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Geloof in Hilversum 
Het wisselende succes van religie in de Nederlandse Omroep 
 
   Camiel Hamans 
  Universiteit van Amsterdam 
 

Inleiding 
Vanaf 6 november 1919 verzorgde ir. Hans Schotanus à Steringa Idzerda, directeur van de in Den 
Haag gevestigde Nederlandse Radio Industrie, NRI, met regelmaat, soms zelfs dagelijks, radio-
uitzendingen vanuit zijn adres in Scheveningen. Hij kondigde deze uitzendingen tevoren via 
advertenties in de pers aan en wordt daarom wel gezien als de pionier van de Nederlandse omroep. 
Idzerda beperkte zijn uitzendingen bovendien niet tot het gesproken woord en tot uitzendingen 
vanuit de studio. Hij ging zelfs zover dat hij in de zomer van 1924 de befaamde het Kurhausconcerten  
uitzond. Rechtstreeks natuurlijk, want een bruikbare opnametechniek bestond nog niet. 
Idzerda was in staat een vaste band te creëren met zijn luisteraars en kon zodoende ook een bijdrage 
vragen aan zijn publiek. Daarnaast zond hij reclameboodschappen uit en ontving hij bijdragen van 
sponsors zoals Philips en de Engelse Daily Mail. Zijn concerten werden namelijk in Engeland, waar de 
BBC nog opgericht moest worden, door radioamateurs zeer gewaardeerd (Van der Wiel 2006:11) . 
Desondanks moest Idzerda in 1924 de uitzendingen staken en ging zijn bedrijf failliet. (Schelven 1979,  
Wijfjes 1985: 9-12 Wijfjes 1994a: 9 & Wijfjes 1994b: 41-43). Izerda was niet de enige die zich met 
radio-uitzendingen bezighield. Er waren meer bedrijven en fabrieken die zendvergunningen hadden 
weten te verkrijgen en met het nieuwe medium experimenteerden. De feitelijke opvolger van 
Idzerda en zijn Nederlandse Radio Industrie kwam dan ook uit die kring. Het was de in Hilversum 
gevestigde Nederlandse Seintoestellen Fabriek, NSF, die vanaf medio 1923 proefuitzendingen 
verzorgde, en vooral de daaruit op initiatief van de chef verkoop Willem Vogt voortgekomen 
Hilversumse Draadloze Omroep, die in 1924 de uitzendingen overnam (Van Herpen 1979)1.  
Hoezeer het begin van de Nederlandse radio, en daarmee van de Nederlandse omroep, een zaak was 
van techneuten en fabrikanten, het resultaat is absoluut geen commerciële of technische 
aangelegenheid geworden, maar vooral een ideële. Het Nederlandse omroepbestel was, met 
uitzondering van de jaren van de Duitse bezetting, tot de mediawet van 1987 een van de meest in 
het oog lopende bewijzen van de Nederlandse verzuiling. En dat is eigenlijk vreemd, want enige jaren 
eerder, in 1917, hadden de met elkaar sinds 1878 overhoopliggende politieke en maatschappelijke 
groeperingen een compromis bereikt: de Pacificatie. 
“De pacificatie-politiek kwam voort uit de politieke kentering in de periode van 1878 tot 1917. 
Gedurende dit veertigtal jaren stapelden de problemen zich op en werd het politieke bestel vrij 
onstabiel, in tegenstelling tot de over het algemeen stabiele situatie van de jaren daarvoor. Tegen 
het eind van de 19e eeuw kwamen de zuilen scherp tegenover elkaar te staan wat betreft drie grote 
vraagstukken: de kwestie van staatssubsidies voor bijzondere scholen, de uitbreiding van het 
kiesrecht, en de rechten van de arbeiders. Tegelijkertijd waren de al lang bestaande zuilen bezig 

                                                           
1 Voor een gedetailleerde beschrijving van de eerste decennia van de Nederlandse omroep, zie Van der Wiel 
(2006).Ook Boer (1946) verschaft veel informatie, hoewel zij nog niet kon beschikken over de archieven 
waartoe Van der Wiel wel toegang had. Schaafsma (1970), Wijfjes (1994b) en Hageman (1996) beschrijven 
deze en de daaropvolgende perioden uit de geschiedenis van de Nederlandse omroep eveneens. Voor een 
kort, helder overzicht van de vroegste Nederlandse radiogeschiedenis in jaartallen zie: 
http://www.beeldengeluidwiki.nl/index.php/Historie_radio_1920_-_1929 
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organisatorisch verder verzuild te raken en aldus de kloven tussen de zuilen te verdiepen. De 
moderne politieke partijen ontstonden in deze tijd op basis van de verdeeldheid in zuilen en 
gedreven door de drie fel omstreden politieke vraagstukken” (Lijphart 1980:100) De Pacificatie van 
1917 maakte met name een eind aan de schoolstrijd, waardoor het bijzonder onderwijs ook voor de 
volle honderd procent aanspraken kon maken op algemene middelen, en gaf daarnaast alle 
Nederlandse mannen van boven de 23 kiesrecht. Tevens werd afgesproken de sociale wetgeving uit 
te breiden. 
Hoewel het er voor buitenstaanders wellicht op leek dat met de Pacificatie een eind gekomen was 
aan de tegenstellingen tussen de Nederlandse zuilen, laat de omroeppolitiek zien dat met het einde 
van de Schoolstrijd in feite de verzuiling pas goed inzette. 
 
Eerste stappen 
“De eenwording en modernisering van Nederland, die zo treffend tot uitdrukking kwam in het [19e 
ch] openbare leven, hadden niet geleid tot het verdwijnen van maatschappelijke tegenstellingen, 
integendeel. Traditionele religieuze en sociale verschillen kregen onder invloed van het 
moderniseringsproces een geheel nieuwe dynamiek, zoals de opkomst van politieke partijen, 
vakbonden en andere verenigingen en instellingen bewees” (Van Vree 1994:21). 
“Op het gebied van de media deed de verstrengeling van levensbeschouwelijke en maatschappelijke 
stromingen zich ten volle gelden. De structuur van de Nederlandse pers, gekenmerkt door een 
intieme band met andere kerkelijke en politieke organisaties, was uniek: niet minder dan twee derde 
van de dagbladen ─ waaronder vrijwel alle invloedrijke landelijke én regionale kranten, goed voor 
meer dan de helft van de totale oplage van de Nederlandse pers – had zich expliciet verbonden met 
een kerk, partij of beweging” (Van Vree 1994:23). Geen wonder dat het met de radio dezelfde kant 
opging, al leek het daar aanvankelijk niet op. 
Zoals zo vaak met nieuwe technologische vindingen werd de radio in de beginjaren gezien als een 
speeltje voor technisch geïnteresseerden en nieuwlichters. Vandaar dat een man als Vogt, die 
voortkwam uit de wereld van de militaire genie en het marine-telegraafwezen, zo’n belangrijke rol 
kon gaan spelen. Hij was in feite de HDO2. Vogt en de HDO, die na enige strubbelingen en 
naamswijzigingen per 1 januari 1928 verder ging onder de naam Algemeene Vereeniging Radio 
Omroep, AVRO, zagen de radio vooral als middel tot ontspanning en algemene ontwikkeling. Radio 
maakte in hun ogen geen deel uit van de partijpolitieke pers, maar had een algemene, neutrale, 
opdracht. Vandaar dat Vogt en de AVRO streefden naar een algemene, nationale omroep. Toen dit 
niet lukte, mobiliseerde Vogt zijn achterban en wist hij 6 september 1930 meer dan 100.000 
‘luistervinken’, zoals hij zijn luisteraars noemde, voor een massademonstratie naar Den Haag te 
lokken, waar de AVRO-aanhang, tevergeefs, op het Houtrust-terrein een luid protest liet horen tegen 
het regeringsvoornemen de radio in handen te leggen van de bekende Nederlandse zuilen (Wijfjes 
1985: 27, Van der Wiel 2006: 107)3. 
 
