SiBSS
'. •*;

MÊmmsiB

'-±?

■

i

%

•:■

mm
,vr .

Mm

-<?,

:

'.'

£7.

;;?ri

v ^vvrjj-^

m
mmm

-7B7? :-■■

HPMHI
,-..., ,;.v:

Hsl

,,

"•• s

•". ‘

V

;,

s

tr

i-r

£
.*•

i

ft

Ml
I*

«

HH

i

wiMB'-j

rat

I

V-;y;?:,v.‘

>-

[v!

•V

«Pli

'.; ’ :

M

li
lift

%

Hf

£,
~ 7V£ ■--' '■

\

I-

wüsïw

u

;7

■HMN

si
£,y£

7:7

ï::':
. •
7,

V

m

B
.;;. •;. v •.' ■

,77

I
-^i
IPBBMkPmP

XH:•; H
■r:-,"•3
.7
i
smuhI
BPl.'PP ■ ■ ;.-&SBjI
*i»Iii|l77£Srl
ttïïiiiiliïiiisi
-£
MPPT”
JBMPSH
mÈMm
118 Si
lSil£:Slllif

f
v'

I

*
■ï

/•\

tBBÉ

ü7

IK,.

Step

■■■
h|Hb

Pf
£.7

m
3
7:17

' '.;

w

••v "V

!

1

£

1 •.,'

iMiS

m

■Vx

>

M

m

;
£,:

‘.v

\:

m

1

1
|Pt$
■
m

y7£

■ ' : :

"

m.

IIL__

flus
i®f

7'£,

gBj

*7

«■BH
7
'

■i

H

£v

£t£7St§g£i|
mtowËÈffiBtèm
■ 77

'7'7
■"...;

is
;•mi

sisi
^57*7

ffisS!

mm 77'TV;-'

77

s
.'vvr;

BIBLIOTHEEK
N.V.H.R,-

RADIO-RAAD
I929-I934
?Sgsm
K*R.O.

hY

’S-GRAVENHAGE
1934

'

■

I
I
I

GEDENKSCHRIFT UITGEGEVEN TER GELEGENHEID
VAN DE VIERING VAN HET EERSTE LUSTRUM
VAN DEN RADIO-RAAD IN ZIJN DAARVOOR
BELEGDE HERDENKINGSVERGADERING IN HET
DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN
OP 31 JANUARI MCMXXXTV

t

!
!

i

I
!I

l

i

’

I.

i
1

■*

;

'/

INHOUD
13 LZ.

1. Rede Mr. H. VAN DÉR Vegte, in leven Minister van
Waterstaat, ter installatie van denRadio-raad op 29 Januari
•
J929
2. Antwoord van Dr. J. Th. de Visser, in leven Voorzitter
van den Radio-raad, op de Installatie-rede van Minister
Van der Vegte....................................................................

D

21

3. Herdenkingsvergadering ter gelegenheid van het ie lustrum
van den Radio-raad op 31.Januari 1934 in het Departement
van Binnenlandsche Zaken................................................ 26
a. Openingsrede H. V. BoEIJEN, Voorzitter van den Radioraad
•

.

i

rl

31

b. Rede Mr. B. de Gaay Fortman, plaatsvervangend
Voorzitter van den Radio-raad .
• 35
c. Rede Mr. J. A. DE WlLDE, Minister van Binnen
landsche Zaken
......................................................
• 43
d. RedeMr. J. F. van Royen, Algemeen Secretaris P.T.T
plaatsvervangend Directeur-Generaal P.T.T. ... 47
e. Rede Mevr. B. Boon-van der Starp, plaatsvervangend
Voorzitster der Algemeen Programma Commissie .

51

f. Rede Mr. W. H. M. Werker, plaatsvervangend Voor
zitter van de Radio-Omroep contróle-commissie
.

55

g. Rede Ds. F. Kleyn, lid van de Indië-ProgrammaCommissie
• | 59
h. Rede Melis Stoke (H. Salomonson, lid van de IndiëProgramma-Commissie)
63

IBHnHHÉaiBHBn

i

'
—■

!

I3LZ.

i. Rede E. P. Weber, Secretaris van den Radio-raad . 69
j. Rede W. Vogt, Directeur der A.V.R.O.

... 73

g
M

k. RedePastoor L. H.Perquin,Voorzitter vandenK.R.O. 77
l. Rede Ds. L. J. van Leeuwen, 2e Voorzitter der
N.C.R.V............................................................................. 79
m. Rede Mej. Dr. N. A. Bruining, Voorzitster der
. 81
V.P.R.O................................................................

:
’

n. Rede van den Secretaris der V.A.R.A..........................83
o. Rede Mr. A. J. GuéPIN, Secretaris der Phohi

.

. 87

p. Rede Ir. H. W. Snijders voor de Vereeniging van
Leiders van Gemeentelijke Radio-distributiebedrijven
en den Bond van Exploitanten van Radio-Centrales . 89
q. Slotrede H. VAN Boeijen, Voorzitter van den Radioraad
93

5-

9

=.
>

mm

'
■

II

I

\
i

I

i
.I
f

;
~v

12

i

■

V

• }

!

i

i. REDE VAN MR. H. VAN DER VEGTE, IN LEVEN
MINISTER VAN WATERSTAAT, TER INSTALLATIE
VAN DEN RADIO-RAAD OP 29 JANUARI 1929 IN DE
STATENZAAL VAN HET DEPARTEMENT VAN
WATERSTAAT.
et is mij een aangename plicht U welkom te
heeten in deze eerste vergadering van den
Radio-raad en U namens de Regeering dank
te zeggen voor Uwe bereidwilligheid om, niet
tegenstaande Uwe drukke werkzaamheden uit
anderen hoofde, in dezen Raad zitting te nemen
en daarmede blijk te geven van toewijding aan de publieke zaak.
Ik gedenk daarbij met weemoed den heer Dr. C. Lely, die zich
dadelijk bereid verklaarde het lidmaatschap van den Radio-raad te
aanvaarden en die nog vóór deze installatie aan zijn land, dat hij
op velerlei wijze heeft gediend, en aan Uwen Raad ontvallen is.
Hoewel bij de laatste wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet, waarin ook regelen voor den radio-omroep zijn opgenomen,
slechts met enkele woorden de taak van den Radio-raad is aan
gegeven, geven toch ook deze enkele woorden reeds weer, dat
zeer belangrijke en moeilijke werkzaamheden U wachten. Immers
in artikel 3quater van die wet wordt bepaald, dat de Radio-raad
zoowel op daartoe door den Minister van Waterstaat gedaan
verzoek, als uit eigen beweging, voorlichting geeft aan de
Regeering omtrent alle met den Radio-omroep in verband staande
onderwerpen. En die onderwerpen zijn vele en velerlei. Ik kom
daarop aanstonds terug.
Het is U allen bekend, dat de toestanden op radio -omroepgebied in ons land niet bevredigend kunnen worden genoemd

