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RADIO-RAAD
Nr. 413.

’s-Gravcnhage, 10 Mei 1930.

Aan Hare Majesteit de Koningin.
Naar aanleiding van art. 13 van zijn bij Koninklijk besluit van 26
Januari 1929 (Staatsblad nr. 14) vastgestelde Instructie heeft de
Radio-raad de eer Uwer Majesteit hierbij het verslag aan te bieden
van zijn werkzaamheden over 1929.
De Voorzitter,
J. Th.

de

Visser.

De Secretaris,
E. P. Weber.

5

\

■

?

HOOFDSTUK I.

INSTELLING.

De Radio-raad dankt zijn ontstaan aan het artikel 2 van de wet van
12 Mei 1928 (Staatsblad nr. 169) houdende aanvulling en wijziging
van de Telegraaf- en Telefoon wet 1904 (Staatsblad nr. 7), zooals
deze laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij de wet van 31 Mei 1923
(Staatsblad nr. 233).
Ingevolge deze wetsbepaling vond bij Uwer Majesteits besluit van
21 Januari 1929 nr. 17 de benoeming plaats van den Radio-raad
voor het tijdvak van 21 Januari 1929 tot en met 31 December 1933.
De installatie van den Radio-raad geschiedde door den Minister
van Waterstaat op 29 Januari 1929 in de Statenzaal van het gebouw
van het Departement van Waterstaat.
De Minister van Waterstaat hield daarbij de volgende installatie-rede:
Het is mij een aangename plicht U welkom te heeten in deze
eerste vergadering van den Radio-raad en U namens de Regee—
ring dank te zeggen voor Uwe bereidwilligheid om, niettegen
staande 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 Radioraad te aanvaarden en die nog voor 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 opge
nomen, slechts met enkele woorden de taak van den Radio-raad
is aangegeven, 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 Water
staat 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.
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De omroep wiens ontwikkelingsgeschiedenis nog zoo kort is,
heeft in ons land tot veel meeningsverschil 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 ver
schillende 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 be
dwing 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 daarom het in het leven roepen van een goed geregelden, krachtigen nationalen omroep als bet doel en ideaal voor
oogen willen stellen.
Evenwel ontveins ik mij niet, dat de oplossing van dit vraag
stuk buitengewone, dikwijls welhaast onoverkomelijk schij
nende moeilijkheden zal opleveren.
Waar het de verwezenlijking van een zoo groot cultureel en
nationaal belang betreft zullen alle belanghebbenden eensge
zind en naar beste krachten moeten samenwerken.
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
middenweg 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.
8
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Na dit vraagstuk, dat ik oordeel, het eerste te zijn in belang
rijkheid, 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 achtereenvolgens in afzonderlijke hoofdstuk
ken volledig elk der thans bestaande soorten van inrichtingen
bedoeld in artikel 3ter der wet. O.m. zijn daarin opgenomen de
eischen, waaraan een omroeporganisatie moet voldoen om tot
uitzenden te worden toegelaten. Daar de totstandkoming van
dezen algemeenen maatregel vóór alles noodig 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 toege
laten en eventueel nog toe te laten omroeporganisaties.
Bij de hierbedoelde verdeeling speelt de te gebruiken golf
lengte een voorname rol. Welke golflengte zal elk der Nederlandsche omroepstations kunnen hebben?
De vijf omroeporganistaties 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 inter
nationale conferentie voor radio-telegrafie heeft voor den
omroep golfbanden aangewezen, waarin de golflengten der
verschillende omroepstations zullen moeten worden onder
gebracht. In verband daarmede zal waarschijnlijk aan Neder
land niet meer dan één 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.
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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
wetsbepalingen, naar billijkheid verdeden 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-radioomroep en aan den zakelijken omroepzender te ScheveningenHaven, 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
totstandbrenging 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 RadioOmroep gezamenlijk, van ' den Vrijzinnig Protestantschen
Radio-Omroep en van de Vereeniging van Arbeiders RadioAmateurs. De beide eerstbedoelde aanvragen zijn bij de
mondelinge behandeling van de laatste wijziging der Telegraafen 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.
ÏO
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De ontwerp-algemeene maatregel van bestuur zegt hieromtrent,
dat de tot de uitzending toegelaten omroeporganisaties ge
houden 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 richt
lijnen, die weder met medewerking van Uwen Raad zullen
worden vastgesteld.
De samenstelling van dit contröle-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
toekomen 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 van Uwen Voorzitter, die — ik moge dit
laatste woord aan hem wijden — mij in zeer bijzondere
mate aan zich heeft verplicht, toen hij mij vrijheid gaf hem voor
deze zeer moeilijke taak voor te dragen.
De Minister van Waterstaat droeg daarna de leiding van de ver
gadering over aan den Voorzitter van den Radio-raad Dr. J. Th.
de Visser, die den Minister met de volgende rede beantwoordde:
Mede namens mijne medeleden begin ik met een woord van
eerbiedigen dank aan Hare Majesteit de Koningin, die ons
ii

benoemde, en aan Uwe Excellentie, die ons ter benoeming
aan Hare Majesteit voordroeg. 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 zijn zal. En dit komt te meer
uit, wanneer wij daarop het licht laten vallen van de ge
schiedenis van den Radio-omroep in ons land, die ons spreekt
van veel strijd en van schijnbaar onoplosbare moeilijkheden.
Daarbij mogen wij ons niet 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 ge
noegzaam aan voor welke ingewikkelde en moeilijk op te
lossen 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 voertuig geworden van gedachten en
gevoelens, letterlijk van ieder gebied van het menschelijk
leven en doorgedrongen van de huis- en 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 schaduwzijden, die haar, vooral
IZ
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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 voort
durend 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
verlangens, 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 een nuttig werk, in zake de
radio-beweging, voor ons-volk kunnen doen, aanvaarden wij
onze werkzaamheden, terwijl ik inzonderheid als voorzitter,
een ernstig beroep op den steun mijner medeleden doe.
Na deze rede werden de leden en de secretaris van den Raad door
den Minister beëedigd en bekrachtigden dit door onderteekening
van het desbetreffend proces-verbaal.
Onmiddellijk na deze installatie namen de werkzaamheden van den
Radio-raad een aanvang.

HOOFDSTUK II.

SAMENSTELLING.

