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de s% die overschoot, was voor de kleine omroepen bestemd waar ook de
VPRO onder viel.
Het lag voor de hand dat dit bestel twee ontevreden organisaties kende:

de VPRO en de Avro. De VPRO had de neiging, zich door de vier grote
veronachtzaamd te voelen; in deze vrijzinnig-protestantse kring waren er
bovendien velen die een 'nationale omroep' met godsdienstige 'inlassen'
bleven prefereren boven het heersend bestel waarin de verzuiling zulk een
grote rol speelde. De Avro was, zou men kunnen zeggen, van nature voor-'
standster van een omroepmonopolie en met name bij haar directeur, Willem
Vogt, was een sterke rancune blijven hangen tegen de drie andere grote om-
roepen die, zo voelde hij het, de Avro haar eerstgeboorterecht ontnomen
hadden. Daar kwam nog bij dat de Avro met haar ruim tweehonderdduizend
leden aanzienlijk sterker was dan die drie andere omroepen - niettemin had
zij geen minuut méér zendtijd.
De radio ressorteerde onder de minister van binnenlandse zaken. Deze

liet zich in radio-aangelegenheden adviseren door de Radioraad, een college
waarin de vertegenwoordigers van de drie grote confessionele partijen de
toon aangaven. Er was ook nog een Radio-omroep Controle-commissie
die, in opdracht van de minister, alle uit te zenden teksten controleerde en
daaruit schrapte wat in binnen- of buitenland politiek aggressieve reacties
kon opwekken. Prof. Gerbrandy was, toen hij in augustus '39 als minister
van justitie tot het kabinet-de Geer toetrad, voorzitter geweest zowel van
de Radioraad als van de Radio-omroep Controle-commissie. Bij dat toe-
treden had hij overigens bedongen dat dat dubbele voorzitterschap voor
hem gereserveerd bleef; eenwaarnemend voorzitter had hem dusopgevolgd:
de anti-revolutionair mr. B. de Gaay Fortman. Nog vreemder was het dat
Gerbrandy óókbedongen had dat hij, hoewelminister van justitie, voorzitter
zou blijven van een aan de minister van binnenlandse zaken ondergeschikt
lichaam: de raad van beheer van de Nederlandse Omroepzender Maat-
schappij n.v., de Nozema. Dit was een semi-overheidsbedrijf waarin het
staatsbedrijf der PTT voor 60% deelgenoot was en elk der vier grote omroep-
verenigingen voor 10%. Deze Nozema was de schepping van een man aan
wie de ontwikkeling van de radio in Nederland veel te danken had en met
wiens beleid in '40 wij ons straks uitvoerig moeten bezighouden: ir. A.
Dubois. Eerst iets over zijn persoon.

*

Antoine Dubois, geboren in r887, was aanvankelijk marine-officier geweest.
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