deze conclu
sies. 'Commercieel' konden die conclusies geen kwaad en met
de ’eigen stellingname’ kon men alle kanten uit. Van Doorn, die
daar munt uit sloeg, legde uit dat met ’eigen stellingname’ be
doeld werd dat programmamedewerkers die het vertrouwen
van de bedrijfsleiding hadden hun eigen programma’s konden
maken en dat het bestuur daarop slechts repressief toezicht uit
oefende.
Bij de vraag of de kro al dan niet oecumenisch moest zijn, stond
het bestuur langer stil, ondanks de uitgesproken wil om aan de
verbondenheid met het katholieke achterland niet te tornen.
Wüst, geen man die dacht aan restauratie maar die ontzuiling
onstuitbaar en secularisering onontkoombaar achtte, maakte de
discussie over oecumene nodeloos ingewikkeld. Hij beloofde
nog een paar extra bladzijden proza over dit punt en kondigde
een pleidooi aan ’ voor oecumenische strategie met het oog op de
igenheid die iedere groep daarbij inbrengt’. Géén 'opheffing
eij
want zijn [d.i. Wüst] hele begrip over Kerk
van (de eigenheid,
o
was];] een heel nieuw soort opvatting
opvatting, maar vanuit de katholieke
cerk gedacht, zij het dat zij een zeer aktief oecumenisch karakter
draagt. Hij wil de kro als een soort epifenomeen in een bepaalde
groep houden.’3 Onder deze klimop ging de vraag schuil: dien
den kro, NCRV en ikon een gecoördineerd beleid te ontwerpen?
Wilde de kro participeren in een groter geheel? In zo’n vraag
schitterde niet de overtuiging dat de kro op de lange duur door
kon gaan zoals de massa van zijn begunstigers verwachtte. Van
Doorn was dit kennelijk te vaag en te riskant en hij verdreef de
mist. Ook al zouden er bij de kro en ncrv gedachten leven om
trent een algemeen christelijke of oecumenische omroep, dan
moest men volgens Van Doorn toch bedenken dat de leden zich
bij zo’n fusie niet thuis zouden voelen. En wat had men eraan?
Twee A-omroepen kregen in dat geval slechts zendtijd vooreen
A-omroep. Het bestuur eindigde met de vaststelling dat de con
clusies van het medewerkersberaad de bestaande toestand be
vestigde.

Medewerkers over identiteit
In het verlengde van het beraad in augustus 1970 kan het werk
van de commissie kontinuïteit gezien worden. Geen commissie
met feitelijke betekenis voor het bedrijf, maar wel typisch voor
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het klimaat van die tijd. Ze kwam voor het eerst bijeen op 21
oktober 1971 en verwaterde in de loop van 1973. Dat was het
gevolg van het verdwijnen van enkele leden en voorts omdat de
commissie in vrijblijvende discussies terecht zou komen bij een
doelstelling die geheel afweek van de Utrechtse conclusies van
augustus 1970. Ze scheen namelijk toch weer een alternatieve
kro te ontwerpen. Van de commissie maakten deel uit L. Dériga, F. de Blauw, J. Meijer, G. Hulshof, J. Roeten, A. Zonne
veld, F. de Zwaan, M. Huybregts, H. Suèr, op dat moment
vooraanstaande medewerkers. Van Doorn, Wüsten Schoonho
ven woonden het beraad bij, evenals W. Huygen van de afdeling
sociologisch onderzoek.4
Als de verre aanleiding tot dit beraad beschouwde men het Mar^nef-onderzoek van 1966, waaruit naar voren was gekomen dat
de meerderheid van de Nederlandse bevolking een omroepver
eniging op basis van een godsdienstig beginsel eigenlijk afwees.
De socioloog van de kro, W. Huygen, corrigeerde dat beeld en
stelde dat 81% van de KRO-leden het jammer zou vinden wan
neer de kro verdween. De commissie kontinuïteit zou nu de
’achterbanproblematiek’ bestuderen naar aanleiding van het le
denverloop. Daaraan verbonden was de vraag waar de kro over
vijf, tien, vijftienjaar terecht zou komen. Daarmee was weer de
vraag binnengesmokkeld of de kro moest kiezen tussen een
TROS-omrocp of een principiële omroep.
De gedachtengang van dit medewerkersberaad weerspiegelde
een aantal ambivalenties en dilemma’s van dejaren die volgden
op de strubbelingen van 1968 en die voorafgingen aan de invoe
ring van het nieuwe KRO-handvest Visies op konununikatie
(1975). Tamelijk realistisch was het uitgangspunt van de com
missie: het proces van ontzuiling en vergrijzing. Dat program
ma’s geen leden aanbrachten, ze alleen maar konden wegjagen,
was evenzeer een gegeven. Dat gold des te sterker voor een ach
terban die de kro ’te links’ vond. Het argument dat men katho
liek was en daarom begunstiger van de kro, zou beslist aan
kracht verliezen. In dat proces zag de kro geen kans om zijn
identiteit naar voren te brengen. ’Onze’ maatschappij-opvattingen met veel kerk, vakbond, kvp, katholieke vrouwenorganisa
ties zijn failliet verklaard, meende Schoonhoven. Waar gaan de
katholieken dan heen? Niet naar de eo of de ncrv, maar naar de
tros. De coups van Televizier en tros hadden de langzame ont
zuiling zichtbaar gemaakt en tevens aangetoond waarom ie
mand lid werd van een bepaalde omroep: het programmablad.
Het programmablad was betere koopwaar dan de program
ma’s. Maar lag de markt voor Studio niet binnen het traditioncel-katholieke deel van de bevolking? Zat bij Studio dan een
kwaliteitsprobleem dat moest worden opgelost? En een prijsprobleem?
Recht voor zijn raap formuleerde Joop Meijer vier mogelijkhe
den: ’a) een ’ruk naar het kruis’-benadering (of hoe jaag ik mijn
leden weg), b) de kro als zuil met eigen identiteit (idem), c) een
kreatieve oplossing (twee witmakers plus vergeler), d) een im
pliciete kampagne (zie de thans lopende advertenties voor Stu307
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Eerste omslag van de tot Studio
omgedoopte gids (29.12.1969). In
deze gids artikelen over o.a. Kika
Mol, Jores Ivcns, Ellen Vogel, De
Wrokers en Adcle Blocmcndaal.

Mikrogids, het KRO-omroepblad op
modern miniformaat, verscheen
voor de eerste maal in september
1974. De kro hield evenwel ook
Studio (op groot formaat) in stand.
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dio, de nieuwe KRO-film e.d.). Is het zo dat binnen ons bedrijf
vlees en vis zich voor elkaar schamen, waardoor wij slechts een
vlees-noch-vis-gezicht durven tonen?’ Dat was de orakeltaal
van iemand van nog géén dertig jaar, die als 'marktonderzoeker’
korte tijd bij de kro in dienst was. Minder ordinair formulerend
maar evenmin optimistisch was De Blauw, die de zin van een
katholieke om roep in het geheel niet meer zag: ’Het gevecht is
voorbij, de lauwerkransen zijn al uitgereikt. Het ontwapenen
kan beginnen. Old media justfade away.' De regionale omroepen
en de kabel-tv zouden het immers allemaal nog moeilijker ma
ken en voor een instituut dat de emancipatie van een volksgroep
moest helpen was de tijd voorbij. In die triestheid wees Roeten
op de doelstelling van de kro. Hij vroeg zich af of van program
mablad, radio en televisie gezegd kon worden dat ze strekten
’tot geestelijke ontplooiing, voorlichting en ontspanning?’ Er
kende de kro ’Gods Openbaring zoals deze door de Katholieke
Kerk wordt bewaard en doorgegeven’? Maar was daarmee de
oplossing aangegeven?
Het eind in zicht? Of fuseren? Marinus Huybregts filosofeerde
hardop hoe de kaarten zijns inziens lagen. Een keuze voor het
profiel van de avro stemde naar zijn mening overeen met het
profiel van het merendeel van de KRO-begunstigers: politiek
rechts van het midden, met burgerlijke fatsoensnormen, princi
pieel mits de eigen gemoedsrust niet werd verstoord, gezagsge
trouw. Zo’n fusie kon commercieel aantrekkelijk zijn. Samen
werking met de NCRV was conform de CDA-gedachte. Het prin
cipiële karakter van de omroep was dan gered; de christelijke
basis — ’wat dit dan ook in de praktijk moge zijn’ - bleef bestaan.
Keuze voor de vara betekende verder gaande Doorbraak, met
meer politiek-maatschappelijke dan godsdienstige elementen.
De voorkeur van de medewerkers zou het sterkst naar die laatste
oplossing uitgaan.
Dit soort uitspraken leidde tot voorlopige conclusies ƒ Voor het
grote publiek zou de relevantie van de omroepen kleiner wor
den naarmate kabel-tv, videocassette, stads-en regionale televi
sie hun intree deden. De identiteit werd langs nog een andere
weg aangetast, nl. door deconfessionalisering en maatschappe
lijke verandering. Tenslotte zou Studio vanwege de gigantische
stijging van autonome kosten in de financiële moeilijkheden ge
raken. Deze harde en duidelijke lijnen dwongen naar het oordeel
van de commissie tot opgave van de status-quo. Maar wat dan
wel? De commissie wist in maart 1972 niets anders te bedenken
dan de aanbeveling tot een ’multi-dimensionaal computeronderzoek’, op de wijze zoals de Club van Rome de toekomst in
het vizier probeerde te krijgen.
De bedrijfsleiding had zo haar twijfels over een computeronderzoek, maar zette een student-assistent van de Eindhovense th
aan het werk. Na een halfjaar kwam die tot de conclusie dat de
methode van Forrester, de man die de Club van Rome op pad
had geholpen, niet bruikbaar was voor een onderzoek naar de
toekomst van de kro ... De commissie ging toen maar weer zelf
aan het werk, in onveranderd ondergangspessimisme. Op-
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nieuw werden de meningen geïnventariseerd. Roeten was het
meest geporteerd voor de katholieke grondslag, De Zwaan ook
wel maar deze kon met de statutaire doelstelling niet uit de voe
ten, Hulshof wilde een confessionele grondslag hoogstens als
vertrekpunt beschouwen. Bij Hulshof sloten zich Dériga en
Huybregts aan, waarbij de laatste bezwaar had tegen misbruik
van de term 'evangelische inspiratie’. Om tactische redenen
wilde hij de term 'christelijke levensovertuiging’ gebruiken. De
Blauw bleef bij zijn mening dat een omroep van en voor katho
lieken zijn eigen doodvonnis tekende. Bij meerderheid kwam
de commissie op 5 december 1972 tot het voorstel om in het
vervolg de doelstelling van de kro te formuleren als 'het streven
naar een maatschappij, waarin mens en mensdom vrij zijn,
waarin mensen binnen hun optimaal te ontplooien mogelijkhe
den hun eigen verantwoordelijkheden kunnen dragen, en waar
bij in vrijheid gekozen kollektieven of machtsstrukturen voort
durend op hun funktie kunnen worden gekontroleerd of her
zien’ Een kleine meerderheid van de commissie meende dat
’t.a.v. zowel individuen als organisaties onderkend moet wor
den, dat de christelijke levensovertuiging daarbij een grote of
zelfs drijvende rol kan spelen’.
De gedachtenwisseling binnen de commissie openbaart de
sterke twijfels van een aantal medewerkers: het roer moest om.
Betekende dat inderdaad dat de katholieke grondslag ingeruild
moest worden voor maatschappelijk engagement? Zulke ge
dachtenwisselingen hadden plaats in een periode dat de mede
zeggenschap vorm kreeg in de toegang van medewerkers tot het
bestuur, en wel voor bijna een derde van het aantal zetels. Echter
óók in een situatie waarin de grote meerderheid van het bestuur
de katholieke identiteit van de kro wenste te handhaven,ja zelfs
verontrust was door het links imago van de kro van Van
Doorn. De voorzitter en de programmatop — te weten Brans,
Schmitz, Wüst, Schoonhoven — maakten in het voorjaar van
1973 een eind aan de commissie, die nu wel heel sterk naar ver
andering van de statutaire grondslag verwees. Geen sprake van
dat die gewijzigd wordt, zo hield Van Doorn de commissie
voor.6 De commissie was een alternatieve kro aan het uitden
ken, terwijl de vraag was hoe de kro van dat moment zich naar
de toekomst zou ontwikkelen. De kro had wel degelijk be
staansmogelijkheden. De terugloop van het ledenbestand was
niet zo ernstig als de commissie wilde doen geloven en boven
dien konden de mensen van meer dan één omroep lid zijn. Van
Doorns forse opstelling wordt begrijpelijk in het licht van de
gelijktijdige kritiek van het bestuur op hem in de maanden en
weken voorafgaande aan zijn vertrek naar Den Haag. De com
missie had er nu genoeg van, al werd haar gevraagd om de statu
taire doelstelling zoals die door de par was uitgewerkt als lei
draad te nemen. Hoe de kro er in de toekomst uit zou zien, werd
dus niet bepaald door maatschappij-kritische medewerkers,
maar door de par en op de achtergrond door Wüst. Dat zou
blijken in 1975.
De 'linkse’ opstelling van de KRO-medewerkers, met name van
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die van de afdeling informatieve uitzendingen, was voor de
meeste bestuursleden een evidentie, ja een doorn in het oog.
Uiterst rechts in dit front stond de knbtb, de Katholieke Neder
landse Boeren- en Tuindersbond, die bij herhaling overwoog
uit het bestuur van de kro te treden. De kro gaf, naar het inzicht
van de bond, aanleiding tot ergernis bij de gezinnen en bij dc
mensen op het platteland. De achterban is katholieker dan de
kro, luidden dc klachten. De kro is te 'negatief. Het verweer
van Van Doorn en Wüst luidde dat de knbtb al te sterk vasthield
aan het klassieke beeld van dc Kerk als instituut en dat de kro
echt geen enkele moeite had met de beleidslijn van het Neder
landse episcopaat of met dc resultaten van het pastoraal concilie.
Dc knbtb liet zich niet overtuigen en deken Schlütken ver
zuchtte dat het gesprek een onvruchtbare zaak was omdat alleen
werd gekibbeld over de vraag ’Wat is katholiciteit?’8
Bestuur handhaaft k van kro

Gabnël Smit bracht in 1979 een
tv-programma over dc kruisweg
staties van Charles Eyck op het
scherm onder de titel 'Die geleden
heeft onder Pontius Pilatus’.