en het onderwerp zijn geweest van veel en dikwijls ook van
gerechtvaardigde critiek.
De omroep, wiens ontwikkelingsgeschiedenis nog zoo kort is,
heeft in ons land tot veel meeningsversch.il aanleiding gegeven.
Meer dan één commissie heeft over het vraagstuk haar gedachten
laten gaan, veel nuttige arbeid is daarbij verricht, doch tot eene
voor alle partijen bevredigende regeling van de verschillende
moeilijkheden is men nog niet kunnen komen. Ik stel mij voor
U schriftelijk uitvoerig in te lichten omtrent de geschiedenis van
den radio-omroep in Nederland. Ik bedwing dus den lust om in
deze eerste vergadering van Uwen Raad van die geschiedenis een
overzicht te geven, doch zal volstaan met Uwe aandacht te vragen
voor de belangrijkste van de onderwerpen, die aan het oordeel
van Uwen Raad zullen worden onderworpen.
En dan meen ik als voornaamste probleem, dat aan U zal worden
voorgelegd, naar voren te moeten brengen de vraag, hoe een goed
geregelde nationale omroep in het leven geroepen kan worden.
Bij alle verschil van inzicht en overtuiging tusschen degenen, die
als organisatie van den radio-omroep gebruik maken of willen
maken, behoeft een zoodanig instituut m.i. geenszins als een niet
te verwezenlijken denkbeeld te worden beschouwd. Ik zou U daar
om het in het leven roepen van een goed geregelden, krachtigen
nationalen omroep als het doel en ideaal voor oogen willen stellen.
Evenwel ontveins ik mij niet, dat de oplossing van dit vraagstuk
buitengewone, dikwijls welhaast onoverkomelijk schijnende moei
lijkheden zal. opleveren.
Waar het de verwezenlijking van een zoo groot cultureel en
nationaal belang betreft, zullen alle belanghebbenden eensgezind
en naar beste krachten moeten samenwerken.
14
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Een ongeacht de omstandigheden vasthouden aan alle eischen
en eenmaal ingenomen standpunt is hier minder dan ooit op
zijn plaats; waar zulks eenigszins mogelijk is, zal vaak de mid
denweg als voerende tot de oplossing moeten worden gevolgd.
Ik denk mij in deze Uwe taak dan ook behalve adviseerend,
voor een groot deel bemiddelend.
Hoewel de te overwinnen moeilijkheden dus vele zullen zijn en
niet licht te ernstig kunnen worden gezien, heb ik goede hoop
dat, dank zij Uwe bemoeiingen, tenslotte het doel zal worden
bereikt.
Na dit vraagstuk, dat ik oordeel, het eerste te zijn in belangrijk
heid, noem ik U thans een aangelegenheid, die ik nummer één
acht, wat de urgentie van behandeling betreft, n.1. het ontwerp
van den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in het nieuwe
artikel 3ter der Telegraaf- en Telefoonwet 1904. Dit ontwerp,
bij de samenstelling waarvan reeds zooveel noodig en mogelijk
rekening is gehouden met de opmerkingen van belanghebbenden
en belangstellenden in radio-aangelegenheden, behandelt achter
eenvolgens in afzonderlijke hoofdstukken volledig elk der thans
bestaande soorten van inrichtingen bedoeld in artikel yerder wet.
O.m. zijn daarin opgenomen de eischen, waaraan een omroep
organisatie moet voldoen om tot uitzenden te worden toegelaten.
/ /
Daar de totstandkoming van dezen algemeenen maatregel voor
alles noo dig is, zal ik het op prijs stellen Uw advies daaromtrent
afzonderlijk te mogen ontvangen.
Vervolgens vraagt de aandacht de verdeeling naar billijkheid van
den beschikbaren zendtijd over de tot uitzending toegelaten en
eventueel nog toe te laten omroeporganisaties.
Bij de hierbedoelde verdeeling speelt de te gebruiken golflengte
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een voorname rol. Welke golflengte zal elk der Nederlandsche
omroepstations kunnen hebben?
De vijf omroeporganisaties maken bij de uitoefening van haar
bedrijf door middel van den zender te Hilversum en Huizen
respectievelijk gebruik van eene golflengte van 1071 M. en
340.9 M. met dien verstande, dat Huizen ’s avonds na 6 uur
gebruik mag maken van de golf 1870 M. van den zakelijken
omroep-zender te Scheveningen-Haven.
De in het najaar van 1927 te Washington gehouden internationale
conferentie voor radio-telegrafie heeft voor den omroep golfbanden aangewezen, waarin de golflengten der verschillende
omroepstations zullen moeten worden ondergebracht. In verband
//
daarmede zal waarschijnlijk aan Nederland niet meer dan een
lange golf tusschen 1340 en 1875 M. kunnen worden toegewezen.
Of ons land er nog twee korte golven tusschen 230 M. en 545 M.
zal bijkrijgen, dan wel of met nog één korte golf of zelfs met
in het geheel twee korte golven genoegen genomen zal moeten
worden, moet bij nog tusschen de Rijksadministraties te plegen
overleg uitgemaakt worden.
Ten behoeve van de definitieve verdeeling der omroepgolven
in Europa zal eene bespreking tusschen de daarbij betrokken
administraties in de eerste helft van April 1929 te Praag bijeen
geroepen worden.
Meerdere en ten deele ook geheel andere moeilijkheden zullen
zijn verbonden aan het, overeenkomstig de betrekkelijke wets
bepalingen, naar billijkheid verdeelen van den beschikbaren zendtijd
over de in aanmerking komende omroeporganisaties. En dan moet
hier niet slechts worden gedacht aan de vijf thans reeds zendende
vereenigingen benevens den Politie-radio-omroep en aan den
l6
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zakelijken omroepzender te Scheveningen-Haven, doch bovendien
aan de reeds opgerichte en aan de wellicht nog op te richten
organisaties, die zich reeds voor uitzending hebben aangemeld
of dat nog zullen doen.
Weliswaar zal de algemeene maatregel van bestuur, die ik zoo
juist op het oog had, belangrijke beperkingen stellen ten aanzien
van de toelating tot uitzenden, maar aangezien de zendtijd nu
eenmaal begrensd is, en gezien de omstandigheid, dat de tot
standbrenging van de thans geldende tijdelijke verdeeling reeds
velerlei hinderpalen te overwinnen gaf, mogen de te verwachten
moeilijkheden geenszins worden onderschat en zal bij de oplossing
van dit vraagstuk Uwen Raad in ruime mate wijs beleid en groote
voorzichtigheid mogen worden toegewenscht.
Een vraagstuk van ongeveer gelijke strekking, dat aan Uwen
Raad zal worden voorgelegd, betreft de verdeeling van de
zenduren voor den omroep naar de overzeesche Nederlandsche
gebiedsdeelen. Voor een radio-omroep van Nederland uit naar
deze gebiedsdeelen is tot op het huidige tijdstip een aanvrage
ingekomen van de N.V. Philips’ Radio, van de Nederlandsche
Christelijke Radiovereeniging en den Katholieken Radio-Omroep
gezamenlijk, van den Vrijzinnig Protestantschen Radio-Omroep
en van de Vereeniging van Arbeiders Radio-Amateurs. De beide
eerstbedoelde aanvragen zijn bij de mondelinge behandeling van
de laatste wijziging der Telegraaf- en Telefoonwet in de Kamers
der Staten-Generaal besproken, waarbij naar voren is gekomen,
wat te dezer zake is geschied en welk standpunt de Regeering
inneemt.
Van niet mindere beteekenis is de questie van de controle op
hetgeen door de omroeporganisaties wordt uitgezonden.
17
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De ontwerp-algemeene maatregel van bestuur zegt hieromtrent,
dat de tot de uitzending toegelaten omroeporganisaties gehouden
zijn om zich te onderwerpen aan de controle op hetgeen door
middel van de zendinrichting wordt uitgezonden en voorts dat
die controle zal worden uitgeoefend door een na verkregen advies
van den Radio-raad door den Minister te benoemen lichaam, dat
zijn werkzaamheden zal uitvoeren volgens richtlijnen, die weder
met medewerking van Uwen Raad zullen worden vastgesteld.
De samenstelling van dit contróle-instituut en de omschrijving
van zijn taak en werkwijze zal met bijzondere zorg dienen te
geschieden omdat daardoor het wezen van den cultureelen
omroep sterk beinvloed kan worden.
Veel zal aan het beleid der Commissie moeten worden over
gelaten. M. i. zal zij gaandeweg zelf hare taak beter kunnen
onderkennen, met het gevolg, dat haar arbeid, welke in het
begin ongetwijfeld ook van vrij veel omvang zal zijn, allengs
minder tijdroovend, doch daardoor zeker niet van minder
beteekenis zal worden.
Ik heb mij bij het opsommen van de onderwerpen, waarover
Uw advies zal worden gevraagd, zooals ik reeds te kennen gaf,
beperkt tot de voornaamste. Ik stel mij voor Uwen Raad ook
hieromtrent evenals met betrekking tot de historie van den
radio-omroep uitvoerige schriftelijke inlichtingen te doen toe
komen en daarbij tevens die onderwerpen aan Uw oordeel te
onderwerpen, die hoewel minder belangrijk, toch Uwe aandacht
ten volle waard zijn. Met het uitspreken van den wensch, dat
U onder Gods zegen voldoening van Uw werk moge hebben,
verklaar ik Uwen Raad geinstalleerd en leg ik met vertrouwen
de leiding van zijne werkzaamheden in de beproefde handen
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van Uwen Voorzitter, die — ik moge dit laatste woord aan hem
wijden — mij in zeer bijzondere mate aan zich heeft verplicht
toen hij mij de vrijheid gaf hem voor deze zeer moeilijke taak
voor te dragen.
y
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2. REDE VAN DR. J. TH. DE VISSER, IN LEVEN VOOR
ZITTER VAN DEN RADIO-RAAD, TER BEANTWOOR
DING VAN DE INSTALLATIE-REDE DOOR DEN
MINISTER VAN WATERSTAAT OP 29 JANUARI 1929. '
ede namens mijne medeleden begin ik met een
woord van eerbiedigen dank aan Hare Majesteit de
Koningin, die ons benoemde, en Uwe Excellentie,
die ons ter benoeming aan Hare Majesteit voor
droeg. Daarmede verbindt zich onze dank voor de vriendelijke
wijze, waarop Uwe Excellentie den Radio-raad hebt geinstalleerd.
Het heeft ons goed gedaan, dat U ons overleden lid Dr. C. Lely
hebt herdacht. Pijnlijk zullen wij de adviezen van dezen scherpzinnigen en ervaren landgenoot missen, al verblijdt het ons, dat
een man als Dr. F. E. PosTHUMA bereid was zijne plaats in
den Radio-raad in te nemen.
Uit Uwe uiteenzetting,' Excellentie, is duidelijk gebleken, dat
onze taak geen gemakkelijke zal zijn. En dit komt te meer uit,
wanneer wij daarop het licht laten vallen van de geschiedenis
van den Radio-omroep in ons land, die ons spreekt van veel
strijd en van schijnbaar ono plosbare moeilijkheden. Daarbij mogen
wi] ons met ontveinzen, dat deze een nog ernstiger karakter zullen
aannemen, wanneer het aantal van vijf omroep-organisaties gaat
vermeerderen en daartegenover de golflengten van de Nederlandsche omroepstations zullen worden beperkt. Ten slotte zullen
de adviezen van onzen raad in zake de controle op hetgeen door
middel van de zendinrichting wordt uitgezonden, veel van het
beleid der leden vergen.
Slechts het vermelden van deze hoofdpunten duidt reeds genoegzaam aan voor welke ingewikkelde en moeilijk op te lossen
21
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vraagstukken de Radio-raad zal komen te staan. Toch heeft
onze aanvaarding van het lidmaatschap van dezen raad getoond >
dat wij allen den moed hebben, de problemen, die zich hier
voordoen, flink onder de oogen te zien en met inspanning
onzer krachten zoo mogelijk tot eene bevredigende oplossing te
brengen. Wij gevoelen ons daartoe gedrongen door het besef
van de groote beteekenis, die de radio reeds onder ons volk
heeft gekregen en den machtigen invloed, die van haar in allerlei
kringen der maatschappij uitgaat. Van lieverlede is zij het voer
tuig geworden van gedachten en gevoelens, letterlijk van ieder
gebied van het menschelijk leven en doorgedrongen van de huisen ziekenkamer af tot de grootste verzamelplaatsen des volks
toe. En steeds verder gaat dit proces door, dank zij de zich
steeds verbeterende techniek en de steeds billijker prijzen, die
worden gevraagd. In één woord in weerwil van de schaduw
zijden, die haar, vooral ten gevolge van de veelvuldigheid en
daarmede samenhangende oppervlakkigheid van indrukken veelal
mogen aankleven, wacht haar een groote toekomst en steeds
sterker invloed. Om die reden kan de taak van den Radio-raad,
al is zij een zeer moeilijke, toch ook een schoone en dankbare zijn.
Uwe Excellentie heeft den uitdrukkelijken wensch geuit, dat
de Radio-raad er toe zal medewerken om, bij eerbiediging van
verschil van inzicht en overtuiging tusschen hen, die als organisatie
van den radio-omroep gebruik maken, een goed geregelden, krachtigen nationalen omroep in het leven te roepen. Het is derhalve
onze plicht met dien wensch voortdurend rekening te houden.
Doch niet alleen onze plicht. Veeleer zullen wij er allen een
eer in stellen om ook in deze het ideaal onzer nationale eenheid
voor oogen te houden, al zal eerbiediging van rechtmatige ver22
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langens, gegrond op bepaalde overtuiging, hierop steeds een
beperkte inbreuk moeten maken, hoewel daarbij steeds in het
oog dient te worden gehouden, dat nimmer *s lands belangen
mogen worden geschaad. Onderling overleg en welwillende
samenspreking zullen hier het zekerst den weg tot een voor allen
bevredigende oplossing kunnen banen. Ook in dezen Raad moet,
bij handhaving door ieder van zijn beginselen, het laatste woord
als het op de toepassing hiervan aankomt, zijn aan het compromis.
In het vertrouwen, dat wij alzoo nuttig werk, in zake de radiobeweging, voor ons volk kunnen doen, aanvaarden wij onze
werkzaamheden, terwijl ik inzonderheid als voorzitter, een
ernstig beroep op den steun mijner medeleden doe.
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INSTALLATIE RADIO-RAAD DOOR MINISTER MR. H. V. D. VEGTE,
29 JANUARI 1929 STATENZAAL DEPARTEMENT VAN WATERSTAAT.
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RADIO-RAAD IN ZIJN SAMENSTELLING TEN TIJDE VAN DE HERDENK1NGSVERGADERING 1934 DEP. VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.
25

(

3. HERDENKINGSVERGADERING VAN DEN RADIORAAD OP 3x JANUARI 1934 TER GELEGENHEID VAN
ZIJN EERSTE LUSTRUM, GEHOUDEN IN HET
DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.
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Aanwezig zijn de volgende leden van den Radio-raad:
H. VAN Boeijen, Voorzitter.
L. J. Bakker.
Mevr. B. Boon-v. d. Starp.
A. J. da Costa.
D. Crommelin.
Mr. B. de Gaay Fortman.
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy.
W. Graadt van Roggen.
Mr. P. J. A. Kleene.
Prof. Dr. J. Lindeboom.
Prof. W. Nolet.
J. W. de Vries..
Mr. W. H. M. Werker.
E. P. Weber, Secretaris.
Prof. Dr. J. Schmutzer is door een misverstand afwezig.
Voorzitter: H.

van,Boeijen.

Mede zijn aanwezig de volgende gasten:
Mr. J. A. DE Wilde, Minister van Binnenlandsche Zaken.
Mr. J. F. VAN Royen, Algemeen Secretaris Hoofdbestuur P.T.T.
plaatsvervangend Directeur-Generaal P.T.T.
P. A. Enserinck, Referendaris Hoofdbestuur P.T.T.
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De Algemeen Programma Commissie:
H. VAN Boeijen, Voorzitter.
Mevr. B. Boon-van der Starp.
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy.
Prof. W. Nolet.
J. W. de Vries.
E. P. Weber, Secretaris.
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De Radio-Omroep contróle-commissie:
H. van Boeijen, Voorzitter.
Mr. W. J. Berger.
Mr. P. E. Briët.
Mr. J. Th. Goossens.
Mr. E. N. van Kleffens.
Mr. W. H. M. Werker.
E. P. Weber, Secretaris.
De Indië-Programma-Commissie:
H. van Boeijen, Voorzitter.
A. J. W. van Anrooy.
A. B. ten Berge.
O. M. Goedhart.
Ds. F. Kleijn.
H. Salomonson.
E. P. Weber, Secretaris.
J. E. Stokvis is wegens verblijf in Indië afwezig.
Prof. Dr. J. Schmutzer is door een misverstand afwezig.
De Algemeene Vereeniging Radio-Omroep:
W. Vogt, Directeur.
F. P. A. van Gheel Gildemeester, Algemeen Secretaris.
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De Katholieke Radio-Omroep:
Pastoor L. H. Perquin, Voorzitter.
P. A. M. Speet, Algemeen Bedrijfsleider.
De Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging:
Ds. L. J. Van Leeuwen, ze Voorzitter.
P. C. Tolk, omroepleider.
De Vereeniging van Arbeiders Radio-Amateurs :
De Secretaris.
De Vrijzinnig Protestantsche Radio-Omroep:
Mej. Dr. N. A. Bruining, Voorzitster.
Ds. E. D. Spelberg, Secretaris.
N. V. Philips’ Omroep Holland-Indië :
Mr. A. J. Guépin, Secretaris.
Bond van Exploitanten van Radio-centrales:
C. J. P. Kuipers, Voorzitter.
Mr. H. J. HELLEMA, Secretaris.
Vereeniging van Leiders van Gemeentelijke Radiodistributiebedrijven:
Ir. H. W. Snijders, Voorzitter.
W. G. F. V. HEIJNINGEN, Hoofdcommies Hoofdbestuur P.T.T.
Ir.A.DuBOIS, Voorzitter van hetComité vanOmroepvereenigingen.
De Radio-Omroep controleurs:
R. D. Bouma.
G. J. Landweer.
W. J. M. Linden.
Jos. J. Robitsch.
28
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Het Personeel van den Radio-raad:
Mej. G. G. van Altena.
M. L. Aronstein.
Mej. A. C. van Lingen.
Mej. C. Vader.
Mr. Dr. A. A. M. Enserinck is wegens ziekte afwezig.
Ten 14.40 opent de Voorzitter de vergadering en deelt mede
dat de oud-leden van den Radio-raad te weten:
Mr. B. M. Berger
Mr. Aug. Philips
Dr. F. E. Posthuma
Dr. J. P. Fockema Andreae
Prof. Mr. R. Kranenburg
Mr. T. J. Verschuur
tot zijn leedwezen verhinderd zijn deze vergadering bij te wonen.