De samenstelling van den Radio-raad volgens het Koninklijk
besluit van 21 Januari 1929 nr. 17 was als volgt:
Leden van den Radioraad:
1. Dr. J. Th. de Visser, oud-Minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, te ’s Gravenhage, tevens Voorzitter;
2. Mevrouw B. Boon-van der Starp, te ’s Gravenhage;
3. A. J. da Costa, te Amsterdam;
4. <D. Crommelin, Directeur van het Zendingsbureau Oegstgeest,
Aerdenhout, Bloemendaal;
5. Dr. J. P. Fockema Andreae, Burgemeester van Utrecht,
te Utrecht;
6. Mr. B. de Gaay Fortman, Secretaris-Penningmeester van het
Algemeen Nederlandsch Verbond, te Amsterdam;
7. Mr. P. S. Gerbrandy, Lid van Gedeputeerde Staten van
Friesland, te Sneek;
8. Prof. Mr. R. Kranenburg, Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit,
te Leiden;
9. Dr. C. Lely, oud-Minister van Waterstaat, te ’s Gravenhage;
10. Prof. W. Nolet, Hoogleeraar aan het Seminarie, te Warmond;
11. Mr. Aug. Philips, Voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, te ’s Gravenhage;
12. Dr. Th. Stoop, arts, te Dordrecht;
13. Mr. T. J. Verschuur, Voorzitter van den Raad van Arbeid,
te Breda;
14. J. W. de Vries, Hoofdbestuurder van de Nederlandsche
Vereeniging van Fabrieksarbeiders, te Bussum.
Tot Secretaris van den Radio-raad werd bij hetzelfde Koninklijk
besluit benoemd E. P. Weber, oud-Hoofdcommies bij het Hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie.
De Radio-raad heeft reeds in het eerste jaar van zijn bestaan eenige
wijzigingen in zijn samenstelling moeten ondergaan.
Reeds vóór de installatie en wel op 22 Januari 1929 ontviel aan den
Radio-raad het lid Dr. C. Lely. In diens plaats werd bij Koninklijk
besluit van 25 Januari 1929 nr. 11 benoemd Dr. F. E. Posthuma,
te ’s Gravenhage.
14
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Wegens gezondheidsredenen zag het lid Dr. Th. Stoop zich genoopt
ontslag te nemen, hetwelk hem werd verleend bij Koninklijk
besluit van 29 Juni 1929 nr. 33. Bij hetzelfde besluit werd in diens
plaats benoemd de Heer L. J. Bakker, Secretaris van den Nederlandschen Bond van Personeel in Overheidsdienst, te Bussum.
In verband met zijne benoeming tot Minister van Arbeid-, Handel
en Nijverheid, werd aan Mr. T. J. Verschuur bij Koninklijk
besluit van 18 September 1929 nr. 28 ontslag verleend en benoemd
tot lid Mr. B. M. Berger, burgemeester te Venlo.
Wegens drukke werkzaamheden zag Dr. J. P. Fockema Andreae
zich genoodzaakt ontslag te verzoeken, hetwelk dezen werd ver
leend bij Koninklijk besluit van 4 December 1929 nr. 25, waarbij
benoemd werd tot lid de Fleer W. Graadt van Roggen, SecretarisGeneraal der Jaarbeurs te Utrecht.
In de eerste vergadering van den Radio-raad werd ingevolge art. 10
sub 2 van zijn Instructie tot plaatsvervangend Voorzitter benoemd
Dr. Fockema Andreae. In diens plaats werd na zijn ontslag benoemd
Mr. de Gaay Fortman.
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HOOFDSTUK III. INSTRUCTIE EN WERKWIJZE.
Ingevolge art. 2, al. 5 der wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad nr. 169)
werd bij Koninklijk besluit van 26 Januari 1929 nr. 14 de volgende
Instructie voor den Radio-raad vastgesteld:
Artikel i.
De Radio-raad bestaat uit ten minste negen leden, den voorzitter
inbegrepen, benevens een secretaris.
Artikel 2.
De voorzitter, de leden en de secretaris van den Radio-raad worden
telkens voor vier jaren benoemd. Zij treden tegelijk af op den 3isten
December van ieder vierde zittingsjaar; voor de eerste maal op
31 December 1933. De aftredenden zijn terstond herbenoembaar.
Artikel 3.
1. Zoo spoedig mogelijk na hunne benoeming leggen de leden
en de secretaris een eed (belofte-verklaring) af in handen van
Onzen Minister van Waterstaat.
2. Het formulier van den eed (belofte, verklaring) wordt door
Onzen Minister van Waterstaat vastgesteld.
Artikel 4.
De in artikel 3 ter en 3 quater van de Telegraaf- en Telefoonwet
1904 (Staatsblad nr 7) bedoelde adviezen en voorlichting worden
schriftelijk ingezonden.
Artikel 5.
1. De Radio-raad treedt rechtstreeks in briefwisseling met Onzen
Minister van Waterstaat en met den Directeur-Generaal der Poste
rijen en Telegrafie.
2. De Radio-raad kan zich voor het verkrijgen van inlichtingen
ook met andere personen of lichamen in verbinding stellen.
Artikel 6.
Zoo dikwijls de Radio-raad Onzen Minister van Waterstaat desge
vraagd of uit eigen beweging van advies of voorlichting dient en
in verband daarmede schriftelijk het gevoelen van derden heeft
ingewonnen, worden de mededeelingen van die derden bij het
bericht aan Onzen Minister overgelegd.
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Artikel 7.
Ieder lid is bevoegd een afzonderlijke nota aan een advies of aan
een rapport van voorlichting toe te voegen.
Artikel 8.
1. De Radio-raad vergadert zoo dikwijls de voorzitter het noodig
oordeelt of het door ten minste drie leden schriftelijk, met opgaaf
van redenen, wordt gevraagd.
2. De vergaderingen worden gehouden te ’s-Gravenhage, tenzij de
voorzitter het noodig acht die elders te doen houden.
Artikel 9.
De Radio-raad kan geen besluiten nemen wanneer niet ten minste
de helft der leden tegenwoordig is.
Artikel 10.
1. De leiding van de vergaderingen berust bij den voorzitter.
2. De Radio-raad wijst uit zijn midden een plaatsvervangend
voorzitter aan.
Artikel ii.
De leden onthouden zich van stemming over aangelegenheden,
welke hen, hun echtgenooten of hun bloed- of aanverwanten tot
den derden graad ingesloten, persoonlijk aangaan.
Artikel 12.
1. Alle van den Radio-raad uitgaande stukken worden door den
voorzitter en den secretaris onderteekend.
2. De' Radio-raad kan de afdoening van spoedeischende zaken
van gering belang aan den voorzitter overlaten.
3* De voorzitter kan over spoedeischende zaken schriftelijk het
inzicht van de leden vragen.
Artikel 13.
Het jaarverslag over de werkzaamheden van den Radio-raad wordt
vóór Juli van het volgend jaar aan Ons uitgebracht.
Artikel 14.
Onverminderd het bepaalde in artikel 5, tweede lid, wordt zonder
toestemming van Onzen Minister van Waterstaat aan de door den
Radio-raad behandelde zaken geen openbaarheid gegeven.
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Artikel 15.
1. De secretaris geniet een door Ons te bepalen bezoldiging.
2. Hij heeft zijn vaste woonplaats te ’s-Gravenhage, tenzij Onze
Minister van Waterstaat hem een andere woonplaats veroorlooft.
3- Bij ontstentenis van den secretaris wordt deze vervangen door
een der leden, aan te wijzen door den voorzitter, tenzij Onze
Minister van Waterstaat, daartoe door den voorzitter aangezocht,
op andere wijze in zijne vervanging voorziet.
Artikel 16.
1. De Radio-raad stelt een instructie voor den secretaris en een
Reglement van Orde vast.
2. Deze, alsmede de daarin aan te brengen wijzigingen behoeven
de goedkeuring van Onzen Minister van Waterstaat alvorens in
werking te treden.
Artikel 17.
1. De leden van den Radio-raad genieten geen bezoldiging.
2. Zij ontvangen, voor zoover zij niet behooren tot de bezoldigde
burgerlijke en militaire landsdienaren, een vacatiegeld tot een bedrag
van 15 gulden voor eiken dag, waarop zij een vergadering hebben
bijgewoond van den Radio-raad of van eene commissie uit zijn
midden of waarop zij ingevolge opdracht van den Radio-raad
werkzaamheden hebben verricht.
Artikel 18.
De leden en de secretaris genieten vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten overeenkomstig de bepalingen van het „Reisbesluit 1916”
wegens door hen ten behoeve van den Radio-raad gemaakte reizen.

