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’s-Gravenhage, 28 April 1931.

Aan Hare Majesteit de Koningin.
Naar aanleiding van art. 13 van zijn bij Koninklijk besluit van 26
Januari 1929 (.Staatsblad nr. 14) vastgestclde Instructie heeft de
Radio-raad de eer Uwer Majesteit hierbij het verslag aan te bieden
van zijn werkzaamheden over 1930.
De Voorzitter,
J. Th. de Visser.
De Secretaris,
E. P. Weber.

:
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SAMENSTELLING.

Bij den aanvang van het verslagjaar was de samenstelling van den
Radio-raad als volgt:
Leden: Dr. J. Ti-r. de Visser, tevens voorzitter, L. J. Bakker,
Mr. B. M. Berger, Mevr. B. Boon—van der Starp, A. J. da Costa,
D. Crommelin, Mr. B. de Gaay Fortman, Prof. Mr. P. S. GerBRANDY, W. GrAADT VAN ROGGEN, Prof. Mr. R. KRANENBURG,
Prof. W. Nolet, Mr. Aug. Philips, Dr. F. E. Posthuma, J. W.
de Vries; Secretaris: E. P. Weber.

Ook in het tweede jaar van zijn bestaan zagen eenige leden van den
Radio-raad zich verplicht hun ontslag aan te . vragen.
In verband met zijn verkiezing tot lid van de iste Kamer der Staten Generaal verzocht het lid Prof. Mr. R. Kranenburg ontslag, het
welk hem werd verleend bij Koninklijk besluit van 31 Januari 1930,
bij welk besluit in diens plaats werd benoemd Mr. W. H. M. Werker,
lid van den Verzekeringsraad.
De leden Dr. F. E. Posthuma en Mr. Aug. Philips meenden even
eens ontslag te moeten aanvragen, de eerstgenoemde zonder opgave
van redenen, de laatstgenoemde wegens zijn benoeming tot com
missaris van de N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.
Het ontslag werd verleend bij Koninklijk besluit van 18 Juli 1930,
terwijl bij hetzelfde besluit werden benoemd Prof. Dr. J. Lindeboom,
hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Prof. Dr.
J. Schmutzer, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Ten slotte heeft ook het lid Mr. B. M. Berger ontslag gevraagd
wegens drukke werkzaamheden. Bij het einde van het verslagjaar
was dit ontslag nog niet verleend.
Bij schrijven van 30 Januari geheim deed de Minister aan den Radioraad een schrij ven van een particulier toekomen, die uitbreiding van den
Radio-raad voorstond in verband met de behartiging van onze buitenlandsche betrekkingen. In zijn advies van 7 Februari deed de Radioraad den Minister zijn advies over deze aangelegenheid toekomen.
De Minister zond bij schrijven van 28 Juni nr. 3 een verzoek van de
Radio-omroepvereeniging voor Arbeiders om vertegenwoordigd te
zijn in den Radio-raad. Deze bracht hierover advies uit bij schrijven
van 5 Juli, terwijl de Minister aan den Radio-raad een afschrift zond
van zijn schrijven van 21 Juli nr. 5, waarin op het verzoek werd beslist.

I1
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WERKWIJZE.

In de samenstelling van de verschillende commissies kwamen de
volgende wijzigingen:
De ZENDTIJDENCOMMISSIE, voor den nationalen omroep
en de verdeeling van den zendtijd en alles wat daarmede verband
houdt.
In de plaats van Prof. Mr. Kranenburg en Dr. Posti-iuma werden
na het ontslag van dezen benoemd Prof. Dr. Lindeboom en
Mr. Werker.
De JURIDISCHE COMMISSIE, ter behandeling van het ontwerpRadio-reglement en verder alle vraagstukken van rechtskundigen
aard.
In de plaats van Prof. Mr. Kranenburg en Mr. Philips werden
na het ontslag van dezen benoemd Prof. Mr. Gerbrandy en
Mr. Werker.
De INDISCHE COMMISSIE, ter behandeling van de verdeeling
van den zendtijd voor den omroep naar de Nederlandsche Koloniën
en wat daarmede verband houdt.
In de plaats van Mr. Philips werd na diens ontslag tot voorzitter
benoemd de heer Crommelin en tot lid de heer Graadt van Roggen.
Verder werd de heer de Vries op diens verzoek vervangen door
den heer Bakker, terwijl de Commissie werd uitgebreid door de
benoeming tot lid van Prof. Dr. Schmutzer.
Reeds in het eerste jaar van de instelling van den Radio-raad werden
bezwaren ondervonden van de vestiging van het bureau van den
Radio-raad in de woning van den secretaris. Deze moeilijkheden
namen toe met de uitbreiding van het personeel van het bureau,
welke noodig werd als gevolg van de toevoeging van de werk
zaamheden van de Algemeen Programma Commissie en van de
Radio-Omroep contröle-commissie.
In overleg met het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en
Telefonie en den Rijksgebouwendienst werd dientengevolge met
ingang van 16 October het bureau gevestigd in het Rijksgebouw
Surinamestraat i.
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De ruimere huisvesting, zoomede het voordeel, dat in het gebouw
een geschikte localiteit voor commissievergaderingen aanwezig was,
werd als een vooruitgang ondervonden ten aanzien van een meer
practische uitvoering der werkzaamheden.
In den loop van het verslagjaar bleek de noodzakelijkheid met het
stelsel van tijdelijke hulpverleeningen te breken en het personeel
van het bureau uit te breiden met doorloopend in dienst zijnde
werkkrachten.
Ofschoon verwacht mag worden, dat te eeniger tijd de werkzaam
heden van het bureau van den Radio-raad en der genoemde com
missies zullen verminderen, is dit aan het einde van het verslagjaar
nog niet het geval en vereischen de behandeling van de steeds
nieuw opkomende vraagstukken op het gebied van den radioomroep den vollen werktijd van het thans in dienst zijnd personeel
bij het bureau.

12
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HOOFDSTUK III.
BEZOEKEN. VERTEGENWOORDIGINGEN.
Uit hoofde van de omstandigheid, dat de Radio-raad in het vorige
verslagjaar alle Rijksinstellingen, zoomede eenige particuliere in
stellingen op radio-omroepgebied, had bezocht en gedurende 1930
zich geen bijzondere aanleiding daartoe voordeed, vonden in 1930
geen bezoeken plaats.
De Radio-raad was vertegenwoordigd:
op de conferentie van de „Union Internationale de Radiodiffusion”,
van 18—24 Mei te Lausanne gehouden, door den Secretaris;
op de Grosze Rundfunkausstellung, van 22—31 Augustus te
Berlijn gehouden, door den Secretaris;
op het demonstratief congres der V.A.R.A., gehouden op 13 April
te ’s-Gravenhage, door de leden mevr. Boon, de heeren Bakker,
de Vries en den Secretaris;
op de openluchtmeeting der A.V.R.O. op 6 September door
mevr. Boon, de heeren Bakker, Graadt van Roggen, Mr. Werker
en den Secretaris;
op den debatavond tusschen A.V.R.O. en V.A.R.A. over het
radiovraagstuk op 19 December te Haarlem door den Secretaris.

RADIO-RAAD

HOOFDSTUK IV.
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VERGADERINGEN.

Evenals ten vorigen jare vonden ook in dit jaar de vergaderingen
plaats in het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en
Telegrafie en als regel tweemaal per maand en wel aanvankelijk
op den isten en 3den Donderdag, later den 2den en 4den Donderdag
en thans den 2dcn Woensdag en den 4dcn Donderdag der maand.
Zooals reeds in het vorige hoofdstuk is vermeld, worden sedert
16 October de commissievergaderingen in het bureau van den
Radio-raad gehouden.
I. Er vonden 24 plenaire vergaderingen met de onderstaande
dagorden plaats en wel op:
1. 2 Januari.
1. Schooluitzendingen.
2. Uitzending op nationale feestdagen.
3. Controle op de uitzendingen.
4. Zendtijdverdeeling Koloniën.
5. Uitzending Vrijdenkers Radio Omroep.
2. 16 Januari.
1. Gebruik golf 1071 meter voor den radio-omroep.
2. Beroepsinstantie.
3. Controle op de uitzendingen.
4. Uitzending op nationale feestdagen.
5. Uitzending van reclame.
6. Persberichten en actueele gebeurtenissen.
3. 30 J a n u a r i.
Uitkeering door radio-centrales aan omroepvereenigingen.
4. 6 Februari.
1. Uitkeering door radio-centrales aan omroepvereenigingen.
2. Onderzoek sympathiebetuigingen voor A.V.R.O. aan den
Radio-raad gezonden.
3. Beroepsinstantie.
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5. 20 Februari.
1. Zendtijdverdeeling binnenland.
2. Uitkeering radio-centrales aan omroepvereenigingen.
3. Aanleg en exploitatie zendstations.
4. Weerberichten.
6. 1 Maart.
Zendtijdverdeeling binnenland.
7. 6 M aart.
Zendtijdverdeeling binnenland.
8. 13 Maart.
1. Aanleg en exploitatie van zendstations.
2. Zendtijdverdeeling binnenland.
9. 3 April.
1. Aanleg en exploitatie van zendstations.
2. Het verstrekken van medcdeelingen door den Radio-raad
aan de pers.
3. Jaarverslag.
10. 17 A p r i 1.
1. Uitzending Vereeniging Liberale Radio Amateurs op 31 Mei.
2. Aanleg en exploitatie van zendstations.
3. Politie-radio-omroep.
4. Gebruik golf 1071 m.
5. Uitzendingen van uit fabrieken met reclame.
11. 1 M e i.
1. Gebruik golf 1071 m.
2. Zendtijdverdeeling Koloniën.
12. 15 Mei.
1. Vertegenwoordiging vergadering Union de radiodiffusion
te Lausanne.
2. Zendtijdverdeeling Koloniën.
3. Uitzending Vrijdenkers Radio Omroep op 30 Mei.

!
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13. 5 Juni.
1. Reclame door omroepvereenigingen in de postkantoren.
2. Zendtijdverdeeling Koloniën.
3. Voordracht leden Radio-Omroep contröle-commissie.
4. Aanleg en exploitatie zendstations.
14. 12 Juni.

1.
2.
3.
4.

Zendtijdverdeeling Koloniën.
Ruiling zendtijd V.A.R.A. en V.P.R.O.
Gymnastiekuitzendingen V.A.R.A.
Aanleg en exploitatie zendstations.

15. 16 Juni.
1. Zendtijdverdeeling Koloniën.
2. Aanleg en exploitatie zendstations.
3. Uitzending Vrijdenkers Radio Omroep 11 Juli.
16. 3 Juli.
1. Zendtijdverdeeling Koloniën.
2. Esperanto-onderwijs.
3. Benoeming vertegenwoordiging Revolutionaire omrocpvereeniging voor Arbeiders in den Radio-raad.
4. Zendtijdverdeeling bijzondere vereenigingen.
5. Aanleg en exploitatie van zendstations.
6. Mededeeling aan de pers in verband zendtijdverdeeling
Koloniën.
7. Gleichwellensysteem.
17. 11 September.
1. Uitzending Vrijzinnig Democratischen Bond op 29 Novem
ber.
2. Proefuitzendingen Idzerda.
3. Uitzending lesgeving op golf 1071 m.
4. Regeling uitzending op nationale feestdagen en op hoogtij
dagen der V.A.R.A.
5. Reclame door omroepvereenigingen in de postkantoren.
6. Gymnastiekuitzendingen V.A.R.A.
7. Uitzending Humanitairen en Idealistischen Omroep op
4 October.
8. Gleichwellensysteem.
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18. 25 September.
1. Uitzending V.P.R.O. op 5 December.
2. Regeling uitzending, op nationale feestdagen en hoogtijdagen
der V.A.R.A.
3. Onderwijsfonds voor de Binnenvaart.
4. Gymnastiekuitzendingen V.A.R.A.
5. Gleichwellensysteem.
19. 9 October.
1. Lesgeving op 1071 m golf.
2. Regeling uitzending op nationale feestdagen en op hoogtij
dagen der V.A.R.A.
3. Radio-Conferentie Madrid 1932.
20. 29 O c t o b e r.
1. Zendtijdverdeeling bijzondere vereenigingen.
2. Onderwijsfonds voor de Binnenvaart.
3. Uitzending Vrijdenkers Radio Omroep 18 November.
4. Lesgeving op 1071 m golf.
5. Omroepmachtigingen.
6. Voorstellen Radio-Conferentie Madrid 1932.
21. 13
1.
2.
3.

November.
Zendtijdverdeeling bijzondere vereenigingen.
Verplaatsing Algemeen Programma van 26 naar 24 December.
Uitzending V.P.R.O. op 5 December.
op isten Kerstdag.
Idem
4. Onderwijsfonds voor de Binnenvaart.
5. Gramofoonuitzendingen door radio-centrales.
6. Klacht Radio-wereld.

22. 26 November.
1. Zendtijdverdeeling bijzondere vereenigingen.
2. Politieke uitzendingen.
23. 10 D e c e m b e r.
Politieke uitzendingen.

I
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24. 24 D e c e m b e r.
1. Voorstellen Radio-Conferentie Madrid 1932.
2. Politieke uitzendingen.
3. Uitzending V.L.R.A.
II. De Zendtijdencommissie vergaderde op 30 Mei, 12 en 20
Juni en 5 November ter behandeling van de zendtijdverdeeling der
bijzondere vereenigingen.
III. De Juridische Commissie vergaderde op 6 en 16 Januari,
6 en 14 Februari, 24 Mei, n November en 1, 9 en 18 December,
ter behandeling van de beroepsinstantie, de controle op de uit
zendingen, vergoeding door radio-centrales aan omroepvereenigingen en doorzending programma’s door deze, en de zendtijdvcrdeeling der bijzondere vereenigingen.
IV. De Indische Commissie vergaderde op 8 Januari, 17 April
en 22 April ter behandeling van de zendtijdverdeeling naar de
Koloniën.
Het bureau van den Radio-raad vergaderde in den regel eenige
malen per maand.

5

5
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HOOFDSTUK V.
BEHANDELDE ONDERWERPEN.
Het meerendeel der onderwerpen, door den Radio-raad in het
verslagjaar behandeld, waren die, met welker bespreking men in
het voorafgaande jaar niet gereed was gekomen, terwijl de be
handeling van andere onderwerpen een gevolg was van de vast
stelling van het Radio-reglement en de verdeeling van den zendtijd
of betrof vragen om advies van den Minister, in verband met wat
men zou kunnen noemen den dagelijkschen gang van zaken.
Bepaald nieuwe onderwerpen kwamen niet voor.
i. Het Radio-reglewent.
Bij Koninklijk besluit van 9 Mei 1930 (Staatsblad 159) werd het
Radio-reglement vastgesteld. (Bijlage I.)
Hiermede was het einde in zicht gekomen van de jarenlange reeks
van tijdelijke maatregelen, terwijl, zooals later blijken zal, enkele
van de regelingen, op grond van het reglement, in het verslagjaar
nog niet tot stand kwamen.
2.

Verdeeling naar billijkheid over de verschillende omroepvereenigingen
van den beschikbaren %endtijd en het tot stand brengen van een goed
geregeldeti Nationalen otnroep.
In het verslag over 1929 werd medegedeeld, dat in December aan
den Minister door den Radio-raad was toegezonden een overzicht
van de verschillende denkbeelden, die er in den Radio-raad omtrent
de verdeeling van den zendtijd bestonden, waaruit tevens bleek,
dat op een bepaald tijdstip omtrent een bepaalde oplossing een
stemmigheid in den Radio-raad was verkregen, doch dit plan
verviel, omdat verschillende leden hun stem aan deze oplossing
hadden gegeven onder voorbehoud, dat de omroepvereenigingen
daaraan hun medewerking zouden verleenen, hetgeen later bleek
niet het geval te zijn.
Naar aanleiding van het in December verzonden voorstel ontving
de Radio-raad een schrijven van den Minister van Waterstaat van
18 Februari, waarbij de Radio-raad werd uitgenoodigd de beraad
slagingen te heropenen over genoemd plan, waaromtrent een-
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stemmigheid in den Radio-raad had geheerscht, terwijl de Minister
zonder zich te binden, het in beginsel aannemelijk en wenschelijk
noemde, dat een verdeeling tot stand kwam, waarbij rekening
werd gehouden met een algemeen programma en een verdeeling
van den nog o verschietenden tijd.
Te vermelden valt hierbij, dat de Minister op 15 Maart telegrafisch
de medewerking inriep van de omroepvereenigingen, in het belang
der zaak zich voorshands te onthouden van het leveren van com
mentaren voor de microfoon in verband met publicaties in de
nieuwsbladen in zake het advies van den Radio-raad omtrent de
verdeeling van den zendtijd.
Als antwoord op het ministerieel schrijven van 18 Februari bracht
de Radio-raad bij schrijven van 23 Maart een advies uit, waarbij
werd voorgesteld een gedeelte van den zendtijd te bestemmen
voor een algemeen programma, waarnaar de meerderheid van het
Nederlandsche volk met instemming zou kunnen luisteren, terwijl
voorloopig een klein gedeelte van den zendtijd daarvoor zou
worden aangewezen met de bedoeling, dat gaandeweg gestreefd
werd naar uitbreiding van dezen tijd. Voor den overschietenden
zendtijd gaf de Radio-raad verder een verdeeling aan tusschen de
4 groote vereenigingen.
Bij dit advies waren gevoegd twee minderheidsnota’s, door 3 en
4 leden van den Radio-raad onderteekend.
Bij schrijven van 27 Maart nr. 3 zond de Minister aan den Radioraad om advies afschrift van een briefwisseling met zijn Ambt
genoot van Justitie betreffende het advies van den Radio-raad tot
regeling van de uitzendingen van den Politie-radio-omroep.
De Radio-raad bracht hier nader advies over uit bij schrijven van
22 April.
De Minister zond verder aan den Radio-raad een afschrift van
zijn schrijven van 11 November nr. 2 aan de K.R.O. en N.C.R.V.,
betreffende een nadere regeling van de uitzendingen van den Politieradio-omroep door deze vereenigingen.
De Minister bracht ter kennis van den Radio-raad zijn beschikking
van 15 Mei tot verdeeling van den zendtijd tusschen de omroep
vereenigingen en den Politie-radio-omroep. (Bijlage II.)
Deze beschikking gaf aan één der groote vereenigingen aanleiding
tot het houden van protestvergaderingen en een groote openlucht-
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protestmeeting. Ook bij den Radio-raad kwamen verschillende
protesten tegen de zendtijdverdeeling binnen, welke den Radioraad echter geen aanleiding gaven aan den Minister eenig bericht
of advies te doen toekomen. •
In de zendtijdenbeschikking van 15 Mei kwam de bepaling voor,
dat ongeveer 5 % van den beschikbaren zendtijd zou worden af
gestaan aan de bijzondere omroepvereenigingen volgens een nader
door den Minister te treffen regeling, den Radio-raad gehoord.
In verband met deze bepaling stelde de Radio-raad bij schrijven
van 5 Juli een advies aan den Minister vast, inhoudende een ontwerp
regeling voor de toekenning van zendtijd aan de bijzondere vereenigingen.
In zijn schrijven van 17 October deelde de Minister aan den Radioraad diens bezwaren mede tegen het advies van den Radio-raad,
hetgeen dezen aanleiding gaf bij schrijven van 3 December een
voorloopig nader advies uit te brengen.
Bij het einde van het verslagjaar was over dit advies nog geen
beslissing van den Minister ontvangen.
De Radio-raad kan bij dit onderdeel nog opmerken, dat hij bij
schrijven van 7 Februari aan den Minister een overzicht deed
toekomen van het onderzoek naar aanleiding van de ontvangen
sympathiebetuigingen van luisteraars der A.V.R.O., ingekomen
als gevolg van den in het vorige verslag genoemden oproep op
20 en 21 October 1929.
1Verdeeling van de ^enduren voor den owroep naar de Nederlandscbe
Koloniën.
In dit verslagjaar zette de Radio-raad zijn besprekingen betreffende
de verdeeling van den zendtijd voor den omroep naar de Nederlandsche Koloniën voort.
Deze besprekingen leidden tot een advies, uitgebracht bij schrijven
van 13 Juni, terwijl bij schrijven van 20 Juni een minderheidsnota
werd ingezonden en de onderteekenaars dezer nota bij schrijven
van 26 Juni op die nota een nadere toelichting van de ontwikkeling
van hun standpunt inzonden.
Bij schrijven van 5 Juli zond de Radio-raad nog een toelichting
van zijn standpunt ten aanzien van de eventueele uitzending der
V.A.R.A. op den Phohi-zender.
3-
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Nog vóór het advies van den Radio-raad was uitgebracht besloot
de directie van de Pholii op 31 Mei den zender met ingang van
1 Juli te sluiten.
Aan dit besluit werd uitvoering gegeven.
4. De verdeeling van bet gebruik der beschikbare golflengten over de
omroepvereenigmgen.
Naar aanleiding van het in het verslag over 1929 genoemde schrijven
van den Minister van 31 December, waarbij aan den Radio-raad
een brief werd gezonden van de K.R.O. en N.C.R.V., met verzoek
om mededeeling of deze wijziging bracht in het advies van den
Radio-raad betreffende de golflengteverdeeling tusschen de omroepvereenigingen, bracht de Radio-raad bij schrijven van 3 Januari
advies uit, dat dit niet het geval was en aan het bezit van een zender
in geen opzicht recht op zendtijd kan worden ontleend.
De Minister deed verder aan den Radio-raad een afschrift toe
komen van zijn schrijven van 10 Januari aan de omroepvereenigingen, behelzende een regeling van de golflengteverdeeling in
dien zin, dat de eerder getroffen tijdelijke regeling werd bestendigd,
zoodat de vereenigingen om de 3 maanden van golflengte zouden
verwisselen.
Bij schrijven van 28 April nr. 6 deelde de Minister mede, dat op
verzoek van den Duitschen Militairen Dienst de golf van 1071 m
zoo spoedig mogelijk moest worden verlaten voor den gewonen
omroep. De Regeering had aan dezen dienst medegedeeld, dat
de minder goede hoedanigheid van het zendstation, hetwelk op
de golf van 298 m uitzond, het gewenscht deed zijn, zoolang daarin
niet was voorzien, de golf van 1071 m ten dienste te stellen van den
gewonen omroep, voor zoover zij niet in gebruik was bij den
zakelijken omroep.
De bezwaren, door het buitenland te berde gebracht. over het
gebruik van de golf van 1071 m, bleken op den duur echter geen
beletsel, dat de regeling werd voortgezet, waarbij deze golf, voor
zoover zij niet in gebruik was bij den zakelijken omroep, ten dienste
werd gesteld van de omroepvereenigingen.
De ingebruikneming van den zender te Oslo op deze golf maakte
de uitzendingen hier te lande evenwel zoo gebrekkig, dat de ver-
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eenigingen besloten met ingang van half October geheel van het
gebruik der 1071 m golf af te zien.
5. Zenderbotnv.
Ten vervolge op het op 26 November 1929 uitgebrachte advies
in zake de zenderapparatuur berichtte de Radio-raad aan den Minister,
bij schrijven van 22 April, dat de kwestie der zenderapparatuur
eerst tot klaarheid kon komen, nadat in zake den zendtijd een
beslissing was genomen.
Nadat dit had plaats gevonden, verzond de Radio-raad aan den
Minister een advies bij schrijven van 4 Juli naar aanleiding van
de verzoeken, ingekomen:
1. van de A.V.R.O. tot zenderbouw op twee ondes communes
met gebruikmaking van het Gleichwellensysteem;
2. van de A.V.R.O. tot bouw van een zender voor de golven
van 1875 m, 1071 m en 298 m;
3- van de A.V.R.O. tot bouw van een zender op de golflengten,
ter beschikking van de A.V.R.O. gesteld;
4. van de V.A.R.A. tot bouw van een zender op de golf van 298 m.
Een tweetal leden van den Radio-raad deed bij schrijven van 15 Juli
aan den Minister van hun afwijkend gevoelen ten aanzien van dit
advies blijken.
Bij schrijven van 25 Juli deed de Minister aan den Radio-raad
brieven toekomen van de A.V.R.O. en V.A.R.A. over de zender
apparatuur met verzoek daarover het nader advies van den Radioraad te vernemen, hetgeen plaats vond bij schrijven van 7 October.
Een beslissing van den Minister is in het verslagjaar nog niet ter
kennis van den Radio-raad gebracht.
6. Bij schrijven van 6 Januari nr. 9 verzocht de Minister advies
omtrent de samenstelling eener in te stellen beroepsinstantie, zoo
mede mededeeling van de onderwerpen, over welke aangelegen
heden deze instantie naar het oordeel van den Radio-raad zou
hebben te beslissen.
De Radio-raad bracht bij schrijven van 20 Januari daarover zijn
advies uit.
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7. Van de andere vragen, in het historisch overzicht van den
Minister van 8 Februari 1929 nr. 16 vermeld, welke in het eerste
verslagjaar onafgedaan bleven, werden de volgende in dit verslag
jaar behandeld bij de daarbij genoemde adviezen van den Radio-raad:
a.
18 Januari dat betreffende reclame door den radio-omroep;
b.

18 Januari dat betreffende uitzending van persberichten en
actueele mededeelingen door de omroeporganisaties;

c.

23 Januari dat betreffende het uitoefenen van controle op de
uitzendingen. Zie verder onder nr. 12;

d.

23 Januari dat betreffende de uitzending op nationale feest
dagen.
Naar aanleiding van een te dezer zake ontvangen verzoek van
den Minister om advies van 27 Juni nr. 10 en van n Augustus
nr. 3, in verband met een vraag van een omroepvereeniging,
ontwierp de Radio-raad een algemeene regeling voor de uit
zendingen op de nationale feestdagen in 1931, zoomede op
de hoogtijdagen der V.A.R.A. in 1930 en 1931 en stelde hij deze
regeling den Minister voor bij schrijven van 15 November,
welke leidde tot een regeling, door den Minister vastgesteld
bij schrijven van 20 December;

e.

