
RADIO NEDERLAND IN OVERGANGSTIJD

scherp afgekeurd) werden er wijzigingen in aangebracht: er zou een
tijdelijke Stichting Radio Nederland in Overgangstijd worden opgericht
onder voorzitterschap van Kesper, de waarnemend secretaris-generaal van
binnenlandse zaken, en haar bestuur zou voorts tien leden tellen: telkens
één lid uit de besturen van de Avro, de KRO, de NCRV, de Vara en de
VPRO, drie vooraanstaande figuren uit het katholieke, het protestantse
en het sociaal-democratische volksdeel (de Hilversumse pastoor 1. P. J.
Kaarsgaren, van Walsum, die voorzitter was van het Ikor, en Banning),
dan de voorzitter van de inmiddels opgerichte Federatie van Kunstenaars-
verenigingen, prof. dr. N. A. Donkersloot, en tenslotte een redacteur van
Radio Oranje: ikzelf. In deze opzet werden twee wijzigingen aange-
bracht: Kaarsgaren, die voorstander was van de terugkeer van de KRO,
maakte plaats voor een tegenstander daarvan: de hoofdredacteur van De
Tijd, mr. L. G. A. Schlichting, en mijn persoon verdween van het toneel. t

Er resteerde dus een bestuur van tien leden, van wie zes tegenstanders
waren van het oude bestel: voorzitter Kesper, het bestuurslid van de
VPRO, van Walsum, Banning, Donkersloot en Schlichting. Meer nog:
in overleg met van der Leeuw wees voorzitter Kesper nog voordat zijn
bestuur nog maar één keer was bijeengekomen, de vier personen aan die
als directeuren Radio Nederland in Overgangstijd zouden leiden: van
den Broek, de katholiek J. Nolet (directie-secretaris van Vroom &Drees-
mann), J. M. Madsen en ds. E. D. Spelberg, in '40 directeur van de VPRO,
tijdens de bezetting bij van der Leeuw gepromoveerd - Nolet was lid
geweest van Arnold Meyers Nationaal Front en Madsen (uit de AVRO
afkomstig) technisch directeur van de door Seyss-Inquart in het leven
geroepen Rijksradio-omroep. Van die vier werd van den Broek de
algemene directeur en Nolet de administratieve, Madsen de technische
en Spelberg de programmadirecteur.

Deze nieuwe opzet leidde tot zo felle protesten van de besturen van
de Avro, de NCRV, de KRO en de Vara dat Radio Herrijzend Nederland
voorlopig bleef uitzenden - een omroepbedrijf dat gebruik maakte van
de gebouwen en verdere installaties der omroepverenigingen die (dat
vond ook het kabinet) aanspraak hadden op volledig rechtsherstel. De
besturen van de Avro en de NCRV gingen in hun verzet het verst: eind
augustus deden zij weten dat zij elke medewerking aan de Stichting Radio
Nederland in Overgangstijd weigerden. Hoe uit de moeilijkheden te

1 Ik was in die tijd nog werkzaam in Londen, waar Radio Oranje de uitzendingen
tot I september '45 heeft voortgezet, en ik heb er geen enkele herinnering aan dat ik
over mijn eventuele benoeming en over het niet doorgaan daarvan iets heb vernomen.
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