Verkondiging 
Niet iedereen zag radio louter als een middel tot ontspanning en ontwikkeling. De Bloemendaalse 
jurist mr. J.H. Monnik begreep dat de radio ook nuttig kon zijn voor de verkondiging. Samen met 
onder meer de plaatselijke predikant J.C.Brussaard vormde hij daarom een radiocommissie en 

                                                           
2 Oprichter van de HDO was Ir. Antoine Dubois, directeur-medeoprichter van de NSF en net als Vogt een man 
met een achtergrond in het militaire telegraafbedrijf. Dubois is in zijn verdere loopbaan, in diverse meer 
technische functies, betrokken gebleven bij de Nederlandse omroep. (Van den Heuvel 1979b)   
3 Over de discussie of beter strijd tussen de aanhangers van een nationale en die van een verzuilde omroep, zie 
Van den Heuvel (1976). Deze dissertatie bestrijkt de periode van 1923 tot en met de hernieuwde strijd voor 
een nationale omroep meteen na de tweede Wereld Oorlog. 



 

 

bedacht een plan om via de radio het woord Gods bij ‘zieken en ouden van dagen’  thuis te bezorgen. 
Monnik verkreeg op persoonlijke titel een concessie, kocht een zender en liet die installeren in de 
toren van de gereformeerde kerk. Dit was met een eerste uitzending op 15 juni 1924 het begin van 
Radio Bloemendaal, die nog steeds, op grond van historische rechten, wekelijks kerkdiensten en 
andere godsdienstige uitzendingen voor Bloemendaal en een wijde omgeving in de Randstad 
verzorgt, volstrekt losstaand van het Nederlandse omroepbestel. (Haarlems Dagblad 1953 & website 
Radio Bloemendaal). 
Piet K. Domisse, journalist te Maassluis maar als Vogt met een achtergrond in de militaire genie4, las 
in 1922 in het populaire blad Het Leven hoe jezelf een radio-installatie kunt bouwen, hetgeen hij 
deed en waardoor hij zich ontwikkelde tot een enthousiaste radioamateur. Hierdoor drong bij hem 
het besef door dat je ‘draadloze telefonie dienstbaar kon maken aan de belangen van ons 
Volksleven’. Daarom riep hij in 1924 al zijn mede-‘Christenen van Nederland’ per advertentie op hem 
te steunen bij dit initiatief (Lintsen en Schot 2002: 212). Een van de belangstellenden die reageerden 
was de Bennekomse docent landmeetkunde, advocaat en protestantse politicus Abraham van der 
Deure (Van den Heuvel 1979a). Dankzij zijn inzet werd vervolgens reeds op 21 juni 1924 de 
Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging, NCRV, opgericht, die op 24 december van hetzelfde 
jaar een eerste uitzending wist te realiseren (Manning 1985: 24). ARP-voorman en Minister van Staat, 
A.F.W. Idenburg, sprak bij die gelegenheid over de NRCV als een instelling, ‘die deze schone vinding 
[de radio ch] in dienst wil stellen van Hem, wien alle ere toekomt en wiens Woord gebracht moet 
worden in de eenzamen streken en tot de vereenzaamden in ziekenhuis en liefdadigheidsgestichten’ 
(Wijfjes 1994b: 48). Overigens beschikte de NCRV, anders dan de HDO, niet over een eigen zender. 
De NCRV huurde voorlopig een vaste avond bij de HDO.  
 
Gebed door de lucht 
Katholieken en socialisten konden niet achterblijven bij dit orthodox-protestants initiatief. Met een 
aantal gelijkgestemden diende de befaamde Nijmeegse taalkundige en katholieke activist prof. Jac. 
van Ginniken SJ op 24 mei 1924, of beter op het patroonfeest van St. Augustinus van Kantelberg, 
zoals hij zelf schreef, een aanvrage voor een zendmachtiging in. De professoren van de katholieke 
Universiteit Nijmegen, die toen net een half jaar oud was, wilden op deze wijze hun colleges een 
ruimere verspreiding geven (Manning 1985: 25-26). De Amsterdamse pater dominicaan5 en pastoor 
van de Dominicuskerk aan de Spuistraat, L.H. Perquin was Van Ginneken echter voor. Niet dat 
Perquin geen tegenstand in eigen kring had te overwinnen, maar het lukte hem toch bijna een jaar 
na de eerste uitzending van de NCRV met de uitzendingen te beginnen. Als officiële begindatum van 
de KRO-uitzendingen wordt 24 november 1925 aangehouden. De oprichting van de stichting 
Katholieke Radio Omroep liet echter nog even op zich wachten. Die vond plaats op 12 april 1926.  
Dit verschil tekent de hands-on instelling van Perquin. Hij was veel meer een man van de daad dan 
van de formaliteiten: “Perquin was een roomse sjouwer, die de radio wilde gebruiken voor 
apologetiek, geloofsverdediging, en om het liberale en socialistische gevaar te bestrijden’ (Manning 
1985: 48). Voor Perquin ging met een katholieke radio het woord van Paulus (Rom.10:18) letterlijk in 
                                                           
4 Zie voor meer gegevens over Domisse als persoon en over zijn oproep: 
http://www.ourfamilysite.nl/ourfamilygen/people.php?person=00222 
5 Opvallend is de rol van de dominicanen in de katholieke omroep, terwijl deze orde, anders dan in enige 
andere Europese landen, geen leidende rol in het katholieke leven van Nederland heeft gespeeld. Het feit dat 
de KRO gestart werd door een dominicaan, Perquin, die vanuit zijn eigen orde een assistent, Dito, wist aan te 
trekken, zal hierbij van doorslaggevende aard geweest zijn. Perquin werd in 1938 als voorzitter opgevolgd door 
dezelfde Dito, die op zijn beurt onder druk van de aartsbisschop van Utrecht in 1945 het voorzitterschap moest 
overdragen aan prof. Dr. J.B. Kors, eveneens dominicaan. De laatste in de rij van paters dominicanen was E.H.J. 
van Waesberge. Hij vervulde het voorzitterschap tussen 1959 en 1961, het jaar waarin hij tot provinciaal van 
zijn orde in Nederland werd benoemd (Gosman 2005, Manning 1985). 
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vervulling: ’Hun geluid is over de hele aarde uitgegaan en hunne woorden tot het einde der wereld’ 
(Manning 1985: 52). 
Ook al noemde de bekende katholieke letterkundige en orator Gerard Brom in de eerste KRO-
uitzending de radio ‘een gebed door de lucht’, door de opstelling van Perquin werd de radio niet 
alleen een middel tot verkondiging, maar evenzeer tot beheersing en controle (Wijfjes 1994b: 47). 
‘Die draden en latten op de daken en de kastjes met enige gloeilampen binnenskamers, welk een 
machtige hulpmiddelen konden zij niet worden om de Katholieke levens- en wereldbeschouwing te 
verbreiden (Wijfjes 1985: 19),’ verkondigde Perquin, maar tegelijkertijd konden die draden ook 
aangetrokken worden om het katholieke volksdeel in het gareel te houden. 
Zoals Wijfjes (1994b:48) al opmerkte was er bij de katholieken een veel sterker streven naar ‘een 
hechte organisatie, waarin de achterban zich kon spiegelen’ dan bij de protestanten van de NCRV. Dit 
heeft ongetwijfeld te maken met de verschillende wijze waarop de katholieke, hiërarchisch 
gestructureerde kerk is opgebouwd en de veel plattere, meer autonome manier van de reformatie. 
’Presenteerde de NCRV zich als een ‘ethergebouw voor christelijke belangen’, een door de vereniging 
beheerde kansel waarop elke richting binnen de gereformeerde en hervormde kerken kon spreken, 
de KRO organiseerde zich met de pretentie om de ‘Roomsch-Katholieke levensstrooming’ in al haar 
breedte tot uiting te brengen. In het stichtingsbestuur waren kwaliteitszetels gereserveerd voor een 
bonte schakering katholieke organisaties: de Staatspartij, de standsorganisaties6, de 
Vrouwenbonden, de Gregoriusvereniging, de Apologetische Vereniging Petrus Canisius en de 
journalistenvereniging. Aldus maatschappelijk geruggesteund en van bisschoppelijke goedkeuring 
voorzien vormde de KRO een machtige factor in de omroeppolitieke strijd (…)’ (Wijfjes 1994b:48). 
Overigens beschikte de KRO net als de NCRV in deze begintijd niet over een eigen zender en huurde 
een avond van de HDO. Pas in 1927 werd door een gezamenlijk initiatief van NCRV en KRO een 
tweede zender gebouwd in Huizen (Manning 1985:45 & Van den Heuvel 1979a). Vanaf oktober van 
dat jaar zonden beide organisaties uit vanaf deze gezamenlijke zender, die net als die in Hilversum 
gebouwd is door de NSF, de moederorganisatie waaruit de HDO/AVRO voortgekomen is.  
 