26 Februari dat betreffende vergoeding door de radio-centrales
uit te keeren aan de omroepvereenigingen.

8. Naar aanleiding van het in het vorig verslag op blz. 37 onder
25 bedoelde schrijven van den Radio-raad ontving deze een schrijven
van den Minister van 13 Februari nr. 7, waarin hij zijn standpunt
ten aanzien van het verzoek der V.A.R.A. uiteenzette.
9. In antwoord op het schrijven van den Radio-raad van 26
November betreffende het voorstel der N. V. Philips’ Radio, genoemd
in het vorig verslag op blz. 37 onder 30, ontving de Radio-raad een
nader schrijven van den Minister van 12 Februari nr. 1.
Hierop heeft verder betrekking het reeds genoemde schrijven van
den Radio-raad van 22 April betreffende den zenderbouw.
10. Bij schrijven van 15 Februari nr. 5 verzocht de Minister advies
in zake de uitzending van het weerbericht door den Nederlandschen
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Draadloozen Omroep, welk advies bij schrijven van 17 Maart
werd uitgebracht.
11. Van den Minister werd bij schrijven van 20 Mei nr. 6 een ver
zoek van de A.V.R.O. ontvangen tot het plaatsen van een reclame
in de postkantoren. Het advies van den Radio-raad werd uitgebracht
bij schrijven van 11 Juni. In verband met het daarop ontvangen
antwoord van den Minister bij schrijven van 10 Juli nr. 12 bracht
de Radio-raad een nader advies uit bij zijn schrijven van 23 September.
De beslissing van den Minister in deze aangelegenheid werd ont
vangen bij schrijven van 22 November nr. 7.
12. Naar aanleiding van de zendtijdenbeschikking van den Minister
van 15 Mei nr. 2 zond de Radio-raad aan den Minister op 16 Mei
een schrijven, waarbij werd medegedeeld, dat spoedig een voorstel
van hem te wachten was omtrent de samenstelling van en een
instructie voor de Algemeen Programma Commissie, terwijl nadere
inlichtingen werden gevraagd in verband met de samenstelling
der Contröle-commissie.
In zijn schrijven van 26 Mei nr. 3 deelde de Minister zijn nader
standpunt mede in zake de samenstelling van de beide commissies.
Naar aanleiding van dit schrijven zond de Radio-raad:
a, bij schrijven van 11 Juni een voordracht tot benoeming van
leden van de Radio-Omroep contröle-commissie. Voor hetgeen
deze Commissie verder aanbelangt wordt verwezen naar het
afzonderlijk door deze Commissie ingezonden verslag;
b. bij schrijven van 30 Mei een voordracht voor de samenstelling
der Algemeen Programma Commissie en van 3 Juni een ont
werp instructie voor de Algemeen Programma Commissie. De
Minister zond bij schrijven van 10/13 Juni nr. 1/104 een
afschrift zijner beschrikking tot instelling der Algemeen
Programma Commissie en de Instructie dezer Commissie.
Ook voor hetgeen deze Commissie aanbelangt wordt verwezen
naar het afzonderlijk door deze Commissie ingezonden verslag.
13. De Minister verzocht bij schrijven van 6 Juni nr 4 aan den
Radio-raad mededeeling van eventueele voorstellen voor de Radioconferentie in 1932 te Madrid te houden, waarop de Radio-raad
bij schrijven van 31 December antwoordde.
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14. Bij zijn schrijven van 27 Juni nr. 2 deelde de Minister aan den
Radio-raad zijn standpunt mede in zake de verplichte uitwisseling
van de programma’s door de omroepvereenigingen en verzocht
daarbij tevens advies in zake een verzoek van het Weekblad
„Radio-Expres” om het Algemeen Programma onverkort in zijn
blad te mogen aankondigen.
De Radio-raad bracht hierover advies uit bij schrijven van 6 October.
15. Bij schrijven van 10 Januari nr. 3 zond de Minister aan den
Radio-raad:
a. Een gemeenschappelijk verzoek van de V.A.R.A. en de
V.P.R.O. tot onderlinge ruiling van zendtijd, waarbij de V.P.R.
O. aan de V.A.R.A. zou afstaan den tijd van 23—24 uur op
iederen Vrijdag en de V.A.R.A. aan de V.P.R.O. den tijd
van ongeveer 10—10.15 voor het uitzenden van morgen
wijdingen op de Maandagen, Woensdagen, Vrijdagen en
Zaterdagen.
b. Een verzoek van de V.A.R.A. tot beschikbaarstelling van den
tijd van 6.45—7, 7—7.15 en 7.45—8 uur op eiken dag tot
het uitzenden van gymnastiekoefeningen.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 13 Juni.
De sub a bedoelde ruiling ging in op 2 Juli 1930, terwijl de Minister
bij schrijven van 24 Juli nr. 7 berichtte geen bezwaar te hebben
tegen uitzending van een morgenwijding op een Algemeen
Programma-dag.
16. Bij schrijven van 21 Juli nr. 1 zond de Minister om advies
aan den Radio-raad een verzoek van de V.A.R.A. om de uren vóór
8 uur, ook op de dagen, dat de V.A.R.A. overigens niet uitzond,
te mogen gebruiken voor het uitzenden van gymnastieklessen.
De Radio-raad bracht dit advies uit bij zijn schrijven van 23 Sep
tember en ontving de beslissing van den Minister bij diens schrijven
van 3 December nr. 12.
I7- De Minister verzocht bij schrijven van 8 Augustus nr. 1
advies omtrent de uitzendingen voor lesgeving op de 1071 m golf.
De Radio-raad bracht dit advies uit op 4 November.
Bij schrijven van 17 November nr. 1 zond de Minister aan den
Radio-raad afschrift van de briefwisseling van den Minister met het
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Comité van Omroepvereenigingen betreffende deze aangelegen
heid.
18. De Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie
zond bij schrijven van 16 Augustus nr. 9683 aan den Radio-raad
de regeling, welke was getroffen met de Zwitsersche Administratie
ter voorbereiding van de uitzending van de redevoeringen van den
Volkenbond.
19. Bij schrijven van 18 Augustus nr. 9 ontving de Radio-raad
van den Minister een verzoek van de V.A.R.A. om advies, be
treffende omruiling van zendtijd op 14 September ter gelegenheid
der openluchtmeeting van de S.D.A.P. en N.V.V.
20. Van het weekblad „Radio Wereld” ontving de Radio-raad
op 12 September een schrijven, waarbij bezwaren werden gemaakt
tegen een uitzending der A.V.R.O. op 11 September.
De Minister deed bij zijn schrijven van 19 September nr. 5 dezelfde
klacht om advies aan den Radio-raad toekomen.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 15 November.
21. Bij schrijven van 8 Augustus nr. 4 T.D. verzocht de Minister
advies omtrent een verzoek van de N.V. Idzerda Radio om op de
golf van 298 m van 0.00—7 uur en des Zaterdags van 14—16.45 uur
proefuitzendingen te mogen doen.
De Radio-raad bracht het advies uit bij schrijven van 23 September.
22. Van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwcnbelangen
en gelijk Staatsburgerschap ontving de Radio-raad op 10 October
een verzoek om zendtijd en deelde dienzelfden dag aan deze ver
eeniging mede, dat zij zich te dien einde tot den Minister moest
wenden.
23. De Minister verzocht bij schrijven van 27 October nr. 1
advies in verband met een verzoek van den Bond van Exploitanten
van Radio-centrales om bij storing van één der Nederlandsche
zendstations gramofoonmuziek te mogen doorgeven.
De Radio-raad bracht dit advies uit bij schrijven van 4 November
en ontving bij schrijven van 16 December nr. 1 diens beslissing.
24. De N.C.R.V. verzocht bij schrijven van 31 October in verband
met de omstandigheid, dat de 2de Kerstdag op een Vrijdag viel
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het Algemeen Programma op Woensdag 24 December te mogen
uitzenden.
De Radio-raad adviseerde hierover den Minister bij schrijven van
17 November en ontving de beslissing van den Minister bij diens
schrijven van 25 November.
25. De Minister verzocht aan den Radio-raad bij schrijven van
12 November nr. 14 advies omtrent de regeling van politieke
uitzendingen.
De Radio-raad verzond dit advies bij schrijven van 29 December.
26. In verband met een van de V.P.R.O. ontvangen schrijven
van 7 November nr. 3029, adviseerde de Radio-raad bij schrijven
van 15 November aan den Minister in zake afstand van zendtijd
der V.P.R.O. in den avond van 5 December aan de A.V.R.O. en
de V.A.R.A.
De Minister zond zijn beslissing ter zake bij schrijven van 24
November nr. 9.
27. De Minister zond bij schrijven van 1 Juli aan den Radio-raad
een verzoek van de V.P.R.O. tot uitzending op den eersten Kerstdag.
De Radio-raad bracht dit advies uit bij schrijven van 21 November.
De Minister deed bij schrijven van 9 December nr. 15 een afschrift
van diens beschikking van 9 December nr. 15 aan den Radio-raad
toekomen, tot wijziging van het zendtijdenbesluit in verband met
zooeven bovengenoemde aangelegenheid.
28. De N.C.R.V. verzocht bij schrijven van 19 November het
Algemeen Programma in plaats van op Vrijdag 25 December 1931
te mogen uitzenden op Woensdag 23 December.
Het advies bracht de Radio-raad uit bij zijn schrijven van 29 Novem
ber.
29. De Radio-raad ontving van den Directeur-Generaal een
afschrift van diens schrijven van 19 December nr. 14608 S aan den
Bond van Exploitanten van Radio-centrales e.a. betreffende het
gebruik van Rijkstelefoondraden.
30. De Radio-raad zond bij schrijven van 23 December advies
in zake een verzoek van de A.V.R.O. om met het gebruik van de
1875 m golf op 1 Januari 0.00 uur te mogen aanvangen en ontving
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een afschrift van den brief van den Minister van 24 December
nr. 7 aan de A.V.R.O. betreffende deze aangelegenheid.
31. Doordien de regeling van de zendtijdverdeeling eerst in het
midden van het jaar werd ingevoerd en die voor de bijzondere vereenigingen in het verslagjaar nog niet tot stand kwam, werden door
den Radio-raad van den Minister verschillende verzoeken dezer
vereenigingen tot zendtijdverleening voor bepaalde gevallen om
advies ontvangen en wel:
a. In verband met een van het Onderwijsfonds voor de Binnen
vaart ontvangen verzoek adviseerde de Radio-raad bij
schrijven van 21 November aan den Minister om in afwachting
van de uiteindelijke regeling èenigen zendtijd ter beschikking
te stellen.
De Minister besliste in deze aangelegenheid bij zijn schrijven
van 5 December.
b. Uitzending der V.R.O. van een rede te houden door Prof.
Mr. W. A. Bonger, reeds in het vorig verslag behandeld op
blz. 37 onder 28.
De Radio-raad bracht een nader advies uit op 3 Januari en
ontving het schrijven van 17 Januari van den Minister met diens
beslissing.
Uitzending der V.A.R.A. op 13 April van de redevoeringen
c.
te houden op het Demonstratief Congres, waaromtrent de
Radio-raad bij schrijven van 9 April advies uitbracht.
d. Uitzending der V.L.R.A. op 10 Mei (later gewijzigd in 31
Mei) van de openingsrede van de partijvergadering van de
Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond”. De Radio-raad bracht
zijn advies daarover uit bij schrijven van 1 Mei.
Uitzending V.R.O. op 30 Mei ter herdenking van den sterfdag
e.
van Voltaire, waarover de Radio-raad advies uitbracht bij
schrijven van 17 Mei .
/•
Uitzending der V.R.O. op 11 Juli ter herdenking van den op
richtingsdatum dezer vereeniging. De Radio-raad adviseerde
daarover bij schrijven van 27 Juni.
De Minister deed aan den Radio-raad bij schrijven van 18
Juni nr. 7 een verzoek toekomen om zendtijd van de Centrale
&■
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Esperanto-Propaganda Commissie, welk advies bij schrijven
van 5 Juli werd gegeven.
Uitzending van de H.I.R.O. op 4 October ter gelegenheid
van den zoogenaamden „Dierendag”.
De Radio-raad bracht zijn advies hierover uit bij schrijven
van 15 September.
In verband met een storing op 4 October vond de uitzending
op 18 October plaats.
Uitzending Vrijzinnig Democratischen Bond op 29 November
tot uitzending van een politieke redevoering van Mr. H. P.
Marchant.
De Radio-raad adviseerde bij schrijven van 16 September.
Uitzending van de V.R.O. op 18 November ter herdenking
van het overlijden van Domela Nieuwenhuis en op één der
dagen tusschen 18 en 24 December ter viering van het Zonnewendefeest.
De Radio-raad bracht hierover advies uit bij schrijven van
4 November, terwijl de beslissing van den Minister werd
ontvangen bij diens schrijven van 10 November nr. 12.
Uitzending H.I.R.O. op 10 December in verband met de
zg. „Oudjesweek” en op 23 December voor de geheelonthouders-propaganda.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 3 Decem
ber en ontving de beslissing van den Minister bij diens schrijven
van 5 December.
Uitzending V.L.R.A. in de week van 25 Januari tot 1 Februari
voor de uitzending van een gedeelte van de jaarvergadering
van den Bond van Jonge Liberalen.
De Radio-raad zond zijn advies bij schrijven van 24 December.

Ten slotte worde hier opgemerkt, dat de Radio-raad bij schrijven
van den Minister van 21 Maart 1929 een verzoek eener vereeniging
ontving tot het doen van beelduitzendingen.
Daar de beelduitzendingen mede opgenomen zijn in de uitzendingen
genoemd in het Radio-reglement, achtte de Radio-raad deze aan
gelegenheid hiermede afgedaan.
In zake behandelde adviezen aan den Minister, welke niet werden
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gegeven naat* aanleiding van een ontvangen verzoek, heeft de
Radio-raad uit eigen beweging slechts eens een verzoek ingediend
en wel bij schrijven van 7 Januari, waarbij de Radio-raad den Minister
verzocht van hem zekerheid te mogen ontvangen, dat onmiddellijk,
nadat de beslissing naar aanleiding van een advies is genomen, aan
den Radio-raad deze beslissing wordt medegedeeld.
Bij schrijven van 18 Januari nr. n gaf de Minister aan den Radioraad de gewenschte verzekering.
De volgende verzoeken van den Minister om advies waren aan het
einde van het verslagjaar nog niet afgedaan;
1. Blijkens het historisch overzicht van 8 Februari 1929 nr. 16
van den Minister was aan het eind van het verslagjaar nog de
volgende vraag onafgedaan:
Behartiging van de belangen van de Nederlandsche Seintoestellenfabriek bij de regeling van den omroep.
2. Schrijven van den Minister van 19 Maart 1929, betreffende
radio-schooluitzendingen.
3- Schrijven van den Minister van 4 October nr. 6 met een ontwerp
voor de machtigingen aan de omroepvereenigingen.

4. Schrijven van den Minister van 8 December nr. 3 betreffende
de vergoeding door radio-centrales uit te keeren voor het doorgeven
van buitenlandsche programma’s.
5- Schrijven van den Minister van 24 December nr. 1 om advies
betreffende een verzoek der H.I.R.O. tot uitzending op 16 en 18
Februari in verband met het bezoek van Krishnamurti aan ons land.
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BESLUIT.
Het tweede jaar kan evenals zijn voorganger, toen de Radio-raad
zijn intrede deed, beschouwd worden als een tijdperk van groote
bewogenheid.
Gedurende het gehcele jaar mocht de radio-omroep zich verheugen
in de openbare belangstelling, en wel in het bijzonder ten aanzien
van de aangelegenheden bij den Radio-raad in behandeling.
In de tweede helft van het verslagjaar kwamen verschillende be
langrijke onderwerpen in behandeling bij de Algemeen Programma
Commissie en de Radio-Omroep contröle-commissie.
Over het geheel is de Radio-raad in het verslagjaar nog voortdurend
bezig gehouden met vele onderwerpen, die afdoening behoefden,
zooals uit de vorenstaande opsommingen is gebleken.
De Radio-raad hoopt, in dien geen onverwachte feiten zich voordoen,
dat de Regeeringstaak ten aanzien van den radio-omroep zich steeds
meer zal kunnen beperken, hetgeen zijn weerslag zal hebben op een
rustiger werken van den Radio-raad.
Intusschen mag de Radio-raad niet verhelen, dat een uiteindelijke
consolidatie van de regeling van den Nederlandschen radio-omroep
nog niet ten volle heeft plaats gevonden, zoodat ook in volgende
jaren nog meer dan één taak voor den Radio-raad zal zijn weggelegd,
afgescheiden van het adviseeren aan de Regeering over aangelegen
heden van ondergeschikt belang, welke zich met een zekere regelmaat
wel altijd zullen voordoen.
Ten slotte spreekt de Radio-raad de hoop uit, dat de goede samen
werking, welke steeds tusschen de Regeering en den Radio-raad
heeft bestaan, er ook toe moge leiden, dat in den Nederlandschen
radio-omroep een toestand moge gaan heerschen van vrede, be
rustend op samenwerking en wederzijdsche waardeering van alle
aanwezige krachten.
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BIJLAGE I.
BESLUIT van den yden Mei 1930, houdende vaststelling van een
Eadio-reglement (Staatsblad nr. 159).
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der
Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Gelet op artikel 3ter en artikel 3quater der Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad nr. 7), zooals deze laatstelijk is aangevuld en
gewijzigd bij de wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad nr. 169);
Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat van 24
Januari 1929, nr. 6, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en
Telefonie;
Den Raad van State gehoord (advies van 26 Februari 1929, nr. 38);
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van
8 Mei 1930, nr. 10, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en
Telefonie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
i°. vast te stellen het Radio-reglement, zooals het aan dit besluit
is gehecht;
20. te bepalen, dat het onder i°. bedoelde reglement, zooals het
bij dit besluit is vastgesteld en bij nadere Koninklijke besluiten
mocht worden gewijzigd, kan worden aangehaald als: „Radioreglement 1930”;
30. in Ons besluit van 6 Maart 1905 (Staatsblad nr. 90) tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld
in artikel 12 van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 {Staatsblad nr. 7),
zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 31 October 1925
{Staatsblad nr. 433), de volgende aanvullingen en wijzigingen aan
te brengen:
a. De tweede zin van punt 2 van artikel 1 wordt gelezen als volgt:
„Onder de geleidingen, bedoeld onder 1 en 2, worden niet

;
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begrepen electrische geleidingen binnen gebouwen, alsmede
geleidingen, bedoeld in het Radio-reglement 1930.”;
b.

artikel 2bis wordt ingetrokken;

c.

in artikel 5 worden de woorden: „artikelen 1, 2 en ibis”,
vervangen door de woorden: „artikelen 1 en 2”;

40.

te bepalen:

a.

dat de bepalingen van dit besluit, alsmede van het Radioreglement 1930, in werking treden op den tweeden dag na
dien der dagteekening van het Staatsblad, waarin zij zijn ge
plaatst ;

b.

dat zij, die in het bezit zijn van een voorloopige machtiging
van den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie tot het aanleggen en gebruiken van inrichtingen, als
bedoeld in artikel 25 van het Radio-reglement, geacht worden
in het bezit te zijn van een machtiging, als in dat artikel bedoeld,
totdat de voorloopige en hierbij tijdelijk gehandhaafde machti
ging door een overeenkomstig meerbedoeld artikel vastgestelde
machtiging is vervangen.

Onze Minister van Waterstaat is belast met de uitvoering van dit
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State en aan de
Algemeene Rekenkamer.
Het Loo, den 9den Mei 1930.
WILHELMINA.
De Minister van Waterstaat,
P. J. Reymer.
Uitgegeven den twaalfden Mei 1930.
De Minister van Justitie,
J. Donner.
3
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RADIO-REGLEMENT.
Hoofdstuk I.
Algemeene bepalingen.
Artikel i.
Dit reglement verstaat onder:
a. „de Minister”, den Minister van Waterstaat;
b. „Radio-raad”, den raad, ingesteld bij artikel 3quater van de
Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad nr. 7), zooals deze
laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij de Wet van 12 Mei
1928 (Staatsblad nr. 169);
c. „de Directeur-Generaal”, den Directeur-Generaal der Posterijen,
Telegrafie en Telefonie;
d. „sein”, hetgeen langs radio-electrischen weg wordt over
gebracht;
e. „inrichting”, ieder toestel, onderdeel van een toestel of samcnstel van toestellen, met inbegrip van de noodige geleidingen
en lijnen, bestemd voor het gebruik, als in de bepalingen van
dit Reglement omschreven.
Hoofdstuk II.
Van den Kadio-Omroep.
Artikel 2.
1. Zonder een machtiging van den Minister is het verboden aan
te leggen of te gebruiken een radio-electrische inrichting, bestemd
tot het uitzenden (waaronder begrepen heruitzenden) van mededeelingen van woord-, toon- of beeldinhoud van ontspannenden,
leerzamen, politieken, aesthetischen, ethischen of religieuzen aard,
bestemd voor allen, die deze wenschen te ontvangen.
2. Deze mededeelingen mogen slechts afkomstig zijn van rechts
persoonlijkheid bezittende omroeporganisaties, die tot heti voor
het uitzenden van deze mededeelingen vereischte gebruik van de
in het vorige lid bedoelde inrichting door den Minister zijn ge
machtigd.
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3- Om voor een machtiging in aanmerking te kunnen komen,
moeten de omroeporganisaties aantoonen, dat zij in zoodanige
mate gericht zijn op bevrediging van in het volk levende cultureele
of godsdienstige behoeften, dat hare uitzendingen uit dien hoofde
geacht kunnen worden van algemeen nut te zijn.
4. Onverminderd het bepaalde in het derde lid van dit artikel
kan een machtiging, behoudens uit hoofde van bezwaren van
techniek en uitvoering, slechts wegens gevaar voor de veiligheid
van den Staat, de openbare orde of de goede zeden worden geweigerd.
5- De beschikbare zendtijd wordt, den Radio-raad gehoord, door
den Minister naar billijkheid verdeeld over de overeenkomstig dit
artikel tot uitzending bevoegde omroeporganisaties.
6. Door den Minister kan worden bepaald, dat onder de in dit
artikel bedoelde mededeelingen mede mogen worden begrepen
mededeelingen van leerzamen aard, die voor bepaalde personen
bestemd zijn.
7. Bovendien kan door den Minister worden toegestaan, dat in
bepaalde gevallen mededeelingen van zakelijken aard, bestemd voor
allen, die deze wenschen te ontvangen, door de in dit artikel
bedoelde omroeporganisaties worden uitgezonden.
8. Het uitzenden van mededeelingen van anderen aard dan
krachtens de bepalingen van dit artikel zijn toegestaan, is verboden.
Artikel 3.
Behalve de voorwaarden, overigens aan de machtiging te verbinden,
wordt als regel gesteld:
i°. dat de machtiging door den Minister kan worden ingetrokken
bij niet-nakoming van de voorwaarden, waaronder zij is verleend;
20. dat de overeenkomstig artikel 2 tot uitzending bevoegde
omroeporganisaties verplicht zijn hare programma’s van uit te
zenden mededeelingen onderling uit te wisselen, zulks op nader
door den Minister te stellen voorwaarden.
Artikel 4.
Het gebruik van de inrichting wordt, zoodra dit door Ons in het
algemeen belang wordt noodig geacht, geheel of ten deele gestaakt.
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Artikel 5.
1. Tot aanleg, wijziging of uitbreiding van de inrichting mag
niet worden overgegaan, alvorens daarvan is kennis gegeven aan
den Directeur-Generaal en deze tot de uitvoering van de werkzaam
heden schriftelijke toestemming gegeven heeft; bij de uitvoering
moet aan de door of namens den Directeur-Generaal te geven
aanwijzingen van technischen aard naar diens genoegen gevolg
gegeven worden.
2. De inrichting mag na aanleg, wijziging of uitbreiding niet in
gebruik genomen worden, alvorens door proefnemingen en metingen
is aangetoond, dat aan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde
aanwijzingen gevolg gegeven is en dat de uitzending geen storing
teweegbrengt.
Artikel 6.
De plaats, waar de inrichting wordt gevestigd, de frequentie (golf
lengte) en het vermogen, waarmede uitgezonden wordt, behoeven
de goedkeuring van den Minister.
Artikel 7.
1. Het is verboden door den aanleg of het gebruik van de in
richting te belemmeren den aanleg, de instandhouding of de ex
ploitatie onderscheidenlijk het gebruik van voor het openbaar
verkeer bestemde telegrafen en telefonen en daarmede door den
Minister gelijk te stellen radio-electrische inrichtingen, van telegrafen
en telefonen, bedoeld in artikel 1$ der Telegraaf- en Telefoonwet
1904 (Staatsblad nr. 7), of van inrichtingen, bedoeld in artikel 3 ter
dier wet, indien de aanleg en het gebruik daarvan van Rijkswege
geschiedt.
2. Voorzieningen ter opheffing of ter voorkoming van belemme
ringen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geschieden op
kosten van dengene, aan wien de machtiging is verleend.
Artikel 8.
1. De houder van de machtiging is verplicht:
a. de door den Directeur-Generaal aan te wijzen ambtenaren op
vertoon van hunne bijzondere lastgeving in de gelegenheid
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te stellen na te gaan of aan de bij de machtiging gestelde be
palingen of ter uitvoering daarvan gegeven aanwijzingen is
voldaan;
b. een schriftelijke verklaring af te leggen, dat de machtiging op
de gestelde voorwaarden door hem wordt aanvaard en dat
hij zich aan de gestelde of nader te stellen bepalingen zal
houden.
2. De houder van de machtiging, die krachtens deze belast is
met de verzorging en behandeling van de inrichting, is verplicht
de door of namens den Minister met betrekking tot de inrichting
verlangde voorzieningen te treffen, alsmede zich te onderwerpen
aan de maatregelen, welke krachtens de bepalingen van artikel io
noodig zijn voor de uitoefening van de in dat artikel omschreven
controle.
Artikel 9.
1. De in artikel 2 bedoelde omroeporganisaties zijn verplicht er
voor zorg te dragen, dat de inhoud van hetgeen wordt uitgezonden,
niet in strijd is met de veiligheid van den Staat, de openbare orde
of de goede zeden.
2. Het uitzenden door middel van de inrichting van mededeelingen,
die in strijd zijn met de veiligheid van den Staat, de openbare orde
of de goede zeden, alsmede het uitzenden buiten voorkennis of
tegen de opdracht van de in artikel 2 bedoelde omroeporganisaties
is verboden.
Artikel 10. 2)
1. De in artikel 2 bedoelde omroeporganisaties zijn verplicht zich
te onderwerpen aan de controle op hetgeen door middel van de
inrichting wordt uitgezonden, zooals deze controle bij wettelijk
voorschrift is of zal worden geregeld.
2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde 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, door den Minister, den Radio-raad
gehoord, vast te stellen.
i) Dit artikel is gewijzigd bij Kon. besluit van 3 Juli 1930, opgenomen als bijlage III van
het verslag der Radio-Omrocp contrólc-commissie. (Zie blz. 129.)
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Artikel n.
Aan de uitzending van mededeelingen, bedoeld in artikel 2, kan
door den Minister de verplichting tot betaling van een door hem
te bepalen vergoeding worden verbonden. Deze vergoeding, welke
dient ter bestrijding van de kosten voor de bemoeiingen, die voor
het Rijk uit de controle op de juiste naleving van de in de machti
ging gestelde voorwaarden voortvloeien, zal worden berekend per
zenduur of gedeelte daarvan en zal niet meer bedragen dan ten
hoogste f 2 per zenduur, behoudens Onze machtiging aan den
Minister tot overschrijding van dit bedrag.
Hoofdstuk III.
Van de radio-electriscbe uitzending van mededeelingen van zakeiijken aard.
Artikel 12.
Zonder een machtiging van den Minister is het verboden aan te
leggen of te gebruiken radio-electrische inrichtingen, welke bestemd
zijn tot het uitzenden (waaronder begrepen heruitzenden) van
mededeelingen van zakelijken aard uit hoofde eener daartoe strek
kende tusschen afzender en ontvanger bestaande rechtsbetrekking.
Artikel 13.
De aanleg en het gebruik van de in het vorige artikel bedoelde
inrichtingen geschiedt in den regel van Rijkswege met inachtneming
van het bepaalde in het volgende artikel.
Artikel 14.
1. De radio-electrische uitzending op een daarvoor bestemd Rijks
station en het gebruik van de daarvoor noodige lijnen geschieden
op de voorwaarden, als door den Directeur-Generaal onder goed
keuring van den Minister wordt bepaald.
2. De vergoeding voor de radio-telefonische uitzending wordt
vastgesteld door den Directeur-Generaal onder goedkeuring van
den Minister per gesprekseenheid van drie minuten of gedeelte
daarvan, doch bedraagt ten hoogste drie gulden per gespreks-