Op advies van den Radio-raad werd bij Koninklijk besluit van
29 Juni 1929 de volgende wijziging in de Instructie vastgesteld:
Artikel I.
In Ons besluit van den 26sten Januari 1929 (Staatsblad nr. 14)
wordt de volgende wijziging aangèbracht:
In artikel 17, tweede lid, vervallen de woorden:
voor zooveel
zij niet behooren tot de bezoldigde burgerlijke en militaire lands
dienaren.’J
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Artikel II.
De in artikel I bedoelde wijziging wordt geacht te zijn in werking
getreden op den datum van het in werking treden van Ons Besluit
van 26 Januari 1929 (Staatsblad nr. 14).
De Radio-raad onderwierp verder overeenkomstig artikel 16 van
zijn Instructie bij schrijven van 25 Februari 1929 nr. 21 aan de
goedkeuring van den Minister van Waterstaat een „Reglement van
Orde” en een „Instructie voor den Secretaris”, welke goedkeuring
werd verleend bij schrijven van 15 Maart 1929 nr. 7.
De Radio-raad kreeg al dadelijk na zijn instelling de overtuiging,
dat tal van vraagstukken aan zijn oordeel zouden worden onder
worpen.
De Radio-raad meende, dat slechts een oordeelkundig en een
diepgaand onderzoek hem in staat zou stellen met kennis van zaken
den Minister van raad te dienen.
Te dien einde werden in de eerste vergadering, waarin de installatie
plaats vond, verschillende commissies benoemd met de bedoeling,
dat deze over de haar opgedragen onderwerpen een prae-advies
aan den Radio-raad zouden uitbrengen.
De volgende Commissies werden ingesteld:
I. HET BUREAU, voor de dagelijksche werkzaamheden en spoedeischendc zaken.
Samenstelling:
Voorzitter: Dr. de Visser.
Plaatsvervangend voorzitter: Dr. Fockema Andreae.
Secretaris: Weber.
Na diens ontslag werd in de plaats van Dr. Fockema Andreae
benoemd Mr. de Gaaij Fortman.
II. DE ZENDTIJDEN-COMMISSIE, voor den nationalen om
roep en de verdeeling van den zendtijd en alles, wat daarmede
verband houdt o.m.:
a. Viering van nationale feestdagen.
b. Lesgeving door middel van den algemeenen omroepzender.
x9

c. Uitzendingen van actueele gebeurtenissen en mededeelingen, die
een zijdelingsche reclame inhouden.
Samenstelling:
Voorzitter: Dr. de Visser.
'Leden: Mevr. Boon, Mr. Gerbrandy, Prof. Kranenburg, Dr.
Posthuma, Prof. Nolet, Dr. Stoop.
Secretaris: Weber.
In de plaats van Dr. Stoop werd na diens ontslag benoemd de Heer
de Vries.
III. DE JURIDISCHE COMMISSIE, ter behandeling van het
ontwerp-Radioreglement en verder alle vraagstukken van rechts
kundigen aard o.m.:
a. Controle op hetgeen uitgezonden wordt.
b. Uitkeering door de radio-distributieinrichtingen aan de omroepvereenigingen, wier programma’s worden doorgegeven.
c. Onderlinge uitwisseling van de programma’s van de omroepvereenigingen.
Samenstelling:
Voorzitter: Dr. Fockema Andreae.
Leden: Mr. de Gaaij Fortman, Prof. Kranenburg, Mr. Philips,
Mr. Verschuur.
Secretaris: Weber.
Na het ontslag van Dr. Fockema Andreae werd tot Voorzitter
benoemd Mr. de Gaaij Fortman, terwijl na het ontslag van
Mr. Verschuur tot 'lid werd benoemd Mr. Berger.
IV. DE INDISCHE COMMISSIE, ter behandeling van de verdeeling van den zendtijd voor den omroep naar de Nederlandsche
Koloniën en wat daarmede verband houdt.
Samenstelling:
Voorzitter: Dr. Fockema Andreae.
Leden: Crommelin, da Costa, Mr. Philips, de Vries, Mr. Ver
schuur.
Secretaris: Weber.
*0

Na het ontslag van Dr. Fockema Andreae werd tot Voorzitter
benoemd Mr. Philips en in de plaats van Mr. Verschuur na diens
ontslag Mr. Berger.

De Radio-raad bepaalde, dat ook niet-leden van Commissies de
vergaderingen van deze zouden kunnen bij wonen en aan de beraad
slagingen deelnemen.
Ten slotte werd de voorbereiding voor de behandeling in de Com
missies van verschillende onderwerpen aan één lid opgedragen.
Ten einde op de meest eenvoudige wijze in de huisvesting van den
Radio-raad te voorzien, werd dit met toestemming van den Minister
van Waterstaat gevestigd in eenige kantoorlokalen in de woning
van den secretaris van Bleiswijkstraat 16 te ’s-Gravenhage.
In het bureau werd doorloopend een typiste werkzaam gesteld.
Herhaaldelijk bleek echter uitbreiding van personeel, soms voor
langen tijd, noodzakelijk.
Van het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie werd
de grootst mogelijke medewerking ontvangen voor de hulpverleening met werkkrachten, de verstrekking van technische hulp
middelen en andere medewerking, waardoor het secretariaat steeds
in staat werd gesteld met bekwamen spoed aan de opdrachten van
den Radio-raad te voldoen.
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HOOFDSTUK IV.
BEZOEKEN. VERTEGENWOORDIGINGEN.

?