Verzuild 
Naast de twee confessionele omroepen meldde zich in 1925 ook de socialistische zuil, met de 
Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs, VARA (Van de Merwe 1986)7. In mei 1926 werd door de 
Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme de V.P.R.O opgericht, de Vrijzinnig 
Protestantse Radio Omroep. Een van de oprichters en wellicht de bekendste figuur van de V.P.R.O 
was ds. Spelberg, die niet alleen organisatorisch, maar ook als radiodominee, programmaleider en 
zelfs als omroeper functioneerde. Spelberg en zijn V.P.R.O streefden niet naar een totaalprogramma 
vanuit de eigen identiteit, maar mikten op uitzendingen die aanvullend konden zijn op een algemeen 
programma, zoals dat bijvoorbeeld door de HDO/AVRO of door een nationale omroep gepresenteerd 
zou kunnen worden (Joosten 1989, Manning 1985: 49 & Wijfjes 1994b: 49). 
De politiek besliste evenwel na veel discussie en geharrewar dat er geen nationale omroep zou 
komen. Het zendtijdbesluit van 1930 legde de basis voor het verzuilde omroepsysteem. De concessie 
of vergunning die verleend werd aan de zendgemachtigden schreef voor dat elke omroep een 
programma diende te bieden van ‘ontspannenden, leerzamen, politieken, aesthetischen, ethischen 

                                                           
6 Standsorganisaties zijn een op een corporatistisch staatsmodel teruggaande typisch katholieke 
organisatievorm waarin de leden per ‘stand’ verenigd zijn en die tot doel hebben zowel de materiele als de 
geestelijke belangen van die stand te bevorderen (cf.Kossmann 1986: 1,62-72). De katholieke arbeidersbond is 
zo’n standsorganisatie, maar ook een katholieke middenstandsbond of een katholieke boeren-en 
tuindersbond. Zelfs de Adelberts-Vereeniging, waarin katholieke intellectuelen bijeenkwamen, werd gezien als 
een standsorganisatie.  
7 Zie voor een uitvoerige geschiedenis van de VARA Wijfjes (2009). 



 

 

en religieuzen aard’ (Manning 1985: 50-51). Daarvoor verschafte de overheid evenwel geen 
middelen. De benodigde financiën moesten verkregen worden uit contributies of bijdragen van de 
leden en begunstigers en uit de winsten die behaald konden worden op de uitgave van een 
programmablad. In de uitzendingen was het maken van reclame voor derden verboden. Dit systeem 
leidde ertoe dat alle zendgemachtigden elkaar probeerden te overtroeven in populariteit. Waar dit 
niet kon met uitzendingen, gebeurde dit met premies op lidmaatschap of abonnement op de 
radiogids en met tournees met bekende, aan of met de zuil verbonden, artiesten door het land 
(Wijfjes 1994b: 51).   
De vier grote omroepen hadden er weinig moeite mee hun achterban te binden. Begin jaren ’30 
hadden ze allemaal al meer dan 100.000 betalende leden. De AVRO-bode, het programmablad van 
de AVRO, had zelfs ruim 200.000 abonnees (Wijfjes 1985: 27). Geen wonder dat al deze omroepen 
vrijwel meteen in staat waren in Hilversum monumentale studiogebouwen neer te zetten. Dat van de 
KRO, in zakelijk expressionistische stijl gebouwd aan de Emmastraat door de architect Willem Maas, 
zat vol met religieus geïnspireerde kunst van Joep en Suzanne Nicolas, Charles Eyck. Jan en Eloy 
Brom, Herman Moerkerk en de glazenier Willem Mengelberg (Rijksmonumenten.nl). In de hal werd 
de bezoeker bij binnenkomst meteen getroffen door Perquin’s motto: Est nobis colllucatio contra 
spiritualis nequitiae in caelestibus (Efeziërs 6:12), ‘Onze strijd is tegen de boze geesten in de lucht.’  
 
Gesproken Woord 
De nieuwe religieus geïnspireerde zendgemachtigden, en met name KRO en NCRV, konden zich niet 
beperken tot godsdienstige uitzendingen. Zij deelden de Huizense zender en moesten op basis van 
het zendtijdenbesluit de gehele week, behalve ’s nachts, een programma verzorgen. Vanzelfsprekend 
werd er veel aan religie gedaan met onder meer morgen- en avondwijdingen, dagopeningen en 
dagsluitingen, Een Woord voor de dag tegenover de Avondoverdenking, een Morgengebed inclusief 
Liturgische Kalender, ’s avonds gevolgd door een Avondgebed, kerkdiensten, missen, predicaties, 
meditaties, Bijbellezingen, een Godsdienstig Halfuurtje. geestelijke liederen, gregoriaanse gezangen, 
psalmen, zondagsschool, ziekenpastoraat, geloofsgesprekken, godsdienstonderricht voor ouderen en 
een ziekenlof8, maar zelfs aangevuld met orgel- of harmoniumuitzendingen, schoolradio op religieuze 
grondslag en speciale vrouwen- of kleuteruitzendingen met een daarin passende dominee of pastoor 
kon religie niet de gehele uitzendtijd vullen. Er moesten ook andere programma’s uitgezonden 
worden. Reportages van manifestaties uit de eigen zuil bijvoorbeeld, of verslagen van wedstrijden 
van de katholieke sportbonden -Wijfjes (1985: 340 noemt als voorbeeld de voetbalwedstrijd van 
katholiek Nederland tegen katholiek Duitsland-, van bijeenkomsten van jeugdclubs en 
vrouwenbonden uit de eigen gelederen en met muziek. De KRO, minder wars van werelds vermaak 
dan de protestantse omroepen, vulde in 1936 69,9% van de zendtijd met muziek. Doorgaans 
geproduceerd door eigen ensembles en koren (Wijfjes 1985: 60). Toch bleef het gesproken woord bij 
de identiteitsomroepen nog decennialang een hoogste prioriteit. ‘De verzuilde omroepen kwamen 
voort uit verkondigingswil.’ En ‘met het gesproken woord legde deze omroepen rekenschap af van 
hun identiteit’ (Wijfjes 1994b:62). Vandaar dat tot ver in de jaren ’50 de Nederlandse omroep zich 
kenmerkte door een absurd hoog percentage gepraat: 42%. In België lag dit percentage op 24 en in 
Engeland op 17. Alleen de Zuid-Duitse omroep, SDRF, overtrof de Nederlandse collega’s met 46%. 
Maar ook in Nederland was er verschil tussen de verschillende zendgemachtigden. De kleine 
V.P.R.O., die slechts aanvullend programmeerde kwam tot een totaal van 85% gesproken woord 
(Wijfjes 1994b: 62). De AVRO, die zich als ‘neutrale’ omroep niet op overtuigen of bijeenhouden 

                                                           
8 Een lof is een katholieke eredienst in de namiddag of avond, zonder eucharistieviering, maar met gebed en 
gezang ter ere van het uitgestalde heilige sacrament (een hostie/gewijde ouwel in een kostbare, kunstig 
versierde houder).  