«

I

RADIO-RAAD

39

eenheid, behoudens Onze machtiging aan den Minister tot over
schrijding van dit bedrag.
3. De vergoeding voor de radio-electrische uitzending op andere
dan in het vorige lid genoemde wijze wordt vastgesteld door den
Directeur-Generaal, onder goedkeuring van den Minister, met
inachtneming van de door Ons met betrekking tot die vergoeding
vast te stellen regelen.
4- Het uitzenden van mededeelingen, die in strijd zijn met de
veiligheid van den Staat, de openbare orde of de góede zeden
alsmede het uitzenden van andere mededeelingen dan die krachtens
de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, voor uitzending zijn
toegelaten, is verboden.
Artikel 15.
De machtiging, bedoeld in artikel 12, kan, behoudens uit hoofde
van bezwaren van techniek en uitvoering en onverminderd het
bepaalde in artikel 13, slechts wegens gevaar voor de veiligheid
van den Staat, de openbare orde of de goede zeden worden ge
weigerd.
Artikel 16.
Behalve de voorwaarden, in elk bijzonder geval aan de machtiging
te verbinden, wordt als regel gesteld:
i°. dat het gebruik van de machtiging geschiedt ten genoegen
van den Minister;
20. dat de machtiging door den Minister kan worden ingetrokken
bij niet-nakoming van de voorwaarden, waaronder zij is verleend.
Artikel 17.
Het gebruik van de inrichting wordt, zoodra dit door Ons in het
algemeen belang wordt noodig geacht, geheel of ten deele gestaakt.
Artikel 18.
1. Tot aanleg, wijziging of uitbreiding van de inrichting, mag
niet worden overgegaan, alvorens daarvan is kennis gegeven aan
den Directeur-Generaal en deze tot de uitvoering van de werkzaam-
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schriftelijk toestemming gegeven heeft; bij de uitvoering
heden
moet aan de door of namens den Directeur-Generaal te geven
aanwijzingen van technischen aard naar diens genoegen gevolg
gegeven worden.
....
.
2 De inrichting mag na aanleg, wijziging of uitbreiding met in
gebruik genomen worden, alvorens door proefnemingen en metingen
is aangetoond, dat aan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde
aanwijzingen gevolg gegeven is en dat de uitzending geen storing
teweegbrengt.
Artikel 19.
De plaats, waar de inrichting wordt gevestigd, de frequentie (golf
lengte) en het vermogen, waarmede uitgezonden wordt, behoeven
de goedkeuring van den Minister.
Artikel 20.
1. Het is verboden door den aanleg of het gebruik van de inrichting
te belemmeren den aanleg, de instandhouding of de exploitatie
onderscheidenlijk het gebruik van voor het openbaar verkeer
bestemde telegrafen en telefonen en daarmede door den Minister
gelijk te stellen radio-electrische inrichtingen, van telegrafen en
telefonen, bedoeld in artikel 13 der Telegraaf- en Telefoonwet 1904
(Staatsblad nr. 7) of van inrichtingen, bedoeld in artikel 3 ter dier
wet, indien de aanleg en het gebruik daarvan van Rijkswege geschiedt.
2. Voorzieningen ter opheffing of ter voorkoming van belemme
ringen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geschieden op
kosten van dengene, aan wien de machtiging is verleend.
Artikel 21.
De houder van de machtiging is verplicht:
a.

de door of namens den Minister met betrekking tot de in
richting verlangde voorzieningen te treffen;

b.

de door den Directeur-Generaal aan te wijzen ambtenaren op
vertoon van hunne bijzondere lastgeving in de gelegenheid
te stellen na te gaan of aan de bij de machtiging gestelde be-
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palingen of ter uitvoering daarvan gegeven aanwijzingen is
voldaan;
een schriftelijke verklaring af te leggen, dat de machtiging op
de gestelde voorwaard en door hem wordt aanvaard en dat
hij zich aan de gestelde of nader te stellen bepalingen zal houden.
Artikel 22.

1. De houder van de machtiging is verplicht er voor zorg te dragen,
dat de inhoud van hetgeen wordt uitgezonden, niet in strijd is met
de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden.
2. Het uitzenden van mededeelingen, die in strijd zijn met de
veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden,
alsmede van andere mededeelingen dan bij de machtiging toegestaan
en het uitzenden buiten voorkennis of tegen de opdracht van den
houder van de machtiging, is verboden.
Artikel 23.
De houder van de machtiging is verplicht zich te onderwerpen
aan de controle op hetgeen door middel van de inrichting wordt
uitgezonden, zooals deze controle bij wettelijk voorschrift is of
zal worden geregeld.
Artikel 24.
Wij behouden Ons voor regelen vast te stellen voor de berekening
van de door den houder van de machtiging aan het Rijk verschul
digde vergoeding.
Hoofdstuk IV.
Van de Kadio-distributie.
Artikel 25.
Zonder een machtiging van den Minister is het verboden aan te
leggen of te gebruiken inrichtingen, bestemd tot het langs gelei
dingen en lijnen doorgeven van langs radio-electrischen weg door
middel van die inrichtingen ontvangen seinen naar andere perceelen
of woningen dan die, waarin de ontvanginrichting is geplaatst.
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Artikel 26.
De machtiging kan, behoudens uit hoofde van bezwaren van
techniek en uitvoering, slechts wegens gevaar voor de veiligheid
van den Staat, de openbare orde of de goede zeden worden ge
weigerd.
Artikel 27.
Behalve de voorwaarden, in elk bijzonder geval aan de machtiging
te verbinden, wordt als regel gesteld:
i°. dat het gebruik van de machtiging geschiedt ten genoegen
van den Minister;
20. dat de machtiging door den Minister kan worden ingetrokken
bij niet-nakoming van de voorwaarden, waaronder zij is verleend.
Artikel 28.
Het gebruik van de inrichting wordt, zoodra dit door Ons in het
algemeen belang wordt noodig geacht, geheel of ten deele gestaakt.
Artikel 29.
Tot aanleg, wijziging of uitbreiding van de inrichting mag niet
worden overgegaan dan na inzending van de daarop betrekking
hebbende gegevens en na ontvangst der daarop verkregen goed
keuring van den Directeur-Generaal.
Artikel 30.
1. Het is verboden door den aanleg of het gebruik van de in
richting te belemmeren den aanleg, de instandhouding of de ex
ploitatie onderscheidenlijk het gebruik van voor het openbaar
verkeer bestemde telegrafen en telefonen en daarmede door den
Minister gelijk te stellen radio-electrische inrichtingen, van tele
grafen en telefonen, bedoeld in artikel 13 der Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad nr. 7), of van inrichtingen, bedoeld in artikel 3 ter
dier wet, indien de aanleg en het gebruik daarvan van Rijkswege
geschiedt.
2. Voorzieningen ter opheffing of ter voorkoming van belemme-
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ringen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geschieden op
kosten van dengcne, aan wien de machtiging is verleend.
Artikel 31.
De houder van de machtiging is verplicht:
ci.

de door of namens den Minister met betrekking tot de inrichting
verlangde voorzieningen te treffen;

b.

de door den Directeur-Generaal aan te wijzen ambtenaren,
voorzien van een legitimatiebewijs, in de gelegenheid te stellen
de inrichting te onderzoeken en kennis te nemen van alles, wat
daarmede verband houdt, alsmede bij de voorwaarden, bedoeld
in artikel 35, te zorgen, dat deze ambtenaren de omschreven
werkzaamheden eveneens ten opzichte van de lijnen en ge
leidingen, tot de inrichting behoorende, kunnen verrichten;

c.

een schriftelijke verklaring af te leggen, dat de machtiging op
de gestelde voorwaarden door hem wordt aanvaard en dat hij
zich aan de gestelde of nader te stellen bepalingen zal houden.
Artikel 32.

1. Behoudens het bepaalde in artikel 3 3 is het den houder van de
machtiging verboden langs de geleidingen en lijnen, waardoor de
aangesloten perceelen of woningen met de inrichting zijn verbonden,
mededeelingen door te geven van andere herkomst of van anderen
aard dan in artikel 2 of, indien de machtiging ter zake bevoegdheid
geeft, in artikel 12 omschreven.
2. Het langs de geleidingen en lijnen van de inrichting overbrengen
van mededeelingen, als in artikel 38 omschreven, is, anders dan
met inachtneming van de artikelen 38 tot en met 49, verboden.
Artikel 33.
1. Zonder toestemming van den Minister is het doorgeven van
door buitenlandsche omroepstations uitgezonden programma’s ver
boden.
2. De houder van de machtiging is verplicht, indien de uitzendingen
der omroepstations zulks mogelijk maken, de programma’s der

44

RADIO-RAAD

Nederlandsche omroepstations gelijktijdig en onverkort door te
geven naar alle aangesloten perceelen, zoodat de aangeslotenen uit
die programma’s een keuze kunnen doen.
Artikel 34.
1. De houder van de machtiging is verplicht om — binnen het
hem bij de machtiging toegewezen gebied — aan elke aanvraag
om aansluiting aan zijn inrichting te voldoen, indien de belang
hebbende aan de voorwaarden voor het verkrijgen van zoodanige
aansluiting heeft voldaan.
2. De Minister kan den houder van de machtiging in bijzondere
gevallen, te zijner beoordeeling, van de in het eerste lid bedoelde
verplichting ontslaan.
Artikel 35.
De voorwaarden van het gebruik, alsmede de door den houder
van de machtiging te heffen vergoedingen, zijn aan de goedkeuring
van den Minister onderworpen.
Artikel 36.
1. De houder van de machtiging is verplicht zich te onderwerpen
aan de controle op hetgeen door middel van de inrichting wordt
overgebracht, zooals deze controle bij wettelijk voorschrift is of
zal worden geregeld.
2. Ter controle op de juiste naleving van de in de machtiging
gestelde voorwaarden, worden door en voor rekening van den
houder van de machtiging en ten genoegen van den DirecteurGeneraal contröletoestellen op de inrichtingen aangesloten, waar
en wanneer zulks door den Directeur-Generaal wordt noodig
geoordeeld.
Artikel 37.
1. In de machtiging kan de verplichting worden opgenomen tot
betaling van een door den Minister te bepalen vergoeding.
2. Deze vergoeding, welke dient ter bestrijding van de kosten
voor de bemoeiingen, die voor het Rijk uit de controle op de juiste
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naleving van de in de machtiging gestelde voonvaarden voort
vloeien, zal een bedrag van f 0,50 per jaar en per op de inrichting
aangesloten geabonneerde niet te boven gaan, behoudens Onze
machtiging aan den Minister tot overschrijding van dit bedrag.
Hoofdstuk V.
1Van den Draad-Omroep.
Artikel 38.
1. Zonder een machtiging van den Minister is het verboden aan
te leggen of te gebruiken inrichtingen, bestemd tot het langs ge
leidingen en lijnen electrisch overbrengen van mededeelingen van
woord-, toon- of beeldinhoud, niet ontvangen op de wijze als in
artikel 25 omschreven, naar andere perceelen of woningen dan die,
waarin de inrichting is geplaatst.
2. Het in het vorige lid omschreven overbrengen van mede
deelingen, ontvangen door middel van inrichtingen, bedoeld in
artikel 62, is verboden, indien dit geschiedt door het voortplanten
van het geluid, dat door deze inrichtingen wordt voortgebracht.
Artikel 39.
De machtiging kan, behoudens uit hoofde van bezwaren van
techniek en uitvoering, slechts wegens gevaar voor de veiligheid
van den Staat, de openbare orde of de goede zeden worden geweigerd
Artikel 40.
Behalve de voorwaarden, in elk bijzonder geval aan de machtiging
te verbinden, wordt als regel gesteld:
i°. dat het gebruik van de machtiging geschiedt ten genoegen
van den Minister;
20. dat de machtiging door den Minister kan worden ingetrokken
bij niet-nakoming van de voorwaarden, waaronder zij is verleend.
Artikel 41.
Het gebruik van de inrichting wordt, zoodra dit door Ons in het
algemeen belang wordt noodig geacht, geheel of ten deele gestaakt.
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Artikel 42.
Tot aanleg, wijziging of uitbreiding van de inrichting mag niet
worden overgegaan dan na inzending van de daarop betrekking
hebbende gegevens en na ontvangst der daarop verkregen goed
keuring van den Directeur-Generaal.
Artikel 43.
1. Het is verboden door den aanleg of het gebruik van de in
richting te belemmeren den aanleg, de instandhouding of de
exploitatie onderscheidenlijk het gebruik van voor het openbaar
verkeer bestemde telegrafen en telefonen en daarmede door den
Minister gelijk te stellen radio-electrische inrichtingen, van tele
grafen en telefonen, bedoeld in artikel 13 der Telegraaf- en
Telefoonwet 1904 (Staatsblad n°. 7) of van inrichtingen, bedoeld
in artikel 3ter dier wet, indien de aanleg en het gebruik daarvan
van Rijkswege geschiedt.
2. Voorzieningen ter opheffing of ter voorkoming van be
lemmeringen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geschieden
op kosten van dengene, aan wien de machtiging is verleend.
Artikel 44.
De houder van de machtiging is verplicht:
a. de door of namens den Minister met betrekking tot de in
richting verlangde voorzieningen te treffen;
b. de door den Directeur-Generaal aan te wijzen ambtenaren,
voorzien van een legitimatiebewijs, in de gelegenheid te
stellen de inrichting te onderzoeken en kennis te nemen van
alles, wat daarmede verband houdt, alsmede bij de voorwaar
den, bedoeld in artikel 47, te zorgen, dat deze ambtenaren de
omschreven werkzaamheden eveneens ten opzichte van de ge
leidingen en lijnen tot de inrichting behoorende, kunnen ver
richten ;
c. een schriftelijke verklaring af te leggen, dat de machtiging
op de gestelde voorwaarden door hem wordt aanvaard en
dat hij zich aan de gestelde of nader te stellen bepalingen zal
houden.
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Artikel 45.
1. De houder van de machtiging is verplicht er voor zorg te
dragen, dat de inhoud van hetgeen wordt overgebracht, niet in
strijd is met de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de
goede zeden.
2. Het overbrengen door middel van de inrichting van mededeelingen, die in strijd zijn met de veiligheid van den Staat, de
openbare orde of de goede zeden, alsmede van andere mededeelingen
dan bij de machtiging toegestaan en het overbrengen buiten voor
kennis of tegen de opdracht van den houder van de machtiging
is verboden.
Artikel 46.
1. De houder van de machtiging is verplicht om — binnen
het hem bij de machtiging toegewezen gebied — aan elke aan
vraag om aansluiting aan zijn inrichting te voldoen, indien de
belanghebbende aan de voorwaarden voor het verkrijgen van
zoodanige aansluiting heeft voldaan.
2. De Minister kan den houder van de machtiging in bijzondere
gevallen, te zijner beoordeeling, van de in het eerste lid bedoelde
verplichting ontslaan.
Artikel 47.
De voorwaarden van het gebruik, alsmede de door den houder
van de machtiging te heffen vergoedingen zijn aan de goedkeuring
van den Minister onderworpen.
Artikel 48.
1. De houder van de machtiging is verplicht zich te onder
werpen aan de controle op hetgeen door middel van de inrichting
wordt overgebracht, zooals deze controle bij wettelijk voorschrift
is of zal worden geregeld.
2. Ter controle op de juiste naleving van de in de machtiging
gestelde voorwaarden, worden door en voor rekening van den
houder van de machtiging en ten genoegen van den Directeur-
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Generaal contröletoestellen op de inrichting aangesloten, waar
en wanneer zulks door den Directeur-Generaal wordt noodig
geoordeeld.
Artikel 49.
1. In de machtiging kan de verplichting worden opgenomen
tot betaling van een door den Minister te bepalen vergoeding.
2. Deze vergoeding, welke dient ter bestrijding van de kosten
voor de bemoeiingen, die voor het Rijk uit de controle op de
juiste naleving van de in de machtiging gestelde voorwaarden
voortvloeien, zal een bedrag van f0,50 per jaar en per op de in
richting aangesloten geabonneerde niet te boven gaan, behoudens
Onze machtiging aan den Minister tot overschrijding van dit
bedrag.
Hoofdstuk VI.
Van de machtigingen tot bet beproeven van of het nemen van
proeven juet radio-electrische %endinricbtingen.
Artikel 50.
Zonder een machtiging van den Minister is het verboden:
a. te gebruiken een radio-electrische zendinrichting met het
doel deze of onderdeden daarvan te beproeven;
b. aan te leggen of te gebruiken een radio-electrische zend
inrichting, bestemd tot het nemen van proeven.
Artikel 51.
1. De machtiging, bedoeld in artikel 50 onder tf, wordt slechts
verleend aan fabrikanten.
2. De machtiging, bedoeld in artikel 50 onder b, wordt slechts
verleend:
a. voor wetenschappelijke doeleinden aan inrichtingen van
onderwijs, rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen of
afdeelingen van zulke vereenigingen en aan natuurlijke of
rechtspersonen, die, ter beoordeeling van den Minister, geacht
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kunnen worden op eenige wijze in het belang van de ontwik
keling der radio-wetenschap werkzaam te zijn;
b. aan amateurs, die den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
3- De machtiging wordt verleend tot wederopzegging. De
houder kan te allen tijde intrekking der machtiging verzoeken.
4. Voor het gebruik van de inrichting moet een amateur, als
genoemd in het tweede lid van dit artikel onder b, en, behoudens
het bepaalde in het zevende lid van dit artikel, in het algemeen
een ieder, die zoodanige inrichting hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden bedient, zich met gunstig gevolg
hebben onderworpen' aan een onderzoek naar zijne wetenschappe
lijke ontwikkeling en vaardigheid in de bediening, welke met
betrekking tot het gebruik van de inrichting wordt noodig geacht.
Dit onderzoek geschiedt door een door den Directeur-Generaal
aan te wijzen commissie, waarin de rechtspersoonlijkheid bezittende
vereenigingen van radio-amateurs mede vertegenwoordigd kunnen
zijn en volgens een door den Directeur-Generaal vast te stellen
reglement.
5- Personen, bedoeld in den eersten zin van het vierde lid van
dit artikel, moeten in staat zijn met een snelheid per minuut van
ten minste 8 woorden, elk van vijf letters, morseteekens over te
brengen en op het gehoor op te nemen.
6. Van het met gunstig gevolg afgelegd onderzoek, bedoeld
in het vierde lid van dit artikel, wordt door of namens den
Directeur-Generaal een schriftelijke verklaring afgegeven. De
Directeur-Generaal is te allen tijde bevoegd opnieuw een onder
zoek te doen instellen en de afgegeven verklaring in te trekken.
7. In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van den DirecteurGeneraal, kan geheele of gedeeltelijke vrijstelling worden ver
leend van het onderzoek, bedoeld in het vierde lid van dit
artikel.
8. Voor elke toelating tot een onderzoek, bedoeld in het vierde
lid van dit artikel, is verschuldigd een bedrag van vijf gulden.
Artikel 52.
Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel kan de machtiging,
behoudens uit hoofde van bezwaren van techniek en uitvoering,
4
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slechts wegens gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare
orde of de goede zeden worden geweigerd.
Artikel 53.
Behalve de voorwaarden, in elk bijzonder geval aan de machtiging
te verbinden, wordt als regel gesteld:
i°. dat het gebruik van de machtiging geschiedt ten genoegen
van den Minister;
20. dat de machtiging door den Minister kan worden ingetrokken
bij niet-nakoming van de voorwaarden, waaronder zij is verleend.
Artikel 54.
Het gebruik van de inrichting wordt, zoodra dit door Ons in het
algemeen belang wordt noodig geacht, geheel of ten deele gestaakt.
Artikel 55.
1. Het is verboden de inrichting, bedoeld in artikel 50 onder b,
in werking te brengen, alvorens deze door of namens den DirecteurGeneraal is goedgekeurd.
2. Van elke aan te brengen wijziging of uitbreiding in een in
richting, bedoeld in artikel 50 onder b, waardoor deze een grondige
verandering ondergaat, moet kennis worden gegeven aan den
Directeur-Generaal.
Artikel 56.
1. De tijdstippen waarop, de frequentie (golflengte) en het ver
mogen waarmede uitgezonden wordt, behoeven de goedkeuring
van den Directeur-Generaal.
2. Gelijke goedkeuring wordt vereischt voor de plaats, waar in
richtingen, bedoeld in artikel 50 onder b, worden gevestigd.
Artikel 57.
1. De houder van de machtiging is verplicht er voor zorg te
dragen, dat de inhoud van hetgeen wordt uitgezonden, niet in
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strijd is met de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de
goede zeden.
2. Het uitzenden van mededeelingen, die in strijd zijn met de
veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden,
alsmede van andere seinen dan krachtens de machtiging toegestaan
en het uitzenden buiten voorkennis of tegen de opdracht van den
houder van de machtiging is verboden.
Artikel 58.
De houder van de machtiging is verplicht zich te onderwerpen
aan de controle op hetgeen door middel van de inrichting wordt
uitgezonden, zooals deze controle bij wettelijk voorschrift is of
zal worden geregeld.
Artikel 59.
1. Het is verboden door den aanleg of het gebruik van de in
richting te belemmeren den aanleg, de instandhouding of de ex
ploitatie onderscheidenlijk het gebruik van voor het openbaar
verkeer bestemde telegrafen en telefonen en daarmede door den
Minister gelijk te stellen radio-electrische inrichtingen, van telegrafen
en telefonen, bedoeld in artikel 13 der Telegraaf- en Telefoon wet 1904
(Staatsblad nr. 7) of van inrichtingen, bedoeld in artikel 3ter dier
wet, indien de aanleg en het gebruik daarvan van Rijkswege ge
schiedt.
2. Voorzieningen ter opheffing of ter voorkoming van belemme
ringen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geschieden op
kosten van dengene, aan wien de machtiging is verleend.
Artikel 60.
De houder van de machtiging is verplicht:
a. de door of namens den Minister met betrekking tot de in
richting verlangde voorzieningen te treffen;
b. de door den Directeur-Generaal aan te wijzen ambtenaren op
vertoon van hunne bijzondere lastgeving in de gelegenheid te
stellen na te gaan of aan de bij de machtiging gestelde bepalingen
of ter uitvoering daarvan gegeven aanwijzingen is voldaan;
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een schriftelijke verklaring af te leggen, dat de machtiging op
de gestelde voorwaarden door hem wordt aanvaard en dat hij
zich aan de gestelde of nader te stellen bepalingen zal houden.
Artikel 61.