Ten einde zijn kennis van den radio-omroep uit te breiden, bracht
de Radio-raad een bezoek aan verschillende inrichtingen in den
lande.
Allereerst werd op 9 Maart een bezoek gebracht aan de N. V. Nederlandsche Seintoestellenfabriek te Hilversum.
Nadat in den voormiddag onder leiding van de directeuren de
fabriek werd bezichtigd, vond in den namiddag voor den Radio-raad
een voordracht plaats in het cantinegebouw op de fabrieksterreinen,
gehouden door den directeur A. Dubois over:
1. Technische ontwikkeling van den omroep in Nederland.
2. De eischen aan een goeden omroep te stellen in verband ook met
ervaringen op dit gebied in het buitenland opgedaan.
3. De internationale organisatie van den omroep.
Daarna werd een bezoek gebracht aan het zendstation van de
N. V. Nederlandsche Draadlooze Omroep en dat van de N. V.
Philips Omroep Holland-Indië, beide te Huizen.
Het tweede bezoek gold de N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken
en de fabrieken van de N. V. Philips’ Radio te Eindhoven op 22
Maart.
Begonnen werd met een bezoek aan het natuurkundig laboratorium,
waar Dr. Hulst een korte inleiding hield over de ontwikkeling
van het werk in het laboratorium op radio-gebied, met een demon
stratie van de ontwikkeling der luidsprekers.
Verder werden bezichtigd o.m. de apparaten-fabrick, de radiolampenfabricatie en de afdeeling Psychotechniek.
In de middagpauze hield Dr. A. F. Philips een causerie over de
ontwikkeling der radio-fabricatie.
Het derde bezoek op dit gebied werd op 26 Maart gebracht aan de
Rijkszendcentrale te Kootwijk onder leiding van den Hoofdingenieur-Directeur Ir. H. J. Boetje terwijl o. m. mede aanwezig
waren de hoofdinspecteur der telefonie G. Kiveron en de hoofd
ingenieur de Vos.
Bezichtigd werden het zendgebouw en de verschillende installaties
en de op het terrein in voorbereiding zijnde uitbreidingswerken.
De Hoofdingenieur-Directeur hield een voordracht over:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het scheepsverkeer uitgeoefend te Scheveningen en IJmuiden.
Het telegraafverkeer met Indië en het transatlantisch verkeer.
Het inter-Europeesch verkeer.
Het telefoonverkeer met Indië.
De zakelijke omroep.
Toezicht op de radio-distributie.
Algemeen toezicht op radiogebied.

In aansluiting aan dit bezoek werd op 27 Maart de Zendcentrale
te Scheveningen-Haven bezichtigd, onder leiding van den hoofd
ingenieur de Vos, waarbij mede aanwezig waren o.m. de ingenieur
Völter, de administrateur Claasen en de referendaris Enserinck.
Bij al deze bezoeken was de geheele Radio-raad, behoudens een
enkel verhinderd lid aanwezig.
De Radio-raad maakte verder gebruik van de uitnoodiging der
A. V.R.O. om een bezoek te brengen aan het bedrijf dezer vereeniging
en wel op 15 Juni.
In den voormiddag werden de bureaux te Amsterdam en in den
namiddag het studiolokaal Hof van Holland en de studio’s aan
den Ouden Enghweg te Hilversum bezocht.
I11 de pauze hield de directeur een causerie over den eersten moeilijken
tijd van het omroepbedrijf en de latere ontwikkeling.
Eveneens ontving de Radio-raad een uitnoodiging van de V.A.R.A.
voor een bezoek, hetwelk plaats vond op 12 October.
Bezichtigd werden het hulpstudiogebouw in „De Vereeniging”
Oude Enghweg en het studio- en administratiegebouw Heuvellaan
te Hilversum.
In den namiddag hield de voorzitter een causerie over de ontwikkeling
en beteekenis der V.A.R.A.
De Radio-raad was ten slotte vertegenwoordigd bij eenige plechtig
heden e.d. en wel:
1. Bij de begrafenis op 26 Januari van het lid van den Radio-raad
Ir. Lely door den voorzitter en den secretaris.
2. Bij de ontvangst te ’s Gravenhage op 15 Februari van de
Royal Commission on Radio-Broadcasting ingesteld door de
Canadeesche Regeering, door de Vereeniging „Nederland in
den Vreemde” in samenwerking met het Genootschap „Nederland-Engeland” door den secretaris van den Radio-raad.
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3. Bij de officieele opening door den Minister van Waterstaat van
het nieuwe V.A.R.A. studio-gebouw te Hilversum op 2 Maart
door den secretaris van den Radio-raad.
4. Bij het jubileum van het Persbureau Vaz Dias te Amsterdam op
11 Mei door het lid A. J. da Costa.
5. Bij de opening van de 3 de Nederlandschc Radio-salon te Scheveningen door den Minister van Waterstaat op 16 Mei door den
voorzitter en den secretaris.
Op 22 Mei bracht de volledige Radio-raad een officieel bezoek
aan dezen Radio-salon.
6. Bij de opening van de 4de Internationale Radio Tentoonstelling
te Amsterdam op 17 September door het lid A. J. da Costa.
Ten slotte deelt de Radio-raad mede, dat hij gaarne gebruik heeft
gemaakt van de hem geboden gelegenheid een lid aan te wijzen,
welke deel zou uitmaken van de Nederlandsche delegatie op de
Radioconferentie te Praag in April.
Op voordracht van den Radio-raad werd door den Minister daarvoor
aangewezen het lid J. W. de Vries.
De Radio-raad heeft van diens voorlichting op het gebied van
internationale aangelegenheden veel voordeel gehad en vertrouwt,
dat ook in de toekomst de Radio-raad in de gelegenheid zal worden
gesteld zich met internationale aangelegenheden vertrouwd te
maken.
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HOOFDSTUK V. VERGADERINGEN.
Dc vergaderingen van den Radio-raad vonden, behalve de eerste
vergadering, plaats in het gebouw van het Hoofdbestuur der
Posterijen en Telegrafie, waar door de zorgen van den DirecteurGeneraal der Posterijen en Telegrafie een alleszins geschikte ver
gaderzaal voor den Radio-raad was 'ingericht.
Als algemeene regel stelde de Radio-raad vast om tweemaal per
maand te vergaderen en wel den isten Donderdag ’s avonds en den
3den Donderdag van elke maand ’s middags.
Voor de Commissievergaderingen werd in den regel gebruik ge
maakt van dc vergaderzaal van den Technischen Dienst der
Telegrafie in het nevengebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen
en Telegrafie.
I.

Er vonden 15 plenaire, vergaderingen plaats en wel op:

1. 29 Januari.
1. Installatie van den Radio-raad door den Minister van Water
staat.
2. Beëediging van de leden en den secretaris van den Radio-raad.
3. Benoeming plaatsvervangend voorzitter.
4. Vaststelling werkprogramma.
5. Benoeming Juridische Commissie.
2. 20 Februari.
1. Aanwijzing afgevaardigde voor de Radioconferentie te Praag.
2. Vaststelling Reglement van orde voor den Radio-raad.
3. Vaststelling Instructie voor den Secretaris.
4. Advies in zake het verzoek der V.A.R.A. om uitzendingen
op 2 en 3 Maart in verband met de opening van een nieuw
studio-gebouw.
5. Benoeming Zendtijden-commissie, Indische commissie en
het Bureau.
3. 27 Maart.
1. Schrijven aan den Minister ten einde met alle gegevens van
een aanhangige zaak in kennis te worden gesteld.
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2.
3.
4.
5.

Morgenwijdingen V.P.R.O.
Uitzending V.A.R.A. op 29 en 30 April en 1 Mei.
Radio-reglement.
Zal de Nederlandsche delegatie te Praag één lange of 2 korte
golven voor Nederland trachten te verkrijgen?
6. Uitzendingen tijdens de verkiezingen.