1
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a. REDE VAN DEN HEER H. VAN BOEIJEN,
VOORZITTER VAN DEN RADIO-RAAD, DE RADIOOMROEP CONTRÖLE-COMMISSIE, DE ALGEMEEN
PROGRAMMA-COMMISSIE, DE INDIË-PROGRAMMACOM MISSIE.
Excellentie, Dames en Heeren,

t

et is mij een voorrecht geroepen te zijn deze 78ste
vergadering van den Radio-raad te mogen openen.
Het is echter grooter voorrecht Uwe Excellentie, U
waarnemend Directeur-Generaal van het Staatsbedrijf
van de P.T. en T., U vertegenwoordigers van de omroepvereenigingen, U leden van de andere Radio-Commissies en zoovele
anderen te mogen begroeten en er is behoefte om het uit te
spreken, dat wij dankbaar zijn, dat U onze uitnoodiging om
deze plechtige zitting van den Radio-raad met Uw aanwezig
heid te vereeren, hebt willen aanvaarden.
Zeker, de vraag kan gesteld worden: Is er aanleiding om ditmaal
aan de vergadering van den Radio-raad een ander karakter te
geven dan gebruikelijk is?
Immers het feit, dat de Radio-raad voor de acht en zeventigste
maal bijeen is, zegt niets.
Het feit, dat de Radio-raad eergisteren vijf jaren geleden
geïnstalleerd werd, behoeft ook nog geen aanleiding te zijn
tot het houden van een bijzondere bijeenkomst. Vijf jaar
arbeiden ten behoeve van het publiek belang kan beteekenis
hebben, maar behoeft het allerminst te hebben. En indien gelet
wordt op de omstandigheid, dat de taak van den Radio-raad
allerminst af is, indien het somtijds schijnt of zich de vraag3i
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stukken vermenigvuldigen, dan dringt de vraag naar voren, of het
niet beter is, het zoeken van een rustpunt achterwege te laten.
Maar anderzijds zijn er toch ook omstandigheden, die misschien
wettigen een blik terug te werpen. Vijf jaar lang ten aanzien
van belangrijke vraagstukken adviseur der Regeering te zijn, is
een voorrecht, dat niet gering geacht behoeft te worden en bij
dit feit mag stellig een oogenblik worden stilgestaan.
Vijf jaar lang aan een publieke zaak meegewerkt te hebben deed
ook de behoefte ontstaan een oogenblik op den ingeslagen weg
stil te houden. Want het is in het publieke leven niet anders
dan in het leven van een ieder onzer. Het rustpunt is af en toe
dringend noodig. Noodig soms, omdat zelfcorrectie dringende
eisch is. Noodig soms, omdat het van belang kan zijn feiten uit
de geschiedenis vast te leggen. Noodig soms ook, omdat het
met het oog op de toekomst gewenscht is eens tijd tot bezinning
te hebben. En zonder nu aan te duiden welke oorzaak het meest
drong tot het houden van de vergadering, waarin de Raad op
dit oogenblik bijeen is, moge ik wel vaststellen, dat er behoefte
was, U allen tezamen eenmaal in een onzer samenkomsten ver
gaderd te hebben.
Excellentie, dat U ook bereid waart en gelegenheid hebt kunnen
vinden hier aanwezig te zijn, stemt tot groote dankbaarheid.
De Radio-raad heett behoefte eens in het openbaar uit te spreken,
dat hij zich verheugt, dat de Regeering het noodig oordeelt om
over zooveel zaken zijn oordeel en advies te vragen.
Zeker, de Radio-raad is zich inzonderheid in deze uren ervan
bewust, dat het geluid, dat hij liet hooren, niet altijd zuiver, zijn
oordeel niet immer juist en zijn visie weleens beperkt is geweest.
Maar daarom is er te meer reden onze blijdschap te vertolken
. 3*
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over het vertrouwen, dat de Radio-raad zoowel van Uw voor
gangers als van Uwe Excellentie genoot.
Dat U geachte Heer VAN Royen, mede in kwaliteit van waar
nemend Directeur-Generaal van de P.T. en T. aanwezig zijt,
verheugt ons zeer en achten wij van uitnemende beteekenis. Het
feit ligt nu eenmaal niet anders. De Minister, de Regeering heeft
voor vele radio-zaken twee adviseurs, den Directeur-Generaal
van het Staatsbedrijf van de P.T. en T. en den Radio-raad. Dat
deze twee adviseurs het in menig
geval niet eens zijn geweest,
O O
staat wel vast. Mogelijk was de situatie in een enkel geval nog
ernstiger en waren beiden het vierkant oneens. Maar ondanks
dat staat vast, dat de verhouding tusschen het Staatsbedrijf en
den Radio-raad uitnemend is ogebleven. En er is behoefte de
leiding van Uw bedrijf te danken voor de medewerking, die
de Raad steeds van haar ondervond. De samenwerking, Uw
hulpverleening was zoo voortreffelijk, dat wij het uit willen
spreken: Laat het zoo ten bate van onzen omroep blijven.
Mevrouw, Heeren Leden van de andere Radio-Commissies wij
meenden, dat U stellig in deze vergadering aanwezig behoordet
te zijn. Gij en wij hebben ieder een scherp afgebakend terrein
te verzorgen. Wat is deze noodzaak van scherpe begrenzing door
de Regeering juist gezien, maar wat is dit onderscheid in taak
toch weinig in den lande bekend. Zoo weinig bekend, dat
de Radio-raad helaas wel eens veel smaadheid vanwege Uw
gedragingen heeft moeten dragen. Maar dit feit verstoorde de
goede verhoudingen tusschen U en ons niet en belette evenmin,
dat wij, ondanks het verschil, duidelijk bleven zien, dat wij te
arbeiden hebben aan dezelfde taak.
Uw aanwezigheid hier vertolkt onze goede verstandhouding.
3
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Uw aanwezigheid symboliseert de bereidheid tot samenwerking.
Uw aanwezigheid zegt, dat wij gemeenschappelijk grijpen naar
hetzelfde ideaal.
Vertegenwoordigers der omroepvereenigingen en gij andere
werkers op omroepgebied!
Het is ons een voorrecht U allen hier te mogen begroeten.
Wij ontmoeten elkander steeds in werkvergaderingen.
Wij vragend, onderzoekend, soms ook critiseerend.
Gij pleitend, verdedigend, soms misschien een weinig wantrouwend
en daardoor mogelijk wat eenzijdig, maar toch altijd weer met
warmte en trouw dienende de groote belangen, die U in de
handen zijn gelegd.
Ziet, en als wij steeds weer gedwongen waren niet mede te deelen,
hoe uiteindelijk het oordeel van den Radio-raad zou luiden —
immers onze adviezen zijn geheim — dan scheen de afstand tusschen U en ons wel eens te groot.
Mevrouw en Mijne Heeren, er was behoefte een gelegenheid
te vinden om de omroepvereenigingen zeer duidelijk te zeggen :
Uw medewerking wordt op hoogen prijs gesteld. Uw voor
lichting bewees onschatbare diensten, Uw liefde werkte aanvurend.
De Radio-raad wenscht niet zonder Uw medewerking te arbeiden.
Zoo meenden wij, dat deze bijeenkomst eenige beteekenis voor
de verdere taakvervulling van den Raad kan hebben. En wij
vatten het nog eenmaal samen — Excellentie en Gij allen, wij
danken U zeer, dat U aan onze uitnoodiging hebt willen gehoor
geven. Uw aanwezigheid wordt op hoogen prijs gesteld. Op Uw
verderen steun wordt gerekend.
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b. REDE MR. B. DE GAAY FORTMAN, PLAATSVER
VANGEND VOORZITTER VAN DEN RADIO-RAAD.
Excellentie, Mevrouw en Mijneheeren!
ag het in het algemeen, mijnheer de voorzitter,
lichter worden geacht bij het bereiken van een
mijlpaal op den levensweg om te zien naar het
verleden dan zich een toekomst uit te stippelen,
bij de herdenking, die ons hier samenbrengt, heeft ook het
werpen van een terugblik zijn bezwaren, omdat de Radio-raad
thans komt voor een min of meer openbaar forum, terwijl de
spreker namens dit college zich weet onder den ban van niet heel
veel te mogen zeggen, dat zelfs bescheiden nieuwsgierigheid zal
kunnen bevredigen.
Toen ik dan ook vernam, dat zij, bij wie de gedachte aan deze
samenkomst is opgekomen, mij de taak hadden toegedacht om,
ook namens hen, bij deze gelegenheid eenige woorden van
herinnering te spreken, schoot mij te binnen een anecdote uit
de Amsterdamsche pleitzaal in de oorlogsjaren. Geroepen ter
verdediging in een strafzaak, vol neteligheden juist in dien tijd,
begon de advocaat zijn pleidooi met een herinnering aan zijn
doctoraal examen, toen hij op de professorale vraag: „Wat zoudt
U doen, mijnheer de candidaat, indien U later als officier van
justitie van hoogerhand werd opgedragen een strafvervolging,
waarin U om verschillende redenen niet zooveel zin hadt?” eerst
na lange aarzeling het, den examinator misschien niet geheel
bevredigende, antwoord had gevonden: „Dan zou ik het mijn
substituut laten doen, professor!”
Zelf substituut zijnde van U, mijnheer de voorzitter, die echter
35
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niet hebt behoord tot degenen, aan wie ik mijn opdracht dank,
beschik ik niet over de middelen, om op mijn beurt van deze
taak mij te ontdoen, en kan ik slechts de toegeeflijkheid van
allen, die dit een en ander willen overwegen, inroepen bij de
beoordeeling van den inhoud van hetgeen ik zeggen ga.
Toen de Radio-raad in het leven geroepen werd, was er geen
vreugde in de radio-omroepwereld. Het is bekend, dat hij een
ondergeschoven kind was, en verteld werd, dat de vader bij de
hem gelaten keus wel de slechtst denkbare had gedaan. In de
eerste vijf levensjaren zijn het kind geen verwijten gespaard, maar
het heeft, zelfs bij de onverdiende, nooit een kik gegeven, echter
niet uit onaandoenlijkheid, maar ten gevolge van een behandeling,
die men het kind dadelijk na de geboorte heeft doen ondergaan,
waardoor het spraakvermogen van het begin af zeer belemmerd
is geweest; eigenlijk durfde het zich alleen uiten in den kleinen
familiekring, waarin meermalen naar het kind werd geluisterd.
Ziet hier, dames en heeren, in een gelijkenis U geschetst het
amendement-Van Dijk, dat de Radio-raad in de ,,Radio-wet”
bracht; de samenstelling van het college op voordracht van den
Minister van Waterstaat uit personen, buiten den radio-omroep
staande; de Raad daarom en om andere redenen reeds veroordeeld,
r /
voor hij zijn werk had begonnen; ook daarna in zijn werk, en misschien nog meer — ten onrechte — om wat anderen deden, gegispt,
zoodat bij de afsluiting dezer vijfjarige periode een onzer groote
dagbladen vaststelde, dat de Radio-raad eigenlijk nooit een goede
pers heeft gehad. En de raad, door zijn eed gebonden, buiten
staat, om ook de onbillijkste critiek te weerleggen, naar beste
weten in samenwerking met P.T.T. zijn taak van raadgever der
regeering verrichtende.