In het voorjaar van 1973, tijdens het nerveuze tumult vanwege
Van Doorns openlijke rol in de PPR, volgden dc nodige inciden
ten, die overgedoseerde aandacht kregen. De KNBTB-vertegenwoordiger in het bestuur ir. Mulder kreeg steun van Wouter
Perquin, die vanuit dc kvp in het bestuur zat, en van Veenhui
zen, de werkgeversvertegenwoordiger. De kro heette niet eens
meer neutraal op politiek gebied, niet meer k in de zin van Kerk
en kvp. Perquin wees erop dat van de katholieken 42% op de
kvp had gestemd en slechts 14% op de drie linkse partijen, tegen
18% op de vvd en Ds’70. Of vanuit een andere gezichtshoek:
60% van de KRO-leden stemde kvp. Dc overgrote meerderheid
van de achterban was dus helemaal niet links. Toch gingen de
reporters onverdroten voort met zich publiekelijk links op te
stellen. Van Doorn probeerde wel te bagatelliseren en Schoon
hoven mocht er wel aan herinneren dat Brandpunt veel Kvp-crs
aan het woord had gelaten, het hielp allemaal niets. Bovendien
wees Schoonhoven erop dat volgens de bbc dc openheid en wel
willendheid van dc ondervraagde t.o. v. dc media veel belangrijker was voor het effect van het vraaggesprek dan de politieke
gezindheid van de interviewer.9 Perquin was met moeite af te
houden van een imago-onderzock. In maarten april 1973 kwam
het opnieuw tot aanvaringen tussen Mulder en Perquin ener
zijds en Van Doorn anderzijds. Perquin vroeg zich af of hij zich
grandioos vergiste wanneer hij dc kro beschouwde als ’een om
roep die bij voorkeur sympathiseert met de standpunten van de
drie linkse partijen; die zich enigszins aarzelend opstelt om ob
jectief te zijn ten aanzien van de standpunten van de christen
democratische partijen en wanneer hij dat al doet zich op de
borst slaat en zegt: ’Kijk maar dat ik objectief ben’ (wat die om
roep nooit zal doen wanneer hij die andere standpunten verkon
digt) en ten aanzien van bijvoorbeeld de vvd nooit, op geen
enkele wijze, met enig begrip ten aanzien van diens standpunt
komt, en dat voor een omroep die pluriform wil zijn in zijn
politieke opstelling.’ Ook Thurlings vond het nodig in sterke,
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historisch getinte betogen de radicale veranderaars voor te hou
den dat de katholieke organisaties en de pauselijke encyclieken
gewaardeerd moesten worden en dat de naastenliefde heus wel
resultaten had opgeleverd en derhalve niet volstrekt vervangen
hoefde te worden door het conflictmodel. Hij waarschuwde
voor de utopieën die overal te horen waren over halvering van
de luxeuze levensstandaard om de wereldproblemen op te los
sen. Zo was vlak voor het vertrek van Van Doorn een gespan
nen verhouding tussen het bestuur en zijn voorzitter ontstaan.
Tevens riep diezelfde voorzitter zijn progressieve omroepme
dewerkers een halt toe. Tenslotte was een wijziging van de be
stuursstructuur aanstaande, waardoor het gevaar levensgroot
was dat de geëngageerde fractie in het bestuur gekozen zou
worden en daar de kro toch naar links kon drukken, weg van
zijn achterban.
Democratisering van het bestuur

De discussie over medezeggenschap was in de zomer van 1968 al
begonnen met een nota van het hoofd van de personeelsdienst.
Het eerste resultaat was de toelating van de vertegenwoordiger
van de Groepsraad, J.C.M. Grijpink, tot de bestuursvergade
ringen. Midden 1970, tijdens de eerder genoemde discussiedagen voor het KRO-personeel, was de Amsterdamse hoogleraar
H.J. van Zuthem aan de Vrije Universiteit met enkele assisten
ten begonnen aan een studie over de vraag hoe de KRO democra
tisch bestuurd zou kunnen worden. Democratisch; die vraag
was overal aan de orde: in de Kerk, op de universiteiten, op de
middelbare scholen, bij de kranten. Van Zuthem achtte plaats
en rol van de ’consument’ niet eenvoudig, eigenlijk een lastig
obstakel: 'Hoe kan men die consument mee laten spreken en
tegelijk voorkomen, dat de consument gaat voorschrijven hoe
het programmapakket eruit moet zien, met als gevolg dat de
kro meest massa-achtige produkten zou moeten brengen.’11
Het recept van de universitaire dromers van die dagen — mede
beslissing door het one man one vote-systeem — was niet geschikt.
Zo ver dacht men bij de kro niet te moeten gaan. Het krobestuur hield zijn hart vast ten aanzien van Van Zuthems bouw
sels. Vice-voorzitter König vroeg zich af of die niet meer met
socialisering te maken hadden dan met democratisering. Van
Zuthem scheen alle macht aan de programmamakers te geven.
Waar bleef het bestuur nog? Het hoogste orgaan van de kro zou
een democratisch platform worden. Was het gevaar van ’vprotoestanden’ niet levensgroot aanwezig? Grenzeloze wanorde
dus? En dan wilde Van Zuthem op de koop toe aan de mede
werkers het benoemingsrecht toekennen. Het bestuur rea
geerde geschrokken en meende dat dat niet kon. Om zoveel
onheil te voorkomen werd vanuit het bestuur de vraag opge
worpen hoe dan de begunstigers in het patroon van medezeg
genschap dienden te worden ingepast. Zouden voorts de admi
nistratieve medewerkers niet aan de noodrem trekken, wanneer
geëngageerde programma’s ledenverlies veroorzaakten en
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daardoor werkgelegenheid?12 Het bestuur zag zich in zijn kritiek op de voorstellen van Van Zuthem gesteund door de bedrijfstop.
Het medewerkersberaad van 6 januari 1971 te Utrecht - in de
pers voorgesteld als een paleisrevolutie bij de KRO - verwierp
evenwel het denkbeeld van een democratisch discussieplatform
dat de doelstellingen moest vertalen in programmabeleid en dit
beleid permanent diende te toetsen aan nieuwe ontwikkelingen.
Tot opluchting van het bestuur werd in Utrecht met 141 stem
men vóór, 10 tegen en 7 blanco een voorstel van Ad Langebent
aangenomen. Daarin werd voor een echt bestuur gekozen, heel
duidelijk. De samenstelling was nieuw: een derde deel moest
van de personeelsleden komen, een derde deel van de begunsti
gers via de Diocesane Contact Commissies (dcc’s) en een derde
deel diende te bestaan uit deskundigen, aan te wijzen door de
twee genoemde fracties. Het bestuur van de KRO slaakte een
zucht van verlichting, want het voorstel van Langebent was ge
lukkig minder radicaal dan wat eerder had gedreigd. Zo’n soort
reactie kwam vaker voor bij besturen die met discussies over
democratisering te maken kregen. Ze waren al blij als ze het
radicaalste voorstel niet hoefden te slikken. Alleen Thurlings,
als lid van de professoren-wandelclub uitstekend op de hoogte
van de Nijmeegse toestanden, waarschuwde. Inderdaad scholen
in de procedures uitermate zwakke plekken. Thurlings zou blij
ven waarschuwen tegen over-democratisering.13 In die tijd
dreigde het gevaar van bezetenheid om alles in allerlei procedu
res haarfijn vast te leggen en geen enkele flexibiliteit te tonen als
er iets besloten moest worden. Statutair was het onmogelijk om
de medewerkers exact een derde deel van de bestuurszetels te
laten bezetten. Desondanks vocht Langebent voor een
3:3:3-verhouding, al wierp Van Doorn op dat de begunstigers
met reden zouden kunnen vragen waarom zij net als de mede
werkers werden behandeld: eveneens een derde van de zetels.14
Bij het naderen van de intree van medewerkers in het bestuur
eisten de betrokkenen dat vanaf het moment van hun kandidaat
stelling een ’onschendbaarhcidsverklaring’ werd afgegeven,
opdat ze gevrijwaard bleven van moeilijkheden in hun dagelijks
werk. De democraten konden er overigens niet genoeg van krij
gen. Ze waren niet tevreden met hun veertien collega’s in het
bestuur en dwongen daarnaast een ondernemingsraad af. Loe
rakker vond dat overdreven, maar hij — inmiddels voorzitter
geworden — moest er toch aan geloven.
In mei 1972 werd uiteindelijk besloten dat vanaf de zomer van
1973 het KRO-bestuur zou bestaan uit vijftien leden voortko
mend uit de katholieke organisaties, veertien vanuit het perso
neel en nog eens veertien via verkiezing door de begunstigers.
Drieënveertig bestuursleden en dan nog een viertal directeuren,
een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad, een secreta
resse — over een omroepbedrijf met nog geen 400 personeelsle
den werd tweemaandelijks vergaderd door een gezelschap van
50 dames en heren.
De organisaties behielden dus hun plaats in het bestuur. De
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grote massa van de begunstigers kon door middel van recht
streekse verkiezingen — overigens een vrij kostbare zaak voor de
kro — hun vertegenwoordigers in het bestuur invloed laten uit
oefenen. H Dat heette externe democratisering. Met interne de
mocratisering werd de mogelijkheid aangeduid dat de mede
werkers hun gekozen vertegenwoordigers in het bestuur had
den. Van het begin af werd de spanning erkend die tussen het
'katholieke achterland’ en de 'professionele’ programmamakers
kon ontstaan. Voorts bestond in 1973, het jaar dat de nieuwe
bestuursstructuur van start ging, de vrees voor fractievorming.
Tenslotte moest ertegen gewaakt worden dat het nieuwe en
vergrote bestuur zich met details bezig zou houden. De grote
lijn in het oog houden, de zomer- en winterschema’s van de
programma’s vaststellen, bezinning op en uitwerking van de
doelstellingen waren de taken van het bestuur.
Bestuurskritiek op politiek profiel van de scheidende voorzitter

!

Die nieuwe structuur zou voorzitter Van Doorn niet meer bele
ven. Vanaf september 1972 circuleerden geruchten dat hij
Schüttenhelm als voorzitter van de nos zou opvolgen. Van
Doorn reageerde diplomatiek: hij zei niet blij te zijn met die
geruchten. Uiteraard sprak het dagelijks bestuur unaniem uit
dat de voorzitter in het zicht van de grote hervormingen de erop
volgende jaren niet gemist kon worden. Eind november ging
het verhaal dat PPR-Ieider Bas de Gaay Fortman Van Doorn be
schouwde als een kandidaat voor een ministerschap. In kringen
van de knbtb, een gezelschap met invloed, en ook bij anderen
werd het als een bezwaar gevoeld dat de oud-voorzitter van de
kvp en thans voorzitter van de kro kandidaat-minister voor een
linkse partij was. Dat versterkte het imago van de kro: anti-KVP
en links. Had ook niet een VARA-enquête uitgewezen dat aldus
de politieke voorkeur van de Brandpunt-medewerkers om
schreven kon worden? In een uitzending van Van Twaalf tot
Twee had Ted de Braak een gefingeerde opiniepeiling georga
niseerd met ongeveer hetzelfde resultaat: de kro zou anti-KVP en
pro-ppR zijn. De formatie van het kabinet-Den Uyl duurde een
klem halfjaar en dat maakte de moeilijkheden van de kro op dit
gebied alleen nog maar groter. Op 13 maart 1973 werd Van
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Doorn door Burger uitgenodigd tot het nieuwe kabinet toe te
treden. Zijn laatste vergadering als voorzitter van de KRO had
plaats op 7 mei 1973. Indien Van Doorn geen minister was ge
worden, zouden zijn politiek profiel en functioneren als voor
zitter aan de orde gesteld zijn. Tenminste door ir. Mulder van de
knbtb, die Van Doorn het liefst wilde inruilen voor de oudpremicr P.J.S. de Jong.16
Bij het vertrek van Van Doorn overheerste het gevoel dat zijn
politieke activiteiten een belasting voor de kro vormden, niet
dat hij eigenlijk hard nodig was om de structuurwijziging te
begeleiden. Wie op 7 mei 1973 vroeg wat er diende te gebeuren
als hut kabinet-Den Uyl geen lang leven beschoren zou zijn en of
niet met een interim-voorziening kon worden volstaan, kreeg
de kous op zijn kop. Het bestuur besloot geen rekening te hou
den met een terugkeer van Van Doorn. Bisschoppelijk commis
saris Schlütken, toch een open en gematigd man, meende dat
Van Doorn dermate politiek gekleurd was dat hij niet meer de
juiste man was om voorzitter van de kro te zijn.17 In de aversie
tegen zijn politiek profiel ging men in feite voorbij aan Van
Doorns vele kwaliteiten als leider van de omroep.

De nieuwe voorzitter Loerakker
Hoe moest de nieuwe voorzitter eruit zien? Een minder sterke
figuur en dan een sterkere directie, werd gemompeld. De na
men van ex-premier De Jong, van ex-minister Veringa en van
de Brabantse commissaris van de Koningin, Van der Harten,
circuleerden. Een omvangrijke benoemingscommissie, waarin
naast de drie directeuren ook drie medewerkers zitting hadden,
was het al de eerste vergadering eens. Schmitz, en twee dagen
later Langebent, vroegen Loerakker of hij zich beschikbaar
wilde stellen. De laatste sprak er met vice-voorzetter König
over en kort daarna werd penningmeester Th.J. Loerakker ge
kozen: unaniem. Een bescheiden man, evenwichtig en nuchter,
effectief in zijn optreden. Hij had in het nkv zijn sporen verdiend
en sinds jaren kende hij het KRO-bedrijf en het bedrijf kende
hem. Medewerkers spraken hem aan; dat was nieuw. Vóór het
einde van de maand, op 28 mei f 973, had de kro zijn zesde voor
zitter.
Bij de presentatie van Loerakker in het bestuur werd gezegd:
'Hij is duidelijk voor het nieuwe bestuur een niet-blokkerende
figuur, die verder de in gang gezette herstructurering goed zal
doorzetten. ’ Anders gezegd: Loerakker moest de erfenis van
Van Doorn opknappen en de onvoltooide democratisering ver
der voeren. Op 1 juli begon Loerakker in zijn nieuwe ambt en
op 31 augustus installeerde hij het bestuur nieuwe stijl. Daarna
moest de draad weer worden opgenomen. Het bestuur was wel
geherstructureerd, maar nu kwam de bedrijfstop aan de beurt.
Het personeel voelde zich daar uiteraard intens bij betrokken.
De topstructuur van het bedrijf was blijven liggen omdat aan de
herstructurering van het bestuur in 1971, 1972011 1973 voorrang
was gegeven. Het KRO-bestuur was het rapport van Van Zu314
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them niet vergeten, maar wendde zich nu voor advies tot een
andere instantie: het gitp in Nijmegen. Twee deskundigen van
het gitp togen aan het werk, maar niet op de manier zoals de
meerderheid van het KRO-bestuur dat wenste. Het gitp dook in
het bedrijf, riep een plenaire vergadering van het personeel bij
een en leek de top te zijn vergeten. Toen Loerakker opheldering
vroeg, kreeg hij ten antwoord dat men geen advies over de top
structuur kon aanbieden zonder over doelstellingen te hebben
gediscussieerd met het personeel. De democratisering was nu
hoofdpunt geworden: die moest worden ’ingebakken’ in een
beleidsformule. Bij hun tocht door het bedrijf hadden de
GiTP-medewerkers vastgesteld dat er een kloof bestond tussen
de zich eenzaam voelende programmamakers en de directie. Die
kloof moest worden gereduceerd tot een spanningsveld: dat
laatste heette dan een normale relatie tussen bestuur en directie
enerzijds en de medewerkers aan de andere kant. Natuurlijk
hadden de twee heren allerlei oud zeer ontdekt. Bij directie en
bestuur rees ongerustheid en een aantal personeelsleden, met
name binnen de Groepsraad, dacht het onderzoek te kunnen be
schouwen als een eerste ronde in de democratisering van de KRO.
In het voorjaar van 1974 vond Loerakker dat het gitp buiten zijn
boekje ging, maar het zou tot het eind van hetjaar duren vooral
eer het bestuur ingreep. Op dat moment hadden de twee onder
zoekers een rapport uitgebracht, waarin de emancipatorische
taak van de KRO ten dienste van de zich in maatschappij en poli
tiek ontplooiende mens breed werd uitgemeten en waarin de
positie van het bestuur danig werd verzwakt. De meerderheid
van het bestuur accepteerde die filosofie niet en stelde vast dat er
gestopt moest worden met het gitp. In maart 1975 vormde het
bestuur een eigen werkgroep.18
Gezamenlijkheid aan de top