 

 

hoefde te richten, zat ruim onder het gemiddelde, terwijl de identiteitsomroepen NCRV en VARA 
juist erg de nadruk legden op verbale verkondiging en informatieoverdracht9. Bij de VARA was er 
natuurlijk geen sprake van religieuze uitzendingen, maar eerder van politieke. Door bijvoorbeeld op 
zaterdagavond een Socialistisch Commentaar te laten uitspreken door de hoofdredacteur van de 
partijkrant Het Vrije Volk, Klaas Voskuil, die dit tussen 1946 en 1966 wekelijks zonder onderbreken 
gedaan heeft (Polak 1998). Daarnaast kenmerkten de VARA-uitzendingen zich door een groot aantal 
cursussen, vragen- en commentaarrubrieken, reportages en verslagen van toogdagen, 
partijbijeenkomsten en dito congressen en sociaal verantwoorde hoorspelen. Socialistische 
strijdliederen ontbraken evenwel geenszins. Waar de confessionelen de ochtend begonnen met een 
gebed of een overweging schalde door de VARA-microfoon het koorgeluid van de Stem des Volks 
met Morgenrood of een ander arbeidersstrijdlied. 
Strijdbaarheid was geen exclusief kenmerk van de socialistische omroep. De KRO wist er eveneens 
uitstekend weg mee. Pater Borromeus de Greeve, door tegenstanders vaak aangeduid als de roomse 
brulboei (Trouw 10.05/2010), geselde met zijn lijdensmeditaties10 zijn luisteraars. Zijn neef Henri de 
Greeve startte in 1936 zijn lange reeks van wekelijkse Lichtbakens ‘pittige toespraken (op de 
zaterdagavond), waarin hij allerlei actuele vraagstukken behandelde en vooral de belangen bepleitte 
van de noodlijdende mensen. (Deze uitzendingen) hadden een grote luisterdichtheid, niet enkel bij 
de katholieken maar ook bij andersdenkenden. In het 'Lichtbaken' van 2 april 1938 lanceerde hij de 
gedachte van de oprichting van de 'Bond Zonder Naam', een ideële beweging die zich zonder 
begrenzing van geloofsovertuiging of levensbeschouwing zou moeten inzetten voor de beoefening 
van de naastenliefde op alle terreinen onder het motto: 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf!' Zijn 
oproep vond een enorme weerklank. De Greeve, geholpen door honderden vrijwilligers, 
propageerde met dikwijls zeer originele middelen de gedachten van de 'Bond'. Hierdoor en door zijn 
'Lichtbakens' groeide hij uit tot een nationale figuur. Met grote welsprekendheid bestreed hij alles 
wat in zijn ogen een gevaar of een belemmering was voor het welzijn van mens en maatschappij. Hij 
keerde zich op politiek gebied met zeer veel nadruk tegen het nationaal-socialisme, in het bijzonder 
zoals het zich in Nederland manifesteerde in de Nationaal-Socialistische Beweging’ (Joosten 1985). 
De Bond bestaat nog steeds. 
Het stichtelijk woord heeft nog zeer lang zijn plaats behouden in de Nederlandse omroep. Toen in 
1951 televisie officieel in Nederland werd geïntroduceerd, werden daardoor niet alleen 
gebedsdiensten, missen, religieuze koorzang en de zondagsschool zichtbaar gemaakt voor de 
huiskamer. Ook de dagsluiting werd in beeld gebracht. Ds. Okke Jager en pater Leopold Verhagen 
werden dierbare ‘huisvrienden’ (NCRV 2011). De VARA zette daar vanaf 1965 tot aan zijn dood in 
1987 de schrijver Simon Carmiggelt tegenover met zijn melancholische Kronkels, die zo vol van begrip 
zijn voor de falende mens (Van der Heijden-Rogier 1994). 
 
Totaalprogramma 
Hoezeer de verkondiging ook aangevuld werd met reportages uit het leven van de achterban, 
lezingen, besprekingen van verantwoorde literatuur en cultuur, het nieuwe genre hoorspel -
vanzelfsprekend op geestelijk verantwoorde wijze ingevuld en gebracht- toch was daarmee de 
uitzendweek niet gevuld. Zeker niet, omdat de neutrale concurrentie, de AVRO, amusement als 

                                                           
9 In 1935 vulde de NCVR ruim 40% van de zendtijd met kerkdiensten, preken en lezingen, verzorgd door 
vertegenwoordigers van de verschillende protestantse kerkgenootschappen, die in de NCRV vertegenwoordigd 
waren. Wereldlijk vermaak was voor de NCRV uit den boze. (Wijfjes 1985: 33)   
10 Een lijdensmeditatie is een speciale en lange R.K.-preek in de vastentijd, vaak op een doordeweekse avond 
en gehouden door daarin gespecialiseerde predikanten.   



 

 

speerpunt hanteerde. Vanaf 1936 en na de oorlog11 opnieuw tussen 1945 en 1957 zond de AVRO de 
‘Bonte Dinsdagavondtrein’ uit, een show- en amusementsprogramma met daarin grote namen uit 
revue en cabaret zoals Louis Davids, Bob Scholte, Snip & Snap, Toon Hermans, Willy Alberti en Rudi 
Carrell. ‘De bonte dinsdagavondtrein dankt zijn naam aan drie belangrijke elementen van het 
programma: het heeft de vorm van een bonte avond12, het wordt op dinsdag uitgezonden en het 
publiek wordt per trein naar Hilversum vervoerd’ (Beeld en Geluid 1), al waar het met een fanfare 
van het station naar de studio wordt begeleid (Wijfjes 1985:32-33). Het is het eerste programma met 
publiek in de studio. De uitzendingen ware live. ‘Het programma komt voort uit de 
amusementsavonden die de omroepen in het land organiseren om nieuwe leden te werven’ (Beeld 
en Geluid 1). 
Aangezien de omroepen het om financiële redenen moesten hebben van hun ledenaantal konden de 
andere zendgemachtigden het zich niet permitteren het succes van de Bonte Dinsdagavondtrein te 
negeren. Het duurde echter tot na de Tweede Wereldoorlog tot de KRO en de VARA met een 
adequaat antwoord wisten te komen. De VARA presenteerde op zaterdagavond ‘De Showboat’ met 
onder meer Wim Sonneveld, als Willem Parel, Tom Manders/Dorus, Rijk de Gooijer en Conny Stuart. 
Een belangrijk onderdeel was ook het spelletje ‘het hangt aan de muur en het tikt’, waarbij een panel 
van een viertal gerenommeerde Nederlanders aan de hand van aanwijzingen en vragen moest zien te 
raden welk begrip de spelleider in het hoofd had (Wijfjes 1985:6). De KRO reageerde met het 
populaire ‘Negen heit de klok’, geschreven en geproduceerd door Alexander Pola en Jan de Cler 
(Wijfjes 1985:60). De Cler, die naderhand arts zou worden en zich afkeerde van zijn vroegere radio- 
en showverleden, schreef wekelijks een actueel satirisch lied, waarmee het programma meer dan 
alleen gezellig was. Een prijsvraag in het programma leidde tot 40.000 reacties, een voor die tijd 
onvoorstelbaar groot aantal (Beeld en Geluid 2).  
 
Verantwoorde ontspanning 
De NCRV probeerde minder met amusement en vermaak dan met verantwoorde, educatief bedoelde 
ontspanning luisteraars te binden13, zoals met het spelletje ‘Mastklimmen’, dat tussen 1952 en 1957 
een onderdeel was het programma ‘Studio Steravond’. Johan Bodegraven, populair NCRV-omroeper 
en ex-belastingambtenaar, was daarbij quizmaster. ‘Hoe meer vragen een deelnemer aan deze quiz 
goed beantwoordde, hoe hoger hij of zij (figuurlijk) opklom in een in de studio geplaatste mast en 
hoe groter de daarbij behorende beloning. Bovenin hing als hoofdprijs een gerookte ham. Wie het 
juiste antwoord gaf op de laatste en belangrijkste vraag - 'de hamvraag' -, kon de prijs uit de mast 
pakken. De term 'de hamvraag' kreeg zo'n bekendheid dat hij tot een vast begrip is geworden in de 
Nederlandse taal’ (De Jonge 2008). De NCRV en Johan Bodegraven bleken ook in staat sociaal gevoel 
en populariteit te combineren: ‘Zijn eerste actie kwam spontaan tot stand. In 1950/1951 leidde hij 
het spelletje Haak-in, waarbij de deelnemers een woordketen moesten vormen door een nieuw 
woord steeds te laten beginnen met de eindlettergreep van het daaraan voorafgaande woord. 
Bodegraven kwam toen op de gedachte de luisteraars thuis te laten meedoen. Zij moesten hun 
oplossing op een briefkaart schrijven en deze beplakken met een extra postzegel van 25 cent voor 
het goede doel, namelijk de kankerbestrijding. Door Bodegravens wervende praatjes kwam er veel 
geld binnen. In plaats van de beoogde 80.000 gulden kon bij de afsluiting van de actie, op 24 mei 
1951 in het Amsterdamse Concertgebouw, maar liefst 2.680.000 gulden aan het Koningin Wilhelmina 
Fonds worden overhandigd. Ook daarna kwamen nog giften binnen, waardoor de slotopbrengst 

                                                           
11 De Duitse bezetter hief de omroepen in 1941 op en stelde daarvoor in de plaats een nazi-vriendelijke 
Rijksradio. Na de Tweede Wereldoorlog lukte het de omroepen, ondanks de tegenstand die er vanuit 
vernieuwingsbewegingen tegen het herstel van het oude systeem opkwam, hun oude posities weer in te 
nemen. (Manning 1985, 135-182).   
12 Een bonte avond is een amusementsvoorstelling met een zeer divers programma. 
13 Zie voor de discussie over de tegenstelling tussen vermaak en verkondiging de uitvoerige geschiedenis van de 
NCVR van Bak en Berkelaar (2014).   