4. 4 Mei.
1. Golf lengteverdeeling.
2. Uitzendingen voor de verkiezingen.
3. Toezending afschrift notulen aan personen, die door den
Radio-raad zijn gehoord.
5. 22 Mei.
1. Uitzendingen voor de verkiezingen.
2. Golflengteverdeeling.
6. 25 Mei.
1. Golflengteverdeeling.
2. Uitzendingen voor de verkiezingen.
7. 30 Mei.
Uitzending Phohi op 10 Juni.
8. 12 Juli.
Verdeeling zendtijd.
9. 19 September.
Beschikking over de onbezette uren op de beide zenders door
de V.A.R.A.
Verdeeling zendtijd Phohi-zender.
Uitwisseling programma’s door de omroepvereenigingen.
Uitzending V.P.R.O. op 9 November.
10. 30 September.
1. Uitzending V.R.O. op 29 September.
2. Uitwisseling der programma’s.
3. Omwisseling golflengten met Spanje.
26

1

—

L

I

4- Voorstel A. V.R.O. zich terug te trekken op ondes communes.
5. Schooluitzendingen.
6. Controle op de uitzendingen,
n. 17 October.
1. Uitwisseling programma’s.
2. Omwisseling golflengten met Spanje.
3. Geheimhouding.
4. Afbreking uitzending V.R.O.
5. Verdeeling zendtijd.

i

12. 21 November.
1. Verdeeling zendtijd.
2. Verzoek A.V.R.O. ondes communes.
3. Bouw zender op 298 M. door de V.A.R.A.
4. Uitzending Vrijz. Dem. Bond op 30 November.
5. Verdeeling zendtijd Pholii.
6. Politie-omroep.
7. Adhaesiebetuigingen A.V.R.O.
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13. 25 November.
1. Uitzending Vrijz. Dem .Bond op 30 November.
2. Zenderbouw en -exploitatie.
14. 4 December.
1. Politieomroep.
2. Golflengteverdeeling 11a 31 December.
3. Verdeeling zendtijd.
15. 19 December.
1. Politie-omroep.
2. Golflengteverdeeling voor 31 December.
3. Omwisseling zendstations.
4. Verdeeling zendtijd Phohi.
=
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II. De Zendtijden-commissie vergaderde op 5 en 12 Maart, 12 en
29 April, 14 Mei, 7, 13, 26 en 28 Juni, 24 en 31 October en 7
November.
*7
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In hoofdzaak behandelde de commissie het vraagstuk van de verdeeling van den zendtijd, zoomede incidenteele verzoeken om
zendtijd van de vereenigingen, welke nog niet over zendtijd be
schikken.
III. De Juridische Commissie vergaderde op 2, 4, 16 en 20
Februari, 4 en 27 Maart en 24 Juni.
De beraadslagingen van deze commissie waren uitsluitend gewijd
aan het ontwerp Radio-reglement en daarmede in verband staande
onderwerpen.
IV. De Indische Commissie vergaderde op 9 en 25 April, 15 en
29 Mei en 6 Juni.
Het bureau van den Radio-raad hield zoo goed als iedere week
besprekingen.
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HOOFDSTUK VI.
BEHANDELDE ONDERWERPEN.
Reeds in zijne installatierede kondigde de Minister aan, dat uit
voerige schriftelijke inlichtingen zoomede een historisch overzicht
aan den Radio-raad zouden worden gezonden omtrent alle onder
werpen, waarvan de Minister advies wenschte te ontvangen.
Deze verzameling ontving de Radio-raad in den vorm van een
25 bladzijden tellenden brief van 8 Februari 1929 nr. 16, waarbij
18 bijlagen waren gevoegd.
Allereerst bevatte de brief een historisch overzicht betreffende het
radio-vraagstuk hier te lande in zijn geheelen omvang. De Radioraad heeft niet alleen met veel belangstelling van dit schrijven
kennis genomen, doch was uitermate erkentelijk aldus in een
samengevatten vorm omtrent alle aan de orde zijnde vraagstukken
een duidelijk inzicht te verkrijgen.
Voortdurend is deze verzameling voor den Radio-raad dan ook
gebleken een goed gedocumenteerde overzichtelijke bron van
inlichtingen te zijn.
Behalve een historisch overzicht bevatte het schrijven ook een
aantal aan den Radio-raad gestelde verzoeken om advies en wel
over de volgende onderwerpen:
1. Het ontwerp Algemeene Maatregel van Bestuur betreffende het
Radio-reglement, bedoeld in artikel 3 ter der Telegraaf- en
Telefoonwet 1904 (Staatsblad nr. 7).
2. Verdeeling naar billijkheid over de verschillende omroep
organisaties van den beschikbaren zendtijd voor den omroep in
Nederland, welke vraag weer uiteen viel in de volgende:
a. Welke der aanvragende organisaties naar het oordeel van
den Radio-raad voldeden aan de in artikel 5 van het Radioreglement gestelde eischen, zoodat zij tot uitzending zouden
kunnen worden toegelaten.
b. Hoeveel zendtijd aan elk dier organisaties naar billijkheid
dient te worden toegewezen en hoe die zendtijden over de
beschikbare zendstations verdeeld behooren te worden.
c. Hoe de belangen van den politie-radio-omroep verzorgd
dienen te worden.
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3- Verdeeling van de zenduren voor den omroep naar de Nederlandsche Koloniën.
4. Hoe een goed geregelde nationale omroep tot stand te brengen.
5. De belangen van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek bij
regeling van den omroep.
6. Uitkeering door radio-distributie-inrichtingen aan de omroep
organisaties, wier programma’s worden gedistribueerd.
7. Viering van nationale feestdagen door middel van den radioomroep.
8. Lesgeving door middel van de algemeene omroepzenders.
9. Uitzending door de algemeene omroepzenders van:
a. actueele gebeurtenissen,
b. mededeelingen, welke een zijdelingsche reclame inhouden.
10. Controle op hetgeen wordt uitgezonden.
11. Onderlinge uitwisseling van de programma’s van de omroep
organisaties.
Omtrent deze aangelegenheden waren, voor zoover dit noodig
bleek, door den Minister voorloopige regelingen vastgesteld.
De beantwoording der gestelde vragen beoogde deze tijdelijke
regelingen te vervangen door definitieve regelingen.
Omtrent de behandeling in den Radio-raad van de genoemde
vraagstukken kan het volgende worden medegedeeld.
ad 1. Het radio-reglement.
De Minister drong bij het historisch overzicht aan op een spoedige
behandeling van het ontwerp-Radio-reglement.
Ook zonder dezen aandrang zou de Radio-raad al spoedig tot het
inzicht zijn gekomen, dat de vaststelling van het. Radio-reglement
zeer urgent was, omdat daarmede een einde zou komen aan de vele
tijdelijk getroffen regelingen en verschillende onderwerpen op
afdoening moesten wachten, omdat deze hun basis in het Radioreglement zouden vinden.
Na daarover ettelijke malen te hebben vergaderd, bracht de
Juridische Commissie haar prae-advies aan den Radio-raad uit,
zoodat dit reeds in de plenaire vergadering van 27 Maart kon worden
behandeld. De daarbij gemaakte opmerkingen gaven der Commissie
aanleiding haar prae-advies te herzien.
Alvorens het advies in te zenden, werden nog nadere inlichtingen
ingewonnen.
30