Veroorloofde de ,,Radio-wet” een college van negen leden, de
Kroon benoemde bij haar besluit van 21 Januari 1929 een veer
tiental en daaronder Dr. J. Th. DE VlSSER tot voorzitter.
Wat de samenstelling betreft, was de raad den eersten tijd weinig
gelukkig. Binnen den tijd van twee jaar en drie maanden is het
noodig geweest juist de helft der leden te vervangen. Onder hen,
die van ons gingen, zij te dezer plaatse nog eens met name
herdacht de eerste voorzitter, Z.Ex. de Minister van Staat
Dr. de Visser, algemeen geacht ook in ons midden, niet in de
laatste plaats om zijn natuurlijke hartelijkheid en gulle belang
stelling, zijn ruime waardeering van andersdenkenden, zijn streven
naar een nationale eenheid zonder wegcijfering van de, ook
nationale, verscheidenheid. Geen der leden van den raad herdenkt
hem zeker zonder de herinnering aan een persoonlijk woord
zijnerzijds, van die hartelijkheid en belangstelling blijk gevende.
Van de 77 vergaderingen, die de Radio-raad — zijn vaste
commissiën als de Zendtijden-commissie, de Indische commissie
en de Juridische commissie niet meegerekend — hield, stonden
er 46 onder de leiding van dezen voorzitter.
Bij Koninklijk besluit van 16 Juli 1932 werd zijn opvolger benoemd,
de tegenwoordige voorzitter, die in de laatste anderhalf jaar een
20-tal vergaderingen van den Raad leidde.
Welke is de taak van den Radio-raad en wat heeft hij in deze
vijf jaar gedaan? Dat het kind van de straat het U niet zeggen
kan, is begrijpelijk: de Radio-raad timmert nu eenmaal niet aan
den weg; maar dat men onder het groote publiek zelden iemand
aantreft, die, althans op het eerste gedeelte der vraag, een juist
antwoord weet te geven, mag verweten worden aan hen, die tot
voorlichting van dat publiek geroepen zijn. Ja zelfs onder hen,
37
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die bij het omroepwezen betrokken zijn, zijn er, die door
verwarring van de taak en het werk van den Radio-raad met die
van de Radio-Omroep contróle-commissie of Algemeen Pro
gramma Commissie den eerste verwijten doen, waarvan nog te
bezien staat, of zij bij de andere colleges te recht geplaatst
zouden kunnen worden.
De Radio-raad is een adviseerend college voor de regeering omtrent
alle met den radio-omroep in verband staande onderwerpen, en
den leden is geheimhouding opgelegd omtrent de in den Raad
behandelde zaken. Van deze zaken zijn er in de wettelijke voor
schriften eenige uitdrukkelijk genoemd.
De ,,Radio-wet” noemt de verdeeling van den beschikbaren
zendtijd; het „Radio-reglement 1930” voegt daaraan toe de
benoeming van het contróle-lichaam en de richtlijnen, volgens
welke dit zijn werkzaamheden zal uitoefenen.
Het ,,Radio-contróle-reglement 1930” vermeldt de verdeeling
van den bij oplegging op voorstel van de Radio-Omroep contrólecommissie van een verbod tot uitzenden vrij gekomen zendtijd.
Aan het zoogenaamde „zendtijdenbesluit” van 15 Mei 1930 is te
ontleenen als onderwerp van advies voor den Radio-raad de
beoordeeling van de vraag, of bijzondere omroepvereenigingen
in zoodanige mate gericht zijn op bevrediging van in het volk
levende cultureele of godsdienstige behoeften, dat haar uitzen
dingen uit dien hoofde geacht kunnen worden van algemeen
nut te zijn; voorts de beoordeeling van de vraag, aan welke
algemeene omroepvereeniging een bijzondere het nauwst verwant
is, en de regeling der gevallen, waarin de bepalingen van het
zendtijdenbesluit niet in een regeling voorzien.
Wèl geteld, naar ik hoop, heeft de Radio-raad in de vijf jaren,
38
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die sedert zijn instelling verstreken zijn, aan de regeering over
131 onderwerpen, soms meer dan één, advies uitgebracht. Wanneer
ik een onderscheiding tusschen de meer en minder omvangrijke,
min of meer willekeurig in eenige gevallen, zou mogen maken,
zou ik willen spreken van 26 groote en 115 kleinere adviezen.
Uit de jaarverslagen van den Radio-raad stel ik deze staalkaart
van onderwerpen samen :
het radio-reglement ;
de verdeeling van den zendtijd, in Nederland — over de algemeene
en de bijzondere omroeporganisaties — en op den Phohi-zender;
de golflengtenverdeeling;
de zenderbouw;
de uitzendingen tijdens de verkiezingen in 1929 en 1933;
de uitwisseling der programma’s tusschen de omroeporganisaties;
de schooluitzendingen;
de controle op de uitzendingen;
de uitzending op nationale feestdagen;
de hoogtijdagen;
de reclame;
de uitzending van persberichten en actueele gebeurtenissen;
de verhouding tusschen de radio-distributie-centrales en de
omroeporganisaties;
de omroepmachtigingen;
de eigen uitzendingen der radio-distributie-centrales;
de politiek in den radio-omroep;
de draadomroep.
. Of de Radio-raad bij de vervulling van zijn taak niet al te zeer
gefaald heeft, kan in deze bijeenkomst geen punt van bespreking
uitmaken. Het oordeel daarover komt alleen toe aan de regeering.
39
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Daarom trof het mij zoo, dat het reeds aangehaalde dagblad bij
de wat het noemde ,,a.s. viering van het eerste lustrum” van
den Radio-raad ,,de quaestie van de populariteit” van het college
maar liever wilde laten rusten. Alsof er ooit sprake kan zijn
van populariteit van een college, dat nog nooit de vox populi
gelegenheid heeft kunnen geven, zich met kennis van zaken een
voorstelling van zijn werk te maken.
Mijn taak nadert haar einde.
Ik mag daartoe echter niet komen zonder een woord van dank aan
allen, die den Radio-raad bij het verrichten van zijn arbeid hebben
bijgestaan en voorgelicht, en den leden hun werk op eenige
wijze hebben veraangenaamd. Ik noem uitdrukkelijk, zonder
anderen uit te sluiten: het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der
P.T.T., de algemeene omroepvereenigingen, de Nederlandsche
Seintoestellen-fabriek, de Philipsfabrieken en de Gemeentelijke
Telefoondienst te dezer plaatse, die de leden van den Radio-raad
als dankbare en leergrage gasten ontvingen.
Op dit oogenblik zijn bij den Radio-raad nog belangrijke vraag
stukken aan de orde. Ik mag U die niet noemen.
Met opgewektheid zetten de leden van den Raad zich weder na
hun herbenoeming voor een tijdvak van vier jaren aan hun taak.
Met te meer opgewektheid, nu zij dit mogen doen — en hier
haal ik aan het oordeel van den ook in dit opzicht het meest
gezag hebbende in ons midden — ,,onder de kundige en voort
varende leiding” van hun voorzitter.
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Mr. J. A. DE WILDE, zijn rede houdend in de plechtige
VERGADERING VAN DEN RADIO-RAAD OP 31 JANUARI 1934
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c. REDE VAN ZIJNE EXCELLENTIE DEN MINISTER
VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN, MR. J. A. DE WILDE.
Mijnheer de Voorzitter.
aarne maak ik gebruik van de mij geboden gelegenheid
om een enkel woord te zeggen bij de herdenking van
het feit, dat op 29 Januari 1929 Minister VAN der
Vegte den Radio-raad heeft geïnstalleerd.
Dit is — om naar den trant onzer Zeeuwen te spreken — Uw
eerste kroonjaar.
Een terugblik op deze eerste levensjaren laat ons een tijdperk
zien van veel bewogenheid.
In zijn installatierede heeft de toenmalige Minister van Waterstaat
gewezen op de moeilijkheden van het werk, dat U wachtte. Gij
waart bestemd om een terrein te betreden, dat nog nimmer was
verkend. Alleen kon men vooruit wel zien, dat het een terrein
was, waar veel tegenstellingen zouden worden gevonden en dat
het uiterst moeilijk zou zijn die tegenstellingen te verzoenen.
In zeer lastige en ingewikkelde problemen moet de Radio-raad
der Regeering van advies dienen.
Onder leiding van Uw eersten Voorzitter, Dr. DE VISSER, hebt
Gij de lijnen aangegeven, waarlangs zich de Regeeringsbemoeiïng
met de radio-uitzending behoorde te bewegen. Er is een Algemeen
Programma Commissie tot stand gekomen, een Radio-Omroep
contróle-commissie, een Indië-Programma-Commissie.
Met betrekking tot zeer netelige kwesties hebt Gij aan de
Regeering raad gegeven.
Ik zal in dit uur niet alles opsommen, wat door U in de verloopen vijf jaar is gedaan. Maar wel wil ik constateeren, dat Gij
43
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Uw arbeid, die niet in het openbaar geschiedde en dikwijls een
ondankbaar karakter droeg, met groote toewijding en kennis
van zaken hebt verricht. Dr. de Visser heeft slechts 3 jaren Uw
vergaderingen kunnen leiden.
Aanvankelijk scheen het, dat deze, bij alle groepen der bevolking
in hooge eere staande staatsman, welhaast onvervangbaar was.
Maar ik meen met aller instemming wel te mogen zeggen, dat
die vrees is beschaamd. Met inzet van Uw heele persoonlijkheid,
ja zelfs soms ten koste van Uwe gezondheid, hebt Gij, Mijnheer
VAN Boeijen, het voorzitterschap van den Radio-raad en de
dochtercommissies op U genomen. Gij kent de vraagstukken,
die aan de orde zijn, grondig. Gij hebt er een eigen meening
over en zijt tevens toegankelijk voor overleg. De waan van den
dag boezemt U geen vrees in, maar met de gerijpte publieke
opinie houdt Gij rekening.
Het eerste kroonjaar van den Radio-raad geeft aanleiding om
even stil te staan en terug te zien. Maar ook om op de
toekomst te letten.
Gij gaat Uw tweede lustrum tegemoet, wederom te midden van
problemen. De Regeering blijft ook in de toekomst een beroep
doen op Uw aller kennis en toewijding.
Ons kleine volk draagt — en dat is zijn kracht — een geheel
eigenaardig karakter. Het mint de vrijheid. Het wenscht de
eenheid niet te verkrijgen door opsmelting der verschillende
meeningen en overtuigingen in één van staatswege geijkten vorm,
maar het wil elke serieuze meening tot zijn recht laten komen.
En dat is mogelijk, mits de stroomen in hun bedding blijven en
niet buiten hun oevers treden.
Moge dan, onder Gods onmisbaren zegen, Uw Raad in nationalen

i

\

>

\
;

44

y

mm
1

il

zin zijn werk ook in de toekomst blijven verrichten. Zij er bij
alle verschil van inzicht, eenheid in doel: aan het Nederlandsche
volk de gelegenheid te helpen geven om van de aethergolven
voor kunst en ontspanning, voor opvoeding en religie dat gebruik
te maken, dat het meest strookt met zijn aard.
Dankbaar voor wat door U nu vijf jaar lang is gepraesteerd;
U gelukwenschend met de bereikte resultaten, bid ik U toe, dat
Uw arbeid strekken moge
o tot heldere en betrouwbare voorlichting der Regeering en tot het waarachtig welzijn van alle groepen
der bevolking!
o

45

1
J

l

■

■

'
;
}

‘

ï

l

«

l

j

i

■

:
:

J

:
:
■

46

*

'
:

V

d. REDE VAN MR. J. F. VAN ROYEN, ALGEMEEN
SECRETARIS VAN HET STAATSBEDRIJF DER P.T.T.
Mijnheer de Voorzitter.
e Directeur-Generaal der P.T.T., die zeer tot zijn
leedwezen door ongesteldheid verhinderd is deze
plechtige zitting van den Radio-raad bij te wonen,
heeft mij verzocht van de rede, die hij op deze
plaats had willen houden, mededeeling te doen.
Het zij mij daarom, als zijn vervanger, vergund enkele oogenblikken Uwe aandacht te vragen voor hetgeen de heer Damme
gaarne zelf zou hebben gezegd. Zijne woorden dan luiden aldus:
Mijnheer de Voorzitter.
Het oudste van de ingevolge de wet of krachtens wettelijk
voorschrift ingestelde radio-colleges, de Radio-raad, herdenkt
heden zijn eerste lustrum.
De jubilaris heeft gemeend dit feit op de meest passende wijze te
kunnen vieren, door tot een plechtige gecombineerde vergadering
van alle radio-colleges mede uit te noodigen die instanties en
personen, die hetzij rechtstreeks, hetzij zijdelings aan den radioomroep in Nederland en aan den omroep naar de overzeesche
gebiedsdeelen des Rijks hunne krachten wijden.
Ik acht deze gedachte een zeer gelukkige en ik heb als leider
van het Staatsbedrijf der P.T.T. gaarne de uitnoodiging aanvaard
om bij deze plechtige zitting aanwezig te zijn.
Immers de aanraking, die het Staatsbedrijf der P.T.T. en de
Radio-raad in den loop der jaren met elkander hebben gehad,
strekte zich uit over nagenoeg alle onderwerpen van den radioomroep, en die aanraking was, ik moge dit met groote vol47
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doening vooropstellen, steeds van den meest aangenamen aard.
In den laatsten tijd is het contact tusschen Hoofdbestuur en Radioraad in verband met de behandeling van vraagstukken, die voor den
omroep van buitengewone beteekenis zijn, nog verlevendigd en
versterkt. Ik denk hierbij aan het vraagstuk van de verdeeling
der golflengten, aan het niet minder belangrijke vraagstuk van
den zenderbouw, aan de regeling van den draad-omroep.
Steeds heb ik daarbij ervaren, dat de Radio-raad niets liever wil, dan
in gemeen overleg tusschen alle betrokken instanties, te trachten
te komen tot regelingen, die geacht kunnen worden te zijn in
het waarachtig belang van den radio-omroep in Nederland.
De wijze, waarop de jubilaris zijn veel omvattende taak onder
vaak zeer moeilijke omstandigheden vervult, de kiesche manier
waarop hij vermijdt zich te begeven op een terrein, waar anderen
hun taak is aangewezen, wekt bewondering en ik wil hier gaarne
verklaren, dat het Staatsbedrijf er een eer instelt met een dergelijk
college, dat na het overlijden van zijn beminnelijken en onvergetelijken eersten voorzitter, Dr. de Visser, bezielend wordt
geleid door den heer VAN BoEYEN, samen te werken in het belang
van den radio-omroep in Nederland en van de vele landgenooten,
die met eigen toestel, of door middel van een radiocentrale naai
de op zoo hoog peil staande Nederlandsche uitzendingen luisteren.
Het zij mij vergund den Radio-raad mijne hartelijke gelukwenschen
aan te bieden met zijn eerste lustrum en daarbij den wensch uit
te spreken, dat hij in vruchtbare samenwerking met de andere
daarvoor aangewezen instanties, zal blijven werken tot heil van
den Nederlandschen radio-omroep.
Mijnheer de Voorzitter.
Met deze woorden had de heerÖAMME uitdrukking willen geven
48
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aan de gevoelens van hoogachting en waardeering, die hij voor
den Radio-raad koestert.
Wat mij zelf betreft, ik sluit mij mede namens mijne mede
werkers, waarvan eenigen hier aanwezig zijn, met volle overtuiging
en van ganscher harte bij deze woorden van hulde en gelukwensch aan.
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e. REDE VAN MEVROUW B. BOON-VAN DER STARP,
PLAATSVERVANGEND VOORZITSTER VAN DE
ALGEMEEN PROGRAMMA COMMISSIE, LID VAN
DEN RADIO-RAAD.
Mijnheel' de Voorzitter, Excellentie, Dames en Heeren.
oen juist vijf jaar geleden wij door wijlen Minister
van der Vegte geïnstalleerd werden als Radio-raad,
was de taak, waartoe wij geroepen werden voor de
meesten onzer een Ogroot vraagteeken
en het was een
O
heele toet in deze draadlooze materie den draad te vinden, een
draad, die, zooals wij al spoedig ondervonden, zeer vele knoopen
bevatte en een sterke neiging vertoonde te kronkelen en telkens
opnieuw in den knoop te geraken.
In ons werd een groot vertrouwen gesteld, dat wij recht zouden
doen. Nu is voor eerlijke, zich verantwoordelijk voelende menschen
recht doen niet moeilijk; veel en veel moeilijker is het te weten
en te blijven beseffen, wat recht is en aangezien wij allen, hoe
hoog soms op de maatschappelijke ladder gestegen, maar menschen
zijn, zullen wij zeker met de beste bedoelingen toch wel eens
gefaald hebben.
Ook wij leden van de Algemeen Programma Commissie.
Het Algemeen Programma, voortgekomen uit en dus als het ware
het kind van den Radio-raad, was eigenlijk de schepping van
wijlen Dr. DE VlSSER, den eersten voorzitter van den Radio-raad.
In deze schepping kwam tot uiting zijn groote liefde voor
zijn volk, dat hij zag en wilde blijven zien als een éénheid
en waardoor hij wilde demonstreeren, dat, ondanks de groote
verschillen op godsdienstig en staatkundig gebied, die eenheid
5i

r
er is en bij alle groote momenten in ons volk optreedt.
Daarom voelde Dr. DE Visser er zooveel voor naast de vier
groote omroepvereenigingen en een aantal kleinere, een instituut
in het leven te roepen, waar de samenwerking van alle groepen
werd gevraagd. En dit werd het Algemeen Programma, bedoeld
als een gemeenschappelijk programma, een nationaal instituut.
Nu is ons volk een volk met een sterk karakter, dat zich op
zijn eigen manier wenscht uit te leven en niet zonder strijd zich
neerlegt bij gezag, dat het niet dadelijk begrijpt en waarin het
zoo gauw vrijheidsberooving onderstelt. Maar ook getuigt het van
sterke karaktereigenschappen, dat men redelijk is en beseft, dat de
ware vrijheid die is, die te dienen weet en het gezag aanvaardt.
De eenheid van ons volk is een eenheid in verscheidenheid en de
taak van de Algemeen Programma Commissie was en is om op haar
gebied van dit laatste tot het eerste, dus via de verscheidenheid
tot de eenheid te geraken.
Geen gemakkelijke en niet altijd een dankbare taak, maar toch
zeker een heel mooie. Mochten de verschillende omroepvereenigingen niet altijd verheugd zijn geweest of nog zijn over de
instelling van het Algemeen Programma (en ze duwen deze hunne
„sympathie” niet bepaald onder stoelen of banken en betrekken
daarin ook wel eens den vriend, die hun hun feilen toont) het
Nederlandsche volk is er zooals wij stellig meenen, wel mede
gediend en dat is toch de hoofdzaak.
En wij, leden van de Algemeen Programma Commissie, die ook
wel eens spottend de verkeersagenten in den aether genoemd zijn,
al zien wij er geen van allen aetherisch genoeg uit en mankeert
er heel wat aan onze uniformen — wij vinden, dat dit beeld
toch niet zoo gek is — immers, wij roepen vaak halt en laten
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passeeren en manen met een handgebaar tot voorzichtigheid en
trachten botsingen en aether-verkeersongevallen te voorkomen.
Maar verkeersagenten zijn niet populair; voor de voortjagende
massa noch voor den onafhankelijken vrijbuiter noch voor den
zijn eigenganggaanden sterveling is zoo’n barrière aangenaam,
maar toch zal iedereen op den duur moeten erkennen, dat het
voor de veiligheid, voor de éénheid geboden is.
En daarom gaan wij (en ik spreek hier namens alle leden van
de Algemeen Programma Commissie), nu wij opnieuw het ver
trouwen mochten ontvangen van de Regeering met moed verder
met het doel voor oogen, dat voor ons Nederlandsche volk voor
de beschaving en de veredeling van smaak het beste niet goed
genoeg
is en er nog
véél te verrichten valt.
ö
O
ö
Nederland staat op bijna ieder gebied vooraan in de wereld.
Wij waren de pioniers ook op radio-gebied.
Laat men kunnen blijven zeggen, dat dank zij de zorgen van de
omroepvereenigingen, dank zij de medewerking van de pers,
dank zij de toewijding van de Algemeen Programma Commissie
uit den Radio-raad onder haar voortreffelijken voorzitter, dat
ook Nederland, wat den inhoud van de programma's betreft, op
de eerste rij een eerste plaats inneemt.
Met deze gedachte als fundament van ons werk in de toekomst
gaan wij die toekomst vol vertrouwen en werklust tegemoet.
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f. REDE VAN MR. W. H. M. WERKER, PLAATSVER
VANGEND VOORZITTER VAN DE RADIO-OMROEP
CONTRÖLE-COMMISSIE, LID VAN DEN RADIO-RAAD.
Excellentie, Mijnheer de Voorzitter, Geachte Toehoorders.
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iemand heeft voorafgaand verlof noodig om door
de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren,
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de
wet. Zoo wil het art. 7 onzer Grondwet, die dus
vrijheid van drukpers kent en geenerlei preventieve censuur.
Het is hier de plaats niet, om uit te wijden over de historie
dezer bepaling, doch zij moet in herinnering gebracht worden,
wanneer het gaat om de radio-contröle.
Immers, op de uitzendingen van den Radio-omroep wordt
controle uitgeoefend door de Radio-Omroep contróle-commissie,
namens welke ik hier thans het woord voer.
Deze controle vindt haar grond in de z.g. Radio-wet, volgens
welke bij Algemeenen Maatregel van Bestuur met betrekking
tot de Radio-inrichtingen onder meer bepalingen worden gesteld
ten aanzien van den inhoud van- en de controle op hetgeen
door middel van die inrichtingen wordt uitgezonden, ter voor
koming van gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare
orde of de goede zeden.
Het beginsel van vrije meeningsuiting, dat de Grondwet huldigt
met betrekking tot de drukpers, heeft de Radio-wetgeving dus
niet gewild met betrekking tot de radio-uitzendingen.
Het waarom is niet ver te zoeken.
De Staatsbemoeiing met de radio gaat ver, en in dit kader paste
de controle op hetgeen door de radio verbreid kan worden en
55
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dat doordringt tot in de huiskamers, maar óók tot ver over de
Nederlandsche grenzen.
In dit kader heett men te zien het feit, dat de Radio-Omroep
contröle-commissie blijkens het Radio-contróle reglement nevens
repressieve ook preventieve controle moet uitoefenen, waarbij zij
als richtsnoeren heeft de wettelijke normen, dat hetgeen uitge
zonden staat te worden, haar controle behoeft ter voorkoming
van gevaar voor de veiligheid van den Staar, de openbare orde
of de goede zeden.
Deze uitdrukkingen komen ook wel elders in onze wetgeving
voor, doch hare interpretatie kan niet zijn eene algemeene en
constante. Die interpretatie behoort te geschieden in verband
met het onderwerp van wetgeving, waarbij die begrippen toe
passing behoeven.
De Nederlandsche praktijk heeft dit wel uitgewezen. Want de
interpretatieve Algemeene Maatregel van Bestuur van 22 April
1933, Stbl. no. 223, heeft uitgemaakt, dat de radio-mededeelingen
niet mogen inhouden een rechtstreeksche dan wel zijdelingsche
of bedekte ondermijning van godsdienst, zedelijkheid, gezag en
volkskracht, noch kennelijk bestemd mogen zijn voor het buiten
land, indien bekend is, dat zij in een bevrienden Staat niet zijn
toegelaten.
Bovendien mogen mededeelingen van politieken aard niet anders
inhouden dan een stellige uiteenzetting of toelichting van eigen
beginselen, behoudens dan de mogelijkheid van Ministerieele
dispensatie in bepaalde gevallen en omstandigheden.
Het spreekt wel vanzelf, dat de toepassing van dit alles in de
concrete gevallen een uiterst moeilijke en dikwijls delicate taak is.
De Commissie is er zich steeds van bewust geweest, dat zij een
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terrein vol voetangels en klemmen betrad, dat het Nederlandsche
volk gewend is aan vrijheid van drukpers en vrijheid van ver
een iging en vergadering, maar dat de wetgever ten aanzien van
de radio-uitzendingen om reeds vermelde redenen die vrijheid
toch heeft gemeend te moeten inperken.
Nimmer zat in de vergaderingen der Commissie neiging tot
willekeur voor, wel de bedoeling om te handelen overeenkomstig
de strekking der wetgeving.
Het feit, dat de beoordeeling van sommige teksten soms lang
durige beraadslagingen kostte, moge U de overtuiging schenken,
dat de Commissie het zichzelve niet gemakkelijk maakte.
Zij zal dit ook in de toekomst niet doen, en zij spreekt de hoop
uit, dat zij — terwijl zij de eerbiedwaardige leiding van haar
eersten President Dr. J. Th. de Visser met weemoed herdenkt —
nog lange tijden, hooggeachte Heer van Boeijen, het voorrecht
Uwer gewaardeerde leiding zal mogen genieten.
De medeleden onzer Commissie zullen niet in gebreke blijven,
U tot steun te zijn, voorzoover zij dit vermogen.

Ik heb gezegd.
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g. REDE VAN DS. F. KLEYN, LID VAN DE INDIËPROGRAMMA-COMMISSIE.
an het mij zooeven bereikte verzoek om, nu Prof.
Schmutzer hier niet aanwezig is, een kort woord
in deze vergadering te zeggen, voldoe ik met
genoegen. Elet zal echter nu niet mogelijk zijn om,
gelijk meerdere sprekers hier konden doen, naar eenig Koninklijk
Besluit of Staatsblad te verwijzen, en mijn woorden zullen
hierdoor allicht een meer persoonlijke kleur krijgen. De IndiëProgramma-Commissie is de jongste der dochter-commissies
van den Radio-raad. Hoewel zij dus van het vrouwelijk geslacht
is, bestaat zij uitsluitend uit mannen. En de Radio-raad zal wel
begrijpen, dat deze jonge mannelijke-dochter over nog niet veel
ervaring beschikt en van hare geschiedenis niet veel is te vertellen.
Te meer aanleiding is er daarom, dat dit woord zich richt tot
den Voorzitter van den Radio-raad zelve. Wij hebben niet mogen
arbeiden, gelijk de andere commissies, onder leiding van wijlen
Dr. DE Visser. Maar wij achten het een voorrecht onder leiding
van den tegenwoordigen Voorzitter ons werk te mogen doen,
en ik weet, dat ik dat zeg met volle instemming van alle
commissieleden. Persoonlijk heb ik altijd een zekere angst gehad
om zitting te nemen in een „officieele” corporatie. Met dank
baarheid mag ik hier zeggen, dat reeds op de eerste vergadering,
die ik bijwoonde, deze angst, deze schuwheid onmiddellijk is
weggevlucht en plaats heeft gemaakt voor een gevoel van eerbied
voor de fijnzinnige en hooge wijze, waarop de heer VAN BoEIJEN
leiding gaf. De voornaamste taak in onze vergadering was het
zoeken van normen, waarnaar de beoordeeling der programma’s
moest geschieden.
59
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Toch geeft onze Commissie niet het beeld van een groep zoekende
menschen, want er is iets als een gemeenschappelijke basis, iets dat
bindt, en ontegenzeggelijk komt dat voort uit het beleid van den
Voorzitter en uit diens persoon, die positief en bindend werkt.
Er is een bekend woord: ieder volk heeft de regeering, die het
verdient. Men mag dit woord misschien ook wel zoo verstaan
dat men uit een volk ook zijn regeering kan leeren kennen.
Zeker is het echter, dat men een regeering kan leeren kennen
uit de personen, die zij met de leiding van belangrijke colleges
belast en die colleges uit den persoon van den voorzitter.
Wanneer ik dan hier een woord van hartelijken dank en hulde
namens de Indië-Programma-Commissie breng aan onzen Voor
zitter, dan is dat tevens een woord van hulde aan den Radio-raad
en aan de Regeering, die den heer van Boeijen voor deze taak
wist te bestemmen.
Het is mij een voorrecht geweest, dit namens onze Commissie
hier te mogen uitspreken.