 

 

uiteindelijk meer dan drie miljoen gulden bedroeg. Aangemoedigd door dit overweldigende succes 
hield de NCRV tot 1961 vrijwel ieder jaar een geldinzameling voor een goed doel’ (De Jonge 2008). 
De NCRV was zeker niet de enige die de amusementswaarde van een wat meer intellectuele 
uitdaging inzag. De AVRO  startte al in mei 1938 met de uiterst populaire teamquiz 
‘hersengymnastiek’, die het, afgezien van een onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog, vol 
gehouden heeft tot 1992, waarmee het programma het langst lopende radiospel geworden is (Beeld 
en geluid 3).  
Daarnaast probeerden de zendgemachtigden, vooral in de jaren ’50 toen de omroepen bewust hun 
perspectief verruimden (Wijfjes 1985:59), ook met spannende hoorspelen een groter publiek te 
bereiken. Dit waren vaak bewerkingen van BBC series zoals de Paul Vlaanderen-thrillers (AVRO) en 
de science fiction-verhalen Sprong in het Heelal (KRO). De VARA zette daar vanaf oktober 1952 een 
tweewekelijks origineel Nederlands radiofeuilleton tegenover van de toen net beginnende Annie 
M.G. Schmidt, De Familie Doorsnee. Deze hoorspelserie ging ‘over het leven van een doodgewone 
familie. Pa is zuinig en Ma wil graag 'nieuwerwetse' zaken als een tv en koelkast. Door de 
humoristische manier van vertellen wordt het gezin zeer herkenbaar én geliefd. (…) Luisteraars 
zingen liedjes als 'Ik ben Alie Cyaankali' over een moorddadige Rotterdamse huisvrouw volop mee. In 
de brave jaren '50 worden dit soort stoute teksten grote hits. Met een glimlach en zonder zure 
bijbedoelingen kan Schmidt met haar speelse taal bij velen een potje breken. Verzuiling lijkt even niet 
te bestaan en het is stil op straat op maandagavond’ (Beeld en Geluid 4). 
Dit was natuurlijk volstrekt tegen de bedoeling van de oprichters en latere leiders van de 
confessionele omroepen. Radio was in hun ogen niet bedoeld om in contact te komen met 
andersdenkenden, maar om de eigen groep bij elkaar te houden, zo niet te versterken of uit te 
breiden14. Weliswaar is amusement niet alleen een manier om een groot bereik te verkrijgen, het is 
tevens een ‘glijmiddel’ (Manschot 1994) om het publiek te interesseren in andere typen 
programmering. Dat was niet de bedoeling, tenminste voorzover die andere programma’s door de 
socialistische en dus gevaarlijke concurrent uitgezonden werden. Vandaar dat de katholieke 
bisschoppen in 1954 ingrepen en met een Bisschoppelijk Mandement hun geloofsgenoten verboden 
naar de VARA te luisteren15. Met weinig uiteindelijk resultaat. Het mandement werkte averechts, 
hoewel de bisschoppen pas in 1964 het verbod op het lidmaatschap van een niet-katholieke vakbond 
opgeheven hebben (Pennings 1998). 
Overigens had die beginnende ontzuiling nauwelijks effect op de band tussen omroep en politiek. De 
VARA werd van 1949 tot 1966 geleid door de PvdA-politicus Jaap Burger, zijn NCRV-collega in 
diezelfde periode was het ARP-Tweede Kamerlid mr. A.B. Roosjen en toen de KRO na de paters Kors 
en Van Waesberghe in 1961 eindelijk toe was aan een leek als voorzitter werd dat de KVP-voorzitter 
Harry van Doorn (Manning 1985: 251)16. 
 
Televisie als gevaar   
Hoewel de eerste Nederlandse televisie-experimenten al stammen uit de vroege jaren ’30, toen 
pionier Erik de Vries, die werkzaam was op het NatLab van Philips, de eerste uitzendingen verzorgde 
(Akkermans 2003:10-12), duurde het tot 1951 voor de reguliere televisie haar intrede deed in 
Nederland. De omroepen zagen vooralsnog weinig in het nieuwe medium, temeer daar de overheid 
het als een mogelijkheid zag om een algemeen en dus neutraal programma te introduceren en 

                                                           
14 In dit verband is het veelzeggend dat het aandeel stikt godsdienstige programma’s bij een omroep als de KRO 
in deze tijd toenam. Was dit percentage in 1939 slechts 8,8. In 1950 bleek het bijna verdubbeld tot 15,1% 
(Wijfjes 1985:60). 
15 Het Bisschoppelijk Mandement van 1954 had een ruimere strekking dan alleen een verbod op het luisteren 
naar de VARA. Ook werd het katholieken verboden de socialistische pers te lezen en lid te zijn van de 
socialistische vakbond. Stemmen op de sociaal-democratische Partij van de Arbeid werd ontraden (Roes en 
Winkeler 2002).  
16 Voor een overzicht van de voorzitters van de publieke omroepen in Nederland zie 
https://www.politiekcompendium.nl/id/vi6wf4j29tzf/voorzitters 
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daarmee de rol van de omroepen terug te dringen (Manning 1985: 225). Zo kort na de hernieuwde, 
na-oorlogse omroepstrijd (zie noot 9) die de verzuilde zendgemachtigden hadden weten te winnen, 
waren deze er geenszins happig op hun moeizaam behaalde overwinning in de waagschaal te stellen. 
Daarbij kwam dat de omroepen vreesden dat de uitzendingen bekostigd moesten worden uit de tot 
dan beschikbare middelen17, hetgeen onvermijdelijk tot een verschraling van de druk beluisterde 
radio-uitzendingen zou leiden. Bovendien waren televisietoestellen nog zo duur dat het, naar de 
mening van de omroepdirecties, nauwelijks denkbaar was dat het nieuwe medium een massale 
verbreiding zou krijgen. Maar het ernstigste bezwaar was van morele aard. ‘De afgevaardigde van de 
KVP in de Tweede Kamer noemde (in een debat in 1955) een van de risico's het gevaar, 'dat de 
televisie medewerkt aan de schepping van het verfoeilijke artikel massamens'’ (Bank 1986: 56). Pater 
Kors, voorzitter van de KRO, viel zijn volksvertegenwoordiger bij. Hij was ervan overtuigd dat televisie 
een gevaar betekende voor de geestelijke volksgezondheid (Manning 1985). Desondanks gaf hij zich 
gewonnen en in het goede gezelschap van verantwoordelijke KVP-staatssecretaris Jo Cals leidde hij 
op 2 oktober 1951 de eerste televisie-uitzending in (Bank 1994:77). Twee weken later legde hij aan 
het begin van de eerste echte KRO-uitzending met aan pastoor Perquin herinnerende woorden uit 
wat de doelstelling van de KRO-uitzendingen op televisie was: ‘Het technisch vernuft, dat ons de 
televisie heeft geschonken, wil onze omroep dienstbaar maken aan het ideaal: de blijde boodschap 
van Christus niet alleen aan de mensheid te brengen maar die die ook te laten beleven.’ ‘Televisie is 
vèr zien,’ legt Manning (1985: 2250 Kors’ woorden uit. ‘Het betekent voor de christen te kunnen 
schouwen over de grenzen van de stoffelijkheid dezer wereld en van het heelal heen, naar het 
Goddelijk licht dan ons het geloof heeft geschonken.’  
Helaas voor hem nam de geschiedenis een andere loop. De televisie bleek, anders dan Kors verwacht 
had (Manning 1985: 227), niet buiten het financiële bereik van de gemiddelde Nederlander te liggen. 
In 1964 beschikte de helft van de Nederlandse huishoudens al over een toestel, vier jaar later was dit 
aantal opgelopen tot 80 procent (Bank 1994: 57). De televisie nam daarmee de rol van de radio als 
belangrijkste massacommunicatiemiddel over. Bovendien bleek de televisie, zeker in de beginjaren, 
een wapen in de ontzuiling: ‘De televisie speelde een grote rol in de ontzuiling van de Nederlandse 
maatschappij in de jaren ’60. Doordat er maar twee televisiezenders18 waren, waar alle omroepen op 
uitzonden, kwamen mensen in aanraking met programma’s die gemaakt waren door de andere 
zuilen. Daarnaast veranderde de opvoedende insteek van de Publieke Omroep op televisie langzaam 
en werden programma’s steeds amusanter. In 1967 werd bij de Omroepwet afgestapt van het 
(culturele,) educatieve en informerende karakter van televisie (…)’ (Bruggeman 2012). 
 