1. In de machtiging kan de verplichting worden opgenomen tot
betaling van een door den Minister te bepalen vergoeding.
2. Deze vergoeding, welke dient ter bestrijding van de kosten
voor de bemoeiingen, die voor het Rijk uit de controle op de
juiste naleving van de in de machtiging gestelde voorwaarden
voortvloeien, zal een bedrag van f ioo per jaar niet te boven gaan.
Hoofdstuk VII.
Van de ontvanginrichtingen.
Artikel 62.
Onder ontvanginrichtingen worden verstaan inrichtingen of toe
stellen bestemd tot het ontvangen van radio-electrische seinen.
Artikel 63.
1. Ter bescherming van de rechten van derden is het verboden
van opgevangen seinen aanteekening te houden of op eenige wijze
gebruik te maken, dan wel den inhoud, de strekking of het bestaan
daarvan aan derden bekend te maken of te laten worden.
2. Dit verbod geldt niet ten aanzien van:
a. seinen, die voor allen bestemd zijn;
b. seinen, die bestemd zijn voor den houder der ontvanginrichting,
in de gevallen en op de voorwaarden door of vanwege den
Minister te bepalen;
c. seinen, die afkomstig zijn van een door den Minister voor het
uitseinen daarvan aangewezen binnenlandsch station en die
worden opgevangen uit hoofde eener daartoe strekkende
tusschen afzender en ontvanger bestaande rechtsbetrekking.
3. Wordt aanteekening gehouden van de in het vorig lid bedoelde
seinen, dan moet tevens worden opgeteekend volgens het geseinde,
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de aanwijzing, voor wien de seinen bestemd zijn. Verder behoort
te worden vermeld, de plaats, waarvan de seinen afkomstig zijn,
het station, dat de seinen heeft afgezonden en het tijdstip, waarop
dit plaats vond.
Artikel 64.
1. Het is verboden te hebben of te gebruiken een ontvanginrichting, die voorzien is van één of meer geleidingen, buitenshuis
opgesteld en dienende als antenne, welke inrichting of geleidingen
belemmeren den aanleg, de instandhouding of de exploitatie onder
scheidenlijk het gebruik van voor het openbaar verkeer bestemde
telegrafen en telefonen en daarmede door den Minister gelijk te
stellen radio-electrische inrichtingen, van telegrafen en telefonen,
bedoeld in artikel 13 der Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad
nr. 7), of van inrichtingen, bedoeld in artikel 3ter dier wet, indien
de aanleg en het gebruik daarvan van Rijkswege geschiedt.
2. Voorzieningen ter opheffing of ter voorkoming van belemme
ringen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geschieden op
kosten van dengene, te wiens name de ontvanginrichting te boek
staat.
3- De houder van de ontvanginrichting is voorts verplicht:
a.

b.
c.

tot het treffen van alle maatregelen, dienstig om het uitzenden
van voor het radio-electrisch verkeer hinderlijke golven te
voorkomen;
de door of namens den Minister met betrekking tot de in
richting en antenne verlangde voorzieningen te treffen;
de door den Directeur-Generaal aan te wijzen ambtenaren,
voorzien van een legitimatiebewijs, in de gelegenheid te stellen
de inrichting te onderzoeken en kennis te nemen van alles,
wat daarmede verband houdt.
Artikel 65.

Het gebruik van een ontvanginrichting wordt, zoodra dit door
Ons in het algemeen belang wordt noodig geacht, geheel of ten
deele gestaakt.
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Artikel 66.
1. Zonder het ontvangbewijs, bedoeld in het vijfde lid van dit
artikel, is het ten gebruike gereed aanwezig hebben of het gebruiken
van een ontvanginrichting verboden.
2. Ter verkrijging van het in het vijfde lid bedoelde ontvangbewijs
is aangifte vereischt binnen 14 dagen, nadat de inrichting ten gebruike
gereed is, bij den Directeur van het Rijkstelegraaf- en telefoonkantoor
ter plaatse, waar de inrichting zich bevindt, of, indien zich ter
plaatse zulk een kantoor niet bevindt, bij dien van een nabij gelegen
Rijkstelegraaf- en telefoonkantoor. Zij geschiedt door middel van
een formulier, hetwelk aan alle Rijkstelegraaf- en telefoonkantoren
kosteloos verkrijgbaar is.
3. Uit de invulling daarvan moet blijken:
a. de naam en voornamen van den houder der inrichting, de
datum en het jaar van zijn geboorte, zijn woonplaats en adres
en een aanduiding van de plaats, waar de inrichting zich bevindt;
b. dat de houder verklaart bekend te zijn met de wettelijke be
palingen, welke voor de inrichtingen gelden en zich daaraan
alsmede aan de nader te stellen bepalingen, onderwerpt.
4. Indien de houder den leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt,
is het ontvangbewijs niet van kracht, tenzij ook hij, die het gebruik
heeft van het perceel, de woning of het vaartuig, waarin de in
richting zich bevindt, schriftelijk verklaard heeft bekend te zijn
met de wettelijke bepalingen, welke voor de inrichting gelden
en zich als medehouder aan deze en aan de nader te stellen be
palingen te onderwerpen.
5- Bij de inlevering van het formulier wordt door den Directeur
van het betrokken Rijkstelegraaf- en telefoonkantoor een ontvang
bewijs .uitgereikt. Dit ontvangbewijs moet te allen tijde ter plaatse,
waar de inrichting zich bevindt, kunnen worden vertoond.
6. De houder is verplicht onverwijld aangifte te doen' van elke
verandering van woonplaats, adres of plaats, waar de inrichting
zich bevindt of wanneer de inrichting wordt opgeruimd.
Artikel 67.
1. Voor het ten gebruike gereed aanwezig hebben of het gebruiken
van opvanginrichtingen aan boord van andere dan Nederlandsche
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vaartuigen, welke zich bevinden in de territoriale wateren of in
het daarbinnen gelegen watergebied des Rijks, wordt geen aangifte
vereischt, mits deze inrichtingen voorzien zijn van een bewijs van
aangifte of van een vergunning, afgegeven door of vanwege de
Regeering van het land, waartoe het vaartuig behoort en voor
zoover voor opvanginrichtingen aan boord van Nederlandsche
vaartuigen dezelfde vrijstelling door het betrokken land is ver
leend.
2. Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is eveneens van
toepassing voor het ten gcbruike gereed aanwezig hebben of het
gebruiken van opvanginrichtingen in of op alle andere niet Neder
landsche middelen van vervoer, welke zich bevinden op of boven
de territoriale wateren of op of boven het gebied des Rijks.
Artikel 68.
1. De bepalingen van dit hoofdstuk gelden niet:
a.

voor de radio-electrische inrichtingen voor het openbaar
verkeer bestemd;

b.

voor de van Rijkswege aangelegde radio-electrische inrichtingen,
niet voor het openbaar verkeer bestemd.

2. Wij behouden Ons voor voor zooveel noodig dispensatie te
verleenen van het bepaalde in artikel 63 voor belangen ten deze
door Ons met die, bedoeld in het eerste lid onder a en b van dit
artikel, gelijk te stellen.
Artikel 69.
Zij, die overeenkomstig het bepaalde in artikel ibis van Ons besluit
van 6 Maart 1905 (Staatsblad nr. 90), laatstelijk gewijzigd en aan
gevuld bij Ons besluit van 31 October 1925 (Staatsblad nr. 433),
en de daarop gegronde voorschriften aangifte hebben gedaan van
opvanginrichtingen, mogen hunne inrichting met inachtneming
van de thans geldende voorschriften tot een door den Minister
te bepalen tijdstip op grond van de oude aangifte blijven ge
bruiken.
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Hoofdstuk VIII.
Van andere inrichtingen of ander gebruik dan omschreven in
de hoofdstakken II tot en met VIL
Artikel 70.
Zonder een machtiging van den Minister is het verboden aan te
leggen, te gebruiken of gereed ten gebruike aanwezig te hebben:
i°. inrichtingen, bedoeld in een der voorgaande hoofdstukken,
voor andere doeleinden dan daarin omschreven;
20. andere inrichtingen dan in dit reglement genoemd en bestemd
tot gebruik van electrische energie ten behoeve van de overbrenging
van hetgeen voor zintuigelijke waarneming wordt weergegeven,
anders dan door het overbrengen van telegrammen of het voeren
van gesprekken.
Hoofdstuk IX.
Straf- en slotbepalingen.
Artikel 71.
1. Met de handhaving van de bij dit Reglement gegeven voor
schriften zijn belast de ambtenaren, bedoeld in artikel zobis van
de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad nr. 7).
2. De door hen opgemaakte processen-verbaal worden gezonden
aan den bevoegden ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het
Kantongerecht en in afschrift aan den Directeur-Generaal of aan
de door dezen aan te wijzen ambtenaren.
Artikel 72.
Overtreding van eenige bepaling der voorafgaande artikelen van
dit Reglement wordt, voor zoover daartegen niet bij de wet is
voorzien, gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of
geldboete van ten hoogste f 1000.
Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Mei 1930 (Staatsblad nr. 159).
Mij bekend,
De Minister van Waterstaat,
P. J. Reymer.
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BIJLAGE II.
MINISTERIE VAN WATERSTAAT.
HOOFDBESTUUR DER P. T. & T.
15 Mei 1950.
Nr. 2.
De Minister van Waterstaat,
Gelet op artikel 3ter der Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad
nr. 7), zooals deze laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij de wet
van 12 Mei 1928 (Staatsblad nr. 169), op het Radio-reglement 1930,
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 9 Mei 1930 (Staatsblad nr. 159),
alsmede op de Ministerieele beschikkingen van 1 September 1926,
nr. 9, afdeeling Posterijen en Telegrafie en van 18 April 1928,
nr. 7, Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie;
Gezien het advies van den Radio-raad dd. 23 Maart 1930, nr. 389,
en de adviezen van den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie
en Telefonie dd. 17 April 1930, nr. 4875 S en 30 April 1930, nr. 131,
Kabinet;
Heeft goedgevonden:

i

Met betrekking tot de verdeeling van den voor den Radio-omroep
beschikbaren zendtijd de volgende regelen vast te stellen:
1. Deze beschikking verstaat onder:
„de Minister”, den Minister van Waterstaat,
„de A.V.R.O.”, de Algemeene Vereeniging „Radio Omroep”,
„de K.R.O.”, de Stichting Katholieke Radio Omroep,
„de N.C.R.V.”, de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging,
„de V.A.R.A.”, de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs,
„de V.P.R.O.”, den Vrijzinnig Protestantschen Radio Omroep.
Voorts worden in deze beschikking de voor den radio-omroep
beschikbare zendstations aangeduid met de namen Hilversum
en Huizen.
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2. In afwachting van de totstandkoming van eenc verbeterde
zend- en antenne-apparatuur voor den Nederlandschen omroep,
zal per kalenderkwartaal door de betrokken vereenigingen tusschen
Hilversum en Huizen van station verwisseld worden.
3. Op eiken zender wordt per week écn dag beschikbaar gesteld
ten behoeve van de uitzending van een algemeen programma, dat
onderworpen is aan de goedkeuring van eene commissie, die door
den Minister, den Radio-raad gehoord, wordt benoemd. Deze
algemeene programma’s, voor de uitzending waarvan op het station
Hilversum de Maandag en op het station Huizen de
Vrijdag wordt aangewezen, worden op eerstgenoemd station
beurtelings verzorgd door de A.V.R.O. en de V.A.R.A. en op het
station Huizen beurtelings door de K.R.O. en de N.C.R.V.
Zoolang de betrokken vereenigingen deze programma’s niet
gezamenlijk verzorgen, worden de kosten daarvan gedragen door
de vereeniging die het programma uitzendt.
De aankondiging van deze programma’s geschiedt met de woorden:
„Nederlandsche omroep: algemeen programma”.
Indien de Minister of de betrokken omroep-organisatie het in bij
zondere gevallen noodzakelijk acht, kan in een bepaalde week een
andere dan de toegewezen dag voor het algemeen programma
worden bestemd; de omroep-organisatie behoeft hiervoor de goed
keuring van den Minister, aan wien zij ten minste zeven dagen te
voren haar verzoek doet toekomen. Indien de Minister de wijziging
noodig acht, pleegt hij met de betrokken omroep-organisatie
overleg. Gelijktijdige uitzending van het algemeen programma
op de beide stations is evenwel niet toegelaten.
4. Op feestdagen met betrekking tot het Koninklijk Huis of
deszelfs Leden zal de verzorging van het programma den geheelen
dag geschieden door de algemeene omroepverenigingen welke aan
de viering dier feestdagen wenschen mede te werken. In andere
gevallen van nationale feestviering zal die verzorging geschieden
als de Minister in overeenstemming acht met den aard van de
viering.
5- Indien de onder 4 genoemde feestdagen vallen op een dag,
dat andere omroepverenigingen de beschikking over de omroepstations geheel of gedeeltelijk zouden hebben gehad, verkrijgen
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deze omroepvereenigingen voor den door haar afgestanen zendtijd
op andere dagen gelijkwaardigen zendtijd terug.
6. Omtrent zgn. „Hoogtijdagen” voor de arbeidersbeweging,
zooals bv. den i Meidag, wordt tusschen de V.A.R.A. en de
A.V.R.O. voor het in werking treden dezer beschikking ecne
regeling getroffen, die aan de goedkeuring van den Minister is
onderworpen.
7. De V.P.R.O. verkrijgt gelegenheid tot uitzenden op het station
Hilversum, met dien verstande, dat zijne uitzending geschiedt:
des Zondags, om den anderen Zondag, van io tot 12 uur en van
18 tot 20 uur;
des Vrijdags van 20 tot 24 uur;
den 2den Paasch-, Pinkster- en Kerstdag x) van 10 tot 12 uur;
den Oudejaarsavond van 19 tot 21 uur.
8. Voorzoover zij rechtspersoonlijkheid bezitten en overigens
ten genoegen van den Minister, den Radio-raad gehoord, hebben
aangetoond, dat zij in zoodanige mate gericht zijn op bevrediging
van in het volk levende cultureele of godsdienstige behoeften,
dat hare uitzendingen uit dien hoofde geacht kunnen worden van
algemeen nut te zijn, zal voor de bijzondere omroepvereenigingen,
waaronder de V.P.R.O. mede geacht wordt te behooren, zendtijd
worden afgestaan tot een maximum van ongeveer 5 % van den
beschikbaren zendtijd, welk maximum zooveel mogelijk gelijkelijk
over beide zenders wordt verdeeld.
Overigens geldt als regel, dat de bijzondere omroepvereenigingen
zendtijd verkrijgen ten laste van die algemeene omroepvereeniging,
waaraan zij — zulks ter beoordeeling van den Minister, den Radioraad gehoord, — het nauwste verwant zijn.
De vaststelling van de tijdvakken waarop de bijzondere omroepen
— behalve de V.P.R.O. — zullen uitzenden, zal zoo spoedig
mogelijk, den Radio-raad gehoord, geschieden.
9. Voor jden politie-radio-omroep wordt op het station Huizen
eiken dag ten hoogste tweemaal een half uur en ten minste tweemaal
x) Bij beschikking van den Minister van Waterstaat van 9 December 1930, n°. 15, werd
„Kerstdag” gewijzigd in „de beide Kerstdagen”. (Zie blz. 27 onder 27.)
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een kwartier zendtijd beschikbaar gesteld, terwijl op dit station
mede gelegenheid moet worden gegeven tot uitzending van extrapolitieberichten.
De regeling omtrent de dagelijksche tijdvakken der uitzendingen
wordt in gemeen overleg tusschen de betrokken omroep-organisaties
en den politie-radio-omroep vastgesteld en aan de goedkeuring
van den Minister onderworpen.
Deze regeling is ook van kracht, indien door de wisseling der
stations bedoeld in punt 2, andere omroepvereenigingen dan de
K.R.O. en de N.C.R. V. van het station Huizen gebruik maken.
10. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de over
schietende zendtijd op het station Hilversum gelijkelijk ver
deeld tusschen A.V.R.O. en V.A.R.A., met dien verstande, dat
deze vereeigingen op dat station uitzenden volgens het onder
staande schema:
des Zondags, om den anderen,
óf
8—12 V.A.R.A.
8—10 V.A.R.A.
12—17 A.V.R.O.
10—12 V.P.R.O.
17—18 V.A.R.A.
12—17 A.V.R.O.
18—20 V.P.R.O.
17—20 V.A.R.A.
20—24 A.V.R.O.
20—24 A.V.R.O.
Maandag:

8—24 Algemeen programma, beurtelings te verzorgen
door A.V.R.O. en V.A.R.A.

Dinsdag:

8—24 A.V.R.O.

Woensdag:

8—24 V.A.R.A.

Donderdag:

8—24 A.V.R.O.

Vrijdag:

Zaterdag:

8—12
12—16
16—20
20—24

V.A.R.A.
A.V.R.O.
V.A.R.A.
V.P.R.O.

8—24 V.A.R.A.

Op het station Huizen wordt de overschietende zendtijd ge
lijkelijk verdeeld tusschen K.R.O. en N.C.R.V., met dien ver-
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stande, dat deze vereenigingen op dat station uitzenden volgens
het onderstaande schema:
Zondag:
8
—12.15 Kerkdiensten, beurtelings K.R.O. en
N.C.R.V.
K.R.O.
12.15—17
17 —19.45 Kerkdiensten N.C.R.V.
19.45—24
K.R.O.
Maandag:

8

—24

N.C.R.V.

Dinsdag:

8

—24

K.R.O.

Woensdag:

8

—24

N.C.R.V.

Donderdag:

8
10
11
14

—10
—11
—14
—24

K.R.O.
N.C.R.V.
K.R.O.
N.C.R.V.

Vrijdag:

8

—24

Algen/een programma, beurtelings te ver
zorgen door K.R.O. en N.C.R.V.

Zaterdag:

8

—24

K.R.O.

Omtrent wijzigingen van de in dit punt bedoelde verdeeling, die
de beginselen der regeling niet aantasten en waaromtrent tusschen
de betrokken vereenigingen overeenstemming bestaat, beslist de
Minister.
11. In de gevallen waarin de voorgaande bepalingen niet in eene
regeling voorzien, wordt deze door den Minister getroffen, zoo
noodig den Radio-raad gehoord.
12. De in deze beschikking bedoelde regeling, die voorloopig
voor onbepaalden tijd zal gelden, treedt op een nader door den
Minister vast te stellen datum in werking. Deze datum zal in geen
geval later worden gesteld dan 1 Juli 1930.
’s Gravenhage, 15 Mei 1930.
De Minister voornoemd,
P. J. Reymer.
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Algemeen
Programma Commissie
voor den Radio-omroep.
Nr. 480.
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’s-Gravenhage, 28 April 1931.
Aan den Kadio-raad.

Ingevolge de beschikking van den Minister van Waterstaat van
10 Juni, nr. 1, onder B, punt 2, heeft de Algemeen Programmacom
missie de eer U hierbij haar verslag over 1930 aan te bieden ter
opneming in het jaarverslag van Uw College.
De Voorzitter,
J. Th. de Visser.
De Secretaris,
E. P. Weber.
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HOOFDSTUK I.
INSTELLING. SAMENSTELLING.
De Algemeen Programma Commissie werd ingesteld als gevolg
van hetgeen voorkwam in de beschikking van den Minister van
15 Mei 1930, nr. 2, tot verdeeling van den voor den radio-omroep
beschikbaren zendtijd, waarbij onder 3 het volgende werd bepaald:
„Op eiken zender wordt per week één dag beschikbaar gesteld ten
behoeve van de uitzending van een algemeen programma, dat
onderworpen is aan de goedkeuring van eene commissie, die door
den Minister, den Radio-raad gehoord, wordt benoemd. Deze
algemeene programma’s, voor de uitzending waarvan op het station
Hilversum de Maandag en op het station Huizen de
Vrijdag wordt aangewezen, worden op eerstgenoemd statoin
beurtelings verzorgd door de A.V.R.O. en de V.A.R.A. en op het
station Huizen beurtelings door de K.R.O. en de N.C.R.V.
Zoolang de betrokken vereenigingen deze programma’s niet ge
zamenlijk verzorgen, worden de kosten daarvan gedragen door de
vereen iging die het programma uitzendt.
De aankondiging van deze programma’s geschiedt met de woorden:
„Nederlandsche omroep: algemeen programma”.
Indien de Minister of de betrokken omroep-organisatie het in bij
zondere gevallen noodzakelijk acht, kan in een bepaalde week een
andere dan de toegewezen dag voor het algemeen programma
worden bestemd; de omroep-organisatie behoeft hiervoor de goed
keuring van den Minister, aan wien zij ten minste zeven dagen
te voren haar verzoek doet toekomen. Indien de Minister de wijziging
noodig acht, pleegt hij. met de betrokken omroep-organisatie overleg.
Gelijktijdige uitzending van het algemeen programma op de beide
stations is evenwel niet toegelaten.”
In zijn toelichtend schrijven van deze beschikking aan den Radio-raad
deelde de Minister ten aanzien van het algemeen programma nog mede:
„Zooals U uit deze beschikking zal blijken, zijn de hoofd
beginselen van Uw advies dd. 23 Maart 1930, nr. 389, t.w.
de instelling van een algemeen programma, waarvoor 15 %
van den totaal beschikbaren zendtijd wordt gereserveerd en
de toekenning van 5 % van den totalen zendtijd aan de
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bijzondere omroepen, in mijne beschikking overgenomen.
Het verheugt mij Uw College te kunnen mededeelen, dat
nader overleg met de K.R.O. en N.C.R.V. deze vereenigingen
er toe geleid heeft hare aanvankelijke bezwaren tegen de
verzorging van een algemeen programma te laten varen.”
De regeling van de zendtijdverdeeling volgens de genoemde be
schikking trad in werking op 29 Juni.
Naar aanleiding van het vorenstaande zond de Radio-raad op 16
Mei het volgende schrijven aan den Minister:
„Naar aanleiding van Uwer Excellenties beschikking van 15
Mei 1930, nr. 2, tot verdeeling van den zendtijd voor den radioomroep, heeft de Radio-raad de eer Uwe Excellentie het
volgende mede te deelen:
Op grond van het sub 3 vastgestelde van de beschikking zal
de Radio-raad binnenkort een voordracht inzenden voor de
commissie, die het algemeen programma moet keuren. Tevens
zal daarbij worden gevoegd een ontwerp-instructic voor deze
Commissie.
De Radio-raad had in zijn advies van 23 Maart jl. mede aange
geven, welke weg gevolgd zou moeten worden, indien een
omroepvereeniging niet aan een algemeen programma zou
willen medewerken. Daaronder valt ook de mogelijkheid,
dat een vereeniging, die in het algemeen wel tot samenwerking
bereid is, doch niet genegen is een onderdeel van het door
haar te verzorgen algemeen programma, hetwelk door de
commissie wordt afgekeurd, te wijzigen. De bepaling bedoeld
in het advies van 23 Maart jl. zal de Radio-raad thans in de
instructie van deze commissie opnemen.”
In zijn schrijven van 26 Mei, nr. 3, deelde de Minister naar aan
leiding van vorenstaand verzoek het volgende mede:
„Zooals U uit punt 3 van mijne beschikking van 15 Mei jl.,
nr. 2, Hbs. der P. T. en T., zal zijn gebleken, zal overeenkomstig
Uw advies dd. 23 Maart jl. het algemeen programma onder
worpen zijn aan de goedkeuring van een commissie. Deze com
missie wordt door den Minister van Waterstaat, den Radioraad gehoord, benoemd.
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Aangezien de samenstelling daarvan niet dezelfde behoeft te
zijn als die van de Radio-Omroep contróle-commissie en de
Commissie van keuring der algemeenc programma’s hare
werkzaamheden zal moeten aanvangen op den datum van in
werking treden der zendtijd-verdeeling, dat is dus uiterlijk
op i Juli 1930, zou ik het zeer op prijs stellen, indien een
vijftal leden, waaronder de Voorzitter van den Radio-raad,
zich beschikbaar wilden stellen om het lidmaatschap van deze
commissie te aanvaarden. Zeer aangenaam zou het mij zijn,
indien de Voorzitter en de Secretaris van den Radio-raad
tevens als voorzitter resp. secretaris van die commissie zouden
willen fungeeren.
Indien door Uw college in deze met mijn wenschen rekening
zou kunnen worden gehouden, zie ik een voorstel omtrent
de taak dier commissie, alsmede een voordracht voor de
samenstelling en een ontwerp-instructie gaarne spoedig
tegemoet.
Aangezien het algemeen programma voorloopig bij toerbeurt
door de 4 groote omroep-organisaties zal worden verzorgd,
ligt het in mijn bedoeling om in de beschikking, waarbij de
commissie wordt ingesteld, een bepaling op te nemen, welke
haar de bevoegdheid geeft den Minister voor te stellen een
omroep-vereeniging, die een algemeen programma niet wenscht
uit te zenden of die niet bereid is een onderdeel van het door
haar te verzorgen algemeen programma, hetwelk door de
commissie werd afgekeurd, te wijzigen, van het doen van
uitzendingen op den dag, waarop zij het algemeen programma
zou moeten behandelen, uit te sluiten; de aldus vrij komende
zendtijd zal dan pro rato over de andere omroepvereenigingen
kunnen worden verdeeld.”
Naar aanleiding van de ontvangen adviezen en voordracht van
den Radio-raad stelde de Minister bij beschikking van 10 Juni, nr. 1,
het volgende vast:
„Gelet op punt 3 van de Ministerieele beschikking van 15 Mei
1930, nr. 2, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie;
Gezien de adviezen van den Radio-raad dd. 30 Mei 1930,
nr. 437 en dd. 3 Juni 1930, nr. 448;