Een jaar later legde die bestuurswerkgroep een rapport op tafel
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over de taken van de directie en de verdeling daarvan. Eigenlijk
werd de bestaande situatie vastgelegd. De voorzittersfunctie
zou een ander accent krijgen: geen president-directeur, zoals
Van Doorn nog was, maar een coördinator. Men koos voor
'gezamenlijkheid aan de top' en zo werd de directie als een col
lectief gedacht. De kritiek op deze constructie bleef niet uit.
Niemand zag goed wat de 'belangrijke beslissingen’ waren die
de voorzitter in twijfelgevallen toch moest nemen. Evenmin
hoe een gezamenlijke aanpak van radio, televisie en program
mabladen tot groter herkenbaarheid van de KRO zou leiden. Ge
zamenlijke aanpak: het was immers zo dat na de pensionering
van Van der Made Ben Schmitz - die als opvolger in aanmer
king kwam — als directeur niet in rang boven (de adjunct-directeuren) Wüst, Brans en Schoonhoven wenste te worden ge
plaatst. 19 Tenslotte rees in de discussie over de constructie van
'gezamenlijkheid aan de top' de vraag naar de positie van de
directeur algemene beleidsvoorbereiding. Sommigen vonden
dat eigenlijk niet meer dan een staffunctie, omdat Wüst zich met
identiteitsvraagstukken bezighield en niet met het algemeen be
leid. En voorts: moest Wüst in de plaats van de voorzitter
hoofdredacteur van de bladen worden?20
De discussie duidde veranderingen aan. In de jaren die volgden
bleek de positie van de voorzitter inderdaad zwakker te zijn ge
worden in vergelijking met daarvoor. De gezamenlijkheid aan
de top werkte - uiteraard - niet feilloos maar anderzijds kwam
er meer rust in het bedrijf en kon de kro verder. Het personeel
voelde het als een winst en geruststelling dat 'hun' directeur op
het hoogste niveau wat te zeggen had. Tijdens de bestuursver
gaderingen kwam het niet tot polarisatie tussen de medewerkers-bestuursleden en de externe bestuursleden. De bedrijfstop
verwierf de steun en medewerking van het personeel om de K
van de kro èn de status van A-omroep te handhaven en nieuwe
kleur te geven. Omstreeks 1980 was de aansluiting met het ach
terland verbeterd. Voor zover dat binnen en buiten het bedrijf
verwoord en uitgelegd moest worden, heeft de directeur alge
mene beleidsvoorbereiding, Lau Wüst, veel werk verricht.
In de tweede helft van de jaren zeventig zouden bedrijfstop en
bestuur er gestaag aan werken om de kro als A-omroep te hand
haven en om de herkenbaarheid als katholieke omroep voor de
grote achterban te vergroten. Van het 'linkse imago’ probeerde
men af te komen. Zoiets lukte niet dadelijk want in de onderne
mingsraad en bij de redactie van Studio bestond tegen deze koers
reserve. Dat leidde tot fricties, te meer omdat in de rechtervleu
gel van het bestuur de irritatie snel kon oplopen. Behalve inci
denten die normaal voorkomen bij een journalistiek medium,
betrof het de spanning tussen het beleid aan de top en de groep
die de maatschappij-kritische lijn van vóór 1974 wilde door
trekken. In dat proces speelde de tolerantie van de voorzitters
nieuwe stijl — Loerakker en diens opvolger sinds 1978, J.P.M.
Hendriks - een rol. Dat had soms zijn nadelen als het op slag
vaardigheid aankwam, maar was een onmiskenbaar voordeel
bij het o ver winnen van hindernissen.
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Ondernemingsraad
Strubbelingen waren er dus met betrekking tot de onderne
mingsraad en de redactie van Studio. De ondernemingsraad was
er gekomen omdat de wet daartoe de mogelijkheid gaf. Niet
omdat de bedrijfstop en een groot deel van het bestuur daarnaar
vurig verlangden. Was die ondernemingsraad nu zo nodig? De
medewerkers bezetten immers een derde deel van de zetels in
het bestuur? Maar de wet opende de mogelijkheid, dus het
moest, meenden diegenen die actief waren in de sinds ja ren be
staande Groepsraad. In 1975 wilde de ondernemingsraad even
eens een waarnemer in de vergaderingen van het dagelijks be
stuur en van het stichtingsbestuur. Dat in de vergadering van
het stichtingsbestuur al zoveel medewerkers zaten en dat
Schmitz bij alle vergaderingen was en tevens het voorzitter
schap van de ondernemingsraad bekleedde, nam niet weg dat de
ondernemingsraad directe informatie onontbeerlijk achtte. Het
algemeen bestuur (die naam werd ook wel gebruikt voor het
stichtingsbestuur) verwierp het desbetreffende verzoek van de
ondernemingsraad met dertig tegen vier stemmen en één ont
houding. Daarmee was bewezen dat ook niet alle medewerkersbestuursleden achter de eis van de ondernemingsraad stonden.
Het gaf tevens voedsel aan de veronderstelling dat een spraak
makende minderheid de drijfkracht was. Diezelfde minderheid
wenste er eens uitdrukkelijk over te discussiëren hoe een voor
zitter van zijn taak kon worden ontheven.21 In de volgende ja ren
bleef de ondernemingsraad bestuur en directie zo nu en dan last
bezorgen. Nu eens wilde de or de vlakke garantie van de A-status - welke natuurlijk niet gegeven kon worden
dan weer
uitte men de vrees dat de kro afkoerste op een katholieke eo. Bij
weer een andere gelegenheid vroegen de woordvoerders van de
OR - De Blauw en Van Neerven - waarom geen bredere binding
met politieke partijen plaatshad dan alleen met de kvp. Het zinde
die woordvoerders niet dat allerlei discussiestukken, versche
nen als Visies op konnuunikatie, zonder meer tot beleidsplan wa
ren verheven. Met de hulp van een enkele Volkskrant-medewerker leken zij te willen discussiëren met het bestuur over de vraag
hoe het katholiek karakter van de kro zou moeten worden geïn
terpreteerd.22

Studio
Een ander zorgenkind van het bestuur was, althans tot 1978, het
programmablad Studio. Het blad heette in 1974 voor het eerst
geen winst te boeken en buitengewoon tevreden over het redac
tioneel beleid kon het bestuur ook niet zijn. Zoiets uitte zich in
kritiek op kerst- of goede week-nummers. In mei 1974 besprak
het algemeen bestuur twee nota’s over Studio. Een van redacteur
De Blauw en een andere door Wüst geschreven. De Blauws
voorkeur voor een geseculariseerde omroep was binnen het be
drijf al tweejaar bekend. Zijn nota kreeg geen schijn van kans, al
ontkende hij dat hij bij zijn maatschappij-kritische optie de band
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niet een motivering vanuit het katholiek geloof had doorge
knipt. Al probeerden Schlütken en Thurlings de scherpe kantjes
van de discussie af te halen door te zeggen dat Wüst wel erg sterk
’op de theologische toer' was gegaan en De Blauw in zijn maatschappij-kritische opstelling de k van de kro enigszins had ver
waarloosd, toch was duidelijk wat de overgrote meerderheid
van het bestuur vond. Ze gaf dat te kennen in zulke bewoordin
gen dat het DB-lid Frans Wijsen zich pijnlijk getroffen voelde
door die 'getuigenissen t.a.v. een groep medewerkers’. De
Blauw werd verweten dat de redactie van Studio in een impasse
verkeerde omdat ze geïsoleerd haar eigen winkeltje runde. Het
was waar dat de redacteuren van Studio bepaald geen 'clubblad'
wensten te maken. Dienstbaarheid aan de kro en alleen over
KRO-programma’s schrijven was wel hun opdracht maar niet
hun voornaamste bezigheid; de redactie wenste volstrekt zelf
standig haar werk te doen. Het bestuur achtte Studio te 'kil' in
katholiek opzicht en evenmin erg leesbaar. Het moest anders
worden. Wüst waarschuwde het bestuur dat het moeilijk zou
zijn de K-mentaliteit bij de Studio-redactie te versterken, ook al
omdat die vaak een beroep deed op geestverwante free-laticers.
Men stapte als katholiek nu eenmaal niet meer zoals vroeger in
een opgemaakt bed.23
Intussen was er nog iets anders aan de hand. Binnen het dage
lijks bestuur rees het plan om met een zeer goedkoop blad in
klein formaat te beginnen, waarin weinig meer dan de strikte
programmagegevens vermeld stonden. Een 'spoorboekje'
heette dat. Het plan werd in het voorjaar van 1974 geheim ge
houden.24 Sommigen, met name leden van de Sh/Jm-redactie,
vreesden 'kannibalisme': zou de nieuwe Mikrogids de duurdere
Studio niet verslinden? Te meer omdat Studio met acht pagina’s
minder en met inlevering van 10% van de werkgelegenheid
verder moest.23 De Mikro gids zou een uitstekende vondst blij
ken te zijn. Het werd en bleef het goedkoopste programmablad
en was uiterst praktisch in het gebruik. Het publiek waardeerde
dat.
Studio zou nog een paar moeilijke jaren doormaken voordat het
in de jaren tachtig tot het best gemaakte programmablad werd
uitgeroepen. In april 1977 zakte de oplage tot even boven de
400.000 en dat betekende verlies. G.L. Groen was De Blauw
opgevolgd en was bezig conform de afspraak van 1974 een goed
en leesbaar blad te maken, dat contact had met de achterban.
Toch iets meer dus in de richting van een 'clubblad'. Begin 1977
was die herkenbaarheid er nog niet in voldoende mate, althans
niet naar de zin van het bestuur.26 Een paar maanden later kwam
het zelfs tot een nieuwe confrontatie. Midden in de verkiezings
strijd, na de val van het kabinet-Den Uyl, had De Blauw een
artikel geschreven onder de titel 'Wie is Dries van Agt?’ Geen
artikel dat geurde naar wierook en in feite een collage van uit
spraken van anderen over de lijstaanvoerder van het CDA. De
Blauw had het artikel te laat ingeleverd bij Wüst, de directeur
die tegelijk als hoofdredacteur van Studio optrad. Wüst kon het
artikel niet weigeren omdat de deadline voor de drukkerij nabij
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was cn veranderde na fikse ruzie met De Blauw slechts een paar
■ ik ben eeraDOFp 1È
I HEÊLP MkJN TAS
dingen. Vier weken later verscheen in Studio een strip over een
^GESTCLEN UËLP
tasjesdief, die aan de hand van het signalement sprekend op Van
7 f f n
'
• . I
Agt leek. Piet Steenkamp belde ziedend van woede naar Loer
XÖV/
akker en binnen vier weken waren er 670 opzeggingen. Prompt
een week na de Van Agt-strip kwam Studio met een cover
waarop Wiegel was afgebeeld met een CDA-petje op het hoofd
en een badge van de pvda op de revers. Dwars over het omslag
liep een rode band met de oproep 'Kies KRO, altijd goed’. De
| eekiJKr u wr eens onze tekenaap
PVDA-badge vertoonde een zwarte balk. Die was op bevel van
I KAN PAN EEN R>?TKET VAN PlE &AN - I
(PIET MAKEN, /
-y----------Loerakker aangebracht en bedekte het woord ’Kies’ van ’Kies
pvda'. Loerakker had anderhalf uur lang proberen uit te leggen
dat de oorspronkelijke cover als stemadvies kon worden opge
vat, hetgeen de redactie verklaarde niet te kunnen inzien.2
Driemaal vergaderde het dagelijks bestuur in juni 1977 over
deze kwestie. In meerderheid vroeg men zich af in wat voor
situatie men met Studio terecht was gekomen. Van toevallighe
den kon men waarachtig toch niet meer spreken? Er werd aan
herinnerd dat pas na aandringen een foto van kardinaal Willebrands op het omslag was gekomen in de week van zijn installa
tie tot aartsbisschop van Utrecht. Anderen wezen er verder op
dat Robert Long en Gerard Cox vlak vóór het artikel over Van
Agt er heel wat gunstiger vanaf gekomen waren. Medewerkers
die zulke streken uithaalden, dienden ontslagen te worden, ful
mineerden enkele bestuursleden. Wüst moest zich niet het mes
op de keel laten zetten en zorgen voor alternatieven, of het nu
artikelen betrof dan wel voorplaten of strips. Wüst repliceerde
in zijn eigenaardigejargon dat De Blauws en zijn eigen 'ethische
opvattingen nog niet in hun geheel stroken’, waarop men rea
geerde dat het wel een opvoeding was waarvoor iemand een
lange adem nodig had. Een ander vroeg 'of men bezig was om
iedere week een Studio te maken, welke beantwoordt aan dat
gene wat het bestuur wil, of om 75% van de tijd, welke daar
voor nodig is, te besteden aan het elkaar opvoeden’. Snapte de
redactie het echt niet of deed men mee aan ’de grote mode’ om
Van Agt tussen de benen te schoppen uit angst anders door
Vier episoden uit de Van Agt-strip,
Brugsma, Hofland en Blokker niet geduld te worden in dejourdie tot 670 opzeggingen leidde.
nalistenkroeg van Eijlders of Scheltema? Wüst raakte als verant
woordelijk hoofdredacteur van Studio bij zoveel emotionele en
bittere reacties in de knel. Schmitz trok het op zijn fatsoen, want
cr bestond immers collegiale verantwoordelijkheid. Hij vond
het welletjes nu een van zijn mededirecteuren zo heftig werd
gekritiseerd. De bespreking werd een week verdaagd en van die
pauze maakten de directeuren gebruik om een nota op te stellen.
Daarin werd vastgelegd dat Wüst zich in de toekomst intensie
ver met Studio zou bemoeien en zou streven ’naar een mentaliteitsverbetering bij de redaktie ten aanzien van de KRO-belangen’. Eraan toegevoegd werd de opmerking dat zoiets moeilijk
zou zijn, niet omdat de goede wil onvoldoende aanwezig was
maar omdat ’er niet altijd juist werd getaxeerd en aangevoeld’.
Tenslotte zou de redactie de radio- en televisieprogramma’s van
de kro beter moeten promoten. Eigenlijk kwam het erop neer
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Studio, 21.$. 1977, het gewraakte
omslag.

Mevr. M.A Th. de Wildt-Kramer.

dat de
redactie net als de andere diensten de bedrijfshicrarchie diende te aanvaarden en niet in volstrekte autonomie
een eigen koers mocht gaan.28 Dat kwam Wüst goed uit.
Enkele medewerkers-bestuursleden meenden dat bestuur en di
rectie te ver gingen, te meer omdat het verzoek van de Studio
-redactie om over de haar opgelegde nota te mogen praten,
werd afgewezen. Anderzijds waren er ook bestuursleden die de
directie gebrek aan doortastendheid verweten. De incidenten
van 1977 moeten gezien worden in het licht van de bezorgdheid
over de teruggang van het cda en vooral van de KRO. De KRO
wilde van zijn linkse imago af en werd — als men niet oplette door eigen medewerkers in de wielen gereden. Zou de achter
ban dan niet nog verder afbrokkelen, terwijl juist het streven
was om de herkenbaarheid als katholieke omroep te versterken?
Vanaf 1978 zou Studio beter in de pas lopen.
De periode van 1968 tot 1978 overziende mag men constateren
dat de programmamedewerkers en de Studio-redactie een be
langrijke rol hebben gespeeld in tenminste twee opzichten. In de
eerste plaats wilden ze hun journalistiek werk onafhankelijk
verrichten en hun eigen weg en richting kiezen. Dus niet bij
voorbaat kerkelijke, politieke en maatschappelijke standpunten
bevestigen. Autoriteiten waren aan volgzaamheid gewend, niet
aan kritische ondervraging. De traditie was niet meer heilig,
want de maatschappij scheen hard aan verandering toe, de Kerk
als instituut niet uitgezonderd. De kvp en de katholieke organi
saties hoefden niet categorisch te worden gesteund. Ten tweede
kwamen veel KRO-medewerkers tot de overtuiging dat zij zelf
over de doelstellingen van de KRO dienden mee te beslissen.
Omdat in die kring twijfels leefden of de KRO wel in dezelfde
richting moest doorgaan, kwam het tot spanningen met bestuur
en directie.
De verantwoordelijkheid van de programmamakers was in
1964 erkend maar niet duidelijk begrensd. De voorzitter bood
hun wel ruimte, maar gaf zijn eigen verantwoordelijkheid voor
het programma niet prijs. Dat veroorzaakte conflicten en riep
weerstand op. De programmamedewerkers en de Studio-redactie probeerden te verdedigen dat hun werk hun geestelijk eigen
dom was. Ze konden dat evenwel niet volhouden en moesten
morrend aanvaarden dat ze dienden ’aan te voelen’ wat delicate
onderwerpen waren. Daarover moesten ze met hun meerderen
overleg plegen.2'1 Wat bleef over van de ruimte en eigen verant
woordelijkheid van de ’creatieve’ medewerkers? Die klacht was
niet geheel en al onbegrijpelijk. Als men niet wil zeggen dat de
teugels werden aangehaald, dan moet men tenminste toch er
kennen dat de grenzen duidelijk en scherper in acht werden ge
nomen.
Statutaire aanpassing
Organisatorisch viel er in diejaren niets spectaculairs te beleven,
na het voorgaande tenminste. Te vermelden is de statutenwijzi
ging van 1977, die de experimentele bestuursstructuur van 1973
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vastlegdc en een definitie van 'begunstigers’ gaf, terwijl de func
tie van bisschoppelijk commissaris met vetorecht weer werd af
geschaft. De toestand van de eerste vijftien jaar werd zo weer
hersteld, toen de kro een bisschoppelijk adviseur in zijn bestuur
had. In 1978 volgden voor de tweede keer in de geschiedenis van
de kro verkiezingen. Van de medewerkers deed tachtig procent
daaraan mee en van de begunstigers ruim achttien procent, dat
was tweeëneenhalf maal zoveel als in 1973. Meer dan 350 bestuurskandidaten werden voorgedragen en 120.000 stembiljet
ten werden ingestuurd. De regionale spreiding was verbeterd;
wel bleef Limburg — als vanouds — achter, maar Noord-Brabant
had uitstekend meegedaan. Overigens sneed zo’n verkiezingsopcratie stevig in het budget. Ze kostte ruim vijfhonderdduidend gulden.
De aanwijzing van het dagelijks bestuur vertoonde een nieuwe
bijzonderheid, want voor het eerst werd ruim gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om tegenkandidaten tegen de voorgestclde
kandidaten in te dienen. Interessant is dat Wim Spit buiten het
dagelijks bestuur werd gehouden omdat men vond dat het nkvelement niet zo sterk hoefde te worden. De kandidaat voor het
vice-voorzitterschap G.J.M. Woertman verloor het van me
vrouw M.A.Th. de Wildt-Kramer, omdat gemeend werd dat
de laatste beter de bindende functie kon vervullen die van een
vice-voorzitter werd verwacht.30

Renovatie gebouwen

Een heel andere, slepende kwestie werd in deze tijd eveneens
beslist. Sinds 1957 was het punt van de nieuwbouw regelmatig
op de agenda van de bestuursvergaderingen verschenen. Aan
vankelijk wilde men aan de Emmastraat een kantorencomplex
bouwen, maar het ministerie verleende geen toestemming zo
lang geen overeenstemming met de NOS werd bereikt inzake
studio-poo/nig. Vervolgens wilde men elders bouwen, ook al
omdat aan de Emmastraat te weinig parkeerruimte beschikbaar
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Vcrkiczingsopcratie in juli 1973:
37190stembiljetten worden
uitgevouwen, waarna het tellen
kan beginnen. Dit werk werd
verricht onder leiding van een
kiesraad en onder toezicht van
notaris Lijdsman te Hilversum. De
gekozenen uit de zeven diocesen
traden toe tot het algemene bestuur
van de kro.