Zendtijd voor de kerken 
In 1956 leek het er overigens nog helemaal niet op dat de televisie een belangrijk middel tot 
ontzuiling zou worden. In het Televisiebesluit van dat jaar, waarmee de discussie over hoe de 
programmering van de Nederlandse televisie voorlopig te regelen, politiek werd afgesloten, kwam er 
zelfs expliciet ruimte voor de kerken op het scherm. Kerkgenootschappen konden vanaf dat jaar zelf 
uitzendingen verzorgen; opiniërende programma’s echter niet. Het was een service aan gelovigen die 
op zon en feestdagen niet in staat waren zelf naar de kerk te gaan. Via de televisie waren ze op deze 
manier in de gelegenheid een dienst te volgen. Maximaal 5% van de zendtijd mocht op deze wijze ter 
beschikking gesteld worden aan de kerken, hetgeen leidde tot de oprichting van enige specifieke aan 
de kerken verbonden zendgemachtigden (Gosman 2005). Deze nieuwe organisaties namen het 
uitzenden van kerkdiensten over van de bestaande confessionele omroepen (Wijfjes 1985: 59). Dit 
betekende overigens niet dat deze omroepen hiermee hun religieuze uitzendingen stopten. Het ging 
alleen om de diensten en daarmee direct verbonden pastorale of diaconale taken. Het Interkerkelijk 

                                                           
17 De Duitse bezetter had een luisterbijdrage geïntroduceerd, een vorm van specifieke doelbelasting, die na de 
bevrijding nog decennia gehandhaafd bleef en waaruit de kosten van radio- en later ook televisieprogramma’s 
bestreken werden (Knot 2011). 
18 Tot oktober 1964 was er zelfs maar een televisienet, waarop alle verschillende omroepen op toerbeurt 
uitzonden. (Bank 1986:57) 



 

 

Overleg, dat uitzond onder de naam IKOR en dat hoofdzakelijk mate hervormde kerken 
vertegenwoordigde, nam bijvoorbeeld in 1957 al het initiatief tot een wekelijkse Wilde Ganzenactie, 
een inzameling die geld ophaalde voor een steeds nieuw goed doel, vaak in de sfeer van hulp aan de 
Derde Wereld. En jaar later werd vanuit het IKOR een oecumenisch radiopastoraat opgericht 
(Peucker 1995: 10). 
Een definitieve regeling voor het Nederlandse Omroepbestel bleek dit besluit van 1956 allerminst. 
Concurrentie van buiten Nederland opererende, maar wel op een Nederlandse markt gerichte 
zenders en de vraag of voor de financiering van de kostbare televisieprogramma’s ook reclame als 
een inkomstenbron gebruikt mocht worden, leidde in 1965 zelfs tot de val van de regering, het 
kabinet Marijnen. De daaropvolgende regering introduceerde, na een kort Overgangsbestel, in 1967 
de Omroepwet, die het mogelijk maakte dat ook nieuwe ledenorganisaties toegang tot de 
Nederlandse radio- en televisie konden verkrijgen. De hoeveelheid uitzenduren hing samen met het 
aantal betalende leden (Gosman 2005). Richtinggevend bij het al dan niet verlenen van een 
machtiging aan een nieuwe omroepgegadigde was de doelstelling van die organisatie. Die diende 
erop gericht te zijn een volledig programma te brengen, dus niet alleen bijvoorbeeld 
sportuitzendingen of shows, maar ook serieuze en informatieve programma’s. Het programma-
aanbod moest bovendien ‘in zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van in het volk levende 
culturele of godsdienstige dan wel geestelijke behoeften dat hun uitzending uit dien hoofde geacht 
kunnen worden van algemeen nut te zijn’. Deze bepaling, art. 13, tweede lid, pt.4 uit de Omroepwet, 
werd bekend als het ‘stromingsartikel’ (Rapport 1996) en was erop gericht dat een 
omroeporganisatie een stroming of omvangrijke groepering van de Nederlandse bevolking zou 
vertegenwoordigen. Kortom, een late echo van de verzuiling. 
 
Service 
De Omroepwet 1967 is evenmin de laatste wettelijke regeling geweest van de Nederlandse omroep. 
De Mediawet van 1987 bijvoorbeeld wees op grond van artikel 39.f zendtijd toe aan 
kerkgenootschappen en aan genootschappen op geestelijke grondslag. In de wet van 2008 werd dit 
artikel 2.82. Dit leidde tot zendtijd voor een zevental kerkelijke of geestelijke stromingen: 
katholieken, protestanten, joden, boeddhisten, hindoes, moslims en humanisten. (Gosman 2005). 
Het belang van radio- en televisie-uitzendingen door instellingen die deze levensbeschouwingen 
vertegenwoordigden, werd in 2009 door de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Plásterk, verdedigd tegenover critici in de Tweede Kamer met een beroep op het 
servicekarakter: ‘Sinds 1957 is er in Nederland zendtijd voor kerkgenootschappen en 
genootschappen op geestelijke grondslag die een specifiek aanbod van levensbeschouwelijke aard 
verzorgen. Binnen het Nederlandse omroepbestel wordt hiermee een specifieke invulling gegeven 
aan de religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit. Mijn opvatting is dat een dergelijk podium 
voor geloofsstromingen - niet aanvullend op overige aanbieders, maar als zelfstandig 
gepositioneerde zendgemachtigden met de voor hun achterban kenmerkende boodschap - een 
nuttige maatschappelijke voorziening is. Doordat dit aanbod deel is van het totale media-aanbod van 
de landelijke publieke omroep kan een veel breder publiek van geïnteresseerden daarvan 
kennisnemen. Bovendien voorzien de programma’s in een maatschappelijk behoefte: voor mensen 
die geen kerk meer kunnen bezoeken of vanuit huis kennis willen nemen van opvattingen en 
godsdienstbeleving binnen de geestelijke hoofdstromingen in de samenleving. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om mensen die slecht ter been zijn en niettemin hun gewoonte van een wekelijkse kerkdienst 
willen volhouden. Ik zie de ruimte voor deze omroepen dan ook primair als een service aan, 
voornamelijk oudere, mensen die op deze manier hun geloof kunnen beleven en zie dit dus niet als 
een stellingname met betrekking tot de inhoud van het geloof.  Ik voeg hieraan toe dat deze 
omroepen uitzenden op relatief minder populaire tijdstippen (zoals zondagochtend)’ (Plasterk 2009).    
Dat de 2.42 zendgemachtigden hun uitzendingen zouden beperken tot service in de vorm van 
kerkdiensten en godsdienstbelevingen ‘aan huis’, is overigens volstrekte flauwekul, waarvan de 
minister op de hoogte geweest moet zijn. Eén voorbeeld slechts: in 1972 werden vier journalisten 
van de IKON, de voortzetting van de IKOR, vermoord in El Salvador terwijl zij een reportage maakte 



 

 

over de strijd tussen de guerrillabeweging FMLN en het leger19. De beoogde reportage had absoluut 
geen directe godsdienstige bedoeling. De moord is breed uitgemeten in de Nederlandse en 
internationale media (De Fijter 2002) en heeft tot grote verontwaardiging geleid. En deze ging niet 
over het geenszins religieus bedoelde karakter van de uitzending. 
Met een volgende wetswijziging, die per 1 januari 2016 ingegaan is, is er een eind gekomen aan de 
aparte zendtijd voor kerken en de daarmee gelieerde 2.42 zendgemachtigden. Levensbeschouwelijke 
uitzendingen moeten binnen de nieuwe wet ingebed worden in de programma’s van de andere 
omroepen20, het merendeel van deze specifiek levensbeschouwelijke zendgemachtigden is intussen 
gefuseerd met een grote, gelijkgestemde omroep. Op deze wijze is de uitzending van kerkdiensten 
en daarmee direct gerelateerde programma’s op zondag verzekerd. Ook de Wilde Ganzen vliegen 
nog wekelijks voor het goede doel uit.      
 