V

I

1.

I

t:

\

\

'_____:_____

BIBLIOTHEEK
N.V.H.Rv

5

1

<
I

:
>

t

;

i

i
l

62

i

I
1

%

'Pb

>
%

h. REDE VAN MELIS STOKE (H. SALOMONSON, LID
VAN DE INDIË-PROGRAMMA-COMMISSIE).
^ r is geen zwaarder taak ter wereld, mijne heeren,

H

dan over land en volk rechtvaardig te regeeren,
en in ’t bijzonder daar, waar de traditie eischt,
dat men aan eiken geest zijn plicht en aandeel wijst.
Ons land, de bakermat van vrijheid van geweten,
waar vrouw Justitia de woorden pleegt te meten
in het geschil dat mogendheden scherp verdeelt,
ons land, waar ’t nageslacht het zaad heeft voortgeteeld
dat Grotius’ machtig brein de menschheid heeft geschonken,
heeft vreedzaam, naast den strijd der wapens uitgeblonken.
Zoo deelt dan in het recht van Grotius’ vrije zee
het nieuw-begaan gebied: de wijde aether mee...........

4

Is het nu wonder, dat ons land in dit college
voor ’t hoogste rechtsgebied een rechtbank heeft gekregen,
die het geschil beslecht, dat dagelijks kan ontstaan
daar waar der menschen stem, maar nooit hun lijf kan gaan . . . ?
De aarde is reeds lang met rechtspraak ruim bedeeld.
En straffen dreigen er voor wie rooft, moordt of steelt,
Op onze zeekust was van oudsher recht en straf,
zoover de schout kon gaan en reiken met zijn staf,
en in het golfgebied der wijde oceanen
kan aan geen willekeur de mensch ten prooi zich wanen.
Doch hooger zwierf de geest en in de atmosfeer
//

vond Holland een terrein voor recht en vrijheid meer.
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De wereld-aether waar millioenen stemmen waren
is als een oceaan waar vele schepen varen
en waar men orde scheppen moet en veiligheid.
Zoo heeft de menschheid ook, zij ’t nog slechts korten tijd
het golfgebied verdeeld en afgeperkt in routen
waar geesten . . . waar muziek en stem elkaar ontmoeten.
Geen Hof heeft hooger taak dan in die atmosfeeren
en dragers van dien hoogen taak zijn wij, mijnheeren . . .

\
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Een taak die bovendien voor ons speciaal is
op ’t kleine golfgebied dat territoriaal is.
Het is een smalle strook, die ons werd toebedeeld
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waarop aanvankelijk nogal werd gekrakeeld.

J

Waar dit krakeel ontstond, geschiedde zulks het meeste
door botsing in de mist .... door botsing van de geesten.
Elk kreeg zijn eigen weg en ruimte om te gaan
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en ’t eigen ideaal in woorden voor te staan.
Maar voor de veiligheid van Hollands rust en orde
■

mocht de aether-vrijheidszee geen wilde typhoon worden.
Want als een zeevaart-volk heeft Holland lang ervaren
dat er tumult ontstaat wanneer piraten waren . . .

•!
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Zoo ging men preventief op vasten grond te werk
voor ’t geestelijk ordenen van het verkeer in ’t zwerk.
i

Naast Hollands kustvaart ging de Phohi als het ware
ter hooge zee naar ’t Oosten en het Westen varen
64

Thans is het vol bedrijf . . . Zijn schepen opgelegd,
in de aether vaart men uit . . . Nooit werd zooveel gezegd,
en als men aan die vaart de wel-vaart af kon meten . . .
. . de wereld was gered ... de crisis was vergeten.
Met volle zeilen en met zware geestesvracht
vaart op de aetherzee van ’s morgens tot den nacht
de vloot der reeders uit en die der redenaren.
En ’t is thans dubbel zwaar te waken voor gevaren
dat men geen vlaggen hijscht met leuzen in het want,
die schadelijk zijn voor rust en orde in het land.
Als heeren zeventien ’t nog eens beleven konden
hoe Hollands geest thans snel naar cTOost wordt uitgezonden.

•

♦

Als ’t oude Holland, dat zoo vaak verdeeld in twist was,
eens wist hoe ’t twistpunt thans, vóór ’t uitging, reeds beslist was..
Toch zijn we niet bijeen als een cultuurpolitie . . .
Neen, dragers zijn we van de Hollandsche traditie,
die wijsheid aan den drang naar geestesvrijheid paart.
Te land, ter zee en hoog, waar de gedachte waart
in de onbereikbaarheid, waar ze wordt uitgedragen.
Het is een zware taak en talloos zijn de vragen,
waarop het antwoord wijs doch kort en sterk moet zijn.
Na rijp en lang beraad trok men de vaste lijn
van het beleid dat geldt op Hollands aetherzee.
Van Boeijen houdt die vast, met leus ,,Je maintiendrai”.
In zijn rechtvaardig en verstandig, ernstig streven
heeft hij De VlSSER’S geest en glorie voort doen leven.
5
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Vijf jaren zijn zoo kort .... Zij die ’t geschiedboek lezen
staan echter sprakeloos bij ’t mouvement van deze
waarin veel nieuws in korten tijd werd opgebouwd.
Mijnheer de President, als gij een dagboek houdt
is ’t het historieboek van Hollands omroepleven ....
Ge hebt het gansch beleefd .... maar bovendien geschreven . .
t Is daarom nutteloos hier langer nog te staan . . .
9

Gij zaagt de Reymers komen en de Reymers gaan,
en ’k moog zelf rijmer zijn en van Uw daden schrijven ....
. . dus ik kan gaan, maar gij, de President, moet blijven.
Het is Uw feest vandaag ... Wij allen zijn voldaan
op Uwen feestdag om VAN BoEIJEN heen te staan,
daar, op de golvenzee gij onze stuurman bent . . .
Blijf lang nog aan het roer . . . Hoezee de President . . .
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i. REDE VAN E. P. WEBER, SECRETARIS VAN DEN
RADIO-RAAD, DE ALGEMEEN PROGRAMMA COM
MISSIE, DE RADIO-OMROEP CONTRÖLE-COMMISSIE,
DE IND1Ë-PROGRAMMA-COMMISSIE.
Excellentie, Mevrouw, Mijne Eleeren.
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erschillende sprekers hebben vóór mij hier betoogd,
dat zij op grond van den door hen afgelegden eed
der geheimhouding, buiten de vergaderingen over
den Radio-raad niet mogen spreken.
Mijn rol bij den Radio-raad is — althans wat de vergaderingen
betreft — als regel ook zelfs daarbij die van den zwijgende.
Ofschoon ik mij in deze bescheiden rol wonderwel op mijn
plaats gevoel, alreeds omdat alle onderwerpen in den Radio-raad
bij de discussies van zooveel zijden worden belicht, dat er niet
eene meer daaraan toe behoeft gevoegd .te worden, toch acht ik
het een voorrecht thans in de gelegenheid te zijn in deze ver
gadering van den Radio-raad iets te mogen zeggen.
Onwillekeurig, nu het betreft het eerste lustrum van den Radioraad, gaan mijn gedachten hierbij terug naar den 2psten Januari 1929
toen de Radio-raad door Minister van der Vegte in de Staten
zaal werd geïnstalleerd. Hoe geheel anders was de toestand dan
nu. Toen leden, die elkander in het algemeen gesproken, nog
niet kenden en die evenmin bekend waren met de vraagstukken,
die aan hen waren voorgelegd. Toen een felle strijd van de
omroepvereenigingen om hun inzicht in de zendtijdverdeeling
te doen zegevieren. In de afgeloopen 5 jaar is er veel veranderd.
Maar, ondanks al die wijzigingen, die om mij heen plaats vonden,
is voor mij veel hetzelfde gebleven. En ik ben daarover verheugd,
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omdat ik onder datzelfde in de eerste plaats versta de verhou
ding tusschen den Voorzitter en de leden van den Radio-raad
tot mij. Deze heeft zich van den beginne af gekenmerkt door
een gevoel van saamhoorigheid, een gevoel, dat er hier sprake is
van het gezamenlijk arbeiden aan een moeilijke taak, En in dit
opzicht mag ik wel den bijzonderen nadruk leggen op de uit
stekende verstandhouding, die er altijd bestond met den
eersten Voorzitter van den Radio-raad, die onvergetelijke hoog
staande nationale figuur, Dr. J. Th. de Visser, dien ik hierbij
met het grootst mogelijke respect in stilte herdenk.
En wanneer ik het heengaan van dezen eminenten man destijds
ten zeerste betreurde, dan moet ik tot mijn blijdschap opmerken,
dat met het optreden van onzen tegenwoordigen Voorzitter in de
aangename op wederzijdsch vertrouwen berustende samenwerking
tusschen voorzitter en secretaris niet de minste wijziging kwam.
Hetzelfde kan ik gelukkig constateeren betreffende de verhouding
van de leden tot den secretaris.
Verder mag ik wel met voldoening releveeren, dat ik in die 5
jaar van harden, vaak enerveerenden arbeid trouw ben bijgestaan
door mijn personeel en wel in het bijzonder door Mej. Vader,
die thans reeds meer dan 10 jaar in mijn dienst is en ondanks
de bescheiden voorwaarden, waaronder zij dient, met onverdroten
ijver en vooral trouw mij terzijde heeft gestaan.
Tot slot betuig ik mijn vreugde over de wijziging in de behui
zing van den Radio-raad, die enkele weken geleden plaats vond.
Jarenlang was het secretariaat op vrij primitieve wijze behuisd,
doch thans voldoet deze aan vrij hooge eischen, die daarvoor
gesteld kunnen worden, dank zij een gezonden wedijver tusschen
P.T.T. en het Departement van Binnenlandsche Zaken om den
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Radio-raad en aanverwante colleges behoorlijk van het noodige
te voorzien. Ik heb geen oogenblik aanleiding gevonden dezen
wedijver te verstoren en zal dit evenmin doen, indien die
vermeerderde belangstelling zich ook tot andere onderwerpen
uitstrekt, die ons na aan het hart liggen.
Ik besluit met den Minister, als chef van den Radio-raad, mijn
zeer gewaardeerden en hooggeachten Voorzitter en leden van den
Radio-raad en het onder mij dienend personeel van harte geluk
te wenschen met dit eerste lustrum en hen het beste toe te
wenschen voor hun persoon en den Radio-raad, en hoop dat deze
zich in hetzelfde aanzien bij de Regeering zal mogen verheugen
als hij dit tot dusver mocht doen.

'

7i

f

,1

f

'I

;
!

,c

■
<■

i
!