In 1965 werd binnen de kro een
documentaticafdeling opgericht,
o.a. om de programmamakers
behulpzaam te zijn bij de research
voor hun programma’s.

' 1
Opening van de studiogebouwen
na de renovatie door minister
Gardeniers, op 20 oktober 1979.

was. De gemeente had het liefst dat alle omroepen zouden ver
trekken, want Hilversum moest een tuinstad worden. Vanaf
1972 ontstond er een eindeloos geharrewar over de verkoop en
bestemming van de villa’s rond het studiogebouw indien de rest
van het bedrijf uit het centrum van Hilversum naar Crailoo of
het Laapersveld zou gaan. Tijdens die besprekingen uitte Van
Doorn kritiek op het beleid van het gemeentebestuur, hetgeen
in slechte aarde viel en nog lang nawerkte. Intussen was de KRO
niet tevreden over de wijze waarop de architecten het program
van eisen verwerkten. Bovendien dreigden de kosten de pan uit
te rijzen. Schmitz poneerde: 'Liever rijk in een barak dan arm in
een paleis.’ In de winter van 1973-1974 zag men af van nieuw
bouw, overigens ten koste van een schikking met de gemeente
Hilversum, en werd opdracht gegeven tot een renovatiepro
gramma. Deze renovatie betekende overigens geen kleinigheid.
Minister Gardeniers opende op 20 oktober 1979 de gereno
veerde studiogebouwen.
Belangrijker dan de statutaire aanpassingen en het opknappen
van de gebouwen was een nieuwe bezinnig en formulering van
het ideologisch uitgangspunt. De bedrijfsstructuur was aange
past, de democratisering was geregeld, de programmamakers
wisten om en nabij hun plaats, maar nu was het bepalen van de
identiteit aan de orde. Dat de kro geen actiegroep zou worden
die maatschappij-kritisch te werk ging, leek steeds zekerder te
zijn. De katholieke identiteit bleef gehandhaafd. Het waren de
Programma-Adviesraad en — vooral — Wüst die tot tevredenheid
van het bestuur een nieuwe visie ontwikkelden.

Katholieke identiteit

Mevr. A. Nottcn-Rocffcn

Dat was een proces dat zich afspeelde in de schaduw van de
perikelen rond de bestuursstructuur en topstructuur en deconfessionaliseringstendenties. Tussen januari 1973 en juni 1974
had de par in nauwe samenwerking met de bedrijfsleiding een
aantal nota’s opgesteld, die uiteindelijk zijn verschenen in Visies
op konminnikatie. Daarin werd gefilosofeerd over de katholieke
signatuur van de kro. Het raakte snel bekend dat de par vrién
delijker over de kvp dacht dan het bedrijf deed. Het bestuur had
daarvoor waardering, al mopperden mevrouw Nottcn-Roeffen, Langebent en Wijsen dat het niet nodig was om de concept
nota’s naar het episcopaat te sturen en dat er veel getheoretiseer
bij was waarmee de programmamakers niet uit de voeten kon
den. Thurlings daarentegen was tevreden omdat nu eens niet
werd geredeneerd vanuit het ’kritisch-maatschappelijk stand
punt’ maar uit de optiek van de 'mensen van het midden’. Toen
steeds duidelijker ging worden dat de par het niet over tegen
stellingen en conflicten zou hebben, maar positieve mogelijkhe
den en kansen naar voren schoof — waarop van de kant van de
bisschoppen instemmende reacties kwamen —, besloot Loerak
ker de nota’s uit te geven ter gelegenheid van het KRO-jubileum
in 1975. Daarmee waren de medewerkers-bestuursleden Wijsen
en Hulshof het niet eens, want zij vonden dat eerst de mensen
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van het bedrijf (en de achterban) de nota’s moesten bestuderen.
Ook De Blauw wees er in de ondernemingsraad op dat een dis
cussiestuk nu zonder meer uitgangspunt was geworden. Voor
lopige beleidsvisie, zei Wüst. Ja? Voorzitter Hendriks beval op 8
september 1978 in zijn toespraakje tot de nieuwe bestuursleden
Visies op kommuiiikatie in elk geval aan als de grondwet van de
kro.31 Visies op kormminikatie werd geschreven door een zeven
tal auteurs. Drs. H. Hoekstra, een communicatiedeskundige
van de Katholieke Theologische Hogeschool van Amsterdam,
zette uiteen dat de kro wilde weerspiegelen en verhelderen en
zich richtte op de mens, maatschappij en Kerk. Dr. L.J.M. ter
Steeg, toen studiesecretaris van de Katholieke Vereniging voor
Geestelijke Volksgezondheid, had het over de veranderingen in
de Kerk en over het verlies van de oude zekerheden. Hij pro
beerde de polarisatie tegen te gaan en zocht zijn positie in de
pluriformiteit. Drs. R.F.M. Lubbers, als een van de vooraanstaandejongere katholieke werkgevers in de par gekomen maar
op het moment van publikatie van Visies op kominunikatie minis
ter van economische zaken, had een paragraaf geschreven over
kro en maatschappij. Daarin waarschuwde hij ervoor niet alle
kwaad te verklaren uit de maatschappelijke situatie. Hij wees er
bovendien op dat de maatschappij wel te veranderen maar niet
opnieuw te beginnen was. Lubbers gaf een realistische Bestaiidaufnahnie en projecteerde die duidelijk tegen de voorgaande jaren, overvol van maatschappij-kritische belangstelling. Lub
bers wilde de bitsheid wegnemen en open en zo zuiver mogelijk
reageren op wat er aan de hand was. In het voorbijgaan herin
nerde hij eraan dat de katholieken nooit hadden geschuwd
maatschappelijke problemen aan te pakken. De politicoloog
van de Vrije Universiteit, dr. J. van Putten, had het hoofdstuk
kro en politiek voor zijn rekening genomen. Zijn betoog rustte
zwaar op Schillebeeckx’ ontkoppeling van politieke en reli
gieuze consensus. Verscheidenheid in politieke visies was ac
ceptabel en een politiek die rekening hield met het evangelie zou
gericht zijn op solidariteit met alle mensen, maar met een speci
ale voorkeur voor de armen en ontrechten. In de Nederlandse
context hoefde de kvp geen voorkeursbehandeling te krijgen
maar —en dat was eigenlijk een interessante correctie — ’een zich
katholiek noemende politieke omroep moet wel heel goede re
denen hebben om een zich katholiek noemende politieke partij
in het openbaar te kritiseren’. De directeur van de Nederlandse
Stichting voor Kunstzinnige Vorming te Amersfoort, P. Beu
gels, probeerde de culturele taak van de kro aan te geven.
Visies op koimnunikatie is tot op heden aangeduid als een baken,
maar werd gebruikt als een instrument. Een instrument om de
programmamakers in het gelid te krijgen en de achterban gerust
te stellen. En, wel degelijk, om nieuwe inspiratie te brengen.
Een scherp analyserend vertoog is het niet, evenmin een blauw
druk voor de naaste toekomst. In godsdienstig en kerkelijk,
maar ook in maatschappelijk opzicht werd polarisatie afgewe
zen en pluriformiteit beklemtoond. In politiek opzicht kwam de
kvp, later het cda, dichterbij dan omstreeks 1970 het geval was.
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Drs. R.F.M. Lubbers, een van de
auteurs van Visies op konimunikatie
(1978).

Culturele activiteit bleef wel een taak maar passieve recreatie en
amusement kregen op de televisie een centrale plaats. De kro
was een omroep die mikte op het midden, zijn katholieke af
komst niet verloochende maar toch een meer algemene evange
lische verwijzing hanteerde en van zijn radicaal imago pro
beerde af te komen zonder zijn solidariteit met de zwakkeren te
verdoezelen.
Tu/eede herkenbaarheid

Jan ter Laak, verbonden aan de
omrocpparochie ’t Zand 33 tot
september 1983.

Zes van de medewerkers van de
kro die in dejaren zeventig het
gezicht van de kro bepaalden: Aad
van den Heuvel, Hans van
Willigenburg, Maartjcvan
Weegcn, Theo Stokkink, Bob
Bouma en Ad Langebent.

Visies op konimunikatie mag dan onscherper zijn dan Wüsts essay
van begin 1969 - kro, de toekomst als uitdaging—, het was niet het
laatste woord. Binnen het bedrijf en in het bestuur ging de dis
cussie verder. In de loop van 1976 kwam het begrip 'tweede
herkenbaarheid' naar voren. Dat had twee oorzaken. Eerstens
de invoering van de radiozenders Hilversum 111 en Hilversum
iv, waardoor elke omroep zijn programma’s over verschillende
zenders moest uitzenden. Verbrokkeling was het gevolg. De
luisteraar moest uit de programma’s de kro kunnen herkennen.
Er werd naar een ’bindingsindex’ gezocht: in hoeverre gingen
de mensen doelbewust naar de kro luisteren? Zochten de men
sen de KRO-programma’s en volgden ze de omroep over de ver
schillende zenders? En voorts de hooggeprezen pluriformiteit:
een mooi ideaal, maar hoe werkte dat? Fout leek het in elk geval
alsjan ter Laak — geen medewerker in vaste dienst maar voor het
publiek wel 'iemand van de kro’ — na een eucharistieviering de
Rooie Vrouwen ter sprake bracht. In strijd met die tweede her
kenbaarheid heette het dat Anne van Egmond het onweerspro
ken liet als iemand zei dat katholieke vrouwenorganisaties niet
emancipatorisch waren opgetreden en dat het huwelijk geen le
venscontract maar een maatschap is en dat de vrouw in het hu
welijk haar identiteit prijs geeft om zo op haar onderdrukker te
lijken.32 In het kader van die tweede herkenbaarheid was een
tv-programma als Heel de Mens een goed voorbeeld: iemand
die in een dramatische situatie verkeerde vertelde voor de ca
mera over zijn leven en zijn opvattingen. Eveneens positief was
de mening over het radioprogramma De Wonderlijke Letter m,
dat in de plaats van Moeders Wil is Wet was gekomen. Dat
nieuwe programma richtte zich nadrukkelijk tot de jongere
vrouw. In later tijd zouden ook de tv-programma’s Wat heet
Beter, de Ver van m’n Bed Show en de Alles is Anders Show
onder die noemer worden gerekend.
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Han van der Meer ontvangt in zijn
Ver van m’n Bed Show Ronald
Snijders met zijn muziekgroep
(23.10.1984).
In een tweetal notities voor het bestuur werd eveneens uitge
sproken dat de kro meer ’warmte en optimisme’ wilde uitstra
len en daardoor een positieve beeldvorming en levenshouding
wilde bevorderen. Invalshoeken waardoor de kro zich van an
dere omroepen probeerde te onderscheiden werden aangeduid
met trefwoorden als verwondering, respect en waardering, ge
loof in mensen, hoop en verwachting, verdraagzaamheid,
strijdbaarheid zodra menselijke waarden in het geding waren.33
Met zo’n oriëntatie mikte men niet op de zeer conservatieve en
evenmin op de zeer progressieve katholieken, omdat de kro in
die kringen toch geen goed kon doen. Wèl op de katholieken die
nog naar de kerk gingen en op de katholieken 'van huis uit’, bij
wie de behoefte aan een zekere religiositeit niet was weggesle
ten. Ruw wakker schudden was er niet meer bij, zoals tien jaar
tevoren; ’de mensen heel te houden en heel te maken’ was het
ideaal.
Natuurlijk rees de vraag hoe herkenbaar de herkenbaarheid dan
wel was en of het de bedoeling was om polarisatie tegen te gaan
door de kool en de geit te sparen. Drs. H. Mourits, actief bezig
met de tweede herkenbaarheid, bestreed dat door te wijzen op
voorgenomen strijdbaarheid wanneer menselijke waarden in
het geding waren. Vooral in radiokringen bleeflange tijd scepsis
bestaan. Toch zou aan het eind van dejaren zeventig deze oriën
tatie aanvaard worden en — als we ons niet vergissen — tot de dag
van vandaag dominant blijven. Wat niet wegneemt dat van tijd
tot tijd, niet zonder reden, gevraagd werd hoe sommige series
vol oppervlakkigheden en geweld door de kro uitgezonden
konden worden. Vanzelfsprekend was zoiets niet te vermijden
wanneer men televisie en radio uitdrukkelijk amusement wilde
laten brengen en wanneer de status van A-omroep de voorrang
had boven een geëngageerde of kerkelijke omroep. Toch pro
beerde de kro aan shows en zelfs in popmuziek-programma’s
eigen accenten te geven. Maar zijn ware gezicht wilde de kro
vooral tonen door zijn informatieve programma’s.
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Tussen klerikale elite en achterban

Dc theoloog prof. dr. E.
Schillebccckx

Omstreeks 1970 was de kro in zijn informatieve programma’s
nog tamelijk 'boodschapperig’. Dat leidde tot moeilijkheden als
men zich hield aan de doelstelling om te 'weerspiegelen’ en de
pluriformiteit binnen het katholieke volksdeel tot haar recht te
laten komen. Over de bijeenkomsten van de groep van pater
Winand Kotte liet de kro zich in die tijd negatiever uit dan welk
progressief dagblad ook. Het hoofd van de afdeling godsdien
stige uitzendingen, pater Mulders, wist dat de katholieken
rechts van het midden zich bij de kro steeds minder thuis voel
den. Hij dacht zelfs dat ze hun vertrouwen in dc omroep hadden
verloren. De programmamakers zouden te veel 'gerationali
seerd’ hebben en te weinig hebben gelet op 'emotionaliteit’.
Daarmee was ongetwijfeld bedoeld dc bovenstem van de pro
gressieve en maatschappij-kritische priesters en het zich in de
kou voelen staan van de traditionele kerkgangers. Mulders be
greep wel dat dc katholieke achterban van de kro voor het
grootste deel een andere geloofsbeleving en kerkvisie had dan
welke in de programma’s vorm kregen.
Deken Schlütken veronderstelde in het najaar van 1971 dat gelo
ven en naar de kerk gaan vroeger identiek waren. Hij dacht dat
de katholieken eraan gewend waren het geloof van het instituut
Kerk aangeboden te krijgen. Daardoor leek het christendom op
een leer. Kortsluiting ontstond wanneer luisteraars en kijkers
meenden dat het geloof in het spel was zodra gediscussieerd
werd over de gezagsverhouding tussen Rome en Utrecht of
over kwesties als rijkdom van de Kerk, het celibaat of een be
paalde liturgische vorm. Aan de andere kant vroegen bestuurs
leden zich af hoe vaak dan wel in de programma’s sprake was
van geloof en gelovige houding? Irriteerde de kro niet node
loos, ook wanneer ze slechts kritisch wilde zijn? W. Perquin, die
van irriterende effecten overtuigd was, haalde het voorbeeld aan
van een pastor voor de KRO-microfoon die het had gehad over de
bisschoppensynode in Rome, waar hij een dikke Duitse bisschop beschreef in een grote Mercedes met gordijntjes: zat de
pastor niet zelf in de problemen en projecteerde hij die in zijn
onopgeloste frustraties? Men kon kritisch willen zijn en het
’ware’ en het 'andere’ gezicht van de Kerk zoeken, maar derge
lijke geëngageerdheid stootte af als het bleef bij kritische behan
deling van het instituut en zijn wetten en regelingen, terwijl elk
blijk van gelovigheid ontbrak.34
Het bestuur probeerde tussen links en rechts het katholieke
midden te vinden, waar men de achterban van de KRO ver
moedde. Tegelijkertijd was een aantal programmamakers bezig
met de 'lieden die totaal in de klem zitten’: meer met hen dan
met de kerkelijk gelovigen. Zo probeerde de Zondagmorgenwerkgroep tussen 1972 en 1975 'het maatschappelijk-vitale deel
van de bevolking te boeien’. Niet in de eerste plaats de gelovigen
dus. Het was een programma van een groep medewerkers die
vrijwillig bij elkaar kwam en een nieuwe opzet van de KRO-uitzendingen op de zondagmorgen bedacht. In die groep zaten
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Ton Smits, die aanvankelijk de leiding had, pater Mulders, H.
Joosten, J Renten, M. van den Bosch, Paul Staudemayer, Frans
van Rossum, Wil van Neerven, Mia Smelt, F. Franssen en ande
ren. Uit de verslagen van hun bijeenkomsten33 straalt een sim
pele, sympathieke sfeer. Hun eerste uitzending was begin maart
1972 vanuit Drachten en kreeg als titel Verten die Niemand
weet. De werkloosheid in de omgeving van Drachten was het
centrale thema dat in de gesprekken met kerkgangers en mensen
die in de hoek zaten waar de klappen vallen, aan de orde kwam.
Zo kregen gastarbeiders, verkeersslachtoffers, ongehuwde
moeders en asfaltjeugd het woord. Eén centraal thema beheerste
de zondagmorgen van 8 tot 12 uur. Dat thema ging uit van het
verkondigingsmotief in de eucharistieviering. Het eerste uur
van de morgen kenmerkte zich door een luchtig karakter, het
tweede was informatief bedoeld, in het derde volgde de eucha
ristieviering die 'een stuk bezinning en wellicht gelovige stellingname’ bracht, en het laatste uur had een 'reagerend karak
ter’. De werkgroep bedoelde het goed, maar de meeste luiste
raars die hadden afgestemd op de kro moesten niet zo veel heb
ben van 'al dat geklets over mensen en hun werk’ en vonden
Bert Garthof op de andere zender veel gezelliger.
Al ontbrak het in het bestuur niet aan waardering voor het werk
van de Zondermorgen-werkgroep, er klonk daar ook de waar
schuwing voor eenzijdige aandacht voor lotsverbetering van ar
men, ontrechten en verdrukten. Thurlings wees erop dat het
steeds de loonarbeiders waren die zo ontrecht en verdrukt wer
den, en nooit boeren en middenstanders. En waren er geen an
dere problemen, zoals het verlies van geborgenheid dat moge
lijk in verband stond met het toenemend aantal zelfmoorden?
Eén formule bestond er niet. Evenmin mocht men suggereren
dat het evangelie pasklare oplossingen aanbood voor politieke
en maatschappelijke vraagstukken. Ook Schillebeeckx her
haalde steeds dat men elke situatie, telkens opnieuw, moest
toetsen aan het evangelie. Andere bestuursleden zoals mevrouw
Rüding, vicaris mgr. C.G.F. Braun enJ.C. van der Meer spra
ken zich eveneens in deze richting uit, overigens met de aante
kening dat het zeer ongewenst was in een situatie van perma
nente discussie en onzekerheid te geraken.36