Ontzuiling   
Was in de tijd van de verzuiling een populaire programmering vooral bedoeld om het de leden van de 
eigen groep onaantrekkelijk te maken om naar de, moreel gezien gevaarlijke, concurrent te luisteren, 
in de tijd dat omroepen zendtijd toegewezen kregen op basis van ledenaantallen werd een zo 
aantrekkelijk mogelijke programmering vooral een middel tot ledenwerving. De omroepen lieten 
geen middel onbeproefd om de achterban te binden en waar mogelijk uit te breiden. Daarbij 
beperkten zij zich niet tot uitzendingen alleen, maar belegden ook avonden in het land, zowel 
voorlichtingsachtige bijeenkomsten als ontspanningsavonden. Nieuw was dit overigens niet, want al 
vanaf de eerste naoorlogse jaren, toen de omroepverenigingen hun belangen moesten verdedigen 
tegenover op vernieuwing gerichte tegenstanders die een nationale, op het BBC-model lijkende 
omroep voorstelden, hadden zij veel werk gemaakt van regionale propaganda-bijeenkomsten, die al 
spoedig gevolgd werden door toogdagen, studiotrips voor specifieke publieksgroepen en tournees 
van de eigen sterren, orkesten en ensembles door het land. Nieuwe abonnees voor de 
omroepbladen werden verleid met premieacties21 (Manning 1985:187-189). Deze methode om zich 
bij het publiek te presenteren en om de achterban te binden is tot ver in de jaren zeventig en tachtig 
voortgezet. Het bekende KRO-huisorkest De Boertjes van Buuten bijvoorbeeld luisterde onder leiding 
van Jo Budie niet alleen radio-uitzendingen en televisieprogramma’s op, maar speelde tot 
halverwege de jaren ’70 ook op KRO-bijeenkomsten en feestavonden in het land22. 
De tijd stond evenwel niet stil en terwijl de omroepbestuurders nog steeds trachten hun schaapjes 
bijeen te houden, begonnen hun programmamedewerkers de eigen achterban en het overige publiek 
te shockeren. De ontzuiling had ingezet (Luykx en Slot 1997 & Pennings 1998) en met name de 
televisie speelde daarbij een voortrekkersrol. Twee omroepen liepen voorop: de ‘gevaarlijke’ 
socialisten van de VARA en de vrijzinnige V.P.R.O., die als blijk van deconfessionalisering ook snel de 
puntjes tussen de hoofdletters van het afkortingswoord liet vervallen om daarmee elke band met het 
protestantisme, hoe vrijzinnig ook op te geven (Bank 1994: 100 & Beeld en Geluid 5). De vernieuwing 
beperkte zich niet tot deze voorlopers: ook de KRO maakte zich grotendeels en snel los van de kerk 
en de katholieke politiek (Manning 1985: 257-301). 
Twee controversiële televisie-uitzendingen verdienen speciale vermelding in dit verband, het item 
‘Beeldreligie’ in het satirische VARA-programma ‘Zo is het toevallig ook nog eens keer’, waaraan 
indertijd bekende progressieve journalisten en kunstenaars als Jan Blokker, Joop van Tijn, Rinus 

                                                           
19 http://www.eo.nl/home/over-de-eo/representatie/meer-over-de-ikon/ 
20 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2013/02/13/naar-een-compacter-omroepbestel 
21 Befaamd werden de ‘zwaar verzilverde’ theelepeltjes, taartscheppen, suikerlepels, briefopeners, asbakjes en 
wat dies meer zij van het merk Sola, of als het om een AVRO-geschenk ging van het merk Gero, die de 
omroepen hun lezers aanboden (Manning 1985:188). Op Marktplaats.nl worden ze nog met enige regelmaat 
aangeboden en/of gezocht. 
22http://www.muziekschatten.nl/action/wiki?page=http%3A//www.wiki.muziekschatten.nl/wiki/Boertjes_van_
Buuten 
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Ferdinandusse, Dimitri Frenkel Frank, Yoka Beretty, Peter Lohr, maar ook een schrijver als Gerard 
Kornelis van het Reve en de populaire tv-presentatrice Mies Bouwman meewerkten en het blote 
optreden van Phil Bloom voor de VPRO (Bank 1994: 97-100). 
Beeldreligie, uitgezonden op 4 januari 1964, was een gebed tot het BEELD, de televisie als het nieuwe 
Gouden Kalf, het afgodsbeeld van de moderne tijd. De tekst was in de vorm van het Onze Vader 
gegoten. De reacties in de media en de politiek waren ongehoord. Van alle kanten werd er 
verontwaardiging geuit. Toch zette de VARA het programma nog enige malen voort, tot bij een 
volgende uitzending de VARA-directie een satirische tekst wilde schrappen en het team er daarom 
mee ophield.  
Ook in de Hoepla-uitzending van 9 oktober 1967 speelde een verwijzing naar religie, in dit geval naar 
een confessioneel media-orgaan, een rol. Het team van Hoepla, jonge dwarse journalisten en 
kunstenaars als Trino Flothuis, Wim van der Linden, Wim T. Schippers en Hans Verhagen brachten 
een lezende jonge vrouw in beeld, Phil Bloom. Ze was verdiept in het protestantschristelijke dagblad 
Trouw. Langzamerhand verschoof het beeld en liet Phil Bloom de krant zakken, waardoor zichtbaar 
werd dat ze geheel naakt was. Wederom was het land te klein en opnieuw werden er in de Tweede 
Kamer vragen gesteld aan de minister (Bank 1994: 98-100 & Beeld en Geluid 5).  
Hoezeer voor rebelse programmamakers godsdienst en het verzuilde karakter van Nederland ook 
een steen des aanstoots vormden in de jaren 60, dit betekende geenszins dat het met de rol van 
religie in de omroep gedaan was. De dramaturge Sonja de Leeuw, die onderzoek gedaan heeft naar 
het Nederlandse televisiedrama, laat zien hoe de omroepen tot 1980 trachten hun achterban te 
binden met series waarin het geloof een zodanige rol speelde dat identificatie mogelijk was. Plaats 
van handeling voor deze in een nog net herkenbaar verleden gesitueerde dramaseries was vaak een 
regio in de provincie of een kleine stad of specifieke buurt, waarin lieden uit ‘kleine’, vertrouwde 
milieus trachtten te overleven in hun strijd tegen verandering, natuurgeweld of armoede (De Leeuw 
1994). Befaamde voorbeelden van dit type series zijn De Glazen Stad (NCRV), gebaseerd op een 
verhaal van de christelijke auteur Piet Risseeuw, Bartje (NCRV), naar een roman van de eveneens 
christelijke onderwijzer-schrijver Anne de Vries, die met dit boek terugkeerde naar het arme 
landarbeidersmilieu van zijn jeugd, Het Wassende Water (NCRV), een bewerking van de gelijknamige 
streekroman van Herman de Man, waarin een boerenzoon uit de Lopikerwaard in opstand komt 
tegen zijn milieu en het protestantse geloof en Dagboek van een herdershond (KRO), waarvoor De 
Kroniek eener Parochie van de priester-schrijver Jacques Schreurs de basis gevormd heeft. Al deze 
series waren een enorm publiekssucces. Opvallend is dat zowel KRO als NCRV deze nostalgische 
series door één en dezelfde regisseur, Willy van Hemert, lieten uitvoeren.  
 