I
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Gezien het advies van den Directeur-Generaal der Posterijen
Telegrafie en Telefonie dd. 6 Juni 1930, nr. 1487 S;
Heeft en hebben goedgevonden:
A. 1. In te stellen eene Commissie tot keuring van het
algemeen programma voor den radio-omroep.
2. Voor het tijdvak van heden tot en met 31 December
1933 te benoemen tot leden van deze commissie:
Dr. J. Th. de Visser, Voorzitter van den Radio-raad,
tevens voorzitter;
Mevrouw B. Boon-van der Starp,
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy,
Prof. W. Nolet,
J. W. de Vries,
allen leden van den Radio-raad;
tot Secretaris, E. P. Weber, secretaris van den Radio-raad.
B. Met betrekking tot de onder A bedoelde commissie en het
algemeen programma de volgende regelen vast te stellen:
1. De Commissie draagt den naam van Algeween Programma
Commissie, is gevestigd te ’s Gravenhage en wordt in deze
beschikking verder met „Commissie” aangeduid.
2. De Commissie is bevoegd zaken bij rondschrijven aan
de leden af te doen en vergadert zoo dikwijls de voorzitter
of ten minste twee leden dit wenschen.
3. De vergaderingen van de Commissie worden voor
zoover dit door den voorzitter gewenscht wordt geoor
deeld, bij gewoond door vertegenwoordigers van de omroep-vereenigingen, die medewerken aan het algemeen
programma.
4. Het algemeen programma zal moeten bevatten mededeelingen van woord-, toon- of beeldinhoud van ontspannenden, leerzamen, aesthetischen of ethischen aard
en zal zoodanig moeten zijn, dat aan den inhoud niemand
redelijkerwijze aanstoot kan nemen.
5- De omroepvereenigingen zijn gehouden vier weken
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vóór de uitzending het algemeen programma in tienvoud
aan den secretaris der Commissie in te zenden. Voor
zoover dit het gesproken woord betreft, zal de volledige
tekst moeten worden ingezonden.
De Commissie is verder bevoegd elke door haar gewenschte
nadere toelichting van de ingezonden programma’s te
verlangen.
6. Een algemeen programma of een onderdeel daarvan
zal door de Commissie niet kunnen worden afgekeurd dan
na de desbetreffende omroepvereeniging in vergadering te
hebben gehoord. Indien een programma of een onderdeel
daarvan niet door de Commissie wordt toegelaten, is de
omroepvereeniging gehouden binnen 5 dagen, nadat zij
daarvan met omkleeding van redenen schriftelijk mededeeling heeft ontvangen, een ander programma of aanvulling
in te zenden. Wordt ook dit afgekeurd, dan wordt de
andere omroepvereeniging, die op denzelfden zender uit
zendt, verzocht in den vrijgekomen tijd door een algemeene
uitzending te voorzien.
7. Een vereeniging, die een algemeen programma uit
zendt met afwijking van het door de Commissie goed
gekeurde programma, zal gedurende ten hoogste een half
jaar van verzorging van het algemeen programma kunnen
worden uitgesloten. Zoolang geen algemeene beroeps
instantie is ingesteld, bestaat van deze beslissing beroep
op den Minister van Waterstaat.
8. De besluiten van de Commissie worden genomen met
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist
de stem van den voorzitter.
9. De Commissie kan geen besluiten nemen, wanneer
niet ten minste drie leden tegenwoordig zijn.
10. De Commissie wijst uit haar midden een plaatsver
vangend voorzitter aan.
11. Alle van de Commissie uitgaande stukken worden
door den voorzitter en den secretaris onderteekend.
De Commissie kan de afdoening van spoedeischende
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zaken van gering belang aan den voorzitter overlaten.
12. Het jaarverslag over de werkzaamheden van de
Commissie wordt opgenomen in het Jaarverslag van den
Radio-raad.
13. De belooning van den secretaris wordt nader geregeld.
Bij ontstentenis van den secretaris wordt deze vervangen
door één der leden, aan te wijzen door den voorzitter, tenzij
de Minister van Waterstaat, daartoe door den voorzitter
aangezocht, op andere wijze in zijne vervanging voorziet.
14. De leden van de Commissie genieten geen bezoldiging.
Zij ontvangen een vacatiegeld tot een bedrag van 15 gulden
voor eiken dag, waarop zij een vergadering hebben bij ge
woond van de Commissie of waarop zij ingevolge opdracht
van de Commissie werkzaamheden hebben verricht.
15. De leden en de secretaris genieten vergoeding voor
reis- en verblijfkosten overeenkomstig de bepalingen van
het „Reisbesluit 1916” wegens door hen ten behoeve van
de Commissie gemaakte reizen.”
De installatie der Commissie had in hare eerste vergadering op
12 Juni plaats, op verzoek van den Minister, door den Voozritter
der Commissie.
In het verslagjaar kwam in de samenstelling der Commissie noch
in de Instructie wijziging.
In verband met art. 10 van haar Instructie benoemde de Com
missie tot plaatsvervangend voorzitster het lid Mevrouw B. Boon—
VAN DER STARP.
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HOOFDSTUK II.
WERKWIJZE. VERGADERINGEN. TOEZICHT.
De vergaderingen vonden aanvankelijk plaats in het gebouw van
het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie en na
de inrichting van het bureau der Commissie in de Surinamestraat
nr. i in de in genoemd perceel zich bevindende vergaderzaal.
De Commissie vergaderde in het geheel 13 maal, terwijl 5 ver
gaderingen werden bij gewoond door vertegenwoordigers van
. omroepvereenigingen.
De vergaderingen werden gehouden op de navolgende data met
vermelding van de behandelde onderwerpen:
1. 12 Juni.
1. Algemeene richtlijnen voor het algemeen programma.
2. Beoordeeling van ontvangen programma’s.
2. 20 J u n i.
Beoordeeling van ontvangen programma’s.
3. 26 J u n i.
1. Toelating uitzending Apostolische geloofsbelijdenis onder
het algemeen programma.
2. Bespreking met afgevaardigden der omroepvereenigingen
over:
• a. Samenwerking bij de verzorging van het algemeen pro
gramma.
b. Algemeene richtlijnen voor het algemeen programma.
c. Tijdvak uitzending algemeen programma.

4. 3 Juli.
1.
2.
3.
4.

Ochtenduitzendingen V.P.R.O.
Dienstregeling der Commissie.
Het luisteren door de leden der Commissie.
Perscommuniqué.
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5. Aankondiging van het algemeen programma door den
omroeper.
6. Verhouding van de Commissie tot den Radio-raad.
7. Algemeene richtlijnen voor het algemeen programma.
8. Bespreking met vertegenwoordigers der omroepvereenigingen over:
1. Algemeene richtlijnen voor het algemeen programma in
het bijzonder voor wat betreft godsdienstige uitzendingen.
2. Cursussen.
9. Beurskoersen.
5. 10 J uli.
1. Beoordeeling ontvangen programma’s.
2. Aankondiging van het algemeen programma door den
omroeper.
3. Tijdvak uitzending algemeen programma.
6. 21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Augustus.
Uitzendingen van redevoeringen van den Volkenbond.
Het uitzenden van bestuursmededeelingen der vereenigingen.
Uitzendingen van den Persdienst voor het Hoofdbestuur
P.T.T. .
Samenwerking tusschen de vereenigingen.
Het „Wilhelmus van Nassouwe”.
Onderzoek ontvangen programma’s.
Algemeene richtlijnen voor het algemeen programma.
Bespreking met vertegenwoordigers der vereenigingen be
treffende godsdienstige uitzendingen.

7. 5 September.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uitzendingen, waarbij de vereeniging wordt genoemd.
Inzending van de teksten.
Controle door de radio-omroep controleurs.
Volkenbonduitzendingen.
Uitzending gedicht Boutens op 31 Augustus.
Algemeene richtlijnen voor het algemeen programma.
Uitzending van operette- en dansmuziek.
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8. 9 October.
1.
2.
3.
4.
5.

Kinderuurtje A.V.R.O.
Morgenwijding V.P.R.O.
Veiligheidskwartiertje V.A.R.A.
Beurskoersen.
Onderwijsfonds Binnenvaart.

9. 29 October.
1.
2.
3.
4.

Uitzending hoorspel: „Ik heb een mensch gedood”.
Onderzoek ontvangen programma’s.
Programma N.C.R.V. 31 October.
Cursussen.

10. 13 Novembe r.
1. Aankondigingen algemeen programma.
2. Koersen.
3. Onderzoek ontvangen programma’s.
11. 26 November.
1. Onderzoek ontvangen programma’s.
2. Cursussen.
12. 10 December.
Bespreking met vertegenwoordigers van de vereenigingen
over cursussen.
13. 29 December.
1. Cursussen.
2. Algemeene richtlijnen.
Het eerste toezicht vindt plaats door een onderzoek van de ont
vangen programma’s.
Doordien het practisch niet mogelijk bleek het toezicht op de
programma’s steeds door alle leden der Commissie te doen plaats
vinden, besloot deze in hare vergadering van 3 Juli, dat het
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toezicht bij toerbeurt om de maand door één lid zou geschieden
en bij belangrijke gevallen telefonisch overleg met het bureau
der Commissie en zoo noodig met de andere leden zou plaats
vinden.
Volgens punt 5 van de Instructie der Commissie zijn de vereenigingen gehouden de programma’s 4 weken vóór de uitzending
in tienvoud in te zenden.
Bij schrijven van 14 Juni werden de vereenigingen opmerkzaam
op deze bepaling gemaakt.
Van de instelling der Commissie af ondervond de opvolging van
dit voorschrift bij de vereenigingen moeilijkheden.
Omtrent de inzending van de teksten bepaalde de Commissie bij
haar schrijven van 27 Juni:
„Van redevoeringen, voordrachten, enz. wordt toezending van
den tekst slechts in éénvoud verzocht.”
Bij schrijven van 26 Augustus bepaalde de Commissie in een aan
schrijving aan de vereenigingen te dien aanzien het volgende:
„Nogmaals wordt de aandacht van de vereenigingen er op
gevestigd, dat de Commissie in verband met de practische
bezwaren geen opvolging eischt van de bepaling, dat de tekst der
voordrachten enz. 4 weken te voren moeten worden ingezonden.
Echter is inzending zoo spoedig mogelijk dringend gewenscht
in het belang der vereenigingen, omdat moeilijkheden, die uit
te late inzending voortkomen geheel voor rekening van de
vereeniging komen”.
Op deze aanschrijving volgde die van 6 September, luidende:
„Met verwijzing naar het schrijven van de Commissie van
27 Juni 11. nr. 15 laatste lid verzoekt de Commissie U van
voordrachten e.d. steeds den tekst in te zenden, omdat als dit
niet geschied is, zooals thans vaak het geval is, een verzoek
der Commissie tot inzending tot een voor de vereenigingen
ongewenschte vertraging leidt.
Tevens deelt de Commissie U mede, dat de ingezonden
teksten in den vervolge niet meer kunnen worden terugge
zonden.”
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Ten slotte bepaalde de Commissie in haar schrijven van 14 November
het volgende:
„Ten einde een behoorlijk onderzoek door de Commissie
mogelijk te maken, stelt de Commissie thans vast, met ver
wijzing naar punt 5 van de beschikking van den Minister van
10 Juni 1930 nr. 1 dat de tekst van alle te houden redevoeringen
en voordrachten moeten worden ingezonden uiterlijk 14 dagen
vóór de uitzending. Latere inzending kan ten gevolge hebben,
dat op dien grond voor die uitzending geen toestemming
kan worden verleend.
Met inzending van den tekst in enkelvoud zal genoegen worden
genomen, ofschoon de Commissie een 6-voudige inzending
ten zeerste op prijs zal stellen.”
Het was der Commissie verder bekend, dat de Radio-Omroep
contróle-commissie den termijn van inzending op 10 dagen had
gesteld. In verband hiermede nam de Commissie er in de practijk
genoegen mede, dat eenzelfde termijn voor de inzending van het
algemeen programma als basis werd genomen.
Het verdere toezicht op het algemeen programma vindt plaats
door de leden der Commissie, die daarvoor een radio-ontvangtoestel ontvingen.
Met de Radio-Omroep contróle-commissie werd, waar dit noodig
was, samengewerkt, hetgeen in hooge mate wordt bevorderd,
doordien Voorzitter en Secretaris van beide Commissies dezelfde
personen zijn.
In overleg met de Radio-Omroep contróle-commissie is gedurende
een maand bij toerbeurt één der radio-omroep controleurs uit-'
sluitend belast met de controle van het algemeen programma.
Door de Commissie is bepaald, dat nimmer afbreking eener uit
zending onder het algemeen programma zal plaats vinden op grond
van afwijking door eene vereeniging van de aanwijzingen der
Commissie.
De Commissie ontving sedert hare instelling 53 programma’s
voor onderzoek. In het geheel nam zij kennis van 96 teksten van
uit te zenden voordrachten e.d. In 10 gevallen kon zij zich niet
vereenigen met den inhoud van den tekst en moest zij tot afwijzing
van het betreffende programmanummer overgaan. In één geval
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had afwijzing plaats op grond van te late inzending. In 7 gevallen
werd tot afwijzing van een gedeelte van den tekst overgegaan.
Ten slotte zij hier vermeld, dat de Commissie 31 klachten en op
merkingen over het algemeen programma van particulieren ont
ving. De Commissie heeft gemeend met deze niet in correspondentie
te mogen treden over de al of niet toelaatbaarheid van bepaalde
uitzendingen onder het algemeen programma. Overigens werd
van de ingekomen klachten en opmerkingen nauwkeurig kennis
genomen.
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HOOFDSTUK III.
AARD VAN HET ALGEMEEN PROGRAMMA.
i.

Algemeerie richtlijnen.

De voornaamste taak der Commissie bestond in de bepaling van
den juisten aard van het algemeen programma en het onderzoek
van de programm’a en teksten, ten einde na te gaan, of de uit te
voeren uitzendingen aan de gestelde eischen voldeden.
Deze taak bleek al dadelijk bij het begin van de werkzaamheden der
Commissie niet eenvoudig te zijn.
In de beschikking van den Minister van io Juni 1930, nr. 1, onder
B. 4, hiervoor op blz. 70 voorkomende, is bepaald, dat het algemeen
programma mededeelingcn moet bevatten van ontspannenden,
leerzamen, aesthetischen of ethischcn aard en dat het zoodanig zal
moeten zijn, dat aan den inhoud niemand redelijkerwijs aanstoot
kan nemen.
Reeds op de eerste vergadering der Commissie heeft deze getracht
op grond van dit ministerieel voorschrift algemeene richtlijnen
voor het algemeen programma vast te stellen.
De meeningen omtrent deze algemeene richtlijnen liepen in de
Commissie sterk uiteen en wel in hoofdzaak omdat deze het niet
dadelijk eens kon worden over de vraag of de negatieve norm
„het redelijkerwijs geen aanstoot geven” de uitsluitende richtlijn
behoorde te zijn, dan wel, of daaromtrent andere positieve normen
behoorden te gelden nl., dat het algemeen programma een algemeen
karakter moest hebben, in dien zin, dat het niet bestemd is voor een
bepaalde groep van luisteraars en bovendien artistiek en cultureel
hoog moet staan. Hierbij kwam tevens ter sprake de vraag of de
vereenigingen de bevoegdheid hebben hun eigen karakter door een
bepaalden „inslag” in het algemeen programma tot uitdrukking
te laten komen.
Aan het einde van het verslagjaar was de Commissie ten aanzien
van de vaststelling der algemeene richtlijnen nog niet geheel gereed
gekomen, doch waren de besprekingen zoover gevorderd, dat deze
vaststelling in het begin van 1931 te verwachten was.
Intusschen had de Commissie in den aanvang aan de vereenigingen
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als haar voorloopige meening bij schrijven van 14 Juni het volgende
medegedeeld:
„Tot de minst gemakkelijke gedeelten van het werk der Alge
meen Programma Commissie behoort de beoordeeling van
hetgeen al of niet voor algemeene uitzending geschikt wordt
geacht. De meeningen over hetgeen hiervoor in aanmerking
komt, zullen, althans eenigermate, uiteenloopen en blijven
uiteenloopen, en vooral, wanneer het zoogenaamde grens
gevallen betreft, zal de beslissing moeilijk zijn. Echter is het
mogelijk in dezen eene gewenschte oplossing te verkrijgen,
wanneer men zich zoowel op het standpunt stelt, dat er, naar
’s Ministers besluit, een algemeen programma woet komen,
als door de overtuiging bezield is, dat er inderdaad onder
werpen zijn, die door alle omroepvereenigingen als van
algemeenen aard kunnen worden beschouwd.
Het ligt allereerst op den weg der Algemeen Programma
Commissie om te trachten dit doel te bereiken. Daartoe deelt
zij U het volgende mede.
Naar hare meening moet vooral in den beginne met voor
zichtigheid worden opgetreden en alles uit een algemeen
programma worden verwijderd gehouden, wat tot verdeeldheid
en tot nieuwe moeilijkheden op radio gebied aanleiding zou
kunnen geven.
In zulk een programma zou minder op haar plaats zijn een
soort muziek, waaromtrent het oordeel of deze in een algemeen
programma thuis behoort, verschillend kan zijn.
Wanneer men verder uit geschriften van dichters of proza
schrijvers wenscht uit te zenden moet de Commissie met den
tekst daarvan vooraf in kennis worden gesteld.
Evenzeer zal het noodig zijn den tekst van redevoeringen en
voordrachten vooraf ter kennis der Commissie te brengen.
Ten slotte wordt het voorloopig niet gewenscht geoordeeld
om onderdeden van het onderwijs onder het algemeen pro
gramma op te nemen, omdat daaraan consequenties, die tot
verschil kunnen leiden, verbonden zijn.”
Verder heeft de Commissie zich genoodzaakt gezien in af
wachting van de vaststelling der algemeene richtlijnen omtrent
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bepaalde onderdeden een uitspraak te doen, welke in het na
volgende worden behandeld.
2.

Samenwerking tusschen de omroepvereenigingen.

In de zendtijdenbeschikking van 15 Mei komt onder 3 de zinsnede
voor:
„Zoolang de betrokken vereenigingen deze programma’s niet
gezamenlijk verzorgen, worden de kosten daarvan gedragen
door de vereeniging, die het programma uitzendt.”
Uit deze zinsnede blijkt, dat het volgens den Minister de bedoeling
is mettertijd het algemeen programma gezamenlijk door de ver
eenigingen te doen uitvoeren, hetgeen ook trouwens overeenstemt
met de bedoeling van den Radio-raad.
Deze opvatting blijkt ook uit de omstandigheid, dat de Minister
in zijn hieronder onder 2 genoemd schrijven van 24 Juli nr. 7
opmerkt:
„.......dat zoodanig algemeen programma of, hetgeen practisch
op hetzelfde neerkomt, een gemeenschappelijk programma.......”
Met veel genoegen nam de Commissie dan ook kennis van het
volgende schrijven van de V.A.R.A. van 12 Juni aan de andere
algemeene omroepvereenigingen:
„Nu de Minister van Waterstaat heeft bepaald, dat gedurende
twee dagen per week een „algemeen” programma moet worden
gegeven, hetwelk afwisselend door de vier groote algemeene
Omroep-vereenigingen moet worden verzorgd, lijkt het ons
van het hoogste belang, dat hieromtrent regelmatig overleg
en, zoo mogelijk, samenwerking plaats vindt tusschen de
vier bovenbedoelde Omroeporganisaties.
Allereerst zal dit overleg er toe kunnen leiden, dat de noodige
afwisseling in dit programma wordt gebracht. Indien de vier
betrokken Omroep-vereenigingen geheel los van elkander
haar „algemeene” programma’s gaan samenstellen, is de kans
groot, dat vaak een zelfde soort programma of zelfs dezelfde
programma-nummers vlak achter elkaar zullen volgen, hetgeen
ongewenscht is.
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Daarnaast echter zal het o.i. evenzeer noodzakelijk zijn, het
„algemeene” programma nummers te doen bevatten, waarvan
het wenschelijk is, dat zij iedere mek op dezelfde uren terug
komen, of mogelijk zelfs tweemaal per week. Wij denken
hier aan bepaalde cursussen, series lezingen over een zelfde
onderwerp e.d.
Er zou voorts kunnen worden overwogen, of, hetzij direct,
hetzij over eenigen tijd, ten opzichte van het „algemeen”
programma een zoodanige samenwerking tot stand zou kunnen
worden gebracht, dat niet de vier Omroep-organisaties ieder
afzonderlijk, maar een commissie uit deze vier organisaties
de „algemeene” programma’s zou kunnen samenstellen.
Tenslotte stellen wij ons voor, dat het overleg nopens de samen
stelling van het „algemeene” programma gevolgd zou kunnen
worden ook door eenig overleg omtrent de samenstelling van
de eigen programma’s der Omroepvereenigingen, zoodat ook
hier onnoodige dupliceering van bepaalde programma nummers
kan worden voorkomen, regelend kan worden opgetreden
terzake van het geven van lessen, cursussen en dergelijke,
zendtijd kan worden uitgespaard door een oordeelkundige
indeeling van lunch- en vooral van diner-muziek over de
beide zenders en wellicht voor enkele zaken van zeer algemeenen aard samenwerking zou kunnen worden verkregen.
Met het oog op een en ander stellen wij U voor, op korten
termijn een bijeenkomst te houden van de mandatarissen der
vier algemeene Omroep-organisaties, ter bespreking van deze
aangelegenheden.
Deze bijeenkomst zou o.i. kunnen worden gepresideerd dooi
den voorzitter van den Radio-raad, den Heer Dr. J. Th. de
Visser, die daartoe desgevraagd ongetwijfeld bereid zal zijn.
Wij zullen het op hoogen prijs stellen, spoedig van U te ver
nemen, of U bereid zijt tot deelname aan zulk een conferentie,
of U accoord kunt gaan met de bespreking van de hierboven
genoemde voorstellen, of U daaraan wellicht nog punten
wenscht te zien toegevoegd en of U zich kunt vereenigen
met het doen van een verzoek aan den Heer Dr. J. Th. de
Visser tot het waarnemen van het voorzitterschap dezer
conferentie.”
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Met leedwezen nam de Commissie daarna kennis van de volgende
correspondentie, waaruit blijkt, dat de pogingen van de V.A.R.A.
waren mislukt:
Schrijven van de A.V.R.O. aan de V.A.R.A. van 9 Juli:
„In antwoord op Uw schrijven dd. 7 Juli hebben wij de eer
U mede te deelen, dat ons uit de uitlatingen in de pers en
voor de microfoon niet is gebleken, dat Uwe vereeniging,
noch de K.R.O. en de N.C.R.V. het standpunt hebben ge
wijzigd, dat door hen werd ingenomen bij de besprekingen
van de Commissie, die op 26 Maart 1928 door den toenmaligen
Minister van Waterstaat is ingesteld.
Zoolang dit niet is geschied, heeft het openen van nieuwe
besprekingen over het zg. algemeen programma of over de
eigen programma’s der omroeporganisaties, naar onze meening
dan ook geen zin.
Nog minder kan van dergelijke besprekingen nut worden
verwacht, als deze organisaties in al hare uitingen blijk geven
zoo vijandig te staan tegenover de A.V.R.O.
Mocht deze houding geheel worden gewijzigd en door ge
noemde organisaties instemming worden betuigd met het
verzoek van de A.V.R.O. om door den bouw van een zendersysteem in de gelegenheid te worden gesteld haar zendtijd
zoodanig uit te breiden, dat zij met haar programma de geheele
week in de lucht kan zijn, dan is de A.V.R.O. bereid er aan
mede te werken, dat zooveel mogelijk zendtijd kan worden
bespaard door rekening te houden met eikaars programma’s.”
Schrijven van de V.A.R.A. aan de A.V.R.O. van 26 Juli:
„Ons Hoofdbestuur bevestigt de goede ontvangst van Uw
brief dd. 9 Juli jl. Uw opmerking, dat onze Vereeniging haar
standpunt niet heeft gewijzigd, dat door haar werd ingenomen
bij de besprekingen van de door U genoemde Commissie, is
juist. Onze Vereeniging wenscht, evenals toen, te komen tot
een waarlijk algemeenen omroep in ons land, ontstaan uit
de samenwerking op voet van gelijkheid van de verschillende
omroeporganisaties, vertegenwoordigend de groote volks-
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stroomingen, onder volledige controle en medezeggenschap
van de luisteraars.
Een beletsel om tot een samenwerking voer dit doel te komen,
vormde Uw vereeniging, welke onder geen beding den zend
tijd wilde afstaan, noodig, om tot onzen eersten eisch, volledige
gelijkberechtiging van alle omroep-organisaties, te komen,
terwijl U zich het begin van het algemeen programma, hetgeen
in de practijk der jaren langzamerhand zou kunnen worden
uitgebreid, aanzienlijk grooter dacht dan de andere vereenigingen.
Nu door de Regeering Uw opvatting niet wordt gedeeld, de
gelijkberechtiging door haar is tot stand gebracht en een
bepaalde tijd voor een algemeen programma is vastgesteld,
zijn deze beide strijdpunten vervallen en zou, wanneer bij U
daartoe bereidwilligheid zou bestaan, met een samenwerking
kunnen worden begonnen. We kunnen Uw standpunt, neer
gelegd in Uw brief van 9 Juli jl., dan ook niet verklaren.
Ter voorkoming van misverstand vestigen wij er Uw aandacht
op, dat, wanneer er uitingen van vijandschap tegenover
de A.V.R.O. te constateeren zijn van de andere algemeene
omroeporganisaties, deze zijn uitgelokt door de houding en
de uitingen van vijandschap jegens hen door de woordvoerders
Uwer vereeniging.
In dien in de toekomst de mogelijkheid zou bestaan, dat in
Nederland vier zenders of zendersystemen zouden kunnen
worden opgericht en derhalve elk der vier algemeene omroep
organisaties de beschikking zou kunnen krijgen over een eigen
zendersysteem, zouden wij ons er mee kunnen vereenigen,
dat ook Uwe vereeniging, evenals de andere, zoodanig systeem
ter beschikking werd gesteld. Wij echter achten deze mogelijk
heid om redenen van techniek niet aanwezig. Zoolang het
aantal zenders beneden dit aantal blijft, is het o. i. een eisch
van billijkheid, dat de zendtijd onderling gelijkelijk wordt
verdeeld.
Overigens wijzen wij er op, dat de verdeeling van den zend
tijd naar billijkheid in de wet is vastgelegd, dat de Regeering
deze bepaling, gezien de evenredige grootte en invloed
der vier algemeene organisaties, deze wettelijke bepaling zoo-
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danig heeft geïnterpreteerd, dat de zendtijd gelijkelijk moet
worden verdeeld, en dat de Volksvertegenwoordiging zich
daarbij in overgroote meerderheid heeft aangesloten. Het ligt
buiten ons vermogen daarin verandering te brengen en wij
meenen dan ook, dat het afwijzen van overleg of samenwerking
op dezen grond blijk geeft van een onvoldoende besef van
de eischen der practijk op omroepgebied.”
Schrijven van de V.A.R.A. aan den Minister van 26 Juli:
„In aansluiting op onzen brief van 12 Juni jl., waarin wij
Uwe Excellentie mededeeling deden van een door ons aan de
drie andere algemeene omroepverenigingen in ons land gedaan
voorstel tot overleg en samenwerking, deelen wij Uwe Excel
lentie thans mede, dat de Nederlandsche Christelijke RadioVereeniging en de Katholieke Radio-Omroep tot deze samen
werking bereid zijn.
Tot ons leedwezen bestaat echter deze bereidheid niet bij de
Algemeene Vereeniging Radio-Omroep.
Wij hebben de eer, Uwe Excellentie inliggend afschrift te doen
toekomen van den brief, dien wij van de A.V.R.O. ontvingen,
alsmede van het antwoord van ons hoofdbestuur daarop.
Ons Hoofdbestuur meent, dat het beslist noodzakelijk is, dat
in zake het algemeen programma samenwerking, althans overleg,
tusschen de vier algemeene omroeporganisaties wordt ver
kregen. Het acht het ontoelaatbaar, dat een dezer organisaties
dit overleg onmogelijk maakt. Immers heeft overleg pas dan
zin, wanneer alle voor het algemeen programma bestemde
dagen daarin worden betrokken.
Ons hoofdbestuur verzoekt Uwe Excellentie daarom, hare
beschikking nopens het algemeen programma zoodanig aan
te vullen, dat de verzorging van het algemeen programma
slechts wordt toegewezen aan die algemeene omroeporganisaties,
die tot overleg en samenwerking met elkaar bereid zijn.”
De Minister zond laatstgenoemd schrijven bij brief van 6 Augustus,
nr. 10, met bijlagen aan den Radio-raad om advies. De Radio-raad
stelde de stukken in handen der Commissie.
De Commissie besprak deze aangelegenheid met de omroep-
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vereenigingen, doch mocht er niet in slagen, de gewenschte samen
werking tot stand te brengen.
De Commissie zond daarop aan den Minister het volgende schrijven
van 28 Augustus:
„Naar aanleiding van Uwer Excellenties schrijven van 6
Augustus jl. nr. 10 heeft de Algemeen Programma Commissie,
aan wie genoemd schrijven door den Radio-raad is door
gezonden, de eer mede te deelen, dat zij geen heil verwacht
van een met dwang opgelegde samenwerking tusschen de
vereenigingen.
In de zendtijdbeschikking wordt ook van een verplichting tot
samenwerking niet gesproken.
De Commissie acht het zeker niet in het belang voor een
gunstige ontwikkeling van het algemeen programma, indien
een vereeniging, die niet bereid is tot samenwerking, van
verdere verzorging van het algemeen programma zou worden
uitgesloten.”
Van den Minister ontving de Commissie daarop een afschrift van
diens schrijven aan de V.A.R.A. van 11 September nr. 6:
„1. Met belangstelling nam ik kennis van Uwe pogingen
om met betrekking tot de verzorging van het algemeen
programma en de samenstelling der eigen programma’s te
komen tot overleg en samenwerking met de andere omroepvereenigingen.
2. Ook naar mijne meening kan onderlinge samenwerking
een gunstige ontwikkeling van den Nederlandschen omroep
in het algemeen en van het algemeen programma in het bijzonder
slechts bevorderen.
3. Ik verwacht evenwel geen heil van een met dwang opgelegde
samenwerking; vandaar dan ook, dat in mijn beschikking van
15 Mei 1930, nr. 2, Hbs. P. T. T., met betrekking tot de
verzorging van het algemeen programma zulk eene verplichting
niet is opgenomen.
4. Uit het voorafgaande volgt tevens, dat eene aanvulling
van evengenoemde beschikking in den door U aangegeven
zin vooralsnog niet in overweging genomen kan worden.”
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Godsdienstige uitzendingen.

