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Stellingen behorende bij het proefschrift

A phantom medium?
The SDAP, the Labour Party and the politics of radio broadcasting in the 

Netherlands and Great Britain (1920-1940)

A comparative study

Bas de Jong

1. Er waart een spook door het denken over de relatie tussen politiek en media. 
 (dit proefschrift)

2. De relatieve afwezigheid van radio in de politieke geschiedschrijving van de 20e 
eeuw lijkt te suggereren dat de komst van dit medium een beperkte betekenis heeft 
gehad voor de politieke cultuur van de jaren twintig en dertig. Het tegendeel is waar.  
(dit proefschrift)

3. Het onderscheid tussen politieke geschiedenis en mediageschiedenis maskeert een 
relatie die wederzijds constitutief is. De erkenning hiervan vraagt om een meer 
structurele inbedding van het onderzoek naar de relatie tussen politiek en media op 
het grensvlak van beide disciplines. (dit proefschrift)

4. De suggestie van stabiliteit en onveranderlijkheid die het beeld van ‘verzuiling’ oproept, 
heeft er mede toe bijgedragen dat de dynamiek van verandering die de komst van radio 
met zich meebracht onvoldoende gesignaleerd is. (dit proefschrift)

5a. De gebrekkige bereidheid in de Britse politiek om een compromis te sluiten over het 
gebruik van radio heeft de democratische inpassing van het medium in het interbellum 
ernstig belemmerd. (dit proefschrift)

5b. Dat de bereidheid om wel een compromis te sluiten ook tot ernstiger misstanden kan 
leiden, bewijst het optreden van de Radio Omroep Controle Commissie in Nederland. 
(dit proefschrift)

6. De centraliteit van het idee van samenkomst in de politieke cultuur van de jaren twintig 
en dertig heeft de politieke integratie van radio ernstig bemoeilijkt; tegelijkertijd heeft 
dit niet kunnen verhinderen dat de komst van radio het idee van politieke samenkomst 
wezenlijk veranderd heeft. (dit proefschrift)



7. De censuur op radio-uitzendingen door de Radio Omroep Controle Commissie heeft 
een tekstarchief nagelaten dat even uniek als ontoegankelijk is. Dat dit archief nog niet 
gedigitaliseerd is, onderstreept dat de gevolgen van censuur langer doorwerken dan het 
kortstondige moment van het verbod. (dit proefschrift)

8. Het historiografisch gebruik van de metafoor van politiek als theater vereist een 
constante reflectie op de vraag welke ontwikkelingen zich voorbij het politieke toneel 
hebben voorgedaan die niet zichtbaar zijn geworden op het toneel, maar mogelijk wel 
een cruciale betekenis hebben gehad voor het theater van de politiek. (dit proefschrift)

9. Het voorstel uit 1926 van SDAP-secretaris Cornelis Werkhoven om een 
verkiezingselement te introduceren in het ontwerp van het omroepbestel sluit nauw 
aan op de aanbeveling van Pierre Rosanvallon om ‘de democratie complexer te maken 
om haar te verwezenlijken’. Ruim honderd jaar later verdient Werkhovens voorstel een 
serieuze heroverweging, niet alleen ter compensatie van het afgenomen draagvlak voor 
de omroepverenigingen, maar ook en vooral ter ondersteuning van het toegenomen 
belang van een sterke publieke omroep voor de 21e eeuw. (dit proefschrift)

10. Het sociale medium Twitter vormt een treffende illustratie van wat Claude Lefort de 
paradox van de democratie heeft genoemd: waar het enerzijds het publiek in staat stelt 
haar stem te laten horen, toont het anderzijds de ontbinding van diezelfde publieke 
opinie in een kakofonie van ophef en verdeeldheid.

11. De uitdrukking dat de politiek een stip op de horizon moet zetten, is symptomatisch 
voor de blikvernauwing in het politieke denken over de samenhang tussen het heden, 
het verleden en de toekomst. 

12. Wil de festivalisering van de wetenschap recht doen aan de aard van de wetenschappelijke 
arbeid, dan dient zij ook de triomf te vieren van de ‘saaiheid’ en ‘traagheid’ (F. Nietzsche, 
‘De vrolijke wetenschap’, 42) die de wetenschap ook eigen is.

13. De fixatie op excellentie in het huidige wetenschapsbeleid staat haaks op het 
experimentele karakter van de wetenschap.

14. Het boek ‘Olifant en de tijdmachine’ van Max Velthuijs biedt een prima alternatief 
voor wie dit proefschrift niet zal lezen, maar wel wil begrijpen wat de dialectiek van 
omarming en verwerping inhoudt die de politieke omgang met radio in de jaren 
twintig en dertig gevormd heeft.

15. Hoe stellig de stellingen bij een proefschrift ook zijn, in de wetenschap is twijfel boven 
elke stelligheid verheven.