7 Zand 33
Intussen had zich een ander interessant initiatief bij de kro ont
wikkeld. Al in 1967 kwam het denkbeeld op een pastoralefollow-up te organiseren, omdat de kro het niet wilde laten bij me
ningen, gedebiteerd in godsdienstige uitzendingen. Hoe dat
precies moest gaan was aanvankelijk niet duidelijk. Schlütken
voelde niet veel voor een 'pastoraat' en koos liever voor een
’service-instituut met pastorale optie’, en dan los van de kro.
Penningmeester Loerakker vroeg zich af of een antwoord-man
bedoeld was. Met opzet werd niet gesproken van 'zielzorg’
maar van 'zorg voor mensen in hun religieuze dimensie’. Kardi-
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Heinzjoostcn, archivaris van de
kro, deed ook bij de afdeling
schoolradio belangrijk werk.

Eerste team van ’t Zand 3 3.
V.l.n.r.: pastoraal medewerkster
Maria ter Steeg, pastorjan ter Laak
en pastor Jack de Valk.

'tzand 33

Kees Boomkens

naai Alfrink vond het geen slecht idee zo’n experiment te orga
niseren. ’ In eerste instantie kwam het niet zover en eigenlijk
liep de zaak vast Vijfjaar later kwam er iets anders uit: een
omroeppastoraat en een tv-parochie. Na slepende besprekingen
met allerlei instanties werd een omroepparochie opgericht. Al
lerlei problemen van kerkrechtelijke aard moesten worden
overwonnen en samenwerking met de Nationale Raad voor Li
turgie leek nodig. Tenslotte moest een pastor gevonden worden
die het risico aandurfde om naar een tv-parochie over te stap
pen. Waar de omroepparochie gevestigd zou worden, was
evenmin snel bepaald. Eerst had men de Sint Martinuskerk in
Utrecht op het oog, later de parochiekerk van Bunnik en ver
volgens Amersfoort. Pas in de winter van 1974-1975 konden
spijkers met koppen geslagen worden. Met instemming van de
bisschoppenconferentie werd ’t Zand 33 opgericht.
De pastores Jan ter Laak en Jack de Valk en Maria ter Steeg als
toegevoegd pastoraal medewerkster startten met een zondagse
tv-dienst en met een specifiek-pastoraal programma op zater
dagavond, met ’telefoonopvang’ en op de radio met Postbus
9000. Met de ja ren werden deze uitzendingen kerkelijker, meer
herkenbaar voor de meerderheid van de Nederlandse katholie
ken. Al was de uitzendtijd op zondag aanvankelijk ongunstig,
toch keken 500.000 a 600.000 mensen naar het programma. Tel
kens reageerden gemiddeld 50 personen schriftelijk en kwamen
150 telefoontjes binnen. Driemaal zoveel vrouwen als mannen,
de meesten waren boven de vijftig of beneden de dertig jaar.
Velen van hen waren niet in staat naar de kerk te gaan en onge
veer zestig procent vond in de uitzending een aanleiding om zijn
of haar persoonlijke problemen met een pastor te bespreken.38
De omroepparochie ontwikkelde zich geleidelijk en kreeg zijn
kolom in Studio. Natuurlijk werd ’t Zand in de gaten gehouden,
vooral door rechtse katholieken. Toen Maria ter Steeg eens abu
sievelijk was aangekondigd als pastor in plaats van pastoraal
medewerker klom deken Joostcn dadelijk in de pen en zond hij
kardinaal Alfrink een afschrift van zijn brief waarin hij om op
heldering verzocht omtrent dit voorval.30

Weerspiegelen en uitdrukken

Vóór 1975 weerspiegelden de KRO-programma’s de discussies
binnen katholiek Nederland, voornamelijk van het midden tot
en met links van het midden. Strubbelingen ontbraken niet, bij
voorbeeld over Kenmerk, een produktie van kro-rkk-ikon.
Met name ikon was een partner waarmee de samenwerking bij
vlagen moeilijk viel vanwege de daar gepraktizeerde besluitvor
ming.40 Er waren zonder meer prachtige programma’s. Hoge
waardering genoten die welke Guus van Hemert deels in sa
menwerking met Kees Boomkens maakte in 1971 en 1972. Met
name Lieve Hemel vond men erg zuiver gestemd en goed ge
presenteerd. De bedoeling van de makers was op nieuwe vor
men te wijzen en ook de niet-kerkelijke kijkers te interesseren.
Ouders veilen een Kind achtte het bestuur eveneens een zeer
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goede uitzending. De moeilijkheid van de programma’s van
Van Hemert was dat ze zó arbeidsintensief waren dat hij niet
meer dan vier of vijf produkties perjaar kon halen. Maar hij trok
wel dubbel zoveel kijkers als een normale epilooguitzending.4
Regelmatig vroeg het bestuur opheldering over 'progressieve’
programma’s en eveneens over de plaats en medewerking van
gehuwde priesters of over het pousseren van Septuagint-priesters. In 1972 en 1973 was de katholiciteit van de medewerkers
weer aan de orde, alsmede het beleid over de aanstelling van
gehuwde priesters. Als iemand bij Studio benoemd werd, werd
er niet over gesproken of de betrokkene katholiek was. Er werd
geredeneerd dat het ging om de verbondenheid met het publiek
en met de andere medewerkers, en natuurlijk om de betrokken
heid bij het werk. Eigenlijk was dat in strijd met het beleid dat
voor al het opiniërend werk gewenst werd, namelijk dat de be
treffende medewerker katholiek diende te zijn. Had het kropersoneel in zijn vergadering in Utrecht (1970) niet zelf gekozen
voor een katholieke omroep, bracht Van der Made vlak voor
zijn pensionering in herinnering? Schoonhoven had tijdens een
stafvergadering weinig behoefte aan een discussie: een mede
werker bij de kro moest zich wel voelen bij de omroep; dat hij
zich katholiek noemde zei niet alles. 13rans en Wüst meenden dat
van niet-katholieken onmogelijk evenveel engagement ver
wacht mocht worden als van katholieken bij het realiseren van
de statutaire doelstellingen. Van Doorn, in die maanden vlak
voor zijn aftreden als voorzitter in een weinig gemakkelijke po
sitie, vond dat het gegeven dat de kro een katholieke omroep
wilde zijn, nog niet hoefde te betekenen dat men nooit een nietkatholiek zou kunnen aantrekken.42
Na deze stafvergadering ging Wüst aan het werk om het beleid
te verduidelijken in de vorm van een nota voor het dagelijks
bestuur. Daarin schetste hij de ontwikkeling zoals hij die had
leren zien: een volkskerk van weleer was een gemeenschap van
bewust kiezende gelovigen aan het worden. Omdat hij ook bin
nen de katholieke kring een groeiend begrip waarnam voor uit
treding uit het priesterambt, ook voor gehuwde priesters,
meende hij dat geen principiële bezwaren overbleven tegen aan
stelling van gehuwde priesters. Ook het episcopaat stelde zich
immers op het standpunt dat gehuwde priesters voor pastoraal
werk behouden konden worden. De kro moest deze mensen
niet in de kou laten staan, maar hen van de andere kant geen
onderwerpen laten behandelen als de koppeling van het ambt en
het verplichte celibaat. Waar Wüst wel op wees waren de nega
tieve reacties die zo’n beleid toch kon oproepen bij een deel van
de begunstigers. De (nieuwe) voorzitter Loerakker was het
daarmee eens, maar bestuurslid Wijsen bijvoorbeeld niet. De
laatste meende dat men gehuwde priesters niet apart moest be
handelen en hij probeerde zijn mening te verduidelijken met de
meer drastische dan fijnzinnige vergelijking dat een gehuwde
priester best een programma kon maken over het celibaat, want
iemand die aan de drank was geweest en daarvan volledig gene
zen, zou - na enkele jaren - wellicht het beste geschikt zijn om
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Directeur algemene beleidsvoor
bereidingen L. Wüst.

hierover een programma te vervaardigen.43 De weegschaal
sloeg door naar het gevoelen dat het rationeel geen probleem
was maar emotioneel niet goed zou vallen.
K/io en episcopaal

Kardinaal Alfrink geïnterviewd op
Schiphol, na zijn bezoek aan de
paus in juli 1970.

Op het eerste gezicht lijkt in dejaren zeventig de relatie tot het
episcopaat ongewijzigd en zonder conflicten te zijn geweest.
Evenals in dejaren zeventig vond kardinaal Alfrink het kenne
lijk verstandig om de kro de ruimte te geven. Wel liet hij weten
dat hij toesturing van een tekst op prijs stelde, wanneer over een
bepaald programma een klacht bij hem was binnengekomen.
Hij probeerde er tussendoor op te wijzen dat de progressieven
dienden op te passen de grote meerderheid van de Nederlandse
katholieken niet (verder) in verwarring te brengen. Zo’n hou
ding is te begrijpen.
Echo en Brandpunt hadden vanzelfsprekend niet alleen en bij
uitsluiting aandacht gehad voor Septuagint of voor de kwestie
of er al dan niet gehuwde priesters moesten komen. Mettertijd
kon men aan de Emmastraat horen dat men ervoor moest op
passen geen klerikaal stokpaardje te berijden. Alleen maar de
crisisverschijnselen in de Nederlandse kerkprovincie signale
ren, was waarachtig niet de bedoeling. Toen de grote dagen van
kardinaal Alfrink kennelijk voorbij waren, hetgeen de bis
schopsbenoemingen van mgr. A. Simonis en mgr. J.M. Gijsen
bewezen, lag het voor de hand dat de kro niet slechts het wie
rookvat hanteerde. De kro maakte er geen geheim van dat in die
tijd van inspraak en medeverantwoordelijkheid adviezen van de
plaatselijke Kerk schrijnend en opzichtig werden genegeerd
door de instanties in Rome. Biet protest werd voor camera en
microfoon geregistreerd, maar de nieuwe bisschop van Rotter
dam kreeg evengoed gelegenheid zijn visie aan het publiek ken
baar te maken. Dezelfde mgr. Simonis kwam eind 1972 in con
flict met Langebent toen die weinig voelde voor een vooraflet
terlijk op papier te zetten televisie-interview.4
Begin 1973 trof het episcopaat een regeling dat de bisschoppen
Bluyssen en Zwartkruis voor televisic-uitzendingen beschik
baar waren en dat alle anderen, op de bisschop van Breda na,
bereid waren voor de radio te komen. De serie Agenda van een
Bisschop viel niet zo goed als Schoonhoven had verwacht. Over
het Omroeppastoraat kon de kro uitstekend terecht bij de bis
schoppen. In 1975 en 1978 hadden een paar goede besprekingen
tussen kro en episcopaat plaats. De eerste, in 1975, geschiedde
op initiatief van de bisschoppen. Het was een prettig gesprek
vond de kro, waarbij het opviel dat mgr. Simonis veel en posi
tieve vragen stelde en mgr. Gijsen zweeg. Kardinaal Alfrink
raadde aan de PAR-nota’s die ten grondslag lagen aan Visies op
kommunikatie te publiceren; de kro zou er volgens hem veel
goodwill door winnen. Mgr. Simonis vroeg of het mogelijk
was een apart ’ziekenuurtje’ te brengen. In 1978 vroeg het epis
copaat om een rubriek met katholiek nieuws. Bij die gelegen
heid gaf kardinaal Alfrink aan de KRO-delegatie te kennen dat hij
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veel begrip voor de problemen van de kro had en de omroep de
ruimte gaf zijn werk te doen. Het bestuur van de Nederlandse
Kerkprovincie heeft aldus het beleid van bestuur en directie on
dersteund cn daarmee bijgedragen tot de stabilisatie die tegen
het eind van de jaren zeventig tot stand kwam.
Programmabeleid

Een maatschappelijk accent behielden de programma’s wel. De
spanning werd geformuleerd in de vraag wat de voorrang
moest hebben: Sissie of Heel de Mens? Te veel informatie zou de
luisteraars en kijkers naar Veronica jagen. Idcntiteitsprogramma’s verkleinden de markt. Ook na de stabilisatie bleef dat voor
de medewerkers een reële moeilijkheid, al overdreef Langebent
toen hij zei dat de programmamakers niet wisten waar ze aan toe
waren. Toch bleefhet waar dat het niet gemakkelijk was tegelijk
de a en de k op te poetsen. Bovendien mag men het werkgele
genheidsaspect niet vergeten. Er waren begrotingstekorten en
die hadden tot gevolg dat de kro steeds minder eigen produkties
kon maken. Thurlings hield Langebent voor: 'Wellicht hebben
wij een te elitaire houding aangenomen cn te negatief gesproken
over avro en tros. Mikken op de massa is een konsekwentie
van het feit, dat men een omroepbedrijf is, maar dan moet men
het feit accepteren dat er weinig veranderingsinvloed uitgaat
van het massamedium.’ Realist zijn dus, en rekening houden
met wat het publiek wil.
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Miss Piggy cn Kcrmic, niet enige
onderbrekingen sinds 1977
wekelijks op het scherm in de
Muppct-show.

Links: De kro legde veel eer in met
de uitzending van Bridcshcad
Rcvisited, naar de roman van
Evelyn Waugh.
Rechts: Lou Grant, in de
televisieserie over het Amerikaanse
dagblad Los Angeles Tribune.
1-2-3-Show met spelleider Rudi
Carrell: show en liefdadigheid in
één program ma - succesformule
voor hoge kijkcijfers.