Zooals hiervoor reeds is opgemerkt, moeten de uitzendingen van
het algemeen programma bevatten mededeelingen van ontspannenden, leerzamen, aesthetischen of ethischen aard, terwijl in artikel 2
van het Radio-reglement wordt gesproken van mededeelingen van
ontspannend en, leerzamen, politieken, aesthetischen, ethischen of
religieuzen aard.
Uit het verschil tusschen beide omschrijvingen zou kunnen volgen,
dat in het algemeen programma geen godsdienstige en politieke
uitzendingen mogen voorkomen.
Omtrent het verbod van de laatstgenoemde bestond bij de Com
missie geen twijfel in verband met het voorschrift, dat de uit
zendingen niemand redelijkerwijs aanstoot mogen geven.
Wat de godsdienstige uitzendingen betrof, bestond er echter on
zekerheid. Aanvankelijk was de Commissie van meening, dat het
voorschrift ten aanzien van de godsdienstige uitzendingen even
streng moest worden opgevolgd als ten aanzien van de politieke
uitzendingen, zoodat zij in een aanschrijving aan de vereenigingen
van 27 Juni het volgende mededeelde:
„De Algemeen Programma Commissie heeft thans vastgesteld,
dat onder het algemeen programma niet behooren te worden
opgenomen uitzendingen van godsdienstigen aard, zooals
godsdienstoefeningen, morgenwijdingen, godsdienstige zieken
uurtjes e.d., op grond van de verschillende opvattingen, die
op godsdienstig gebied bestaan, zoodat dergelijke uitzendingen
niet als van algemeenen aard kunnen worden beschouwd, terwijl
bovendien in de ministerieele beschikking voor het algemeen
programma sub 4 de uitzendingen van godsdienstigen aard
niet zijn genoemd.”
In verband met ontvangen bezwaren tegen het standpunt van de
Commissie deelde zij in haar schrijven van 5 Juli aan de ver
eenigingen het volgende mede:
„De vraag of in de uitzendingen ook die van godsdienstigen
aard zullen mogen voorkomen, zal de Commissie nader over
wegen in verband met de beswaren door de K.R.O. en N.C.R. V.
tegen het desbetreffende besluit van de Commissie te berde
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gebracht. Zoolang in dat besluit echter geen wijziging is ge
komen, verzoekt de Commissie U daarmede rekening te
houden.”
De Commissie wendde zich verder op verzoek van eenige vereenigingen tot den Minister om diens beslissing over dit vraagpunt
te vernemen, bij schrijven van 17 Juli, luidende:
„Naar aanleiding van Uwer Excellenties beschikking van
10 Juni 1930 nr. 1 heeft de Commissie de eer U medetedeelen,
dat onder B 4 is bepaald, dat het algemeen programma mede
deel ingen moet bevatten van ontspannenden, leerzamen,
aesthetischen of ethischen aard.
In artikel 2 van het Radio-reglement wordt gesproken van
„mededeelingen van ontspannenden, leerzamen, politieken,
aesthetischen, ethischen of religieuzen aard”.
De Commissie is aanvankelijk van oordeel, dat het wegvallen
in de beschikking van de woorden „politieken” en „religieuzen”
met opzet is geschied en verzoekt Uwe Excellentie haar te
willen medcdeelen of dit juist is en hieruit de gevolgtrekking
moet worden gemaakt, dat in het algemeen programma geen
uitzendingen van politieken en religieuzen aard mogen zijn
begrepen.”
De Minister beantwoordde dit schrijven met zijn brief van 24

Juli, nr. 7:
„1. In antwoord op bovenvermeld schrijven heb ik de eer
U te berichten, dat als maatstaf bij de beoordeeling van bet
algemeen programma zal moeten gelden, dat zoodanig alge
meen programma of, hetgeen practisch op hetzelfde neerkomt,
een gemeenschappelijk programma, slechts onderwerpen mag
bevatten, waaraan niemand redelijkerwijs aanstoot kan nemen.
Dit is het uitgangspunt geweest bij het nemen mijner be
slissing.
2.........................

3. Wat betreft de uitzending van mededeelingen van reli
gieuzen aard ben ik van oordeel, dat in het algemeen programma
niet thuis behooren officieele kerkelijke diensten of bepaalde
kerkelijke belijdenissen, welke in den bijzonderen omroep
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geheel tot hun recht kunnen komen. Tegen religieuze toe
spraken echter, mits die toespraken geen polemiek bevatten,
behoeft in het algemeen geen bezwaar te bestaan. Ik heb
hierbij bijzonder op het oog morgenwijdingen, bijbellezingen
en het verzorgen van ziekenuurtjes.
4. Overigens meen ik, dat het vraagstuk van de samenstelling
der algemeene programma’s gaandeweg in de practijk mede
in overleg met de omroepvereenigingen zal moeten worden
opgelost. De aanwijzingen Uwer Commissie zullen daarbij een
richtsnoer voor de omroeporganisaties moeten zijn en naar
ik vertrouw een samenwerking tusschen hen kunnen be
vorderen.”
Ten slotte bestond bij de Commissie nog onzekerheid of de
Apostolische geloofsbelijdenis, welke door één der vereenigingen
onder het Algemeen Programma was opgenomen, daaronder wel
zou mogen vallen, weshalve de Commissie het volgende schrijven
van 28 Augustus tot den Minister richtte:
„Naar aanleiding van Uwer Excellenties schrijven van 24 Juli
jl. nr. 7 heeft de Algemeen Programma Commissie gemeend
bij enkele uitzondering de Apostolische geloofsbelijdenis wel
in het algemeen programma te moeten toelaten, omdat deze
minder als een bepaald kerkelijke belijdenis dan wel als een
algemeen Christelijke geloofsbelijdenis kan worden be
schouwd.”
De Minister berichtte bij zijn schrijven van 12 September nr. 6
het volgende:
„Met Uwe opvatting ten aanzien van het bij enkele uitzondering
toelaten van de Apostolische geloofsbelijdenis in het algemeen
programma vereenig ik mij.”
4.

Lesgeving. Cursussen.

Een tweede belangrijk onderwerp, hetwelk tot menige gedachten
wisseling in den boezem der Commissie en van deze met de omroep
vereenigingen leidde, was de lesgeving in den vorm van cursussen.
Reeds in haar aanschrijving van 14 Juni deelde de Commissie aan
de omroepvereenigingen mede: „het niet gewenscht te oordeelen
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om onderdeden van het onderwijs onder het algemeen programma
op te nemen, omdat daaraan consequenties, die tot verschil kunnen
leiden, verbonden zijn”.
Door één der vereenigingen was ondanks deze aanschrijving een
cursus onder het Algemeen Programma opgenomen.
In haar vergadering van 20 Juni deelde de Commissie derhalve
nog eens aan de vertegenwoordigers van de omroepvereenigingen
mede, dat tegen een „praatje over kookkunst” geen bezwaar be
stond, omdat dit een algemeene strekking heeft, doch cursussen
niet konden worden toegelaten.
Ten overvloede werd dit standpunt aan de betrokken vereeniging
nog eens uiteengezet door de Commissie in haar schrijven van
20 Juni, luidende:
„Cursussen, welke uiteraard slechts voor een beperkten kring
onder de luisteraars bestemd zijn en derhalve geen algemeen
karakter dragen, kunnen niet als onderdeel van een algemeen
programma worden toegelaten.”
Tegen deze beslissing maakte deze vereeniging bezwaar bij schrijven
van 24 Juni, waarin met betrekking tot dit onderwerp voorkwam:
„Zoolang onze cursussen voldoen aan artikel 4 der ministerieele
beslissing, zijn wij van oordeel dat Uwe Commissie niet gerech
tigd is, de uitzending daarvan te verbieden.”
In haar vergaderingen van 21 Augustus en van 1 October kwamen
de cursussen wederom ter sprake, waarbij de mogelijkheid onder
de oogen werd gezien een cursus, die niet ook gedeeltelijk onder
het bijzonder programma valt en waarvoor door de leerlingen
geen bijdragen betaald moeten worden of leermiddelen moeten
worden aangeschaft, tot het Algemeen Programma toe te laten.
De bedoelde cursus bleef echter op het programma der vereenigingen
staan, waarop de Commissie bij telegram van 13 November en
schrijven van 14 November andermaal mededeelde daartegen
bezwaar te hebben.
Het besprokene in de genoemde vergaderingen had echter blijkbaar
de vereenigingen in het onzekere gebracht, althans deze meenden
niet geheel ten onrechte op grond van het toen behandelde den
bedoelden cursus te mogen handhaven.
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De verdere behandeling dezer aangelegenheid valt in het volgende
verslagjaar.
5-

Koersen.

Een derde soort van uitzendingen, die de Commissie niet onder
het Algemeen Programma kon toelaten, waren de koersen, zooals
deze door het persbureau M. S. Vaz Dias te Amsterdam aan het
einde van de nieuwsberichten dagelijks in het programma der
A.V.R.O. en V.A.R.A. worden gegeven.
In haar vergadering van 20 Juni deelde dc Commissie haar standpunt
aan de omroepvereenigingen mede.
In haar schrijven van 5 Juli bevestigde de Commissie dit besluit
met de volgende mededeeling:
„Tevens deelt de Commissie U mede, dat zij haar besluit om
geen beurskoersen tot het algemeen programma toe te laten,
heeft gehandhaafd.”
Het persbureau bracht zijn bezwaren tegen deze beslissing mondeling
uit tegenover den secretaris der Commissie, waarbij betoogd werd,
dat de koersen zich in een grooten kring van luisteraars mochten
verheugen en o.m. ook door vele landbouwers worden gevolgd,
terwijl de meeste luisteraars uitsluitend luisteren naar de uitzendingen
van de A.V.R.O.
De Commissie richtte daarop tot genoemd persbureau op 5 Juli
het volgende schrijven:
„De Commissie heeft kennis genomen van Uw mededeelingen
aan den secretaris der Commissie aangaande de uitzending
van de beurskoersen als onderdeel van het Algemeen Pro
gramma.
De Commissie is overtuigd, dat het aantal luisteraars naar
deze koersen niet gering is.
Tegenover dezen kring van luisteraars staat echter een veel
grootere groep, die in de beurskoersen niet alleen geen belang
stelt, maar voor wie de beurskoersen zelfs een ongewenschte
onderbreking vormen van het Radio-programma.
Ten slotte meent de Commissie, dat het voldoende is, indien
de beurskoersen op één zendstation worden uitgezonden,
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waarvoor de mogelijkheid blijft bestaan, omdat het algemeen
programma telkens slechts op één station wordt uitgezonden.
Op grond van deze overwegingen heeft de Commissie geen
aanleiding gevonden op haar besluit tot afwijzing van de beurs 
koersen als onderdeel van het Algemeen Programma terug
te komen.”
Bij schrijven van 18 September nr. 9 zond de Minister aan de
Commissie om advies het verzoek van een fabrikant om de koersen
weder in het Algemeen Programma op te nemen.
De Commissie gaf daarop bij schrijven van 14 November haar
advies, luidende:
„Naar aanleiding van Uwer Excellenties schrijven van 18
September jl., nr. 9, heeft de Commissie de eer U mede te deelen,
dat zij de koersen niet geschikt acht voor het algemeen pro
gramma, omdat deze door de beperkte belangstelling, die
daarvoor geacht moet worden te bestaan, niet voldoen aan den
eisch der algemeenheid.
De Commissie kan hieraan nog toevoegen, dat indien de
omroepvereenigingen de uitzendingen voor de luisteraars van
voldoende belang achten, zij op de bijzondere dagen de koersen
kunnen uitzenden, zoodat het luisterend publiek deze des
Maandags bij de N.C.R.V. en des Vrijdags bij de V.A.R.A.
of V.P.R.O. kan beluisteren.”
De Minister deed aan de Commissie een afschrift toekomen van zijn
schrijven van 27 November, nr. 10, aan den bedoelden fabrikant,
waaruit bleek, dat de Minister geheel het standpunt der Commissie
deelde.
De Commissie ontving daarna nog het volgende schrijven van
10 December, nr. 14, van den Minister:
„1. Uwe Commissie acht opneming van koersen in het alge
meen programma niet geschikt, omdat deze door de beperkte
belangstelling, die daarvoor geacht moet worden te bestaan,
niét voldoen aan den eisch der algemeenheid.
2. Het is mij echter gebleken, dat voor het onderwerp, dat
Uwe Commissie meent van uitzending op den algemeenen
programmadag te moeten uitsluiten, in verschillende kringen
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zoodanige belangstelling bestaat, dat zonder aan het karakter
van het algemeen programma afbreuk te doen, aangenomen
zou kunnen worden, dat hier sprake is van een onderwerp,
waarvan verzorging op dat programma in een in ruimen kring
gevoelde behoefte zou voorzien.
3. De omstandigheid voorts, dat in het algemeen programma
nummers voorkomen, waarvan op even goede gronden zou
kunnen worden aangenomen, dat zij slechts beperkte belang
stelling zullen trekken — ik denk hierbij b.v. aan de lezing
van den Heer R. Douma over „de Barneveldsche kip” op
Maandag 1 December jl. — doet de vraag rijzen of de door
Uwe Commissie ten aanzien vandeonderwerpelijke aangelegen
heid gegeven interpretatie wel geheel in overeenstemming
is met hetgeen ik heb gemeend, dat als maatstaf bij de beoordeeling van het algemeen programma zal moeten gelden, nl.
dat het slechts onderwerpen mag bevatten, waaraan niemand
redelijkerwijs aanstoot kan nemen.
4- Ik zou het zeer op prijs stellen, indien U deze aangelegen
heid in het licht van het voorafgaande nog eens in beschouwing
zou willen nemen en indien U mocht meenen, Uw standpunt
in deze te moeten blijven handhaven, mij meer uitvoerig in
te lichten omtrent de redenen, die tot het innemen daarvan
hebben geleid.”
De afdoening van dit schrijven valt in het volgende verslagjaar.
6.

Causerie Persdienst P. T. T.

Van den Directeur-Generaal P.T.T. ontving de Commissie het
volgende schrijven van 5 Augustus, nr. 18845, afd. Pers.
„1. Zooals Uwe Commissie waarschijnlijk bekend zal zijn
werden door den persdienst van het bedrijf nu en dan aan
gelegenheden, den P. T. en T.dienst betreffende, voor de
microfoon behandeld.
2. De duur van deze uitzendingen wisselde af van i 5 tot
ongeveer 15 minuten; zij beoogden te zijn een voorlichting
van het publiek omtrent voor hen van belang zijnde P.T.T.zaken. Copy van een tweetal gehouden voordrachten (een
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5 min. en een 15 min. praatje) is bijgevoegd, teneinde Uwe
Commissie een indruk te geven van den aard daarvan.
3. Deze causeriën zijn destijds meerendeels, met medewerking
van de A.V.R.O., over den zender te Hilversum gehouden
en voor zoover zulks, in verband met het gebruik daarvan
door de betrokken omroepvereenigingen, mogelijk was, ook
eenige malen over den Huizerzender.
4. Nu inmiddels de zendtijdverdeeling is tot stand gekomen,
komt het mij gewenscht voor ten opzichte van eventueel
volgende P.T.T.causerieën een vaste gedragslijn te volgen.
5. Opneming van deze uitzendingen in het algemeen pro
gramma lijkt mij overweging te verdienen.
6. Alvorens mij hierover nader met de Omroeporganisaties
te verstaan zal ik het op prijs stellen in deze aangelegenheid
de meening van Uwe Commissie te leeren kennen.”
Bij schrijven van 23 Augustus berichtte de Commissie voorshands
geen bezwaar te hebben tegen de bedoelde uitzendingen.
7.

Aankondiging.

Ingevolge de Zendtijdenbeschikking van 15 Mei,onder 3,al. 3, moet
de aankondiging geschieden met: „Nederlandsche omroep. Alge
meen Programma”.
De vereenigingen konden zich blijkbaar niet gemakkelijk aanpassen aan deze afwijkende aankondiging, weshalve de Commissie
zich genoodzaakt zag op 5 Juli het volgend schrijven tot hen te
richten:
„De Commissie vestigt de aandacht op het voorschrift, dat
de aankondiging van het algemeen programma uitsluitend
plaats vinde met „Nederlandsche Omroep. Algemeen Pro
gramma”. Hieruit volgt, dat elke aanduiding van de genoemde
vereeniging achterwege dient te blijven.
Tenslotte bevestigt de Commissie schriftelijk haar verzoek,
dat de aankondiging, ook in de organen plaats vinde zonder
meer met: „Nederlandsche Omroep Algemeen Programma”.”
Deze aanschrijving had niet het gewenschte gevolg, zoodat de
Commissie in haar vergadering van 21 Augustus deze aangelegenheid

r

ALGEMEEN PROGRAMMA COMMISSIE RADIO-OMROEP

95

met de omroepvereenigingen behandelde en het volgende schrijven
van 27 Augustus aan hen verzond:
„Ter bevestiging van het onderhoud in de vergadering der Com
missie van 21 dezer, verzoekt de Commissie Uw vereeniging bij
elke aankondiging van een programmanummer uitsluitend te
herhalen „Nederlandsche Omroep. Algemeen Programma”.
De Commissie heeft er geen bezwaar tegen, dat bij het begin
en het einde van een algemeen programmadag de naam van
de vereeniging wordt genoemd, die het programma verzorgt.
Overigens behoort deze naam zoo weinig mogelijk op den
voorgrond te worden geplaatst.”
Nadien kwam er eenige verbetering in de aankondiging. Niettemin
zag de Commissie zich genoodzaakt, nadat zij intusschen aan één
vereeniging nog een opmerking had doen toekomen, bij schrijven
van 23 September het volgende aan de vereenigingen mede te deelen:
„Ten einde een blijkbaar bestaand misverstand ten aanzien van
de aankondiging van het algemeen programma weg te nemen,
deelt de Commissie U mede, dat in de gevallen, waar in het
andere programma de naam der vereenigingen in de aan
kondiging werd genoemd, thans de aankondiging luidt:
„Nederlandsche Omroep Algemeen Programma”.
Als regel was het de gewoonte der vereeniging om bij elk
onderdeel van het programma haar naam te noemen. In verband
hiermede bepaalt de Commissie, ten behoeve der eenheid, dat
bij elk onderdeel van het programma, bijv. bij het begin van
een concert of voordracht, dit wordt aangekondigd met:
„Nederlandsche Omroep. Algemeen Programma”.
De onderdeden van een concert e. d. mogen dan verder slechts
worden aangekondigd met den naam van dit onderdeel.”
Ook daarna was de aankondiging bij een tweetal vereenigingen
niet zooals deze behoort en moest zij tot het einde van het verslag
jaar daarop aanmerking blijven maken.
8. J3esluit van de uitzending met het Wilhelmus van Nassoinve.
Het kwam der Commissie gewenscht voor, dat het gebruik, zooals
dat bij eenige vereenigingen bestond, om het dagprogramma te
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besluiten met het nationale volkslied, wat het Algemeen Programma
betreft, algemeen werd gevolgd.
De Commissie kan hier nog aan toevoegen, dat de Minister in
zijn schrijven van 24 Juli, nr. 7, het volgende had medegedeeld:
„.......het uitzenden van mededeelingen van politieleen aard
niet kan worden toegelaten.
Het zal overbodig zijn op te merken, dat hieronder zeker
niet is te verstaan het ten gehoore brengen onzer nationale
volksliederen.”
De Commissie besprak deze aangelegenheid met de omroep
verenigingen in een harer vergaderingen, waarbij een der vereni
gingen mededeelde, dat zij zich aan een eventueel gebod zou onder
werpen, doch er prijs op stelde, dat dit niet zou worden uitge
vaardigd.
Naar aanleiding van een vraag, van één der omroepverenigingen
ontvangen, deelde de Commissie bij haar schrijven van 27 Augustus
het volgende aan de omroepverenigingen mede:
„Tegen het sluiten van het algemeen programma met het
Nederlandsche volkslied „Het Wilhelmus van Nassouwe” heeft
de Commissie geen bezwaar en meent dit zelfs te mogen aan
bevelen.
Een bepaald voorschrift meent de Commissie ter zake niet
te moeten geven.”
9.

Uitzendingen

juet

een bepaalde kleur.

Doordien er algemeene omroepverenigingen zijn met een bepaald
politiek of met een bepaald godsdienstig beginsel, was het niet te
verwonderen, dat deze verenigingen in haar uitzendingen onder
het algemeen programma van dit beginsel — zij het onbewust
en ongewild — deden blijken. De Commissie achtte dit evenwel
niet in overeenstemming met het algemeen karakter, dat dit pro
gramma behoorde te dragen.
De algemeene strekking van deze aangelegenheid vond behandeling
bij de bespreking van de hiervoren genoemde algemeene richtlijnen.
Afgescheiden hiervan meende de Commissie evenwel, in verband
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met een ontvangen klacht, het nuttig het volgend schrijven tot
de vereenigingen te richten:
„Het door de N.C.R.V. ingezonden algemeen programma
voor 31 October jl. droeg tot op zekere hoogte het stempel
van den Hervormingsdag.
De Commissie heeft gemeend tegen deze uitzending geen
bezwaar te moeten maken, omdat het hier een gedenkdag
betrof en de bescheiden wijze, waarop deze herdenking ge
schiedde, zoodat vermeden werd, dat anderen aan de uitzending
aanstoot konden nemen, mede aanleiding waren in dit bijzondere
geval van den regel af te wijken.
Echter acht de Commissie het nuttig er Uwe aandacht op te
vestigen, dat dergelijke bijzondere uitzendingen niet strooken
met het algemeen karakter, dat het algemeen programma moet
dragen.
Ten einde voor het vervolg moeilijkheden te voorkomen,
vestigt de Commissie derhalve Uwe aandacht op het 4de lid
van punt 3 der zendtijdenbeschikking van 15 Mei jl., luidende:
„Indien de Minister of de betrokken omroeporganisatie het
in bijzondere gevallen noodzakelijk acht, kan in een bepaalde
week een andere dan de toegewezen dag voor het algemeen
programma worden bestemd; de omroeporganisatie behoeft
hiervoor de goedkeuring van den Minister, aan wien zij ten
minste zeven dagen te voren haar verzoek doet toekomen.
Indien de Minister een wijziging noodig acht, pleegt hij met
de betrokken omroeporganisatie overleg. Gelijktijdige uit
zending van het algemeen programma op de beide stations
is evenwel niet toegelaten.”
Ten einde aan de behoefte der luisteraars om op bijzondere
dagen een uitzending te verkrijgen in overeenstemming met
het bijzondere karakter van dien dag, worden de vereenigingen
derhalve uitgenoodigd tijdig voorstellen te doen, zoodat uit
zendingen als op 31 October jl. niet meer aan de goedkeuring
der Commissie behoeven te worden onderworpen.”
Mededeelingen voor de leden eener vereeniging bestemd.
De Commissie heeft er uiteraard bezwaar tegen, dat onder het
algemeen programma uitzendingen plaats vinden, die uitsluitend
10.

