
EEN NATIONALE OMROEP?

- wie het vijfde lid zou worden (d.w.z. wie de Avro zou vertegenwoor-
digen), wist Beel nog niet. Die drie bestuursleden waren Broeksz, Keu-
ning en prof. dr. J. Kors, een van de hoogleraren van de Katholieke
Universiteit te Nijmegen, en Provinciaal van de Orde der Dominicanen,
die de nieuwe voorzitter zou worden van de KRO in plaats van pater
Dito die in '40 voorzitter was geweest en in wie aartsbisschop de Jong
tot Dito's diepe teleurstelling alle vertrouwen had verloren.

Men ziet: de bedoeling van Beel was om toch weer enige aansluiting
te zoeken bij het oude bestel - hij had overigens bepaald dat Broeksz,
Keuning, Kors en de figuur uit Avro-kringen niet als mandatarissen van
hun omroepvereniging zouden optreden.

De nieuwe opzet werd op I juni in een communiqué van Beel
bekendgemaakt en daar stond ook in dat de commissie-Oranje per I juli
in functie zou treden. Dat lokte onmiddellijk een protest uit van de
Urgentiecommissie van de Hervormde Synode. Zij wenste dat er een
algemeen-christelijke, nationale omroep zou komen en lichtte nu alle
hervormde predikanten in dat medewerking aan uitzendingen onder
verantwoordelijkheid van de commissie-Oranje verboden was. Was dat
alleen een standpunt der hervormden? Neen. Volgens tijdens de bezet-
ting gemaakte afspraken was de Urgentiecommissie onmiddellijk na de
bevrijding overgegaan tot de vorming van een samenwerkingsverband,
het Interkerkelijk Overleg in Radio-aangelegenheden, oftewel het Ikor,
waarin de Nederlandse Hervormde Kerk samenwerkte met vijf andere
protestantse kerkgenootschappen I - niet evenwel met de Gereformeerde
Kerken, de Gereformeerde Kerken onderhoudende art. 312 en de Chris-
telijke Gereformeerde Kerken.

Er kwam nog een tweede kink in de kabel. Beel was demissionair en
van de twee formateurs van het nieuwe kabinet stond Schermerhorn
gedecideerd op het standpunt dat de verzuiling in het radiobestel moest
worden opgeheven en dat er een nationale omroep diende te komen
- vóór de oorlog was hij bestuurslid geweest van de VPRO die, zoals
vermeld, als enige omroeporganisatie voorstandster was geweest van
doorbreking van de verzuiling, en nu was hij eerste voorzitter van de
Nederlandse Volksbeweging die eveneens een nationale omroep wenste:

1 De Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Evan-
gelisch-Lutherse Kerk, de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk en de Gereformeerde
Kerk in Hersteld Verband (dat laatste kerkgenootschap verenigde zich spoedig met de
Hervormde Kerk). Enige tijd later trad ook de Oud-Katholieke Kerk tot het Ikor
toe. 2 Dit was het kerkgenootschap dat in '44 door prof dr. K. Schilder was
opgericht.
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