De programma’s volgden in aard en karakter het bestuursbeleid
steeds beter naarmate de jaren zeventig vorderden. In het begin
van de jaren zeventig waren veel programmamedewerkers met
hun eigen maatschappij-kritische inzichten bezig, maar aan het
einde ervan lette de kro veel sterker op zijn achterban. In het
begin was het nog de tijd van de vormingscursussen, summerschools en op sensitivity-training lijkende bijeenkomsten voor het
personeel. In die jaren klaagde het bestuur dat de programma
medewerkers nog te veel droomden van Kabouterstad en Oranjevrijstaat en dat alles wat jonge mensen deden alleen daardoor
al goed werd gevonden. Overigens wist de kro niet goed raad
met het harde feit dat zo weinig jongeren naar de kro keken en
luisterden. De par heeft zich daar langdurig mee beziggehou
den. De ene keer rees het vermoeden dat de jongeren slechts
naar controversiële programma’s zouden kijken, een andere
keer wilde men zangwedstrijden en kwissen uit jongerenpro
gramma’s weren omdat het moderne onderwijs prestatiedrang
funest achtte.46
Vanaf 1975 kwamen de complimenten over de 'positieve’ pro
gramma’s, over de ’warmte’ die te bespeuren viel. Het hoogte
punt, in die context althans, was het Dagboek van een Herders
hond in 1978. De kijkcijfers en de waardering waren goed en het
bestuur oordeelde bijzonder gunstig over deze produktie, die
bepaald niet vrij was van chargering en patronisering. In allerlei
series probeerde de kro het publiek ontspanning èn kwaliteit te
bieden. Soms had men minder succes, omdat op het andere net
Peyton Place aan de gang was of Willem Duys: op die manier
voldeed een goede Engelse produktie over de vrouwen van
Hendrik vin niet aan de verwachtingen. Ofschoon het de moeite
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waard is feitelijk aan te geven hoe dat gebeurde, moet hier vol
staan worden met de constatering dat de kro grotere waarde
ring heeft gekregen bij zijn stabiele achterban. Daarbij werd de
kro een omroep van het midden, met een katholieke signa
tuur47 en met goede en onderhoudende ontspanning en met eer
lijke informatie over de medemens dichtbij en ver weg.
Aan de Emmastraat te Hilversum wordt met recht geconsta
teerd dat de kro in de ja ren tachtig aanzienlijk meer waardering
oogst dan enkele jaren tevoren. De vrees dat men onder de
400.000 leden zou zakken, is verdwenen. Het aantal begunsti
gers groeit weer: eind 1975 550.000, in 1976 585.000, in 1977
598.000 en in 1978 600.000. Dat aantal is heel langzaam blijven
stijgen, tot 617.000 per 1 januari 1985, en dat is het peil van 1964.
Daarmee is het voortbestaan verzekerd. Als men vaststek dat de
begunstigers van de kro - en waarachtig niet alleen zij - de pro
gramma’s waarderen, hoeft dat niet noodzakelijkerwijze aan de
tweede herkenbaarheid te liggen, maar het heeft er wel mee te
maken. 'Warmte en optimisme’ liggen goed bij het publiek en
het zoeken naar een houding van geloof, hoop en liefde, waarin
de ouderen zich herkennen en waarvoor de jongeren gevoelig
zijn, heeft succes geboekt. Wanneer men opmerkt dat de afstand
tussen de kro in de tijd van Perquin, dus met een apostolisch
ideaal, en de kro van vandaag aanzienlijk is, heeft men gelijk.
Maar men zou de plank misslaan als daaraan de conclusie wordt
verbonden dat de kro nu verder verwijderd staat van de katho
lieke Nederlanders. De kro is sinds het midden van de jaren
zeventig steeds waarachtiger de situatie van katholiek Neder
land gaan weerspiegelen. Hij is daarvoor de beste van de zeer
weinige spiegels.
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Links: Ko van Dijk (Nicolaas
Bonte) enjo de Mcijcrc (kapelaan
Odekerke) in Dagboek van een
Herdershond.

Rechts: De kro brengt in 1983
eigen drama met de serie De Weg.
Schrijver/regisseur Willy van
Heincrt (links) en acteur Sjoerd
Pleysicr.

Ton Vcrlind, eindredacteur van
Brandpunt.

Verantwoording
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Dit bock is onaf in tenminste twee opzichten: de kro is verder
dan waar het verhaal ophoudt en de betekenis van deze omroep
is meer waard dan een bock van driehonderd bladzijden.
Inderdaad, de kro is weer verder dan de situatie van omstreeks
1975, toen na een proces van veranderingen de omroep in
nieuwe balans kwam. Van buitenaf gezien is er geen bijzondere
onrust in bestuur en bedrijf; wel zorgelijk voor de kro is de
toekomst van het bestel. De achterban vindt zich kennelijk in
het beleid en waardeert de programma’s. Als er etiketten wor
den geplakt, leest men daarop trefwoorden als om roep van het
midden, inspiratie vanuit en aandacht voor de katholieke tradi
tie, een omroep die anno 1985 katholiek wil zijn, een omroep
met programma’s waar 'heel de mens’ wordt gezocht en waai
de vraag ’wat heet beter’ wordt gesteld, een omroep met goede
programma’s in elk opzicht. De KRO-telcvisie op de dinsdag
middagen en dinsdagavonden in het seizoen 1984-1985 be
hoorde tot het beste wat op het scherm in Nederland te zien was.
De KRO-radio is gevarieerd, alert, journalistiek; niet drammerig
maar evenmin onkritisch, niet modisch maar wel van de tijd.
Soms moeilijk vindbaar, maar dat komt door de vreemde rege
lingen als gevolg van de zogenaamde zenderkleuring.
Katholiek, ja zeker. De k van kro staat voor katholiek, niet voor
kerkdijk. Dat was eveneens het geval in de tijd van Perquin en
van Kors. En dat houdt ook in dat hoge prijs wordt gesteld op
goede relaties met het episcopaat en met Rome. Dat bewees wel
de Inspanning die de kro leverde in verband met het bezoek van
de paus aan Nederland in mei 1985. De kro zorgde voor een
voortreffelijke en tevens sympathieke registratie, waarbij elk
ogenblik duidelijk was dat men zijn uiterste best deed.
Wie het programma volgt, niet te vergeten het radiopro
gramma, merkt hoe vaak en hoe uitdrukkelijk de kro katho
lieke overtuiging probeert te spiegelen en te verwoorden. De
laatste tien jaar was dat in niet geringe mate het werk van dr. C.
Braun MSC en pastoor A.C. Raadschelders, die binnen de afde
ling godsdienstige uitzendingen een belangrijke rol hebben ge
speeld. En anderen kansen gaven. Natuurlijk blijft dat stamelen
en tasten. Hoe anders zou het kunnen? En als het niet lukt zoals
men het zelf of anderen wel wensen, is dat niet iets bijzonders.
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Het telcvisicpanel dat het
pausbezoek begeleidde. V.l.n.r.:
Cees Brinkhuizen, Wies StaclMcrkx, prof. dr. R. de Moor,
Marieke Mildcr en pater Rogier
van Rossuin.

* Documentation on Dutch Catholicism
on the eve of the papal visit 11-15 May
1985; blz. 73-80. 'How catholic is the
Catholic Radio Organization? (kro) '
Prcscntcd by Katholiek Nieuwsblad, mei
1985.

Alle geschiedenis toont overduidelijk de betrekkelijkheid van
mensenwerk. Tekorten constateren hoeft nog niet te leiden tot
de conclusie dat men een negatieve bril heeft opgezet.
Ik schrijf dit omdat ik op mijn vingers kan natellen dat er onge
twijfeld lezers zullen zijn die mijn verhaal niet altijd verheffend
of inspirerend vinden. Nee, dat is een pausengeschiedenis even
min. Wie uitgaat van zijn defecte menselijkheid kan ook in on
volmaaktheid oprechtheid bespeuren en christelijke inspiratie in
bemoediging van de medemens constateren. Maar vilciin is de
verzekering aan de internationale pers dat de kro bestaat uit
wolven in schaapskleren ’by choosing cxplicitly for a non-catholic socially acceptable form of catholicism and to present this as
the truc faith’.* Is wie zijn mond houdt beter katholiek dan wie
iets bespreekbaar stelt of naar een nieuwe formulering zoekt?
Zijn mensen met dezelfde praktijken en opvattingen in andere
landen wel ’goed’ katholiek maar in Nederland niet?
Men mag niet verwachten dat de kro de moeilijkheden voor de
wereldkerk of voor een verdeeld episcopaat oplost. De laatste
vier voorzitters van de kro hebben bij herhaling voor dat mis
verstand gewaarschuwd. Op dit ogenblik kan niet eens de vraag
worden beantwoord wat het patroon is geweest van de niet te
loochenen moeilijkheden van de Nederlandse kerkprovincie.
Daarvoor is eerst nodig dat men een goede probleemstelling
inzake de moeilijkheden opstelt. Moet bijvoorbeeld niet de ge
schiedenis van de clerus in Nederland worden onderzocht? De
contacten tussen bisschoppen en hun clergc, de ontwikkelingen
binnen de verschillende ordes en congregaties, de vraag naar de
sfeer en opleiding van de seminaries in dejaren vijftig en zestig,
de preken, catechismuslessen en de gespreksgroepen, de ontklerikalisering van onderwijs en verenigingsleven, de levensloop
en activiteiten van diegenen die het klerikale kader verlieten of
moesten verlaten? Pas dan wordt het gemakkelijker om te zien
waar en hoe het is 'misgegaan ’, in een tijd dat 'open katholieken’
wel ruimte verwierven maar deze ruimte velen onzeker maakte.
Dit bock richt zich niet op de dieper liggende problematiek van
katholieken in Nederland: het is slechts een schets van zestigjaar
kro. Bij die beperking valt dadelijk op wat allemaal niet is be
licht of onderbelicht bleef: de geschiedenis van de omroepwetgeving bijvoorbeeld, hoewel mensen als Wagenaar, Van Doorn
en Wüst zich soms wekenlang daarmee bezighielden. Al werd
wel iets verteld over de programma’s, toch verdient elk onder
deel een systematische studie. Hetzelfde geldt de vraag hoe pro
gramma’s voorbereid en gemaakt worden. Een apart opstel
waard is de analyse van de relatiekring en de culturele bagage
van de programmamakers. Een vergelijkende omroepgcschicdenis met aandacht voor luisteraars en kijkers is het niet gewor
den. Evenmin zijn de banden tussen kro en unda, die schim
mige katholieke radio-internationale, noch de positie van de
kro in de 'gezamenlijkheid ’ voldoende behandeld. Over het
voorzitterschap van Loerakker wordt tamelijk weinig, over dat
van Hendriks en Schmitz wordt niets meer gezegd.
Wat dan wel? Ik heb binnen mijn mogelijkheden en binnen het
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bestek van 3 50 bladzijden geprobeerd aan tc geven hoe de KRO is
ontstaan, hoe het instituut werkte, wat men binnen het bedrijf
besprak, waarmee de omroep te maken kreeg en wat de hoofdlijncn van de programma’s waren. Mijn bedoeling was dat con
creet te beschijven, bijvoorbeeld door een blik in de kamer van
de voorzitters, omdat daar doelstelling en werkelijkheid ter
sprake kwamen. Tijdens het stoeien met titels voor dit boek is
gedacht aan 'Golven en kanalen’. Daarmee waren de radio- en
televisie-uitzendingcn aangeduid, de golven waarop — in rustig
vaarwater en bij slecht weer — de boot van de kro heeft gekoerst,
en tenslotte de kanalen waarlangs het contact met Binnenhof,
Maliebaan, andere om roepen en achterban verliep. Toch is uit
eindelijk gekozen voor de werktitel van het eerste uur: 'Zestig
jaar kro'. Wie zegt dat het verhaal eigenlijk maar vijftig van die
zestig jaar beslaat, heeft bijna helemaal gelijk. Hij gaat hoog
stens voorbij aan het feit van de dag: de betekenis en de kracht
van de kro na zestigjaar, een kracht waarmee het mogelijk moet
zijn verder te gaan — voorlopig in stormweer wat bestel en Kerk
aangaat.
Hoe is gewerkt? Algemene gegevens over radio zijn er in over
vloed. Literatuur moet men voor de beginjaren in grote biblio
theken onder de juiste trefwoorden zoeken. Wie in het British
Museum onder broadcasting begint, wordt verwezen naar wireless, telegraphy and telephony, waar dan over die begintijd —
1921-1925 - ongeveer 220 publikaties staan vermeld, meest
handleidingen vol technische informatie. Over televisie ont
breekt ons evenmin literatuur en voor de naoorlogse periode
bezitten we veel statistische gegevens. De wetenschap van de
massacommunicatie heeft reeds interessante dingen aan het licht
gebracht.
Het valt op dat historici haast geen aandacht schenken aan radio
en televisie. Het is al veel wanneer een handboek wijst op de
betekenis van radio als politiek en cultureel instrument voor
propaganda of als middel voor snelle berichtgeving in een steeds
kleiner wordende wereld. Ook in grotere samenvattingen,
waar uitdrukkelijk de publieke opinie wordt genoemd en met
groot gemak termen worden gebezigd als de psychologie van
een volk, komt radio niet voor. Een enkele maal worden de
snelle technische ontwikkeling en de commercialisering van ra
dio en televisie in de Verenigde Staten aangeduid of wordt de
radio genoemd als factor die bijdroeg tot de afbraak van het
isolement van het platteland.
In parlementaire geschiedenissen is iets te vinden over de eerste
wettelijke regelingen. De dreigende chaos in de ether waar de
zendstations elkaar permanent stoorden leidde vroeger of later
in de ja ren twintig in alle landen tot een vorm van overheidsbe
moeienis. In Nederland hadden de ministers van waterstaat de
radio-omroep in hun portefeuille. Bij kabinetsformaties blijkt
de radiokwestic in de jaren twintig geen echt punt te zijn ge
weest. Wel deed binnen en buiten het parlement de verdeling
van de zendtijd veel stof opwaaien: daarbij was het verband tus
sen omroepbestel en verzuiling overduidelijk.
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Wie voor de kro belangstelling heeft, komt niet veel verder dan
enkele gelegenheidsuitgaven. Geschiedschrijvers over de ka
tholieke emancipatie of herleving vermelden weinig of niets.
Rogier wijdde vele bladzijden aan de katholieke pers maar de
kro noemde hij nauwelijks. En Thurlings heeft het in zijn
'Wankele zuil’ evenmin over de kro in de eerste dertigjaar van
zijn bestaan.
De auteur heeft zich dus eerst georiënteerd in de geschiedenis
van de radio en is daarna in het archief van de kro gaan kijken.
Alleen al 365 meter — voor het overgrote deel directiearchief en
personeelsarchief- is gedeponeerd in het Katholiek Documen
tatie Centrum te Nijmegen. Dan zijn er nog delen in Hilversum
gebleven: de notulen van het stichtingsbestuur en van het dage
lijks bestuur (meer dan 12.000 pagina’s), vele tientallen brochu
res en programmateksten, alle jaargangen van de KRO-gids — la
ter Studio geheten — en sedert 1974 van Mikro-gids, vele plak
boeken met foto’s en recensies. Materiaal te over voor een ge
schiedenis van de kro in vier of vijf delen. Zoiets kon niet tot
stand komen binnen de ter beschikking staande tijd. Een aantal
belangrijke aspecten viel toen af: het is zojuist al aangeduid.
Over bleef het plan voor een historische schets van het instituut
kro, wat daar in de loop van de tijd is omgegaan, hoe de voor
naamste relaties tot het georganiseerd katholieke volksdeel wa
ren en — voor niet meer dan een derde deel van het boek - een
impressie van de programma’s en van het programmabeleid.
Daartoe heeft de auteur de bestuursnotulen systematisch bestu
deerd. Vervolgens raadpleegde hij voor een groot aantal onder
werpen de archiefdossiers, las hij de KRO-brochures en sloeg hij
de KRO-gids op. Ook uit andere archieven (Apologetische Vere
niging Petrus Canisius, Ariëns-archief, KVP-archief, Septua
gint. Ruijs de Beerenbrouck, Van Duinkerken e.a.) werd geput.
Geen toegang kreeg de schrijver tot het archief van het aartsbis
dom Utrecht. Evenwel bleken in het KRO-archiefafschriften van
stukken uit dat archief te zijn; bovendien kon voor de periode
van Perquin gebruik worden gemaakt van welwillend ter be
schikking gestelde kopieën, in het bezit van een enkele onder
zoeker die in het verleden wel toegang heeft gekregen. De lezer
zal het zijn opgevallen dat nauwelijks geput is uit de archieven
van de ministeries van waterstaat, van onderwijs, kunsten en
wetenschappen, en van CRM resp. wvc. De verklaring is samen
gesteld: de auteur beoogde geen geschiedenis van het om
roepbestel te geven en heeft evenmin de relatie van de kro met
de verantwoordelijke minister grondig en systematisch ge
volgd. Diezelfde lezer kan eveneens andere deelarchieven aan
wijzen, ook van oud-medewerkers van de kro, die evenmin
expliciet zijn gebruikt. Gesprekken met programmamakers zijn
niet gevoerd, omdat op onderdelen dan toch een meer gerichte
programmageschiedenis zou volgen, of omdat het gevaar van
eenzijdigheden te groot kon worden: met moet methodisch te
werk gaan en niet met een enkeling spreken om aanvullende
informatie te verkrijgen en andere zegslieden verwaarlozen. Bij
zo’n omvangrijke thematiek en documentatie, die hoort bij een
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medium als de kro, ontkomt men niet aan de harde verplichting
om te kiezen, als men een gedenkboek van 350 bladzijden moet
schrijven.
Toen de auteur gereed was, heeft een klankbordcommissie van
de kro (bestaande uit J.A. Bornewasser, B.M. Brans, H.F.
Bredschneijdcr, ThJ. Loerakker, L.J.L. Radersma, L.B.M.
Wüst en W.G. van Zwieten) tijdens twee bijeenkomsten op 3
april en 3 mei 1985 mondelinge en schriftelijke reacties op het
manuscript verstrekt. Voor het overgrote deel betroffen het
punten van feitelijke aard. De commissie constateerde dat de
nadruk in het bock was komen te liggen op het instituut kro; zij
had daarvoor begrip al werd betreurd dat de programma’s, met
name de radioprogramma’s van dejaren zeventig, onderbelicht
bleven. Van sommige leden van de commissie, en kort daarna
ook wel van een enkel directie- en bestuurslid, kreeg de auteur
de indruk dat eerder de wederwaardigheden van de kro waren
opgevallen dan dat men deze historische schets als een hulde
blijk beschouwde. Naar de mening van de auteur hoeft hierin
geen tegenstelling te schuilen. De schrijver zocht de werkelijk
heid en vond daarin de sporen, véél sporen, van het ideaal. In elk
geval wenst hij zeer duidelijk uiting te geven aan zijn respect
voor de opdrachtgever, die alle vrijheid heeft gegeven en niet
heeft gevraagd om ook maar een bijzin te veranderen. Tenslotte
zijn in mei en juni 1985 —op verzoek van de auteur - afzonder
lijke gesprekken gevoerd met de heren Brans, Van Doorn,
Loerakker, Schmitz, Schoonhoven en Wüst. Slechts tijdens de
ontmoetingen met de heren Van Doorn en Wüst kwam hun
eigen rol ter sprake; die gesprekken hebben niet geleid tot noemenswaardige wijzigingen. Alleen de betekenis van Jan Castelijns voor de kro kreeg voor de schrijver meer reliëf.
Ik ben de leden van de klankbordcommissie en de genoemde
gesprekspartners erkentelijk voor hun kritische aandacht en
voor de vriendschappelijke vorm van contact. Behalve de staf
van het niet genoeg te waarderen Katholiek Documentatie Cen
trum te Nijmegen zijn er een tiental anderen die mij van hun
kennis hebben laten profiteren of mij de weg naar archiefstuk
ken hebben gewezen. Hartelijk dank, hun allen! Niet het minst
de redacteur van uitgeverij Ambo, M. Fontijn, die de grootste
zorg besteedde aan het persklaar maken van de tekst. Met name
noem ik, zonder aarzeling, Herman Pijfers, die mij driejaar ge
leden benaderde toen de vraag naar een geschiedenis van de KRO
aan de orde was. Hij vroeg om een notitie om de zaak op gang te
krijgen. Zijn werk was het om een inderdaad onbevangen notitie-schrijver in de positie van auteur te manoeuvreren.
Aan de opdracht heb ik met plezier gewerkt, daarbij gesteund
door de belangstelling en medewerking van voorzitter, directie,
archivaris en een rij van anderen binnen de KRO. De opdrachtge
ver, in de persoon van de voorzitter mr. B. A. Schmitz, wens ik
een uitstekendjubileum. De kro mag zich sterk voelen door zijn
traditie en moge nieuwe inspiratie voor de toekomst ont
plooien.
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db 21 feb. 1934
db 16 maart 1934.
db 23 feb. en 4 mei 1937, 24 feb. 1938.
db 4 okt. 1938. 23 nov. en 20 dcc. 1939.
db 8 sept.. 16 sept. en 4 okt 1938.
db 16 mei en 1 1 juli 1939.
Perquin aan Clcophas 18 mei 1934, kro nr. 744
J. Goverts, ’Ontspanmngsmuziek in de radio’ in: Caecilia en de Muziek 93(1935-1936) blz. 230-23 1.
stB 8 nov. 1933 en 19 dec. 1935.
db 18 okt. 1938, 18 jan. en 14 maart 1939.
stB 8 nov. 1933, db 6 dcc. 1933. stB 9 feb. 1938.
db 6 juni 1939.
stB 25 okt. 1932.
stB 8 nov. 1933.
db 6 dcc. 1933.
In 1938, 1939 en 1940 contracteerde de kro de Bouwmecstcr-revuc tegen een vergoeding van ƒ 1000,— per
optreden.
db 15 nov. en 29 nov. 1938.
stB 23 dec. 1938.
db 1 1 juli 1939.
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14 feb. 1929. 2 dcc. 1936. 16 sept 1938.
P Luykx, De Actie ’I 'oor God’ 1936-1941. Nijmegen
1978.
db 13 juli 1928.
AA. Enscrinck, De Nederlandsche radio-ivetgeving ge
schiedkundig ontwikkeld, Alphen a.d. Rijn 1933.
db 22 nov. 1933. 4 dec. 1935.
Rapport Speet 16 maart 1932, kro 001.01.
C.C. Grützner. Ordening van de omroep in Europa. Al
phen a.d. Rijn 1936; W. Vogt. Korte beschrijving van
het heden. De voorgeschiedenis, het ontstaan en de ontwik
keling van de Nozema, z.pL. z.j. (1971)
db 15 nov. 1928.
db 4 dec. 1935. 20 okt. 1937, 31 okt. 1938.
W.|. de Gooijer. Beheersing van technologische vernieu
wing. Alphen a.d. Rijn 1976, blz. 69-165; db i i juni
1937, 9 feb. en 15 nov. 1938, stB 23 dcc. 1938, db
18jan. 1939.
db 12 juli 1938. 18 jan. en 12 dcc. 1939.
21 okt. 1933.
db 30 okt. en 14 nov. 1930.
db 22 juni 1933.
db 29 april 1938.
Het db hield zich al vele maanden bezig met de nv
merl LiRADiM voordat de positie van de aartsbisschop
scherper tot uitdrukking kwam, db 28 juli en 8 sept.
1938.
db 6 nov. 1939.
Verhoeven aan Kampschöcr, Van Lamsweerdc en
Van Hcllcnberg Hubar 29 aug. 1938, aau t.a.p.
db 9 nov. 1938.
Correspondentie over deze aangelegenheid aau t.a.p.
db 12 dcc. 1939, 11 jan. 1940.
db
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20.
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22.
23.