7

98

ALGEMEEN PROGRAMMA COMMISSIE RADIO-OMROEP

bestemd zijn voor een bepaalde groep van luisteraars, waaronder
zeer zeker vallen mededeelingen, uitsluitend voor de leden eener
omroepvereeniging bestemd. In verband hiermede zond de Com
missie op 23 Augustus het volgende schrijven aan de vereenigingen:
„Het is der Commissie gebleken, dat cenige vereenigingen
tijdens het algemeen programma mededeelingen doen, welke
uitsluitend bestemd zijn voor de leden der vereeniging, die
dit programma verzorgt.
De Commissie meent, dat zulke uitzendingen niet mogen
behooren tot het algemeen programma, en noodigt U derhalve
uit in den vervolge daarmede rekening te houden.”
Een enkele maal weken de vereenigingen van dit voorschrift af,
zooals o. m. bleek uit een van den Minister ontvangen schrijven
van 13 October, nr. 14.
11.

Volkenbonduitzendingen.

Bij schrijven van 16 Augustus, nr. 9658 S, Afd. 3^, zond de DirecteurGeneraal P. T. T. aan de Commissie een regeling, getroffen dooi
de Zwitsersche Administratie betreffende de voorbereiding van
radio-uitzendingen der redevoeringen, welke tijdens de zitting van
den Volkenbond te Genève worden gehouden en 10 September
zouden aanvangen.
In antwoord op dit schrijven deelde de Commissie aan den DirecteurGeneraal bij schrijven van 23 Augustus het volgende mede:
„Naar aanleiding van Uw schrijven van 16 dezer nr. 9638 S.
Afd. y betreffende: radio-uitzending Volkenbond, heeft de
Algemeen Programma Commissie de eer U mede te deelen,
dat zij de uitzendingen van de Volkenbond vergadering niet
geschikt acht voor het algemeen programma.
De Commissie meent, dat deze uitzendingen wellicht door
middel van den zakelijken omroep kunnen plaats vinden.”
De Directeur-Generaal bracht dit schrijven ter kennis van de
omroepvereenigingen.
De Vereeniging voor Volkenbond en Vrede berichtte in haar
schrijven van 12 September aan de Commissie:
„Het Hoofdbestuur onzer Vereeniging nam kennis van de
mededeeling, die door bemiddeling van den Directeur-Generaal
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van de Posterijen, Telegrafie en Telefonie, aan de omroep
verenigingen is gedaan, en waaruit blijkt, dat, naar het oordeel
van de door U voorgezeten Commissie, uitzendingen van
redevoeringen, die gehouden worden tijdens de Assemblée
van den Volkenbond, niet voor opneming in het zgn. algemeene
programma in aanmerking komen.
Het Hoofdbestuur zou het op hoogen prijs stellen, indien het
zou mogen vernemen welke redenen Uwe Commissie er toe
hebben geleid om deze beslissing aan den Directeur-Generaal
P. T. T. kenbaar te maken. Waar aan onze Vereniging de
taak ten deel valt om in het algemeen in ons land de bekend
heid met het doel, de beteekenis en den arbeid van den Volken
bond te vergrooten en te intensiveercn, mag, naar ons Hoofd
bestuur vertrouwt, deze vraag niet onbescheiden worden ge
rekend, en twijfelt het niet of U HEGestr. zal de beantwoording
daarvan willen bevorderen.”
De Commissie verstrekte in haar schrijven van 23 September de
navolgende inlichtingen:
„In antwoord op het schrijven van 12 dezer kan ik U mededeelen, dat de reden, waarom de Commissie de uitzendingen
van den Volkenbond niet geschikt achtte voor het algemeen
programma, is gelegen in de omstandigheid, dat deze uit
zendingen in een vreemde taal zouden plaats vinden en derhalve
slechts voor een zeer klein gedeelte der luisteraars van waarde
zouden zijn.
Bovendien zouden de uitzendingen op Maandag en Vrijdag,
de dagen, dat één der beide zenders voor het algemeen pro
gramma is aangewezen, op den anderen zender kunnen worden
uitgezonden.
Waar het niet in de bedoeling zal hebben gelegen de eventueele
uitzendingen van den Volkenbond op beide zenders uit te
voeren, werd door de beslissing der Commissie de gelegenheid
tot uitzending niet verminderd.
Ik vertrouw hiermede aan Uw verzoek te hebben voldaan
en U de verzekering te hebben geschonken, dat de Commissie
aan het zoo loffelijk streven van Uw vereeniging niets in den
weg heeft gelegd.”
3

IOO

ALGEMEEN PROGRAMMA COMMISSIE RADIO-OMROEP

De vereeniging verklaarde in haar schrijven van 26 September
dankbaar te zijn voor de verstrekte inlichtingen en deze door middel
van de pers bekend te zullen maken.
12.

Uitzending Algemeen Programma op een anderen dag.

Van de N.C.R.V. ontving de Radio-raad bij schrijven van 31 October het verzoek om het algemeen programma, uit te zenden op
Vrijdag 26. December 1930 — 2den Kerstdag — te mogen uitzenden
op Woensdag 24 December en bij schrijven van 19 November het
verzoek om in plaats van op Vrijdag 25 December 1931 — isten
Kerstdag — op Woensdag 23 December 1931 te mogen uitzenden.
De Radio-raad adviseerde den Minister deze verzoeken in te willigen,
waarmede de Minister zich vereenigde.
De Commissie ontving een afschrift van het schrijven van den
Minister van 20 December, bevattende een regeling voor de uit
zendingen op nationale feestdagen, zoomede op hoogtijdagen der
V.A.RA., o. m. voor het geval deze zouden vallen op een AlgemeenProgramma-dag.
13.

Interpellatie-A Ibarda.

Ten slotte deelt de Commissie mede, dat zij bij schrijven van den
Minister van 23 December, nr. 1, een verzoek om advies ontving
betreffende verschillende opmerkingen op 23 en 30 October in
de Tweede Kamer gemaakt bij de behandeling van de interpellatieAlbarda.
De beantwoording volgde in het volgende verslagjaar.
14.

Duur van het algemeen 'programma.

Op grond van de bepalingen van het zendtijdenbesluit, zoomede
omdat de aard van het Algemeen Programma medebrengt, dat een
luisteraar gedurende den geheelen „radio-dag” steeds in de gelegen
heid moet zijn iets te beluisteren, stelde de Commissie zich op het
standpunt, dat het Algemeen Programma zooveel mogelijk onaf
gebroken van 8—24 uur wordt uitgezonden, tenzij uit technische
overweging onderbreking is gewenscht.
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Behoudens een enkele opmerking, die de Commissie te dezer zake
had te maken, voegden de vereenigingen zich geheel naar dit
standpunt van de Commissie.
15.

Uitzendingen Bond van Nederlandscbe Volksuniversiteiten.

Bij schrijven van 3 Juli, nr. 6, ontving de Commissie van den Minister
een verzoek om advies of de uitzendingen van den Bond van Nederlandsche Volksuniversiteiten geschikt geoordeeld werden voor het
algemeen programma.
In verband met de omstandigheid, dat de Commissie aan het einde
van het verslagjaar nog niet gereed was met dc bepaling in alle
onderdeden van haar standpunt ten aanzien van den aard van het
algemeen programma, valt de behandeling van deze aangelegenheid
in het volgende verslagjaar.
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BESLUIT.
Uit het vorenstaande overzicht van hare werkzaamheden moge
blijken, dat de uitvoering van het Algemeen Programma niet van
meet af aan zonder moeilijkheden is geweest.
Niet alleen was het voor de Commissie noodzakelijk op enkele
onderdeden nader te worden ingelicht omtrent de bedoeling en
opvatting van het algemeen programma, maar vooral achtte de
Commissie het als haar voornaamste taak, dat de uitzendingen
onder het Algemeen Programma door de omroepvereenigingen
geheel in overeenstemming zullen zijn met de bedoeling, welke
bij de instelling van het algemeen programma heeft voorgezeten.
Deze bedoeling toch was geen andere dan dat althans in een deel
der uitzendingen het feit tot uitdrukking te brengen, dat er ook
bij den radio-omroep een terrein is, waar het geheele Nederlandsche
volk zich kan vinden.
Dit doel heeft de Commissie zich dan ook steeds voor oogen ge
houden. Zij meent hierbij niet onvermeld te mogen laten, dat zij
daarbij van den Minister de grootst mogelijke medewerking onder
vond.
Ofschoon bij het einde van het verslagjaar deze medewerking ook
van de zijde der omroepvereenigingen vrij algemeen kan worden
genoemd, was dit in den beginne niet zoo.
Allereerst speelde hierbij een rol de omstandigheid, dat sedert de
radio-omroep in ons land zijn intrede deed, de uitvoerende organen
zoo goed als nimmer eenig toezicht op de uitzendingen van over
heidswege hadden ondervonden. Het zich aanpassen daaraan onder
vindt steeds eenige moeilijkheid en soms zelfs wrijving.
Een tweede factor voor de aanwezigheid van de genoemde moeilijk
heden was gelegen in de omstandigheid, dat twee vereenigingen
vóór de instelling van het Algemeen Programma zich principieel
daartegen hadden verklaard, en zich — men mag wel zeggen —
ten slotte schoorvoetend bij deze instelling hebben neergelegd.
Een in alle opzichten con amore medewerking was dus van deze
vereenigingen kwalijk te verwachten.
Toen het deze vereenigingen echter bleek, dat de Commissie niet
afweek van de gestelde bepalingen en met vaste hand er naar streefde
het Algemeen Programma in de richting te brengen, die de Commissie
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de juiste achtte, verminderden allengs de moeilijkheden en kon
de Commissie aan het einde van het verslagjaar constateeren, dat
alle vereenigingen zonder uitzondering zich neergelegd hebben bij
de richtlijnen, die de Commissie volgt.
Hiermede is echter niet gezegd, dat het einde der moeilijkheden
reeds is bereikt. Geleidelijk slechts wenscht de Commissie naar de
oplossing daarvan te streven.
Eerst dan zal de Commissie kunnen zeggen — met de medewerking
van den Minister — er in te zijn geslaagd een allenvege als zoodanig
erkend en gewaardeerd algemeen programma in het leven te hebben
geroepen en te houden.
Een blijvende vrede in den Nederlandschen aether zal echter eerst
tot stand kunnen komen door een compromis tusschen de ver
schillende vereenigingen, waartoe de Commissie het hare hoopt te
blijven bijdragen.
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Radio-Omroep
contröle-commissie.
Nr. 923.
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’s-Gravenhage, 28 April 1931.
Aan Hare Majesteit de Koningin.

Naar aanleiding van artikel 4 van het Radio-contröle-reglement
heeft de Radio-Omroep contröle-commissie de eer Uwer Majesteit
hierbij het verslag aan te bieden van hare werkzaamheden over 1930.
De Voorzitter,
J. Th. de Visser.
De Secretaris,
E. P. Weber.
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HOOFDSTUK I.
INSTELLING. SAMENSTELLING. INSTRUCTIE.
De Radio-Omroep contróle-commissie dankt in eersten aanleg haar
ontstaan aan de wet van 12 Mei 1928 tot aanvulling van de Tele
graaf- en Telefoonwet 1904, waarbij o.m. werd bepaald, dat bij
algemeenen maatregel van bestuur bepalingen zouden kunnen worden
gesteld ten aanzien van de controle op de radio-omroep uit
zendingen ter voorkoming van gevaar voor de veiligheid van den
Staat, de openbare orde of de goede zeden (Bijlage I.).
Deze algemeene maatregel werd vastgesteld bij Koninklijk besluit
van 9 Mei 1930 (Radio-reglement), waarbij o.m. de omroepvereenigingen werden verplicht zich te onderwerpen aan de controle
op de uitzendingen (Bijlage II).
De controle werd verder geregeld bij het Radio-omroep contrólereglement, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 3 Juli 1930
(Bijlage III).
Ingevolge artikel 1 van het Radio-contröle-reglement 1930 werden
bij Koninklijk besluit van 3 Juli 1930 benoemd tot leden van de
Radio-Omroep contróle-commissie:
Dr. J. Th. de Visser, oud-Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, Voorzitter van den Radio-raad te ’s Gravenhage,
tevens Voorzitter;
Mr. B. M. Berger, Burgemeester van Venlo, lid van den Radioraad te Venlo;
Mr. P. E. Briët, advocaat en procureur te Leiden;
Mr. E. N. van Kleffens, Chef der Afdeeling Diplomatieke Zaken
van het Departement van Buitenlandsche Zaken, te ’s Gravenhage;
Mr. W. H. M. Werker, lid van den Radio-raad te ’s Gravenhage;
tot Secretaris: E. P. Weber, Secretaris van den Radio-raad te
’s Gravenhage;
Tevens werd daarbij vastgesteld de instructie voor de Radio-Omroep
contróle-commissie (Bijlage IV).
Wegens drukke werkzaamheden verzocht het lid Mr. B. M. Berger

;
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ontslag. Bij het einde van het verslagjaar was dit ontslag nog niet
verleend.
In verband met artikel io van hare instructie benoemde de Commissie
tot plaatsvervangend Voorzitter het lid Mr. W. H. M. Werker.
Bij beschikking van 28 Juli 1930, nr. 10, werden door den Minister
3 radio-omroep controleurs benoemd met ingang van 1 Augustus
1930 en tevens de instructie voor deze ambtenaren vastgesteld
(Bijlage V).
Deze controleurs werden door den Voorzitter der Commissie in
tegenwoordigheid van den Directeur-Generaal der Posterijen en
Telegrafie geïnstalleerd op 5 Augustus.
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HOOFDSTUK II.
INSTALLATIE. WERKWIJZE. VERGADERINGEN.
De installatie van de Commissie door den Minister van Waterstaat,
waarbij tegenwoordig waren de Directeur-Generaal der Posterijen,
Telegrafie en Telefonie en de chef van het Kabinet van den Minister,
vond plaats in de Trèveszaal van het Departement van Waterstaat
op 16 Juli.
De Minister, na den eed van geheimhouding van den voorzitter,
de leden en den secretaris te hebben afgenomen, sprak de volgende
installatierede uit:
„Het is mij een aangename plicht U welkom te heeten in deze
eerste vergadering van de Radio-Omroep contröle-commissie en
U namens deRegeering dank te zeggen voor Uwe bereidwilligheid
om, niettegenstaande Uwe drukke werkzaamheden uit anderen
hoofde, in deze Commissie zitting te nemen. Een bijzonder
woord van dank aan den Voorzitter Uwer Commissie is hierbij
op zijn plaats. Het is niet minder dan de derde Commissie, in
verband met den radio-omroep, waarvoor Gij, Mijnheer de
Visser, U als voorzitter hebt beschikbaar gesteld. Voorwaar
een getuigenis van ongedoofde werkkracht en groote toe
wijding. Ik zal thans niet in den breede uitwijden over de
beteekenis en den omvang van de werkzaaamheden, die Uwe
Commissie op zich gaat nemen. Van die beteekenis zijn wij
allen doordrongen. Of de omvang Uwer werkzaamheden groot
zal zijn, daarover laat zich thans moeilijk een oordeel vormen,
al geloof ik, dat vooral in den eersten tijd, veel van U zal
worden gevergd.'Ik wil alleen een enkel woord zeggen over den
geest, die het geheele Contröle-reglement, den grondslag Uwer
aanstaande werkzaamheden, kenmerkt. Er is bij de opstelling
daarvan gestreefd naar eerbiediging, voorzoover maar mogelijk,
van het vrije woord, een voorrecht dat onzen landgenooten
ten zeerste aan het hart ligt. Erkenning van de vrijheid van
meeningsuiting is evenwel slechts mogelijk, indien bij die
uiting tevens anderer meening wordt geëerbiedigd en algemeene rechtsgoederen niet worden geschaad. Daarom houdt
het Contröle-reglement tevens waarborgen in ter bescherming
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van deze beide laatste. Ik ben overtuigd, dat Uwe werkzaam
heden er toe zullen bijdragen het besef in ons volk leven
dig te houden, dat ware vrijheid niet bestaanbaar is zonder
erkenning van de rechten van anderen en van de gemeenschap.
Voorzichtigheid en wijs beleid zullen daarbij noodig zijn.
Moge daarbij tevens de samenwerking met de omroepvereenigingen Uwen arbeid verlichten.
Met het uitspreken van den wensch, dat onder Gods zegen
Uw arbeid goede vrucht moge dragen, verklaar ik Uwe Commis
sie geïnstalleerd en leg ik met vertrouwen de leiding van
hare werkzaamheden in de beproefde handen van Uwen Voor
zitter”.
De Voorzitter der Commissie, Dr. J. Th. de Visser, beantwoordde
de rede van den Minister met het volgende:
„Op ons woord van dank aan H.M. de Koningin, die ons tot
leden dezer Commissie benoemde, laat ik ook namens mijn
medeleden, terstond dat van onze erkentelijkheid jegens U
volgen, die ons aan Hare Majesteit ter benoeming voordroeg.
Wij ontveinzen ons niet, dat onze taak, naast een zeer noodige,
een zeer teedere is. Want gelijk Uwe Excellentie zeer juist heeft
opgemerkt, is het vrije woord niet alleen eene behoefte der
menschelijke natuur, maar ook een bijzonder kostbaar pand van
het Nederlandsche volk. Toch dient bij het gebruik daarvan te
worden gewaakt tegen een misbruik, hetwelk onze natie als
geheel, naar binnen zoowel als naar buiten, zou kunnen schaden.
Te meer is dit noodig, nu de radio een soort internationale
omroep is geworden, die ook het buitenland aanhoudend in
kennis stelt met hetgeen hier te lande over toestanden in den
vreemde wordt gezegd en geoordeeld. Het spreekt dan ook
vanzelf, dat een contröle-commissie, als deze noodig is gebleken,
al vertrouwt zij, dat het gezond verstand van ons volk haar
taak zal vergemakkelijken. Echter geeft de Commissie Uwer
Excellentie gaarne de verzekering, dat zij juist daarin een
spoorslag zal vinden, om het omvangrijke werk met des te
meer nauwkeurigheid te verrichten, opdat noch de openbare
orde, noch de goede zeden, noch de veiligheid van den Staat
door de radio worden aangerand. Het geldt hier niet slechts
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het belang van ons volk, maar ook dat van de wonderbare
cultuurmacht, die ons in de Radio is gegeven.
Het zij mij ten slotte vergund Uwe Excellentie zeer te danken
voor de woorden van vertrouwen, in het bijzonder tot mij, als
Voorzitter gericht, die ik met des te meer sympathie heb be
luisterd, omdat ik van den grooten steun en de welwillende
samenwerking mijner medeleden bij voorbaat verzekerd ben.”
Doordien in het Radio-contröle-reglement en in de instructie
voor de Radio-Omroep contröle-commissie zoowel de grondslagen
voor de taak der Commissie als de wijze, waarop deze taak tot uit
voering moest worden gebracht, nauwkeurig waren omschreven,
was de Commissie in staat reeds dadelijk haar werkzaamheden aan
te vangen.
De controle kon echter in vollen omvang eerst tot stand komen,
nadat de radio-omroep controleurs waren benoemd en deze de vereischte technische inrichtingen hadden ontvangen. In verband
hiermede berichtte de Commissie aan den Minister en aan de omroepvereenigingen, dat de controle op 20 Augustus een aanvang zou
nemen.
Al spoedig na den aanvang harer werkzaamheden bleken deze der
Commissie van dien aard te zijn, dat de uitvoering niet in allen
deele door de geheele Commissie behoefde plaats te vinden.
De Commissie heeft, nadat zij eenige ervaring op dit punt had ver
kregen, een regeling vastgesteld, volgens welke de dagelijksche
controle van de uitgezonden programma’s en teksten bij toerbeurt
telkens gedurende één maand door één lid zou plaats vinden,
hetgeen niet uitsluit, dat ook de niet aan de beurt zijnde leden de
programma’s ontvangen en van een tekst kennis kunnen nemen en
daarover opmerkingen kunnen maken.
Bij schrijven van 16 Augustus gaf de Commissie daarvan kennis
aan den Minister, terwijl zij in een schrijven van 29 October haar
ervaring ten aanzien van deze regeling aan den Minister mededeelde.
Eventueele opmerkingen naar aanleiding van de ingezonden
programma’s en teksten worden door de leden ter kennis van het
bureau gebracht.
De Voorzitter bepaalt of de aangelegenheid van voldoende gewicht
is om in een vergadering te worden behandeld. Maakt de betreffende
8
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vereeniging bezwaar tegen een aanmerking, dan vindt behandeling
van dat bezwaar zoomogelijk in een vergadering plaats.
De Commissie bevond, dat het, mede in verband met de hooger
genoemde door haar getroffen regeling, niet noodig is met het
oog op art. 8 harer instructie iedere week te vergaderen.
Sedert hare instelling vergaderde de Commissie in het verslagjaar
16 maal, en wel steeds te ’s-Gravenhage, aanvankelijk in het gebouw
van het Hoofdbestuur P.T.T., later in het bureau van de Commissie,
toen dit in verband met de op 16 October plaats gevonden hebbende
verhuizing, daartoe geschikt was.
De vergaderingen vonden plaats op de volgende data met ver
melding van de behandelde onderwerpen:
1. 16 Juli.
1. Installatie der Commissie.
2. Benoeming plaatsvervangend Voorzitter.
3. Bespreking bepalingen van het Radio-Omroep contrölereglement.
4. Instructie voor de controleurs.
5. Bespreking bepalingen van de Instructie der Commissie.
2. 5
1.
2.
3.
4.

Augustus.
Dienstregeling van de controleurs.
Dienstrooster van de leden en de controleurs.
Controle over het algemeen programma.
Bespreking met de controleurs.

3. 20 Augustus.
1. Regeling verbreking uitzendingen.
2. Inzending van teksten.
3. Bespreking met de V.A.R.A. over het wekelijksch nieuws
van Teun de Klepperman.
4. 9 September.
1. Uitzendingen V.A.R.A. op 13 en 14 September.
2. Regeling verbreking uitzendingen.
5. 12 September.
Uitzendingen V.A.R.A. op 13 en 14 September.
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6. 17 September.
1. Uitzending van het hoorspel „’s Keizers Koelies” door de
V.A.R.A.
2. Afbreking der uitzending op 13 September.
7. 25 September.
Bespreking met de V.A.R.A. over de afbreking op 13 September.
8. 2 October.
Verslag aan den Minister betreffende de uitzendingen der
V.A.R.A. op 13 en 14 September.
9. 7 October.
1. Verslag aan den Minister betreffende de uitzendingen der
V.A.R.A. op 13 en 14 September.
2. Bestuursmededeelingen Voorzitter N.C.R.V.
10. 16 October.
1. Schrijven A.V.R.O. betreffende uitzendingen van de neutrale
vakbeweging.
2. Bestuursmededeelingen Voorzitter N.C.R.V.
11. 27 October.
Bespreking met den Voorzitter der N.C.R.V. over diens
bestuursmededeelingen.
:
2
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12. 3 November.
1. Bestuursmededeelingen Voorzitter N.C.R.V.
2. Bespreking met de V.A.R.A. over de verbreking der uit
zending op 8 October.
3. Klacht V.E.K.O. over reclame bij de uitzendingen.
4. Inzending der programma’s.
13. 27 November.
1. Uitzending gramofoonmuziek door radio-centrales.
2. Literair half uurtje door de V.A.R.A.
3. Uitzending over sexueele voorlichting.
4. Inzending teksten.
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14. 3 December.
1. Uitzending gramofoonmuziek door radio-centrales.
2. Reclame bij de uitzendingen.
3. Vloekverbod.
15. 10 December.
Bespreking met de V.A.R.A. over uitzending van sexueele
voorlichting en uitzendingen met een realistisch karakter.
16. 24 December.
Bespreking met de V.A.R.A. (welke niet kon plaats vinden,
omdat deze vereeniging geen vertegenwoordiger had gezonden).
Voor de controleurs stelde de Commissie een dienstregeling vast,
waarbij o. m. werd bepaald, dat, behoudens het onmiddellijk
mededeelen aan het bureau der Commissie van bijzondere gevallen,
wekelijks een rapport aan de Commissie moet worden gezonden
omtrent vermeldenswaardigheden van het uitgezondene.
Onder de bevelen van de Commissie treedt de Secretaris op als
rechtstreeksch hoofd van de controleurs en houdt hij met: dezen
als regel éénmaal per maand een bespreking.
De Commissie ondervond het-bezwaar, dat het niet steeds mogelijk
bleek het gesproken woord zonder lacunes op de wasrollen (telegraphoon) op te nemen. De Technische Dienst van het Hoofd
bestuur heeft zich in samenwerking met den leverancier beijverd
in dezen misstand verbetering te brengen en deze zoo mogelijk
geheel op te heffen. Aan het einde van het verslagjaar was de weder
gave reeds belangrijk verbeterd, ofschoon nóg niet geheel volmaakt.
De onderzoekingen ten deze worden derhalve voortgezet.
Ten einde te verzekeren, dat de afbreking eener uitzending, bedoeld
in artikel 8 van het Radio-contröle-reglement, behoorlijk tot uit
voering zou komen, deelde de Commissie bij schrijven van 21
Augustus aan de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek en de
N. V. Nederlandsche Draadlooze Omroep de regeling mede volgens
welke deze verbreking zou moeten plaats vinden.
Aan de vereenigingen werd van deze regeling kennis gegeven bij
schil,ven van 21 Augustus, luidende:
,,De Commissie heeft met de Nederlandsche Seintoestellen
Fabriek, ie de technische verzorging heeft van de beide zend-
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stations, een regeling getroffen in verband met de eventueele
verbreking eener uitzending.
Nadat de uitzending op last van den controleur is verbroken,
licht de bedienaar van het zendstation de luisteraars in met
de mededeeling:
„Op last van den radio-omroep controleur is de uitzending
verbroken. De uitzending wordt hervat om
uur.”
Daarna geeft de bedienaar den omroeper der betreffende vereeniging telefonisch kennis van de verbreking.”
In de practijk heeft de getroffen.regeling blijken gegeven deugdelijk
te werken.
In het geheel controleerde de Commissie 120 weekprogramma’s
en ontving 15 7 teksten, welk aantal als volgt over de vereenigingen
is verdeeld:
A.V.R.O. 17,
K.R.O.
19,
N.C.R.V. 12,
V.A.R.A. 108,
V.P.R.O.
1.
De Commissie maakte bezwaar tegen 5 uitzendingen, alle van de
V.A.R.A., die in haar geheel werden verboden om de volgende
redenen:
3 wegens niet-inzending van den tekst,
één wegens gevaar voor de openbare orde,
één wegens gevaar voor de goede zeden.
De Commissie maakte bezwaar tegen gedeelten uit 12 uitzendingen,
die derhalve zonder die gedeelten werden uitgezonden en wel:
wegens gevaar voor de openbare orde:
één van de K.R.O.,
één van de N.C.R.V.,
8 van de V.A.R.A.;
wegens gevaar voor de goede zeden:
2 van de V.A.R.A.
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HOOFDSTUK III.
DE UITVOERING DER CONTROLE.
i. Inzending van de teksten.
Ingevolge artikel 12 van het Radio-contröle-reglement zijn de
omroeporganisaties gehouden de uit te zenden programma’s tijdig
aan de Commissie in te zenden.
Bij schrijven van 21 Juli deelde de Commissie aan de vereenigingen
mede:
„Voorloopig heeft de Commissie geen termijn willen stellen
voor de inzending, omdat zij er van uitgaat, dat U in het belang
Uwer vereeniging deze inzending zoo tijdig mogelijk zal doen
plaats vinden, dat eventueele wijzigingen daarin nog kunnen
worden aangebracht.”
Bij schrijven van 18 November stelde de Commissie voor de ver
eenigingen het volgende vast:
„Met wijziging in zoover van het tot dusver bepaalde stelt
de Commissie vast, dat de programma’s uiterlijk 14 dagen
vóór de uitzending in het bezit van de Commissie moeten
zijn, en opgevraagde teksten en schema’s uiterlijk 5 dagen
vóór de uitzending.
Latere inzending kan ten gevolge hebben, dat op dien grond
voor de uitzending geen toestemming kan worden verleend.”
Hierop liet de Commissie volgen haar schrijven van 28 November,
luidende:
„Met wijziging van het tot dusver bepaalde, stelt de Commissie
thans, in overeenstemming met een uit den kring der omroepvereenigingen geuiten wensch, vast, dat de programma’s
uiterlijk 10 dagen vóór de uitzending in het bezit van de
Commissie moeten zijn, en opgevraagde teksten en schema’s
uiterlijk 5 dagen vóór de uitzending.
Latere inzending kan ten gevolge hebben, dat op dien grond
voor de uitzending geen toestemming wordt verleend.
Om tegemoet te komen aan bezwaren, die zouden kunnen
rijzen, wanneer zich plotseling feiten voordoen, die een uit-
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zending veranderen, is de Commissie bereid afwijking van
bovengenoemden termijn toe te laten, onder voorbehoud, dat
daarvan oogenblikkelijk mededeeling wordt gedaan aan het
bureau van de Commissie”.
De Commissie erkent ten volle de moeilijkheid, welke de inzending
van teksten voor de vereenigingen oplevert, en komt dezen dan
ook zooveel mogelijk tegemoet. Verder wordt, waar dit mogelijk
is, met de inzending van een schema genoegen genomen.
2.