De Juridische Commissie zond daarop 12 Juli een nader gewijzigd
prae-advies aan den Radio-raad. Aan de leden werd verzocht
eventueele opmerkingen schriftelijk in te dienen.
Bij schrijven van 29 Juli nr. 93 zond de Radio-raad zijn uiteindelijk
advies aan den Minister.
Ofschoon de Radio-raad had gehoopt het Radio-reglement vóór
1930 in het Staatsblad te zullen zien opgenomen, werd deze hoop niet
vervuld en was tegen het einde van 1929 nog geenerlei mededeeling ontvangen omtrent de vaststelling van het Reglement.
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ad 2 en 4. Verdeeling naar billijkheid over de verschillende omroepvereenigingen van den beschikbaren zendtijd en het tot stand brengen
van een goed geregelden Nationalen Omroep.
Verreweg den meesten tijd heeft de Radio-raad aan dit vraagstuk
gewijd.
Van alle strijdpunten in de radio-wereld was dit het voornaamste
omdat het voor alle omroepvereenigingen een vitaal belang is een
zoo groot mogelijken zendtijd te verkrijgen.
Ten einde met deze netelige stof vertrouwd te raken is de Radio-raad
begonnen met aan de verschillende vereenigingen te verzoeken
haar standpunt schriftelijk uiteen te zetten.
Nadat de Radio-raad van de ingekomen antwoorden had kennis
genomen, werden de vertegenwoordigers der vereenigingen ver
zocht hun standpunt mondeling toe te lichten.
Daarna beraadslaagde de Radio-raad over de verschillende aan
de hand gedane oplossingen, waarbij ook van enkele leden bepaalde
voorstellen ter tafel kwamen.
Algemeen was de Radio-raad echter van gevoelen, dat een regeling
van den zendtijd niet mogelijk was voor en aleer het Radio-reglement
was vastgesteld.
In Juli besloot de Radio-raad derhalve het uitbrengen van een
advies uit te stellen totdat het Radio-reglement zou zijn verschenen.
Intusschen werd de actie bij de verschillende vereenigingen om het
aantal leden uit te breiden steeds krachtiger. In het bijzonder waren
de K.R.O. en de V.A.R.A. zeer krachtig werkzaam. In deze periode
valt ook de aanbieding van het A.V.R.O.petitionement aan den
Minister op 18 Mei.
Toen in September het Radio-reglement nog niet was vastgesteld
en het allen schijn had, dat het niet vóór 1930 zou verschijnen,
3i

heropende de Radio-raad de beraadslagingen en kwam ten slotte
tot de overtuiging, dat aan een regeling van den zendtijd moet
worden verbonden, een z.g. „algemeen programma” hetwelk door
de omroepvereenigingen gezamenlijk zou worden verzorgd.
De Radio-raad reserveerde voor dit algemeen programma voorloopig slechts een klein gedeelte van den zendtijd en stelde verder
voorloopig een verdeeling vast voor den overblijvenden zendtijd.
De vereenigingen werden met dit plan in kennis gesteld, waarbij
uitdrukkelijk werd verklaard, dat de Radio-raad zich door de
aangegeven verdeeling niet gebonden achtte.
Dit schrijven had tengevolge, dat de A.V.R.O., die zich in zijn
thans beschikbaren zendtijd sterk zag achteruitgaan, op 20 en 21
October voor de microfoon haar luisteraars aanspoorde sympathie
betuigingen aan den Radio-raad te zenden.
De Radio-raad overlegde met de omroepvereenigingen over het
ontworpen plan, waarbij echter geen resultaat werd bereikt.
Dit gaf den Radio-raad aanleiding den Minister bij schrijven van
17 December 1929 een overzicht te doen toekomen van de ver
schillende denkbeelden, die er omtrent de verdeeling van den
zendtijd bestaan met uitvoerige toelichting van de standpunten.
Tevens werd daarbij kennis gegeven van de omstandigheid, dat
omtrent een bepaalde oplossing een eenstemmigheid in den Radioraad was verkregen. Verschillende leden hadden hun stem aan deze
oplossing gegeven onder voorbehoud, dat de omroepvereenigingen
daaraan haar medewerking zouden verleenen.
Toen bleek, dat deze medewerking niet was te verkrijgen, verviel
derhalve dit plan.
De verdere behandeling van het vraagstuk der zendtijdverdeeling
vond in het volgende jaar plaats.
Betreffende den Politie-radio-omroep heeft de Voorzitter van de
Commissie van den Politie-Radiodienst voor den Radio-raad de
wenschen dezer Commissie nader toegelicht.
Bij schrijven van 20 December deed de Radio-raad aan den Minister
zijn advies toekomen aangaande dit onderdeel van den radio-omroep
Bij het einde van het verslagjaar was van den Minister nog geen
bericht ontvangen omtrent een beslissing.
Wat de verdeeling van de golflengten over de beschikbare zend
stations betreft, heeft de Radio-raad zich genoodzaakt gezien een
advies uit te brengen nog vóórdat een advies voor de verdeeling
van den zendtijd was vastgesteld.
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De aanbevelingen vastgesteld door de Radioconferentie te Praag
in April gehóuden, waardoor het gebruik van de golf van 1071 M.
voor den omroep niet meer mogelijk scheen en de nieuwe golf
lengten van 298 en 1875 M. ter beschikking van den omroep kwamen,
maakten het noodzakelijk, dat een regeling werd getroffen voor de
verdeeling der golflengten na 30 Juni.
De Radio-raad bracht bij zijn schrijven van 6 Mei advies over deze
aangelegenheid uit, waarbij een tijdelijke regeling werd vastgesteld.
In verband met de door den Directeur-Generaal daartegen inge
diende bezwaren bracht de Radio-raad een nader advies uit bij
schrijven van 27 Mei.
Met het oog op de omstandigheid, dat de regeling van Praag op
1 Januari 1930 zou worden ingevoerd, bracht de Radio-raad bij
schrijven van 20 December een nader advies uit.
Bij schrijven van 31 December deed de Minister aan den Radio-raad
een verzoekschrift toekomen van de K.R.O. en N.C.R.V. met
verzoek mede te deelen of dit wijziging bracht in het dd. 20 December
uitgebrachte advies van den Radio-raad.
Vóór het einde van het verslagjaar was daarover door den Radioraad geen advies uitgebracht.
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ad 3. Verdeeling van de %enduren voor den omroep naar de Nederlandsche
Koloniën.
Niet minder moeilijk dan de verdeeling van den zendtijd voor
Nederland was het vraagstuk van de verdeeling van den beschikbaren
zendtijd voor den radio-omroep naar de Koloniën.
Voor dezen omroep was opgericht de N. V. Omroepmaatschappij
Nederlandsch-Indië (Phohi), die voor hare uitzendingen zou gebruik
maken van den door de N. V. Philips’ Radio gebouwden kortegolfzender te Pluizen, aan welke laatstgenoemde vennootschap een
fabrieksvergunning voor het doen van proefuitzendingen was
verleend.
Ingevolge de bepalingen van de radio-artikelen van de Telegraafen Telefoonwet, maakten de K.R.O., N.C.R.V., V.A.R.A. en
V.P.R.O. aanspraak op een gedeelte van den zendtijd op den
genoemden zender te Huizen.
De Indische Commissie uit den Radio-raad heeft verschillende
vergaderingen aan dit vraagstuk gewijd en daarbij de aanvragende
vereenigingen gehoord, zoomede de Phohi, voor wie Dl*. A. F.
Philips inlichtingen aan de Commissie verstrekte.
33

