
DE 'VERNIEUWING' MISLUKT

bezweek en dat deze organisatie in februari '47 vervangen werd door de
Stichting Nederlandse Radio-Unie waarin, al was er ook een regerings-
commissaris benoemd (Kesper die de kracht der omroepverenigingen
terdege had leren beseffen), in wezen het op de Omroepwet van 1930
gebaseerde verzuilde bestel herleefde, maar dat het nadien toch nog tot
,53 duurde, eer dat bestel een nieuwe wettelijke grondslag kreeg. Het
verdient de aandacht dat in de Nederlandse Radio-Unie Broeksz tot
programma-cornmissaris werd benoemd en dat Vogt en Speet resp.
commissaris voor economische zaken en technisch commissaris werden,
hoewel inzake hun zuivering nog geen definitieve uitspraak was gedaan.'

Die zuivering zal in hoofdstuk 4 aan de orde komen.

Verkiezingen

De kiezers zijn in '46 driemaal ter stembus gegaan: op 17 mei om een
nieuwe Tweede Kamer, op 30 mei om nieuwe Provinciale Staten, op 26
juli om nieuwe gemeenteraden te kiezen - op laatstgenoemde datum had
de door de Provinciale Staten gekozen nieuwe Eerste Kamer al zijn eerste
vergadering gehouden.

Dat de uitslag van de Tweede Kamer-verkiezingen in grote spanning
werd afgewacht, spreekt vanzelf. Om te beginnen zouden de kiezers zich
voor het eerst na de bevrijding weer kunnen uitspreken en voorts hadden
de Voorlopige Staten-Generaal op voorstel van het kabinet-Schermer-
hom goedgekeurd dat de leeftijdsgrens voor het uitoefenen van het
kiesrecht van vijf-en-twintig tot drie-en-twintig jaar zou worden ver-
laagd (een kabinetsvoorstel om de opkomstplicht af te schaffen, waarop
vooral Drees had aangedrongen, vond net niet voldoende steun) - er
zouden dus meer jongeren ter stembus gaan dan voor de oorlog het geval
was geweest.

Van alle kiezers zouden drie op de tien voor het eerst aan Tweede
Kamer-verkiezingen deelnemen.

Peilingen van de publieke opinie hadden in de eerste maanden van '46
aangetoond dat de aanhang van de SDAP/PvdA gestadig was gegroeid:
van 30 % in januari tot 37% in februari, tot 40 % in maart. Telde men
hier de aanhang van de Nederlandse Volksbeweging bij op (de aanhang

I Van den Broek werd terzijde geschoven door hem tot directeur van Radio Neder-
land Wereldomroep te benoemen.
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