DB 30 jan. 1940.
db 30 jan. en 13 maart 1940.
O.a. mgr. Eras, mgr. J.D. Smit, de officiaal van het
aartsbisdom F.A.H. van de Loo, prof. Hoogveld,
prof. Steger, pastoor Wiegerinek, de burgemeester
van Gcldrop, de directeur van de Boerenbond te Veghel c a.
Speet aan Freudenberg 20 mei 1940, kro 203.25, dossier-Bosman (brandkast).
db 29 mei 1940. Voor dit hoofdstuk zal in ruime mate
gebruik worden gemaakt van de studies van Van den
Heuvel. Nationaal o/ verzuild a.w. en van D. Verkijk.
Radio Hilversum 1940-1945, Amsterdam 1974
Deels op basis van deze stukken en op verklaringen
van Taubert geven L. de Jong en D. Verkijk hun on
gunstige beschrijving van de kro; zij baseren zich
echter op aantijgingen die door drie zuiveringscom
missies tenminste als onbewezen werden erkend.
O.a. Speet aan Bosman 23 juli en 6 sept. 1940 In die
laatste brief: 'Laten wij bij mijn eerstvolgend bezoek
aan Hilversum eens met elkaar praten over een invita
tie aan den Duitsen Obcrbcfehlshabcr in de Nederlan
den om onze studio's te bezoeken. Wij kunnen hier
natuurlijk een en ander aan verbinden en het kan geen
kwaad, dat de hogere Duitse autoriteiten op de
hoogte zijn van het werk en streven van de kro. - Zo
dra de heer Freudenberg terug is, moet ik eveneens
nog een invitatie aan zijn adres richten. Wij praten
hierover ook nog wel dezer dagen eens met elkaar.’
kro 203.25.
Speet aan Bosman 22 juli 1940 Dit bevreemdt mij
uitermate, primo omdat zijn functie en titel bij de kro
anders ligt en sccundo omdat de kro nu toch werke
lijk niet het voorbeeld moet gaan geven met het in
voeren van Duitse terminologie.’
db 1 1 okt. 1940.
Verkijk a.w. blz. 261. 136.
A.F. Manmng, 'De Nederlandse katholieken in de
eerste jaren van de Duitse bezetting' in: Jaarboek kdc:
1978.
T. Koopmans, 'Bureaucratisch gedrag in een ministerloos tijdperk (1940-1942)’ in: Acta Politica iv (1969)
blz. 361 v.v.
W.F. de Gaay Fortmans biografische schets van B. de
Gaay Fortman, Figuren uit het Reveil, Kampen 1980,
blz. 20-21; Van den Heuvel a.w. blz. 91 v.v.
Verkijk a.w. blz. 126-130; advies van de commissicDrost aan minister Gielen 26 aug. 1946 (afschrift in
dossier Speet), kro 200.1 1.
Van den Heuvel a.w. blz. 84-86; Verkijk a.w. blz.
77-80; kro 203.25(733).
kro 203.25(733); Verkijk a.w. blz. 176 v.v.
stB 17 dcc. 1940.
D.d. 19 dcc. 1940. samengevat bij Verkijk a.w. blz.
184-186.
db 27 dcc. 1940.
Van den Heuvel a.w. blz. 134-137.
db 5 feb. 1941.
db 12 feb. 1941.
db 17 feb. 1941; Van den Heuvel a.w. blz. 146.
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Van den Heuvel a.w. blz. 178-185.
Begin januari 1941 werd de nationaal-socialistische

3.
4

6.

7.
8.

9.
10.

11.

stempel op de aanstaande staatsomroep ook Dubois
te bar. Hij die ondanks NSB-curatele nog kort had ge
dacht dat hij in volstrekte neutraliteit zijn jarenlang
bekende inzichten kon verwezenlijken, trad terug en
werd vervangen dooreen NSB-cr: ir. W A. Hcrwcijcr.
dij 17 juni 1942.
db 12 feb. 1941.
db 18 dcc. 1941.
Collectie Derkx, in >976 gedeponeerd in het KRO-archief (karton 71 1).
J. Hemels, De emancipatie van een dagblad. Geschiedenis
van de Volkskrant, Baarn 1981, blz. 235-236.
Correspondentie september 1943 Romme heeft be
gin januari 1944 aan Dito ontwerpstatuten gezonden
voor een Katholieke Radio Organisatie, gedacht in
het kader van een publiekrechtclijk lichaam.
Dr. J. Bosmans attendeerde op deze stukken in het
archicf-Romme nr. 328 (ara).
Dito aan bestuur kro 4 juni 1945. kro 200.02(711).
Dito aan bestuur kro 4 juni 1945, mgr. De Jong aan
Kampschöcr 3 juli 1945. kro 200.02(711); Geschied
kundig overzicht .. samengesteld door Speet, nov.
1947, kro 000.08(780).
Op 16 sept. 1944 was door een Londens kb (het tijde
lijk t. en 1. en Radio-besluit’) de bestaande radio wet
geving terzijde geschoven. Van den Heuvel a.w. hst.
vi, L de Jong, Het Koninklijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog deel x-b tweede helft (Den Haag
1982) blz. 1053-1055.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.

24.

25.

26.
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12.
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15.

Speet aan Hubar 15 mei 1945. kro 204.01(727).
Notulen Commissie voor den Radio-omroep i.o
i Sjuni 1945, kro 000.08(780).
Idem 5 juli 1945.
Van den 1 leuvcl a.w. blz. 219-224; conccpt-bricfvan
de Federatie aan Oranje 10 aug.
1945, kro
000.08(780).
db 28 aug. 1945.
Aanwezig waren: Kcspcr, Brocksz, Corver. Van der
Dcure, Van Dijk, Van Hcllcnbcrg Hubar, Kors. Keumng en Lcbon. Verslag van deze vergadering kro
000.07(780); Van den Heuvel a.w. blz. 225 v.v.
Van den Heuvel a.w. blz. 227-230.
Ibidem 233.
Dito aan de leden van het KRO-bestuur, 6 blz. getypte
brief vanuit Tilburg (Nieuwe Bosscheweg 17) 4 juni
1945, kro 200.02(71 1); Ditoe.a. aan Ncdcrl. Beheers
Instituut I2juni 1945, KRO 204.1 3(766).
Kampschöcr aan bestuur kro 15 juni 1945. kro
200.03(712).
R. Salomons pr aan Speet 13 juni 194$ vanuit Maas
tricht; Speet aan Verhoeven 21 juni 1945. kro
200.02(71 *)•
kro 200.03(712).
kro 200.02(71 1).
Kors aan mgr. De Jong 8 feb. 1946, kro 200.03(712),
111 welk dossier ook andere stukken over Kors. Zie
verder over Kors. H.W.A. Joosten in Biografisch
Woordenboek a.w. 1 blz. 316-317; A.F. Manning c.a.,
Katholieke Umvcrsiteit Nijmegen. Een docunientenboek, Bilthoven 1974. blz. 23 en passim; A. Rammelt
in De Tijd, 6 aug. 1966.—J. A A M. Kors (1885-1966)
tekende met de voorletters J. B., d.i. zijn eerste doop
naam aangevuld met zijn kloosternaam Bcnedictus.
A F. Manning, ‘Geen doorbraak van de oude structu-

27.

28.

29.
30.
31.

ren’ in: L.W.G. Schollen c.a. De Confessionelen,
Utrecht 1968, blz. 65 v.v.
Speet aan Kampschöcr 18 juli 1945. kro 200.03(712).
Kors aan Speet 1 1 aug. 1945 t.a.p.
Bespreking 5 september 1945, kro 000.07(780).
Kors aan de bisschoppen 29 sept. 1945; Kors aan
mgr. De Jong 20 okt 1945, kro 200.03(712).
stB 7 nov. 1945.
Notitie van H.J van den Broek 15 juli 1946, kro
000.07(779)Kors aan Kolfschoten 9 nov. 1945, kro 200.03(712).
In het urgentieprogramma van de kvp stond: ’Tcn
aanzien van de radio-uitzendingen wordt gecischt de
mogelijkheid om de katholieke levensbeschouwing
volledig tot haar recht te doen komen, met bereidheid
om tot zoo innig mogclijkc samenwerking met an
dere landgenooten te geraken’, db 22 okt. 1945.
P. Ballcdux aan Oranje 16 juni 1945; dez. aan Ram
melt 27 aug. 1945, KRO 204.01 (727).
Wie daarmee bedoeld worden is niet duidelijk. Voor
de commissic-Drost waren in de zaak-Spcct een on
betrouwbare brief van Enscrinck aan Dubois (14 sept.
1944) alsmede de bezwarende rapporten van de ncrvom roeper E. van Uyc Pietcrsc en de technicus J. Postema van belang kro 200.1 1 (brandkast).
Speet veronderstelde in een brief aan mgr. W.P.A.
Mutsacrts van 21 juli 1945 (kro 2401(727)) dat met
Militair Gezag maar minister Bccl achter dat verbod
zat: 'Het behoeft wel geen betoog dat een en ander
onze grote verontwaardiging gewekt heeft temeer
omdat het alle schijn heeft, dat een dcrgclijk besluit
tegen ons gehanteerd wordt om politieke redenen in
de controverse, welke t.a.v. de toekomstige organi
satie van de Ncdcrlandsche Omroep bestaat.’
Toen Cals staatssecretaris werd heeft de Nijmeegse
jurist Jurgcns de kro geadviseerd de zaak op de rol te
houden. Het bestuur schakelde opnieuw Wittcman in
als juridisch adviseur, hoewel de relatie met hem was
bekoeld vanwege Wittemans opvattingen over het
omroepbestel, db 27 april en 14 juni 1950.
In een request aan de Raad voor Rechtsherstel d.d.
31 december. 1948 staat een saldo vordering van
ƒ 787.396,01, verschuldigd door de Staat der Neder
landen en door de Rijksradio Ncdcrlandsche Omroep
in liquidatie, ieder hoofdelijk voor het geheel. Op de
Stichting Radio Nederland i.1. bedroeg de vordering
van de kro in december 1947 ƒ 116.254,83.
kro 204.13(766).
Jaarverslag 1952, blz. 6.
kro 200.02(711); Jaarverslag 1945, blz. 8.
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Kors aan Teulings 14 jan. 1946, kro 204.01(727).
Brongcrsma in Christofoor van 26jan. en 2 febr. 1946.
stB 5 okt. 1946.
Correspondentie tussen Kors. Speet en Teulings
1946, kro 204.01(727).
stB 30 dcc. 1947Jaarverslag 1948, blz. 27.
stB 11 mei en 5 okt. 1949. db 8 juni, 7 juli en 7 nov.
1949.
db 23 maart 1946.
db 13 maart 1951.
stB 12 jan. 1956.
db 7 april 1959.
kro 205.15(731).
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36.