!

|

I
;

:

II
!
I

r..

i:

i

Op IO April verleende de toenmalige Minister van Koloniën
audiëntie aan den Voorzitter en Secretaris van de Indische Commissie
en gaf daarbij verschillende inlichtingen omtrent zijn standpunt ten
aanzien van den omroep naar Indië en zegde toe de meerling van de
Regeering te Weltevreden daarover in te zullen winnen. Deze
meening werd aan den Radio-raad medegedeeld bij schrijven van
26 Juni.
Als gevolg van de verkregen inlichtingen en de gehouden bespre
kingen zond de Indische Commissie onder dagteekening van 6 Juni
een prae-advies aan den Radio-raad.
Ook omtrent dit onderdeel was de Radio-raad in zijn vergadering
van 12 Juli van oordeel, dat de vaststelling van het Radio-reglement
moest worden afgewacht.
In dien tusschentijd bleek uit het verhandelde op 23 Augustus
in den Volksraad van Nederlandsch-Indië naar aanleiding van het
voorstel der Indische Regeering tot het verkenen van een rente
dragend voorschot aan den Nederlandsch-Indischen-Radio-omroep
Maatschappij (N.I.R.O.M.) en een bijdrage in de exploitatiekosten
van de Phohi, dat er nauw verband bestaat tusschen de verdeeling
van den zendtijd naar Indië hier te lande en de regeling van den
radio-omroep in Indië.
De Radio-raad werd in deze meening versterkt, toen de heer C.Rillen,
Hoofdingenieur van den Nederlandsch Oost-Indischen Telegraaf
dienst in een bespreking op 5 November met leden van den Radioraad inlichtingen verschafte omtrent den stand van het vraagstuk
van den radio-omroep in Nederlandsch Oost-Indië.
Een en ander had tengevolge, dat de Radio-raad in dit verslagjaar
nog niet is overgegaan tot het uitbrengen van een advies omtrent
de verdeeling van den zendtijd naar Indië.
ad 11. Uitwisseling van de programma’s door de omroepvereenigingen.
Omtrent deze aangelegenheid zond de Radio-raad bij schrijven
van 14 October een advies aan den Minister, waarbij twee leden
in een afzonderlijke nota van hun zienswijze, welke van die der
meerderheid afweek, blijk gaven.
Bij het einde van het verslagjaar was nog geen bericht ontvangen
van den Minister aangaande een ter zake genomen beslissing.
Alle overige vragen door den Minister in het historisch overzicht
gesteld, waren bij het einde van het verslagjaar nog niet door den
Radio-raad beantwoord.
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In hoofdzaak houdt deze vertraging verband met de omstandigheid,
dat het Radio-reglement nog niet was vastgesteld, terwijl mede van
invloed was de tijdroovende arbeid, besteed aan de verdeeling van
den zendtijd, waaraan vele besprekingen en vergaderingen waren
verbonden.
Grootendeels waren deze onafgedane onderwerpen bij het einde
van het verslagjaar reeds geheel of gedeeltelijk voorbereid, zoodat
de afdoening in 1930 spoedig kan worden tegemoet gezien.
Aan deze vragen, in het historisch overzicht gedaan, werden in den
loop van 1929 eenige andere door den Minister toegevoegd, terwijl
deze mede incidenteel in eenige gevallen advies omtrent urgente
vraagstukken aan den Radio-raad verzocht. In chronologische
volgorde betroffen deze vragen:
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12. 7 Februari nr. n. Verzoek van de V.A.R.A. om uitzending
op 2—3 Maart, in verband met de opening van het nieuwe
studiogebouw en op 30 April—1 Mei in verband met de 1 Meiviering.
Het advies betreffende de opening van het studio-gebouw
bracht de Radio-raad uit bij schrijven van 21 Februari. In zijn
schrijven van 1 Maart deelde de Minister diens beslissing
daaromtrent mede.
Over de uitzending op 30 April en 1 Mei bracht de Radio-raad
op 28 Maart zijn advies uit. Bij schrijven van 10 April gaf de
Minister kennis van zijn beslissing ter zake.
13. 28 Februari nr. 9. Uitzendingen in verband met de verkiezingen
voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
De Radio-raad zond op 6 Mei aan den Minister een regeling
van den radio-omroep in verband met de verkiezings-redevoeringen.
Voor de kleine staatspartijen verzocht de Minister bij schrijven
van 21 Mei een aanvullend advies, hetwelk op 27 Mei werd
ingezonden.
Bij schrijven van 6 Juni zond de Minister aan den Radio-raad
een schrijven van de K.R.O. en N.C.R.V., waarbij deze ver
klaarden hun zender ter beschikking te zullen stellen overeen
komstig de getroffen regeling voor de staatkundige partijen,
waarmede deze omroepvereenigingen principieel verschilden,
doch verklaarden zich niet te kunnen belasten met de vereischte technische voorzieningen en het afstaan hunner studio’s.
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De Radio-raad zond zijn gevoelen over deze aangelegenheid
op 8 Juni in.
Bij schrijven van 20 Juni deelde de Radio-raad aan den Minister
mede, dat hem ter kennis was gekomen, dat in strijd niet de
getroffen regeling de zenders te Hilversum en te Huizen door
de A.V.R.O., N.C.R.V. en K.R.O. ook buiten de in de regeling
genoemde tijdstippen voor het houden van verkiezings-redevoeringen zouden worden beschikbaar gesteld.
14. 19 Maart nr. 6. Schooluitzendingen door de A.V.R.O. en de
V.A.R.A.
Hierover bracht de Radio-raad in het verslagjaar nog geen
advies uit.
15. 21 Maart nr. 2. Verzoek A.V.R.O. om beelduitzendingen en
V.P.R.O. om morgenwijdingen.
Over deze verzoeken bracht de Radio-raad in het verslagjaar
nog geen advies uit.
16. 27 Maart nr. 2. Moet de Nederlandschc delegatie ter radioconferentie te Praag pleiten voor één lange of twee korte
golven ?
De Radio-raad zond 28 Maart zijn advies in.
17. 28 Maart nr. 15. Uitzendingen V.L.R.A. op 6 April.
Het advies werd 2 April verzonden.
18. 23 April nr. 2. Golflengteverdeeling na 30 Juni in verband
met de besluiten van de radioconfcrentie te Praag.
Zie omtrent het advies hiervoren ad 2 en 4.
19. 27 April nr. 9, 13 Mei nr. 1. Uitzendingen door de radio-centrales
met rechtstreeksche opneming door de microfoon.
In het verslagjaar werd nog geen advies verzonden.
20. 24 Mei nr. n. Uitzending naar Ned. Oost-Indië in verband
met de huldiging van H. M. de Koningin-Moeder op 10 Juni.
Het advies hierover werd 1 Juni aan den Minister uitgebracht.
21. 31 Mei nr. 7. Verzoek der V.L.R.A. betreffende uitwisseling
der programma’s.
Zie omtrent de uitwisseling hiervoren ad n.
22. 13 Juni nr. 6. Verzoek der A.V.R.O. zich terug te mogen
trekien op een onde commune.
De Radio-raad bracht zijn advies uit op 25 November.
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23. 16/19 Augustus nr. 13. Verzoek der Politie-radio-omroepCommissie om uitbreiding van zendtijd.
Zie omtrent het advies hiervoren ad 2 en 4.
24. 14 Augustus nr. 1. Toezending verkorte programma’s aan de
radio-centrales.
Zie hiervoren ad n.
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25. 21 Augustus nr. 10. Herhaald verzoek der V.A.R.A. om de
ongebruikte uren te mogen bezetten.
Dc Radio-raad bracht op 21 September zijn advies hierover
uit. Dit advies beantwoordde de Minister op 14 December.
26. 5 September nr. 3. Uitzending V.R.O. op 29 September ter
gelegenheid van de openingsvergadcring van „De Dageraad”.
Dc Radio-raad bracht hierover op 14 September advies uit
en ontving op 25 September mededeeling van de ter zake
door den Minister genomen beslissing.