Evangelische Omroep 
Midden jaren zestig ontkwam ook de NCRV er niet aan om zich op een breder publiek te richten dan 
de eigen, natuurlijke, achterban. Bovendien stelde een deel van deze achterban zich inmiddels meer 
open voor de rest van de samenleving. Dit leidde ertoe dat de populariteit van de programma’s die 
zich specifiek richtten op het protestantschristelijke deel der natie daalde. Om die reden werd het 
aandeel strikt identiteitsgevoelige uitzendingen teruggebracht. Slachtoffer daarvan werden onder 
meer koorzang en het geestelijke lied van Johannes de Heer. In 1965 werd ook het ‘ziekenuurtje’ 
geschrapt, een stichtelijke lezing verzorgd door de Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond, 
NCGB. Hiermee was volgens een aantal, meer behoudende, NCRV-leden het hek van de dam. De 
omroep zou overgegeven worden aan de seculariseringstendens, waartegen ze, gezien haar 
opdracht, juist in het verweer diende te komen. Uit de kring van verontruste NCGB-ers kwam, toen 
met de mediawet van 1967 de oprichting van nieuwe zendgemachtigden mogelijk werd, een nieuw 
initiatief voort: de Evangelische Omroep, EO, die in april 1967 daadwerkelijk opgericht werd 
(Sprangers 2012). 
Doelstelling was ‘de bevordering in de ruimste zin des woords, van de verkondiging van het Evangelie 
van Jezus Christus door middel van radio- en televisie-uitzendingen’ (Sprangers 2012), daarbij werd 
niet uitsluitend gemikt op de eigen, al gelovige, leden, maar juist ook op mensen die door 
evangelisatie op het goede pad gebracht konden worden. De EO verzette zich tegen de ontzuiling, de 



 

 

steeds verder oprukkende secularisering van Nederland en wilde deze verderfelijke ontwikkeling 
keren.  Verkondiging maar ook contra-propaganda, bijvoorbeeld gericht tegen het idee dat abortus 
een eenvoudige, geaccepteerde medische handeling zou zijn, waren de middelen van deze nieuwe 
omroep. Concessies in de vorm van infotainment werden niet gedaan (Manschot 1994: 189). Het 
ledenaantal van de EO groeide voorspoedig. Binnen 25 jaar bereikte de nieuwe omroep een omvang 
die gelijkwaardig was aan die van de oude, gevestigde verenigingen (Gosman 2005 & Van Elteren 
1994: 111 & 134). Er was blijkbaar behoefte en ruimte in het ontkerstende Nederland aan een 
authentiek religieus geïnspireerd geluid. In elk geval onder bevindelijke protestanten, die zich 
daarom in een mini-zuil verenigden met een eigen politieke partij, een dagblad, een omroep en eigen 
onderwijs (Pennings 1998). 
Toch kon de EO, toen zij in 1992 evenveel zendtijd toegewezen kreeg als de andere grote omroepen, 
zich niet blijvend beperken tot verkondigende uitzendingen. Op grond van de wet moest ook de EO 
een totaalprogramma verzorgen. Dat leidde na een periode waarin veel succes behaald werd met 
natuurdocumentaires en kinderprogramma’s, tot heftige discussies. Voor een publieksomroep, die 
de concurrentie met andere zenders aan moet kunnen, is het immers moeilijk zuiver in de leer te 
blijven en zich te beperken tot missionaire programma’s. 
Peter Nissen, hoogleraar spiritualiteitsstudies te Nijmegen, zegt daarover naar aanleiding van 
klachten van prominente EO-leden over de huidige (2016) koers van de omroep: ‘In de tijd van de 
oprichting in 1967 bestond het doel van de omroep erin om een dam op te werpen tegen het 
secularisme. Er heerste een sterke frontmentaliteit tegen de seksuele revolutie, tegen de 
emancipatie van homo’s, en in het debat met de evolutietheorie werd krachtig ingezet op het 
creationisme als alternatief. Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw verandert de sfeer van de 
omroep en wordt de toon milder. Later wordt de evolutie bespreekbaar. Andries Knevel23 belijdt 
publiekelijk dat schepping en evolutie verenigbaar zijn, en ook de houding ten opzichte van 
homoseksualiteit wordt genuanceerder. Nog steeds geldt dat de omroep zich door de boodschap van 
het evangelie laat inspireren en dat ze het christelijk geluid vertegenwoordigt in het gesprek met de 
moderniteit. Alleen doen ze dat tegenwoordig niet meer door de strijd aan te gaan, maar door de 
dialoog te voeren’ (Huttinga 2016). 
Hijme Stoffels, godsdienstsocioloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is een vergelijkbare 
mening toegedaan: ‘De EO wilde achterban bedienen en hoopt nog steeds dat mensen zich bekeren, 
maar de boodschap is meer omfloerst. Je ziet dat ze vanaf de eeuwwisseling ook al tevreden zijn 
wanneer programma’s aanleiding geven tot discussie, zelfreflectie en aandacht van andere media’ 
(Sterkenburg 2015). Helaas is niet iedereen daar tevreden mee. Voormalig EO-directeur Bert 
Dorenbos24 riep in 2009 Nederland op de 40 dagen van de vastentijd te gebruiken om te bidden voor 
de terugkeer door de EO op het rechte pad25. 
Ontevreden behoudende EO-aanhangers roeren zich in de media, maar een deel is ook al vertrokken. 
Journalist-historicus Remco van Mulligen vertelde aan Nikki Sterkenburg (2015) hoe rond de laatste 
eeuwwisseling een groep kritische leden de koers probeerde te verleggen, omdat zij zich niet meer in 
de nieuwe richting van de EO herkende. Ze waren echter met te weinig en hebben daarom hun 
lidmaatschap opgezegd. Mulligen, die in 2014 promoveerde op een dissertatie over Radicale 
Protestanten, waarin hij onder meer de opkomst van de Evangelische Omroep beschrijft en die 
klaarblijkelijk affiniteit heeft met deze kritische groep ex-EO-leden, roept de EO op zich niet langer te 
laten leiden door de zucht naar populariteit en hoge kijkcijfers, maar weer de nadruk te leggen op 
programma’s waarmee de omroep zich inhoudelijk kan profileren en ‘die dicht bij ons (de EO-
achterban) staan’ (Sterkenburg 2015). 

                                                           
23 Knevel is een theoloog, die jarenlang het gezicht van de EO als presentator, programmamaker en 
programmadirecteur was. 
24 Na zijn jaren als EO directeur werd Dorenbos in 1987 full time anti-abortus, anti-euthanasie en anti-
zedenverwilderingsactivist. (Beeld en Geluid 6) 
25 http://www.volkskrant.nl/recensies/veertig-dagen-bidden-en-vasten-voor-eo~a314560/ 
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Conclusie 
De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Verloren de ideologisch gefundeerde omroepen in de jaren 
zestig en zeventig grotendeels hun oorspronkelijke identiteit en werden ze, ondanks latere pogingen 
tot herbronningen, niet veel meer dan media-productiehuizen26 met een op de voorkeuren van de 
(soms nieuwe) achterban gebaseerde programmering, binnen de later opgerichte Evangelische 
Omroep woedt nu een vergelijkbare strijd tussen de rekkelijken die in de concurrentiestrijd met 
andere, intussen ook commerciële, omroepen, het hoofd boven water proberen te houden en de 
preciezen die zich tot de oorspronkelijke doelstelling willen beperken. Door de komst van 
alternatieven, een tweede televisienet in 1964 en de commerciële omroep in 1989, hebben de 
behoudende krachten in het Nederlandse omroepbestel weinig kans op overleven.    
Geloof blijkt in Hilversum, naar deze korte geschiedenis duidelijk maakt, uiteindelijk minder een zaak 
van rechtzinnigheid dan van populariteit.                  
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