37

db 19 april 1955.
stB 17 nov. 1959. db 16 dcc. 1958 en 8 jan. 1962.
kro 204.15(731).
Kors aan Th.G. Burgers 27 dcc.
I95U KRO
205.15(731).
db 14 juni 1950, 10 april 1951, StB 12 april 1951
Speet aan Teulings 4 okt. 1946 en ’Teulings
T’ '
aan Speet
31 dcc. 1946. kro 204.01(727).
Jaarverslag 1947, blz. 38.
Maandoverzicht studiedienst april
KRO
1949’
204.01(727).
Jaarverslagen 1953 en 1954; db 18 okt. 1954.
db 5 okt. 1949, stB 16 juli 1956.
Jaarverslag 1953. blz. 22; stB 13 aug. 1954, db 22 nov.
1954db i april 1958.
db 17 juli 1953.
In augustus 1973 restte van de lening van S 52.000.nog omgerekend ƒ88.441,01. Daarvan werd een
schenking gemaakt. Ten gevolge van de politieke si
tuatie in Chili bleven aflossingen achterwege. Zo
werd deze lening van de begroting afgevoerd, db
13aug. 1973.
db 24 mei 1954 en 4 jan. 1955.
stB 19 april 1955, db tojan. 1956.
db 16 dcc. 1958 en stB 9 jan. 1959.
db 2 aug. 1946.
Notulen partijraad 31 jan. 1953 blz. 722-729, KVP-archief nr. 564 (kdc); db 25 sept. 1952 en 15 jan. 1953.
db 18 febr. 1953.
db-kvp 23 febr. 1953. KVP-archief nr. 642 (kdc).
db 19 maart 1953, stB 14 april 1953. In september 1953
zou Teulings afzien van herbezetting van de voor
hem opengehouden bestuurszetel en werd J. Peters
geïnstalleerd met de afspraak dat hij de vergaderingen
van het db zou bij wonen zo vaak daar politieke zaken
werden besproken.
Rammelt in De Opmars 24 sept. 1954 en 1 april 1955
Rammelt aan Albering 30 sept. 1955, verslag bespre
king Albering en Gras met Rammelt d.d. 17 okt.
1955. afschrift Peters aan Rammelt 2 febr. 1956 met
aantekening van Albering, KVP-archief rz 29 (kdc).
KVP-archief rz 29 en voor het fiasco in Heerlen 754
(kdc).

18.

19
20
21
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26
27
28
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32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.
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204.01(727); db 17 nov. 1945.
Jaarverslag 1946.
stB dcc. 1956; Jaarverslag 1956, blz. 23.
stB 29 dec. 1948; stB 28 sept. 1950; stB 13 aug. en 13
dec. 1954; PB 15 juli *957db 10 mei 1951.
Cl. Vinkcnburg 23 jan. 1959 en mevr. C. Vermeulen
27 sept. 1959, kro 200.04(721).
db 22 april 1959; stB 14 mei 1959; Jaarverslag 1959.
Jaarverslagen 1946-1959; db 8 jan. 1957.
Jaarverslagen passim o.a. 1956 blz. 51-53.
db 24 nov. en 10 dcc. 1952.
sib 19 april 1955.
Jaarverslag 1949. blz. 39.
ja.
ƒ larvcrslag 1954. blz. 57.
~
Boersema,
De Linie a.w. blz. 166-168; 196-197.
204-206.
Jaarverslag 1946, blz. 43.
stB 13 dec. 1954.
Jaarverslag 1957. blz. 17.
kro

344

Jaarverslag 1953. blz. 33-34; idem 1954, blz. 33-37;
idem 1955, blz. 35.
stB 13 dcc. 1954.
Jaarverslagen 1947-1959.
Jaarverslag 1954, blz. 31.
L. Wüst in. Terugblikken en vooruitzien. Een liber amicoruni voor kab/nv 1 , Baarn 1981, blz. 250.
db 27 aug. 1952.
Memo Rammelt 8 sept. 1947, KRO 204.15(731).
StB 19 april 1955.
db 15 juni 1956.
Jaarverslag 1946, blz. 41, db 7 nov. 1949.
jaarverslag 1946. blz. 41.
jaarverslag 1951, blz. 48.
kro 204.15(73 0Rammelt aan drs. R. Salomons pr. ongedat. (1946),
kro 204.01(727); db 2 nov. 1946.
Ten gevolge van een conflict tussen de musici kreeg
Ger de Roos in 1954 ontslag (stB 13 dec. 1954) Al
eerder was een ander populair ensemble, de Marke
tentsters. na interne moeilijkheden ontbonden (Jaar
verslag 1951; db 12 maart 1952).
stB 19 april 1955.
stB 29 dec. 1948.
stB 12 Juli 1954.
Schilperoort heeft gewerkt als presentator en confe
rencier Hij dankte zijn aanstelling mede aan het feit
dat hij ook inzetbaar was voor organisatorische ta
ken. Voor hij bij de kro kwam, had Schilperoort een
betrekking op ’t Loo. Hij wilde die opgeven om
— naar zijn aanvankelijk voornemen - carrière te ma
ken in de publiciteitssfccr.
Jaarverslag 1957, blz. 10.
jaarverslag 1959.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jaarverslagen 1947-1949; stB 4 mei 1948, db 23 nov.
1948.
scb 14 april en 22 sept. 1953; db 29 okt., 24 nov. en
29 dcc. 1953.
Jaarverslag 1956, blz. 3.
stB 12 juli en db 30 juli 1954.
db 8 maart en 16 juli 1956.
db 18 feb. 1958.
db 7 sept. 1948.
db 23 nov. 1948.
db 27 april 1950.
db 13 juni 1951.
stB lójuli 1956.
de Volkskrant 4 sept. 1956.
db 18 maart 1957.
db 5 nov. 1957; rcccnsicband 1957-11 d.d. iQoktober.
Rccensieband 1958-1.
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mei, 1, 9 en 22juni 1959; stB 26juni 195923 okt. 1959.
db 4 nov. 1960.
db 1 maart 1963.
db 10 juli 1961.
db 9 jan. en 17 april 1961.
stB 30 sept. 1960.
db 10 feb. 1956.
db 15 juni en 30 okt. 1956.
db 16 nov. 1956.
db ij
db

11

12

13.

14.
15.
16.
17.

30 juni 1958; stB 23 okt. 1958. Van belang is het
verslag dat Korsop verzoek van Dicpcnbrock samen
stelde d.d. 13 jan. 1959 en andere stukken in het dos
sier-Van Waesbergc, kro 200.04(712).
Dossiers voorbereiding benoeming Van Doorn kro
200.04(712)
en
voorzitterskeuze
1961,
kro
021.1(583).
H Joosten en J. Hemels, Inspraak en beleid. Geschiede
nis en ontwikkeling van zeggenschap en democratie bij de
kro, Hilversum 1980.
DB 27 juli 1960.
DB 9 juli 1962.
DB 22 juli 1963.
KRO 252.03(571).
db

28.
29.

30.
31.
32.
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StB 31 jan. 1969.
db 10 mei en 14 juni 1965; nota van W.G. van Zwie
ren en B.M. Bransjuni 1965, kro 231.01(469).
db 24 sept. 1962; stB 3 1 jan 1964. Behalve uit de notu
len van stB en db is voor het volgende geput uit het
dossier van de par: kro 252.02(566) en 252.03(571).
Wüst namens de subcommissie-Dresen in db 10 feb.
1964.
Bespreking par 24 maart 1964, kro 252.03(571).
J. Bank en Th. Poema in hun in 1985 te publiceren
studie De macht van televisie. Bisschop Bekkers' optreden
in Brandpunt. Ik dank beide heren voor hun bereidwil
ligheid mij inzage te geven in hun manuscript.
db 13 mei 1963.
Bank-Potma a.w.
db 1 okt. 1965.
stB 26 maart en 28 mei, db i okt. en 8 nov. 1965.
Notulen Katcchese-commissie 24 mei 1966, kro
232.06(455).
db 8 en 26 mei 1967.
De uitzending was op vrijdag 9 oktober 1970. Wijsen
en Ruyter hadden in die tijd frequent contact met el
kaar. Wijsen gaf informatie door, bijv, dat de Belgi
sche sympathisanten van de Nederlandse Septuagintgroep vonden dat de kaatsten te veel bezig waren met
de behartiging van hun eigen belangen en te weinig
rekening hielden met de buitenlanders (Septuagintarchief nr. 39, kdc).
Notitie par 70/34, kro 232.06(455).
Vertrouwelijke mededeling aan de voorzitter 10 tebr.
1970, kro 232.06(455).
stu 4 feb. 1966. Correspondentie Alfrink-Van Doorn
1966, 1967, 1970: kro 212.336 en 213.336. Voorts
Brans aan Van Doorn 13 jan. 1969, kro 232.06(455);
W. Goddijn, Rode oktober. Honderd dagen Alfrink,
Baarn 1983.
PAR-vergadcring 18juni 1971. kro 252.02(566).
db 9 maart en stB 29 maart 1963.
par 17 maart, kro 252.02(566); db en stB 25 maart
1966.
KVP-archief rz 32 (kdc).
db 25 april 1966.
par 16 juni 1966, kro 252.02(566).
db 24 okt. 1966, aanvulling op de notulen van 24 okt.
bij de vergadering van 7 nov., db en stB 25 nov. 1966.
Notitie W. Huygcn aan Van Doorn 17 okt. 1966, kro
232.03(472).
db 17 feb. 1967.
stB 29 sept. 1967.
stB 29 maart 1968.

33.
34.
35.
36.
37.

KRO 232.01(472).
StB 14 okt. 1968. Eind november 1968 kwam her als
nog tot arbitrage, waarbij de arbitragecommissie
oordeelde dat ontslag op staande voet een te verstrek
kende maatregel was. De commissie betrok daarbij
dat Schoonhoven en Schmitz van de voorzitter afwij
kende inzichten hadden. Op het standpunt van de ar
bitragecommissie reageerde Van Doorn: de rechter
zou anders hebben beslist, db 10 nov. en 8 dcc. 1969.
Castelijns aan Van Doorn 29 okt. 1962, kro
230.03(466); stB 30 mei 1969; par 20 aug. 1971. kro
252.02(566).
par 18 juni 1971 en 24 maart 1972, kro 252.02(566).
stB 26 sept. 1969; kro 218.07(409). Over deze zaak
verscheen een sociologisch rapport waartoe door de
kro in samenwerking met het ministerie van crm op
dracht was verleend: 'Mensen van goede wil'. Een sa
menvatting van een 11 -documentaire. Den Haag 1971.
par 11 okt. 1962, kro 252.02(566).
kro recensicbundel 1960-1.
par 25 april 1963, kro 252.02(566).
C.H. Bultc, Het Nederlandse hoorspel. Aspecten van de
bepaling van een tekstsoort, (diss. Nijmegen) Utrecht
1984.
stB 1 1 aug. 1975.
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L.B.M. Wüst, De toekomst als uitdaging (1969); kro
235.45(500).
db 24 feb., 10 maart, 29 april 1969; stB 28 maart en
29 april 1969; stukken kro 252.10(574).
StB 28 aug. 1970.
Stukken van deze commissie kro 232.28(472).
Interim-rapport van de commissie d.d. 30 maart 1972
t.a.p.
6 april 1973 t.a.p.
Gesprek db kro met een delegatie van de knbtb. nl.
C.G.A. Mertens, ir. H. W. Mulder, mr. T. Brouwer,
C.J.F. Oomcn, rector A.J. Mcrkx, drs. N.H.M.W.
van Wersch en drs. P. Coencmans. op 22 maart 1971.
db 29 maart 1971.
db 8 jan. 1973.
stB 30 maart en 27 april 1973
stB 28 aug. 1970.
db 26 okt., 23 nov., 14 dec. 1970, 4jan- I97<stB 29 jan. en 28 mei 1971.
Vergadering van een bcstuursdelcgatic met vertegen
woordigers van het personeel op 10 april 1972.
Er waren 180 kandidaatstellingen, onder wie weinig
jongeren. Ruim 37.000 stembiljetten werden inge
zonden.
db 8 jan. 1973.
db 7 mei 1973.
stB 31 mei 1974. db 6 en 13 jan. 1975. stB 3 1 jan. 1975.
Vanuit het db hadden zitting in die werkgroep
Th.J. Loerakker. J.F.A.G. König. G.J Hulshof;
vanuit het stichtingsbestuur A.J.H. Langebent,
N.G. Schrama, J.M.G. Thurlings en G.J.M. Woertman en vanuit de directie B.A. Schmitz en
L.B.M. Wüst, de laatste als rapporteur.
Dat was een benoeming met haken en ogen. Allen
uitrusten met de titel van adjunct-directcur was
vreemd tegenover de buitenwereld en instelling van
een directorium was statutair onmogelijk. De oplos
sing van vier directeuren werd met aarzeling aan
vaard door het db en gaf aanleiding tot enige deining.
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stB 26 maart 1976 en 25 juni 1979.
db 26 mei. StB 30 mei en DB 8 sept. 1975.
DB 8 nov. en 13 dcc. 1976, 24 jan. 1977, stB 28 jan
>977. DB 20 maart en 13 nov. 1978.
StB 31 mei en db 24 juni 1974.
db 1 1 maart, 8 april en 13 mei 1974.
stB 29 nov. 1974.
db 24 jan. 1977.
Studio nr. 16(16 april). 20(14 mei). 21(21 mei) en
22(28 mei 1977).
db 3. 13 en 27juni 1977.
Verslagen en nota’s over dit beraad 111 1969-1971: KRO
232.01 (472). Daarvóór was wel cens een incident ge
weest zoals de schorsing van Henk Tcrlingen in 1966,
omdat deze maker van het populaire programma
Hullekie Dullekie zich in een interview in de Volks
krant onbezonnen en onaardig had uitgelaten. In ver
band met de zaak-Van der Poel kwamen meer princi
piële aspecten naar voren. Zie tenslotte notulen stB
9 dcc. 1968.
stB 6 okt. 1978. Overigens lijkt ook de overweging
meegespeeld te hebben om een vrouw 111 het db op te
nemen.
db 10 juni. stB 30 aug. 1974, db 24 maart en 9 juni
1975. db 8 nov. 1976 en stB 8 sept. 1978.
db 14 maart en 23 mei 1977
Nota kro en zijn publiek d.d. 17 nov. 1976, gevolgd
door een aanvullende notitie Nadere aanduiding van de
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36.
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38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

l'weede Herkenbaarheid’, db 27juni en stB 30 sept. 1977.
stB 24 sept. en 29 okt. 1971. De discussie kreeg nog
een apart cachet omdat voor die laatste vergader‘ng
ook de echtgenotes van de bestuursleden waren . itgenodigd, en namens de par H I I Hoekstra.
kro 232.24(464 en 465).
stB 27 april 1973, mede naar aanleiding van een nota
die dr. J. van Putten voor de par had opgcsteld.
db 8 en 26jan., stB 26jan. en db 31 mei 1968
stB 27 april 1973. 29 maart 1974. db 29 nov. 1974 en
26 mei 1975; notitie 4 februari 1975 KRO 200.22.
db
db

18 april 1977.
12 fcb. 1979.

stB 23 april 1971; PAR-verslag 18 aug. 1972, kro
252.02(566).
Stafvergadering 8 jan. 1973, kro 243.33(472).
Nota Wüst d.d. 4 okt. 1973 voor voorzitter en db,
kro 232.01(472); db 8 okt. 1973. Een en ander hield
verband met een mogclijkc aanstelling van J. Renten.
Studio
dcc. 1972; stB 26 jan. 1973
stB 21 mei en 24 sept. 1976, db 24 jan. 1977.
par 9 mei 1969 en 18 juni 1971. kro 252.02(566).
Overigens bleven ook na 1975 incidenten niet achter
wege. Bijvoorbeeld toen een frec-lancc medewerker
het in 1976 in hetjongerenprogramma Voer voor Vo
gels had over 'hosties in een dipsausje’ en n.a.v. het
jeugdprogramma Gort en Watergruwel in 1979 waar
het ging om ’Sinion in sexland'.
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