■

27. 24 September nr. 13. Ruiling lange golf tegen twee korte met
Spanje.
Dc Radio-raad bracht op 26 November zijn advies hierover uit.
28. 11 November nr. 5. Uitzending V.R.O. op 8 December.
Bij schrijven van 18 November bracht de Radio-raad advies
hierover uit. De Minister deed bij zijn schrijven van 30 December
aan den Radio-raad de nadere correspondentie over deze aan
gelegenheid toekomen.

i v}

29. 12 November nr. 5. Ruil korte golf op radioconferentie Barcelona
tegen één, die minder gehinderd wordt door het scheepsverkeer.
Gelijktijdig beantwoord met het sub 27 bedoelde advies.
30. 12 November nr. 6. Voorstel N. V. Philips’ Radio tot het
vormen van een combinatie voor den bouw en exploitatie van
zenders in Nederland.
Gelijktijdig beantwoord met het sub 27 bedoelde advies.
31. 15 November nr. 12. Uitzending Vrijz. Dem. Bond op 30
November.
Bij schrijven van 25 November bracht de Radio-raad hierover
advies uit en ontving bij schrijven van 27 November van den
Minister mededeeling van diens beslissing ter zake.
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32. 23 November nr. 7. Verzoek N.C.R.V. en K.R.O. voor den
bouw van eenige plaatselijke versterkende zenders.
Gelijktijdig beantwoord met het sub 27 bedoelde advies.
Omtrent behandelde adviezen aan den Minister, welke niet
werden gegeven naar aanleiding van een ontvangen verzoek,
heeft de Radio-raad slechts een tweetal verzoeken ingediend
en wel bij schrijven van:
1; 28 Maart tot wijziging van de Instructie van den Radio-raad
om ook aan de leden-ambtenaar vacatiegeld te doen verleenen.
Deze wijziging is vermeld in hoofdstuk III.
2. 28 Maart met verzoek bij het vragen om advies steeds alle
beschikbare gegevens te verstrekken, zulks omdat den Radioraad bij een beslissing door den Minister genomen bleek, dat
deze o.m. was gegrond op een omstandigheid, welke den
Radio-raad niet was medegedeeld.
De Radio-raad meent uit de sindsdien opgedane ondervinding
de slotsom te mogen trekken, dat overeenkomstig het verzoek
van den Radio-raad wordt gehandeld.

I

De Radio-raad maakte overigens in het verslagjaar geen gebruik
van de bevoegdheid hem bij de wet verleend ook uit eigen beweging
voorlichting aan de Regeering te geven.
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BESLUIT.
Tot slot wil de Radio-raad opmerken, dat een grondige behandeling
van de vraagstukken aan zijn oordeel onderworpen veel tijd vordert.
Dit gaf reeds aan twee leden van het college aanleiding een verzoek
om ontslag in te dienen.
Niet alleen evenwel ontmoet de Radio-raad het bezwaar, dat de
arbeid veel tijd vordert, meer dan de leden zich bij de instelling
van den Radio-raad hadden voorgesteld, daarnaast ondervindt de
Radio-raad, dat doordien het radio-omroepvraagstuk de publieke
belangstelling heeft, ook de vermeende daden van den Radio-raad
aan een publieke beoordeeling in de pers en op vergaderingen
onderworpen zijn.
In verband met de omstandigheid, dat den leden van den Radio-raad
geheimhouding is opgelegd, is verdediging tegen de aantijgingen,
die steeds op vermoedens berusten en vaak zonder eenigen
werkelijken grond zijn, niet mogelijk.
De Radio-raad vermeldt dit slechts als een feit zonder ook maar
in het minst de bedoeling te hebben te pogen hierin opeenigerlei
wijze verandering te brengen.
De Radio-raad zal ook in de toekomst aan deze critiek geen verdere
aandacht te schenken, dan door deze mededeeling.
Ter inlichting van het publiek heeft de Radio-raad door een pers
communiqué op 22 November het volgende medegedeeld:
„De Radio-raad deelt mede, dat hem van verschillende zijden
vragen om inlichtingen bereiken omtrent de verdeeling van
den zendtijd en andere bij den Raad aanhangige zaken.
Dergelijke verzoeken worden ook tot den Voorzitter en de
leden individueel gedaan. De Radio-raad heeft echter slechts
tot taak den Minister van Waterstaat van advies te dienen.
Het doen van mededeelingen aan anderen is derhalve uitge
sloten. Dit is trouwens reeds het geval op grond van den eed
of de belofte van geheimhouding destijds in handen van den
Minister afgelegd.
Overigens kan de Radio-raad slechts ten ^eerste betreuren,
dat enkele personen en persorganen mededeelingen hebben
gepubliceerd, die niet voor openbaarheid waren bestemd. Deze
mededeelingen, welke als regel öf geheel öf ten deele onjuist
waren, kunnen nooit er toe leiden om het publiek een dienst
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tc bewijzen, weshalve de Radio-raad dan ook bij dezen waar
schuwt tegen alle mogelijke verdere ongecontroleerde berichten
omtrent eenig bij hem aanhangig onderwerp.”
De snelheid van de ontwikkeling van de radio-techniek en van het
gebruik daarvan voor den radio-omroep heeft ten gevolge gehad,
dat de wettelijke regeling geen gelijken tred daarmede hield, zoodat
jarenlang met het treffen van voorloopige tijdelijke regelingen
moest worden volstaan.
Dientengevolge ontstond een zekere mate van onzekerheid en
minder gewenschte toestanden op het gebied van den radio-omroep.
Tot slot merkt de Radio-raad op, dat hij voort zal blijven gaan op
den ingeslagen weg en hij vertrouwt, dat zijn adviezen voor de
Regeering aanleiding mogen zijn om een gezonden toestand te
verkrijgen op het gebied van den radio-omroep in Nederland.
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