72
t-

i
■

i
■

[
:

■

f■

;

j. REDE W. VOGT, DIRECTEUR DER A.V.R.O.
'et is mij een groot voorrecht, Excellentie, Dames en
Heeren, om namens de A.V.R.O. bij dit eerste
lustrum van den Radio-raad een kort woord te mogen
uitspreken. Verschillende gevoelens en gedachten
hebben ons bestormd, toen wij de uitnoodiging voor deze ver
gadering kregen. Vele vergaderingen van den Radio-raad hebben
wij bijgewoond en ik kon daar ook niet alle plechtigheid aan
ontzeggen, maar een vergadering, waar namens den Raad zooveel
en zoo openhartig gesproken is, heb ik nog nimmer bijgewoond.
In den regel voelden wij de vergaderingen van den Radio-raad
als een soort examen, waar wij aan den tand werden gevoeld en
duchtig op onze woorden moesten passen, om onze belangen
niet te schaden. Wij dachten toen wij hierheen gingen, wat voor
goeds moeten wij nu van den Radio-raad denken? En wij zijn
toen in onze gedachten teruggegaan naar het begin van den
Radio-omroep, want deze heeft reeds zijn tweede lustrum achter
den rug. Met weemoed denken wij immers nog wel eens terug
aan Radio-raad-loozen tijd, toen een enkel telefoontje aan P.T.T.
voldoende was om zooveel zendtijd te krijgen als we hebben
wilden a f 2,— per uur.
Toen wij nu deze illustere vergadering zagen, raakten wij bedrem
meld bij de gedachte, dat dit alles uit het onbeholpen begin was
gegroeid. Hebben wij dat op ons geweten, zouden wij onszelf
kunnen afvragen, en het zou geen verwondering wekken, wanneer
een gevoel van ontsteltenis, van schrik, ons beving. Men kan de
zaak echter ook anders bezien en ik stel er prijs op te verklaren,
dat wij het anders zien. Men kan in dezen kring van aanzienlijke
mannen en vrouwen zien de groote beteekenis, die de Regeering
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aan den Radio-omroep hecht. Vroeger werden wij door niemand
op de vingers getikt, ofschoon wij, in teugellooze vrijheid arbeidend
misschien wel eens de perken zijn te buiten gegaan , maar nu is
het aangenaam om de maatschappelijke en cultureele beteekenis
van onzen arbeid weerspiegeld te zien in de aanzienlijkheid van
de mannen en de vrouwen, die zich ermee bemoeien. Ik onder
streep onze erkentelijkheid in verband met de aandacht en de
objectiviteit van de leden van den Radio-raad, waarmee deze
onze woorden steeds hebben aangehoord en ik wil in het bijzonder
eeren Dr. DE Visser, den eersten Voorziter, en ook den tegenwoordigen Voorzitter van den Radio-raad voor de wijze, waarop
deze zich hebben ingewerkt in de vraagstukken de radio betreffend
en voor de rechtvaardige leiding van de vergaderingen en de
pogingen, die gedaan zijn om ook ons standpunt recht te doen
wedervaren.
1
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k. REDE PASTOOR L. H. PERQUIN O. P., VOORZITTER
VAN DEN K.R.O.
oor den plaatsvervangenden voorzitter van den
Radio-raad zijn woorden gewijd aan de instelling
van dien Raad, welke indertijd door de omroepen
zeer verschillend werd beoordeeld. Zoo kon men
o. a. niet goed begrijpen waarom Minister van DER Vegte als
eisch gesteld had, dat de leden geen radio-verleden mochten
hebben m. a. w. niet op de hoogte mochten zijn van de radio.
Dat verbaasde ons en heeft zich in den beginne vooral nogal
eens gewroken. Later heeft de Regeering of misschien iemand
anders, die het goed meende, den leden van den Radio-raad een
ontvangtoestel cadeau gegeven, blijkbaar met de bedoeling om
hen in de gelegenheid te stellen te kunnen luisteren en zich
zoodoende op de hoogte te stellen. Of het van dien tijd af zoo
gekomen is, weet ik niet, maar langzamerhand is er beter begrip
gekomen van toestanden en verhoudingen, en nu kunnen wij gerust
constateeren, dat er een soepelheid heerscht tusschen Radio-raad
en omroep, die de verhoudingen aangenaam maakt. Ik kan mij
dan ook ten volle aansluiten bij de woorden door den heer Vogt
gesproken. De samenwerking met den Radio-raad is van de
alleraangenaamste kwaliteit. Voordat besluiten werden genomen,
werden steeds de zaken van weerskanten goed bekeken. Ik hoop,
dat nog vele jaren lang de samenwerking met den Radio-raad,
onder leiding van den heer van Boeijen een aangename met den
K.R.O. moge blijven.
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1. REDE DS. L. J. VAN LEEUWEN, TWEEDE VOOR
ZITTER VAN DE N.C.R.V.
et spijt mij, dat de Voorzitter van de N.C.R.V.,
Mr. van der Deure, afwezig moet zijn. Ook
reeds, omdat deze meer vergaderingen van den Radioraad heeft bijgewoond. Mr. de Gaay Fortman
heeft gezegd, dat de Radio-raad een martelaarsrol vervulde en
de standjes voor anderen moet opvangen. Ik heb echter eens
gehoord, dat in de Amerikaansche warenhuizen een man aanwezig
is, die daar zeer in eere wordt gehouden, en die alle standjes in
ontvangst moet nemen. De praktische Amerikanen achten zoo
iemand voor een normaal functioneeren van het bedrijf blijkbaar
noodzakelijk. En in de radio-wereld hebben we dus ook zoo’n
ontlaad-instantie, waarop we een tijdelijke hoogspanning kunnen
afreageeren. Ten slotte kreeg die man het helaas zoo te kwaad en
werd hij thuis zoo lastig, dat zijn vrouw een scheiding aanvroeg.
De Radio-raad heeft echter nog geen eisch tot scheiding ingediend,
waaruit blijkt, dat de speldeprikken wel niet erg zwaar zullen
zijn geweest. Gaarne zal de N.C.R.V. blijven samenwerken met
den Radio-raad. Wij leven in het besef, dat achter ons nog
andere menschen staan, die alles overziende, te rade gaan met
hun geweten en met hun God en wij leggen ons daarom gaarne
bij hun oordeel neer, dat door wijsheid ingegeven wordt, en ik
hoop, dat de Radio-raad jarenlang nog ten zegen van den omroep
moge blijven werken.
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m. REDE VAN MEJUFFROUW Dr. N. A. BRUINING
VOORZITSTER VAN DEN V.P.R.O.
Mijnheer de Voorzitter, Excellentie, Geachte aanwezigen.
an harte gaarne hebben wij als Bestuur, van den
V.P.R.O. de uitnoodiging aangenomen om hier
op dit feest van den Radio-raad tegenwoordig te
zijn en het is ons een voorrecht een hartelijken
gelukwensch te mogen uitspreken. Want wij — en daarmee
bedoel ik ook allen, die achter den V.P.R.O. staan — hebben
steeds het werk van den Radio-raad zeer gewaardeerd.
Het is nu welhaast 10 jaar geleden, dat wij voor het eerst begonnen
met onze uitzendingen. Alles was toen nog onzeker en niet
omlijnd en de weg moest nog gevonden worden. Ik herinner mij
nog zeer goed de besprekingen, die in de Regeeringscommissie
plaats hadden over de vragen hoe en wat zou mogen worden
uitgezonden. Er werd toen gepleit voor „neutraliteit”, „onder
werpen waarnaar het geheele Nederlandsche volk met instemming
zou kunnen luisteren”, en hoe goed weet ik nog, dat men ons
voorspiegelde, dat wij dan dag aan dag zouden mogen luisteren
naar redevoeringen over „het redden van drenkelingen”, „het
verzorgen van kamerplanten” e. d. Er was ten slotte vrijwel
niemand, die zulk een neutrale omroep wenschte.
In dien tijd stonden wij reeds op het standpunt, dat wij sindsdien
altijd als het ideaal zijn blijven zien: één omroep, waarin ver
tegenwoordigers van alle groote stroomingen, die in ons volk
leven, zitting zouden hebben.
Dit is echter niet mogelijk gebleken en wij danken het voor een
groot deel aan den Radio-raad, dat wij als vrijzinnig protestantsche
81
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volksgroep bij de verdeeling van den zendtijd toch ons deel hebben
gekregen in den Radio-omroep. Ja, juist het deel, dat wij vroegen.
Van het begin afhebben wij een aanvullende omroep willen zijn,
bij de verdeeling van den zendtijd is met onze wenschen rekening
gehouden en hebben wij onze twee uren op den Zondag en
onzen Vrijdagavond gekregen, precies zooals wij dat altijd hebben
gewenscht.
Zoo komen in den Omroep de verschillende stroomingen tot
uiting, die onder ons volk leven. Als men nu meent — zooals
zoo dikwijls wordt gezegd — dat de verdeeling van zendtijd
onder de verschillende groepen verdeeldheid brengt onder ons
Nederlandsche volk, dan kunnen we dat toch gerust tegenspreken.
Eer brengt de Omroep beter begrip van anderer en misschien
zelfs verheldering van eigen standpunt. Om dit te bewijzen kan
ik u vertellen, wat mij voor korten tijd ter oore kwam. Een vrouwtje
vervoegde zich met twee kinderen bij een van onze vrijzinnige
kerken met de vraag of de kinderen daar op de Zondagsschool
konden komen. Op de vraag tot welke kerk ze behoorde, ver
klaarde zij, dat noch zij noch haar man eigenlijk ooit precies
geweten hadden, waar ze in dit opzicht bij behoorden. Ze waren
zonder veel begrip van godsdienst opgegroeid. „Maar nu we
radio hebben”, ging ze voort, „weten we het. We zijn van het
geloof van Hilversum op Vrijdagavond”.
Wij wenschen den Radio-raad van harte voorspoed en wijsheid,
opdat de radio kan strekken tot heil van ons Nederlandsche volk.
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n. REDE VAN DEN SECRETARIS VAN DE VEREENIGING VAN ARBEIDERS RADIO-AMATEURS.
n opdracht van het bestuur van de V.A.R.A. stel ik er prijs
op, enkele woorden hier te zeggen. Dat, wat ik te zeggen
heb, zal kort zijn, omdat nu eenmaal in de radio-omroepwereld kortheid geldt als de hoogste deugd. Wanneer we
een poging doen, de aard van den Radio-raad te omschrijven,
kunnen we dit zeggen, dat de Radio-raad is een rasecht product
van onze democratische volksgemeenschap. Zij is als ’t ware een
radio-parlement, waarin niet alleen vertegenwoordigers zitting
hebben van de verschillende groote volksgroepen, waaruit het
Nederlandsche volk bestaat, maar waarin deze vertegenwoordigers
het er niet slechts om te doen is, hun eigen standpunt te allen
tijde door te zetten, maar ook, dat van anderen te probeeren te
begrijpen en aldus te komen tot een compromis, dat het best
denkbare resultaat is in het belang van land en volk. Voorzoover
de V.A.R.A. regelmatig contact heeft gehad met de Radio-raad
en zij heeft heel wat zittingen daarvan meegemaakt, heeft de
V.A.R.A. bij de leden daarvan een ernstig streven naar objec
tiviteit opgemerkt en steeds gewaardeerd. Zeker, het is reeds
opgemerkt, dat de Radio-raad slechts een adviseerend lichaam is
van de Regeering, en wij kennen dan ook niet de verschillende
adviezen van de Radio-raad, maar wij kennen de besluiten der
Regeering op verschillende gebieden van de Radio-omroep, en
waar we toch gerust mogen aannemen, dat de adviezen van de
Radio-raad daaromtrent van groote invloed zijn geweest, kunnen
we onze gevolgtrekkingen dan ook licht maken. De V.A.R.A.
heeft in de afgeloopen jaren zeer veel aanraking met de Radioraad gehad. Niet altijd zijn onze wenschen geheel en al ingewilligd.
33

Niet alleen niet door de Radio-raad, maar ook niet door de z.g.
dochter-colleges daarvan, maar het steeds bij de leden daarvan
tot uitdrukking gekomen streven naar objectiviteit is door ons
altijd gewaardeerd. Er is in het verleden altijd een streven geweest,
om de rechten van ieder volksdeel tot uitdrukking
te doen komen.
o
Natuurlijk heeft iedere volksgroep zijn eigen meening ten opzichte
van wat het beste is voor land en volk. Zoo meenen wij, dat een
grondige wijziging van het productie-systeem in socialistische
richting noodzakelijk is voor een grootere materieele en cultureele
eenheid van ons volk. Wij begrijpen zeer goed, dat in een college
als de Radio-raad verschillende leden een ander inzicht hebben.
Er zijn er zelfs, die van meening zijn, dat onze overtuiging een
gevaar beteekent.
Wij kunnen dat zoo goed begrijpen, omdat wij de overtuiging
zijn toegedaan, dat voor een overwegend gedeelte ieders meening
op maatschappelijk en zelfs op ideëel gebied wordt beïnvloed,
zelfs voor een groot gedeelte wordt bepaald door zijn eigen
milieu, zijn opvoeding, zijn levensomstandigheden. Uit het ver
schil van levensomstandigheden en van milieu spruit ook voort
het verschil van meening omtrent hetgeen dient te worden gedaan.
Maar wanneer wij deze overtuiging zijn toegedaan, dan beteekent
dit vanzelfsprekend ook, dat wij ons zelf van deze theorie niet
uitsluiten. Dat wij ook ten opzichte van ons oordeel subjectief
zijn. En daardoor leidt onze overtuiging ook tot het probeeren
te begrijpen van den gedachtengang en de motieven van anderen,
daardoor streven wij naar objectiviteit. In de vergaderingen van
de Radio-raad hebben wij van dit streven vaak blijk gegeven, en
ik ben er van overtuigd, dat de leden van de Radio-raad de
overtuiging zullen hebben, dat ook wij open zijn voor de meening
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van anderen. Gebleken is, dat door te pogen elkaar te verstaan
op het gebied van de radio-omroep een vruchtbare samenwerking
mogelijk is. Wanneer de wensch tot objectiviteit te onzen opzichte
bij de Radio-raad ook in de toekomst blijft bestaan, zal een
aangename verstandhouding en samenwerking waarvoor wij de
Radio-raad dankbaar zijn, in het bijzonder ook zijn bekwamen
Voorzitter, tot in lengte van dagen kunnen blijven voortduren.

