
DE 'VERNIEUWING' MISLUKT

dezelfde algemeen-christelijke die door de Hervormde Kerk werd voor-
gestaan. Dat de vorming van zulk een nationale omroep een moeilijke
zaak zou zijn, besefte Schermerhorn overigens heel wel - hij had dan
ook met Drees afgesproken dat hij zich als minister-president intensief
met de radio-aangelegenheden zou bezighouden en dat deze zouden
ressorteren onder Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, het departe-
ment van prof. van der Leeuw, die evenals Schermerhorn voorstander
was van de oprichting van een algemeen-christelijke nationale omroep.
Hier vloeide uit voort dat Beel, nauwelijks minister van binnenlandse
zaken in het nieuwe kabinet, van den Broek telegrafisch inlichtte dat de
uitzendingen van het Militair Gezag: Radio Herrijzend Nederland (een
voortzetting van de omroep die van den Broek in het bevrijde Zuiden
had geleid), na I juli nog minstens een maand moesten worden voort-
gezet - van den Broek liet toen de kleine staf waarmee hij in Hilversum
aan de slagwas gegaan, aanvullen met een groot deel van de medewerkers
die hij in Eindhoven om zich had verzameld.

Op S juli verschenen Schermerhorn, van der Leeuwen Beel, door
enkele hoofdambtenaren vergezeld, in Hilversum. Zij spraken er bijna
vijf uur lang met Oranje die aan de instelling van de commissie van vijf
wilde vasthouden. Hij werd van alle verantwoordelijkheden op radioge-
bied ontheven ('ik ben weggeschopt', placht hij nadien te zeggenl) en de
bestuursleden van de omroepverenigingen met wie de drie ministers
generlei overleg hadden gepleegd, kregen in een onderhoud dat tien
minuten duurde, van Schermerhorn te horen dat de commissie van vijf,
minus Oranje ('teveel een der uwen', zei Schermerhorn"), een commissie
van negen zou worden: een alsnog te benoemen voorzitter, vier verte-
genwoordigers van de grote omroepverenigingen (Avro, KRO, NCRV
en Vara), twee vertegenwoordigers van de Nederlandse Hervormde Kerk
en twee hoofdambtenaren: een van algemene, een van binnenlandse
zaken - men ziet: de vertegenwoordigers van de omroepverenigingen
zouden in de minderheid zijn. Daags daarna, 6 juli, zond de Staf Militair
Gezag een brief aan de besturen van de omroepverenigingen met de
mededeling dat de papiertoewijzing voor hun omroepgidsen, die zij
éénmaal hadden mogen laten verschijnen, was ingetrokken.

Op 17 en op 24 juli beraadslaagde de ministerraad over de opzet die
Schermerhorn op de yde in Hilversum had meegedeeld. Vooral op
aandrang van de twee sociaal-democraten Drees en Vos en de anti-
revolutionair Meynen (Trouw had de opheffing van het oude radiobestel
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