:

!

35

óv'llï'.-W

86

*
i

:
’

y.

K

O. REDE VAN MR. A. J. GUÉPIN, SECRETARIS DER
N. V. PHILIPS’ OMROEP HOLLAND-INDIË.
Is jongste omroepvereeniging wenscht ook de Phohi
haar gelukvvenschen aan den Radio-raad aan te
bieden. De eerste bemoeienissen van den Radio-raad
stammen uit den tijd, dat de Phohi haar concessie
aanvroeg en in den vorm van proefuitzendingen den omroep
naar overzeesche gewesten begon te verzorgen; het eerste lustrum
van den Radio-raad valt nu ongeveer samen met het oogenblik,
waarop ook de Phohi kan terugzien op een 5-jarige periode,
waarvan zij de meest aangename herinneringen aan de samen
werking met den Radio-raad mededraagt. Onzerzijds grijpen wij
dan ook deze gelegenheid gaarne aan, om onze waardeering uit
te spreken voor hetgeen U ertoe hebt bijgedragen, om het mooie
initiatief in 1927 genomen in vervulling te doen gaan.
De definitieve uitzendingen zijn een jaar gaande en gedurende
dien tijd onderhielden wij als jongste omroep-organisatie een zeer
aangenaam contact met de jongste uit Uw midden gevormde
Commissie, de Indië-Programma-Commissie.
Onze hulde aan den Radio-raad meenen wij niet beter tot uitdruk
king te kunnen brengen dan in den vorm van de waardeering
van de luisteraars van overzee voor hetgeen wij in samenwerking
met U hebben opgebouwd, nl. een résumé uit de sedert den
aanvang van ons zendbedrijf van heinde en ver ontvangen brieven.
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p. REDE VAN Ir. H. W. SNIJDERS, VOORZITTER VAN DE
VEREENIGING VAN LEIDERS VAN GEMEENTELIJKE
RADIO-DISTRIBUTIEBEDRIJ VEN.
Mijnheer de Voorzitter.
e Vereeniging van Leiders van Gemeentelijke Radiodistributiebedrijven stelt het op hoogen prijs, dat de
Radio-raad haar vertegenwoordigers in de gelegen
heid heeft willen stellen de herdenking van het
eerste lustrum van het College bij te wonen. Dit geldt mede voor
den Bond van Exploitanten van Radio-Centrales, een vereeniging,
welke dezelfde doelstelling heeft als de onze en welke mij heeft
verzocht ook uit haar naam hier een kort woord te willen spreken.
Wanneer ik opmerk, dat onze vereeniging en de bond zich gelukkig
prijzen, dat zij in de vijf jaar, welke achter ons liggen, slechts
sporadisch contact met den Radio-raad hebben gehad, dan mag
dat geenszins als een onvriendelijkheid worden opgevat of als een
gebrek aan deferentie voor het College worden aangemerkt.
Integendeel, Mijnheer de Voorzitter, wij, insiders op radiogebied,
weten, dat de Radio-raad voor vele en veelal moeilijke quaesties
werd en wordt gesteld. Is het dan te verwonderen, dat wij, de
moeilijkheden van het College kennende, ons er over verheugen,
dat onze vereeniging en de bond de beslommeringen van den
Raad slechts bij uitzondering behoefden te vermeerderen?
De aangelegenheden, waarover de Radio-raad de vertegenwoor
digers van den bond en van onze vereeniging heeft willen hooren,
waren, zooals ik deed uitkomen, gering in aantal, maar zij waren
zeker niet zonder belang voor de betrokken gemeenten en de
pa rt icul iere o ndernemingen.
89
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Onze vereeniging en de bond zijn erkentelijk voor het geduld en
de welwillendheid, waarmede de Raad hun vertegenwoordigers
bij de behandeling van de aangelegenheden in quaestie heeft
aangehoord. Zij bieden den Radio-raad bij de herdenking van het
eerste lustrum een welgemeenden gelukwensch aan en spreken
de hoop uit, dat het U, Mijnheer de Voorzitter en allen leden
van den Raad gegeven moge worden nog vele jaren van wijs
beleid bij de behandeling van „aetherische” quaesties, zooals
Mevrouw Boon ze noemde, te getuigen. Het spreekt vanzelf,
dat onze vereeniging en de bond onder „wijs beleid” verstaan )
dat de Radio-raad steeds on^e inzichten zal deelen.
!
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DE VOORZITTER VAN DEN RADIO-RAAD, DE ALGEMEEN PROGRAMMA
COMMISSIE, DE RADIO-OMROEP CONTRÖLE-CO M MISSIE
EN DE INDIË-PROGRAMMA-COMMISSIE IN ZIJN WERKKAMER
IN HET DEPARTEMENT VAN BIN N EN LANDS CH E ZAKEN
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q. SLOTREDE H. VAN BOEIJEN, VOORZITTER VAN
DEN RADIO-RAAD, DE ALGEMEEN PROGRAMMA
COMMISSIE, DE RADIO-OMROEP CONTROLE
COMMISSIE, DE INDIË-PROGRAMMA-COMMISSIE.
Excellentie.
ag ik als ik tot besluit van deze vergadering nog
een woord ga zeggen, U allereerst danken voor
de waardeerende woorden tot den Radio-raad
en mij gericht. Er is hier hulde aan den Voor
zitter van den Radio-raad gebracht. Mag ik een korte bekentenis
doen. Ik zou — indien ik niet overtuigd was, dat alle woorden
van hulde tot den Voorzitter gericht mede en allereerst bestemd
zijn voor alle leden van den Radio-raad — tegen de hulde
betuiging geprotesteerd hebben. Maar ik voeg er toch aan toe,
ook al is er in dit opzicht geen behoefte aan den weg te timmeren,
ik durf het uitspreken, dat ik dezen arbeid in de vaste overtuiging
verricht, dat ik hier eene roeping volg en ik hoop en begeer deze
roeping te vervullen, zoolang God mij daartoe kracht geeft en
mij te verstaan geeft op deze plaats te moeten blijven.
Het zou onjuist zijn dit oogenblik niet tevens aan te grijpen de
leden van den Radio-raad te danken voor de wijze, waarop zij het
doen voorzitten gemakkelijk maken. En Excellentie, indien door
U werd vastgesteld, dat het werk van den Radio-raad niet
vruchteloos was, dan kon zulks vastgesteld worden dank zij den
noesten arbeid en de trouwe liefde van alle leden.
Mr. de Gaay Fortman heeft met een enkel woord uitgebeeld,
dat de Radio-raad nooit het radio-beleid voerde, noch het in
handen nam. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt elders.
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Ik mag tot besluit van deze vergadering dan ook over het in
de toekomst te voeren radio-beleid niet spreken. Maar wel
veroorlooft U mij nog een paar opmerkingen te maken over de
wijze, waarop de Raad zijn taak zal moeten zien.
Excellentie, de wijze waarop de Radio-raad zijn arbeid verrichtte,
is steeds gekenmerkt geweest door opgewektheid en ernst en de
Regeering mag er van verzekerd zijn, dat dezelfde kenmerken
voor de toekomst het sieraad zullen zijn.
Ja, ook opgewektheid. Het was den Radio-raad een voorrecht
met veel en voor veel lastig gevallen te worden. Maar wij geven
U ook de verzekering, dat de Raad noch moede, noch mat is.
Het kind is nog jong en frisch. En ofschoon wij het weten,
dat de radioproblemen nog vele, dat de vraagstukken moeilijk,
dat de Regeeringszorgen met en voor de radio groot zijn, wij
aarzelen niet om het uit te spreken, dat het den Raad een
reden van groote blijdschap, een voorrecht zal zijn, indien telkens
weer, voor oplossing van al de moeilijkheden, een beroep op hem
gedaan wordt.
De Regeeringszorgen met betrekking tot de radio zijn groot.
Wij aarzelen niet te zeggen, dat zulks in den kring van den
Radio-raad wordt beseft. En daarnaast verstaat hij er ook
iets van, welke enorme belangen door het instituut van den
omroep worden gediend. De moeilijkheden moeten doorzocht
worden. Deze belangen zijn waard met ernst verzorgd te worden.
Ziet, in deze teekenen — in die mengeling van opgewektheid en
ernst — treedt de Radio-raad het nieuwe 5-jarig tijdperk in.
En wanneer wij ons nu ten slotte nog een oogenblik tot deomroepvereenigingen en zoovele andere werkers en medewerkers op het
omroepgebied wenden, voegen wij aan deze kenmerken nog toe:
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De Radio-raad begeert zijn taak ook in bescheidenheid te vol
brengen,
o
Het is bijna banaal om er aan te herinneren, dat in Nederland
over de oplossing van de radio-vraagstukken, over het te voeren
' radio-beleid, geen algeheele overeenstemming bestaat.
De Radio-raad heeft allerminst de pretentie, dat hij ’t wel, dat
hij ’t alleen weet, hoe het moet.
Maar daar zal hij- dan ook den ingeslagen weg blijven volgen
en heeft hij het voornemen als voorheen op zich in te laten
werken, hetgeen anderen meenen en voorstaan. Daarom ook doet
hij bij vernieuwing een beroep op de omroepvereenigingen:
Geef ons Uw voorlichting, deel ons Uw inzicht mede, verleen
ons Uw medewerking, kan het zijn, meer nog dan voorheen.
En dan onderstrepen wij nog eens, dat ook in ander opzicht
de oude beproefde paden moeten betreden blijven.
De arbeid van den Raad zal als weleer in,,stilte' ’ worden volbracht.
Waarom wij hier den nadruk op leggen? Wij hebben wel eens
den indruk, dat het waas van geheimzinnigheid, waarin wij ons
moeten hullen, niet weldadig aandoet. De pers zal — hetzij zij
bescheiden, hetzij zij met vrijmoedigheid informeert naar dit of
dat — steeds worden afgewezen. Het ambtsgeheim belet te spreken.
En de omroepvereenigingen zullen na de beraadslagingen heen
gezonden worden, zonder dat zij weten, hoe het advies van
den Radio-raad zal luiden.
Men wil bij het aannemen van deze houding wel begrijpen: het
kan niet anders en het mag niet anders. De Radio-raad is slechts
adviseur, wiens adviezen niet publiek worden.
Heeft de Regeering juist gezien, toen zij deze situatie schiep?
Wij antwoorden volmondig: ja! Openbaarheid van de vergade95
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ringen van den Raad, noch hec bekendheid geven aan den inhoud
van zijn adviezen, zou in het belang van den omroep zijn.
Thans bestaat gelegenheid om in rustige sfeer, zonder het spiedend
oog van derden, alle factoren, die invloed op de beslissing moeten
uitoefenen, uit te diepen. Thans is het mogelijk scherp belang
tegen belang af te wegen. Dit is onze ervaring, dat de voorge
schreven werkwijze het mogelijk maakt, ondanks alle verschil
van inzicht, steeds weer gemeenschappelijk te zoeken naar de
juiste behartiging van de belangen van de luisteraars, van de
omroepvereenigingen, van land en volk.
Met de verzekering, dat het den Radio-raad een vreugde zal zijn
iets te mogen doen in het belang van den omroep, maar hij ook
tot niets anders bereid is en met de verklaring, dat hij zich
volledig ter beschikking stelt van Uwe Excellentie, van U
Directeur-Generaal van het Staatsbedrijf van de P.T. en T., van
U omroepvereenigingen, van U behartigers der omroepbelangen
en van de luisteraars,
verklaar ik deze 78ste vergadering van den Raad gesloten.
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Ten 16.40 wordt de vergadering gesloten.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 Februari 1934.
De Voorzitter:
H. van Boeijen.
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De Secretaris:
E. P. Weber.
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DE WERKVERTREKKEN VAN HET SECRETARIAAT VAN DEN RADIORAAD IN HET DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN
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DE SECRETARIS VAN DEN RADIO-RAAD, DE ALGEMEEN PROGRAMMA
COMMISSIE, DE RADIO-OMROEP CO NTRÖ LE-CO M MISSIE
EN DE INDIË-PROGRAMMA-COMMISSIE IN ZIJN WERKKAMER
IN HET DEPARTEMENT VAN BI N N E N L A NDS CH E ZAKEN
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WERKKAMER VAN HET PERSONEEL VAN" DEN RADIO-RAAD
IN HET DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN:
M. L. ARONSTEIN, MEJ. G. G. VAN ALTENA, MEJ. C. VADER,
MR. DR. A.. A. M. ENSERINCK, MEJ. A. C. VAN LINGEN
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