Uitzendingen, die gevaar opleveren voor de veiligheid van den Staat,
de openbare orde oj de goede zeden.
Volgens de gestelde bepalingen wordt de controle uitgeoefend „ter
voorkoming van gevaar voor de veiligheid van den Staat, de open
bare orde of de goede zeden”.
Bij de toepassing van dit voorschrift stond de Commissie al dadelijk
voor het vraagstuk, wat precies moest worden verstaan onder de
genoemde criteria.
De term „veiligheid van den Staat” gaf weinig moeilijkheden,
omdat slechts bij wijze van hooge uitzondering de uitzendingen
onze verhouding tot de andere mogendheden raken. De enkele
uitzendingen, waarbij dit het geval was, gaven der Commissie geen
aanleiding tot opmerkingen.
Ook de toepassing van het criterium van gevaar voor de goede zeden
leidde tot geen moeilijkheden. Als richtsnoer nam de Commissie,
dat uitdrukkingen, welke aan het overgroote gedeelte van ons
volk aanstoot geven, moesten worden geweerd. Natuurlijk is de
juiste grensbepaling tusschen het toelaatbare en niet-toelaatbare
niet eenvoudig en ten deele afhankelijk van het persoonlijk gevoelen
van den beoordeelaar.
Bij de vereenigingen ontmoette de Commissie ten deze steeds de
grootst mogelijke medewerking. Zelfs in twijfelachtige gevallen,
waarin de Commissie slechts in overweging gaf een gedeelte weg te
laten, bleken de vereenigingen daartoe steeds bereid.
Moeilijker was de hanteering van het begrip „gevaar voor de open
bare orde”. De Commissie meent in den geest van den wetgever
te hebben gehandeld door aan dit begrip niet de enge beteekenis
toe te kennen, dat alleen datgene verboden is, wat den betrokkene
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in aanraking zou brengen met den strafrechter, doch de ruimere
opvatting hier van toepassing is, dat wanordelijkheid moet worden
vermeden en wettelijk bestaande instellingen moeten worden be
schermd, en dat de Commissie haar taak behoort op te vatten meer
naar analogi van art. 188 van de Gemeentewet.
Onder het begrip openbare orde verstaat de Commissie ook de
„orde in den aether”. Volgens het Radio-reglement moeten de
uitzendingen zijn van ontspannenden, leerzamen, politieleen, aesthetischen, ethischen of religieuzen aard. De vereenigingen, aan wie
door de Regeering een deel van den te hafer beschikking s taanden
beperkten zendtijd was toegewezen, hadden tot dusver gemeend,
dezen zendtijd ook te mogen gebruiken voor de bestrijding van
elkander en ter bestrijding van Regeeringsbesluiten, ten aanzien
van de zendtijdverdeeling. De Commissie achtte dit niet een be
steding van den zendtijd in den geest van het Radio-reglement en
in strijd met de openbare orde in den aether. Zij heeft dergelijke
uitzendingen dan ook verboden. Het zij der Commissie veroorloofd
op te merken, dat deze maatregel blijkbaar aanvankelijk allerwege
instemming vond. Noch van de zijde der vereenigingen, noch van
die der luisteraars ontving zij bewijs van het tegendeel. Eerst later
— toen in andere opzichten bezwaar tegen de controle der Com
missie ontstond — werd de critiek op hare handelingen ook uit
gestrekt tot den gezegden maatregel.
In haar schrijven van n Augustus berichtte de Commissie aan de
vereenigingen:
„De Radio-Omroep contröle-commissie heeft de eer mede
te deelen, dat zij de wijze, waarop de organisaties door middel
van radio-uitzendingen onderling strijd voeren omtrent de
verdeeling van den zendtijd en de daarbij op de desbetreffende
Regeeringsbesluiten geuite kritiek in vele gevallen in strijd
acht met de bepalingen van het Radio-reglement.
Nadrukkelijk worden de vereenigingen derhalve uitgenoodigd,
ten einde eventueele verbreking der uitzendingen te voor
komen, van alle hierboven in het 2de lid bedoelde uitzendingen,
den volledigen tekst bij de Commissie in te zenden en niet
tot uitzending over te gaan, alvorens de Commissie daarover
hare beslissing heeft medegedeeld.”
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Ter aanvulling van dit schrijven deelde de Commissie op 23 Septem
ber het volgende aan de vereenigingen mede:
„In aansluiting aan het schrijven der Commissie nr. 46 van 11
Augustus jl. heeft de Commissie de eer U mede te deelen, dat
zij toezending verzoekt van den tekst van uitzendingen, die
inhouden een bespreking over besluiten e.d. van de Regeering
of van Regeeringscolleges over aangelegenheden den omroep
betreffende.
Het is de Commissie gebleken, dat dergelijke besprekingen
plaats vinden zonder in het ingezonden programma te zijn
vermeld. De Commissie meent dit in den vervolge niet meer
te kunnen toelaten en verzoekt voorafgaande inzending van
den tekst. Ten einde voor de vereenigingen moeilijkheden te
voorkomen, vestigt de Commissie er de aandacht op, dat bij
niet naleving van dit verzoek afbreking der verbinding, onver
minderd toepassing van art. 11 van het Radio-contrólereglement, het gevolg kan zijn.”
Het behoeft geen betoog, dat de Commissie niet heeft bedoeld,
dat uitzending van besprekingen van het Regeeringsbeleid in het
algemeen, zooals men dit wel eens heeft doen voorkomen, is ver
boden. Het gaat bij dit verbod uitsluitend om radio-omroep kwesties.
Afbreking der uitzending.
Slechts in twee gevallen zag de Commissie zich genoodzaakt tot
afbreking eener uitzending over te gaan.
I. Op 14 September zou een uitzending der V.A.R.A. plaats vinden
van het Demonstratief Congres der S.D.A.P. en N.V.V. In verband
met de omstandigheid, dat de sprekers op het congres weigerden
den tekst of een schema van de uitzendingen in te zenden, had de
Commissie de uitzending verboden. De V.A.R.A. zond daarop een
programma uit, dat niet aan de goedkeuring der Commissie was
onderworpen. De Commissie vond daarin niet aanstonds aanleiding
de uitzending af te breken, doch zij deed dit wel, toen het uit
gezondene juist ging vermelden, datgene wat verboden was,
terwijl zij een uitvoerig verslag over het voorgevallene op 13
September zoomede over de daaraan aansluitende uitzending op
14 September aan den Minister deed toekomen.
3-
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Deze aangelegenheid was aanleiding tot de interpellatie-ALBARDA
op 23 en 30 October in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Bij schrijven van 21 November nr. 4 deelde de Minister aan de
Commissie zijn beslissing mede op het ingezonden verslag.
De Minister zond bij schrijven van 23 December, nr. 1, aan de
Commissie een lijst van opmerkingen tijdens deze interpallatie ge
maakt ten aanzien van de taak en werkwijze der Commissie. De
beantwoording van dit schrijven vond in het volgende verslagjaar
plaats.
II. Op 8 October zond de V.A.R.A. een redevoering uit van den
Secretaris dier vereeniging, die niet aan de goedkeuring der Com
missie was onderworpen, ofschoon zij een onderwerp behandelde
als bedoeld in het hiervoor genoemde schrijven van 23 September.
De Commissie deed deze uitzending afbreken. Deze afbreking gaf
aan de V.A.R.A. aanleiding het voornemen uit te spreken den
Staat in rechten aan te spreken.
4.

Algemeen Programma Commissie.

Met de Algemeen Programma Commissie werkt de Commissie in
goede harmonie samen.
In het algemeen onderzoekt de Commissie geen teksten van uit
zendingen, die onder het Algemeen Programma vallen. Slechts in
enkele gevallen vond dit plaats.
De Commissie trof een regeling met de Algemeen Programma
Commissie volgens welke steeds één der controleurs naar de uit
zendingen van het algemeen programma luistert.
5.

Bestuursmededeelingen Voorzitter N.C.R.V.

Op 6 October sprak de Voorzitter der N.C.R.V. voor het eerst
gedurende het optreden der Commissie zijn overigens gebruikelijke
Bestuursmededeelingen voor de microfoon uit. Dit gaf vóór de
uitzending tot correspondentie en daarna tot een bespreking met
dezen voorzitter aanleiding.
In een schrijven van 29 October bracht de Commissie van deze
aangelegenheid verslag uit aan den Minister.

1
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Radio-centrales.

De Commissie ontving een schrijven van den Minister van 20
November, nr. 2, waarbij gevoegd was een lijst van gramofoonplaten,
welke de houders van radio-centrales wenschten uit te zenden in
den tijd, waarin de ontvangst op de 298 m golf te wenschen overliet.
Bij schrijven van 6 December bracht de Commissie aan den Minister
advies uit omtrent de toelaatbaarheid der in de lijst genoemde
gramofoonplaten.
7.

Reclame.

De Minister legde bij schrijven van 25 November, nr. 5, een tweetal
klachten over betreffende door middel van den radio-omroep
gemaakte reclame. De Commissie bracht bij haar brief van 18
December over deze aangelegenheid advies uit.
8.

Klachten.

Van den Minister ontving de Commissie eenige Machten over
plaats gevonden hebbende uitzendingen, welke klachten afkomstig
waren van een anderen Minister, een omroepvereeniging of een
particulier. De Commissie bracht aan den Minister verslag omtrent
een terzake ingesteld onderzoek uit.
Van vereenigingen en particulieren ontving de Commissie eveneens
klachten. Van de telefonisch ontvangen klachten werd geen aanteekening gehouden. De schriftelijk ontvangen klachten, 62 in
aantal, behandelde de Commissie in haar vergaderingen en stelde,
voorzooveel haar dit gewenscht voorkwam, een onderzoek in.
Beantwoording van deze klachten liet de Commissie in verband
met haar eed van geheimhouding achterwege.
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BESLUIT.
De Commissie heeft zich bij de aanvaarding van haar taak geenszins
ontveinsd, dat de uitvoering daarvan moeilijkheden zou opleveren.
Integendeel was zij overtuigd, dat de vereenigingen, die vóór het
optreden der Commissie groote, in zekeren zin zelfs onbeperkte,
vrijheid genoten, elke inperking daarvan als iets ongewenscht
moesten beschouwen.
Enkele malen heeft dan ook het ingrijpen der Commissie tot eenige
wrijving aanleiding gegeven en zelfs een interpellatie in de StatenGeneraal ten gevolge gehad.
Allereerst wil de Commissie opmerken, dat de Minister, die het in
de groote lijnen met de gedragslijn door de Commissie bepaald, eens
was, haar op krachtige wijze heeft verdedigd.
Verder meent de Commissie niet onvermeld te mogen laten, dat de
meeningsverschillen, die eenige harer maatregelen ten gevolge hadden,
niet in verhouding staan tot de intrinsieke beteekenis daarvan.
Wanneer men bijvoorbeeld nagaat, welk een stof de weigering
tot inzending van een schema der op 13 September te houden
redevoeringen heeft doen opwaaien, terwijl de Commissie thans
geregeld en blijkbaar zonder dat dit tot eenige moeilijkheid, zoo
wel bij de vereenigingen als bij de sprekers, aanleiding geeft, de
teksten en schema’s ontvangt, dan moet men wel tot de gevolg
trekking komen, dat de beperking der vrijheid, door de Commissie
opgelegd, in de practijk niet zoo drukkend is, als men het wel
heeft doen voorkomen.
Verder heeft de Commissie nimmer den indruk gekregen, dat haar
verboden een ingrijpende verandering brachten in de uitzendingen
der vereenigingen. Vele dezer verboden zijn uitgevoerd geworden,
zonder dat daar naar buiten iets van bleek.
De Commissie zal voortgaan, zooals zij van den beginne af aan
heeft gedaan, zonder het doel van de controle uit het oog te ver
liezen, bij de controle door een tegemoetkomende houding, waar
dit mogelijk is, de practische uitwerking voor de vereenigingen
zoo weinig mogelijk hinderlijk te doen zijn.
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BIJLAGE I.
BEPALINGEN IN DE TELEGRAAF- EN TELEFOONWET
BETREFFENDE DE RADIO-OMROEP CONTROLE.
In artikel 1 van de wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad nr. 169) tot
aanvulling en wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904
is bepaald:
„Na artikel 3 bis van voormelde wet wordt een artikel 3ter opge
nomen van den volgenden inhoud:
„Bij algemeenen maatregel van bestuur worden voorschriften ge
geven ter regeling van den aanleg en het gebruik van daarin te
omschrijven radiotelegraaf- en radiotelefooninrichtingen, niet be
stemd voor het overbrengen van telegrammen of het voeren van
gesprekken, met inbegrip van de geleidingen en lijnen, welke voor
het gebruik van deze inrichtingen zijn bestemd.
Voor zoover andere inrichtingen dan radiotelegraaf- en radio
telefooninrichtingen zijn bestemd voor een gebruik als, met be
trekking tot deze in den algemeenen maatregel van bestuur in
het vorig lid bedoeld, is geregeld, zijn de bepalingen van dit artikel
en van dezen algemeenen maatregel van bestuur ook van toe
passing op eerstbedoelde inrichtingen, met inbegrip van hetgeen
ten behoeve van het gebruik van deze inrichtingen tot het voort
planten van den electrischen stroom is bestemd.
Bij den algemeenen maatregel, in het eerste lid bedoeld, kunnen,
met betrekking tot de in het eerste en tweede lid bedoelde inrich- .
tingen, onder meer bepalingen worden gesteld:
a.

b. ten aanzien van den inhoud van en de controle op hetgeen
door middel van de inrichtingen wordt uitgezonden, ter voor
koming van gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare
orde of de goede zeden; alsmede ten aanzien van de beschikking
over hetgeen met de inrichtingen wordt opgevangen, ter be
scherming van de rechten van derden;
c.
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Ook kan bij dezen algemeenen maatregel van bestuur de eisch van
een door onzen Minister van Waterstaat te verleenen machtiging
voor den aanleg en het gebruik van die inrichtingen of bepaalde
groepen daarvan worden gesteld of wel het ten gebruike gereed
hebben of het gebruik van bepaalde inrichtingen of onderdeden
worden verboden.
Een machtiging kan, behoudens uit hoofde van bezwaren van
techniek en uitvoering, slechts wegens gevaar voor de veiligheid
van den Staat, de openbare orde of de goede zeden worden ge
weigerd.

i
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BIJLAGE II.
BEPALINGEN IN HET RADIO-REGLEMENT
BETREFFENDE DE RADIO-OMROEP CONTROLE.
De in artikel 1 van de in bijlage I genoemde wet van 12 Mei 1928
(Staatsblad nr. 169) bedoelde algemeene maatregel van bestuur
verscheen als Koninklijk Besluit van 9 Mei 1930 (Staatsblad nr. 159),
waarbij werd vastgesteld het Radio-reglement, waarin o.m. het
volgende is bepaald en wel in Hoofdstuk II „Van den Radioomroep”:
Artikel 2.
„1. Zonder een machtiging van den Minister is het verboden aan
te leggen of te gebruiken een radio-electrische inrichting bestemd
tot het uitzenden (waaronder begrepen heruitzenden) van mededeelingen van woord-, toon- of beeldinhoud van ontspannen den,
leerzamen, politieleen, aesthetischen, ethischen of religieuzen aard,
bestemd voor allen, die deze wenschen te ontvangen.
2. Deze mededeelingen mogen slechts afkomstig zijn van rechts
persoonlijkheid bezittende omroeporganisaties, die tot het voor het
uitzenden van mededeelingen vereischte gebruik van de in het
vorige lid bedoelde inrichting door den Minister zijn gemachtigd.
4. Onverminderd het bepaalde in het derde lid van dit artikel
kan een machtiging, behoudens uit hoofde van bezwaren van
techniek en uitvoering, slechts wegens gevaar voor de veiligheid
van den Staat, de openbare orde of de goede zeden worden ge
weigerd.
6. Door den Minister kan worden bepaald, dat onder de in dit
artikel bedoelde mededeelingen mede mogen worden begrepen
mededeelingen van leerzamen aard, die voor bepaalde personen
bestemd zijn.
7. Bovendien kan door den Minister worden toegestaan, dat
in bepaalde gevallen mededeelingen van zakelijken aard, bestemd
voor allen, die deze wenschen te ontvangen, door de in dit artikel
bedoelde omroeporganisaties worden uitgezonden.
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Het aitzenden van mededeelingen van anderen aard dan krach
tens de bepalingen van dit artikel zijn toegestaan, is verboden.
8.

Artikel 3.
Behalve de voorwaarden, overigens aan de machtiging te ver
binden wordt als regel gesteld:
i°. dat de machtiging door den Minister kan worden inge
trokken bij niet-nakoming van de voorwaarden, waaronder zij is
verleend;

1.

Artikel 8.
De houder van de machtiging is verplicht:

b. een schriftelijke verklaring af te leggen, dat de machtiging
op de gestelde voorwaarden door hem wordt aanvaard en dat hij
zich aan de gestelde of nader te stellen bepalingen zal houden.
Artikel 9.
1. De in artikel 2 bedoelde omroeporganisaties zijn verplicht
er voor zorg te dragen, dat de inhoud van hetgeen wordt uitge
zonden, niet in strijd is met de veiligheid van den Staat, de openbare
orde of de goede zeden.
2. Het uitzenden door middel van de inrichting van mededeelingen,
die in strijd zijn met de veiligheid van den Staat, de openbare orde
of de goede zeden, alsmede het uitzenden buiten voorkennis of
tegen de opdracht van de in artikel 2 bedoelde omroeporganisaties
is verboden.
Artikel 10.
1. De in artikel 2 bedoelde omroeporganisaties zijn verplicht
zich te onderwerpen aan de controle op hetgeen door middel van
de inrichting wordt uitgezonden, zooals deze controle bij wet telijk
voorschrift is of zal worden geregeld.
2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde 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, door den Minister, den Radio-raad
gehoord, vast te stellen.

I
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BIJLAGE III.
RADIO-CONTROLE-REGLEMENT.
BESLUIT van den 3den Juli 1330, houdende wijziging van artikel 10
van het Radio-reglement 1330 en vaststelling van regelen ten
aaneen van de controle op de uitzendingen van den Radio-omroep.
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der
Nederlanden, Prinses -van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat van 11 Juni
1930, nr. 3, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie;
Gelet op artikel 3 ter van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staats
blad nr. 7), zooals deze laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij
de wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad nr. 169);
Gelet op artikel 10 van het Radio-reglement 1930, vastgesteld bij
Koninklijk besluit van 9 Mei 1930 (Staatsblad nr. 159);
Den Raad van State gehoord (advies van 24 Juni 1930, nr. 38);
Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van
25 Juni 1930, nr. 7, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en
Telefonie;

i

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:
Artikel I.

i

Artikel 10 van het Radio-reglement 1930 wordt gelezen als volgt:
1. De controle op hetgeen door middel van de inrichtingen wordt
uitgezonden, alsmede de richtlijnen volgens welke deze zal worden
uitgeoefend door een door Ons te benoemen lichaam, worden
door Ons bij afzonderlijken algemeenen maatregel van bestuur
geregeld.
2. De in artikel 2 bedoelde omroep-organisaties zijn verplicht zich
aan deze controle te onderwerpen en op te volgen hetgeen ter
uitvoering daarvan overeenkomstig het eerste lid van dit artikel
aan haar is voorgeschreven of wordt opgedragen.
9
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Artikel II.
1. De controle op hetgeen door middel van de inrichtingen, bedoeld
in artikel 3ter der Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad nr. 7),
wordt uitgezonden, geschiedt volgens de bepalingen van het
reglement, hetwelk aan dit besluit is gehecht.
2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde reglement, zooals
het bij dit besluit is vastgesteld en bij nadere Koninklijke besluiten
mocht worden gewijzigd, kan worden aangehaald als: „Radiocontröle-reglement 1930”.
Artikel III.

i

De bepalingen van dit besluit alsmede van het daarbij behoorende
reglement treden in werking op den tweeden dag na dien der
dagteekening van het Staatsblad, waarin zij zijn geplaatst.
Onze Minister van Waterstaat is belast met de uitvoering van dit
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State en aan de
Algemeene Rekenkamer.
Finse, den 3den Juli 1930.
WILHELMINA.
De Minister van Waterstaat,
P. J. Reymer.
Uitgegeven den achtsten Juli 1930.
De Minister van Justitie,
J. Donner.

!■

;
:

RADIO-OMROEP CONTRÖLE-COMMISSIE

*3*

RADIO-CONTROLE-REGLEMENT.
Artikel 1.
1. Op de uitzendingen van den Radio-omroep wordt controle
uitgeoefend door een commissie van 5 leden, die op voordracht
van Onzen Minister van Waterstaat door Ons worden benoemd
en ontslagen.
2. Een der leden wordt door Ons als voorzitter aangewezen.
3. De commissie draagt den naam van Radio-Omroep controle
commissie.
4. De Secretaris van den Radio-raad is ambtshalve secretaris van
de Radio-Omroep contröle-commissie.
Artikel 2.
1. Aan de Radio-Omroep contröle-commissie worden 3 ambte
naren (Radio-omroep controleurs) toegevoegd, die belast worden
met naar bepaalde uitzendingen te luisteren.
2. Deze ambtenaren worden benoemd, geschorst en ontslagen
door Onzen Minister van Waterstaat en genieten een salaris.
Artikel 3.
De instructie van de Radio-Omroep contröle-commissie wordt door
Ons vastgesteld; die der controleurs door Onzen Minister van
Waterstaat.
Artikel 4.
Jaarlijks brengt de Radio-Omroep contröle-commissie aan Ons
een verslag uit omtrent hare werkzaamheden.
Artikel 5.
De controle zal worden uitgeoefend ter voorkoming van gevaar
voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden.
Artikel 6.
Er zal zijn een preventieve en een repressieve controle.
Artikel 7.
1. De preventieve controle bestaat uit het vooraf onderzoeken
van de programma’s, waarbij overlegging gevraagd kan worden
van een schema of van den tekst der uitzendingen.
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2. Indien tegen een programma of een onderdeel daarvan bezwaar
bestaat, deelt de Commissie deze bezwaren zoo spoedig mogelijk
aan de betrokken omroep-organisaties mede. Zoolang aan deze
bezwaren tot genoegen van de Commissie niet is tegemoetgekomen,
mag niet tot uitzending van dat programma of dat gedeelte van
het programma worden overgegaan.
Artikel 8.
1. Ingeval het uitgezondene afwijkt van het toegelaten programma
of van hetgeen na overlegging tot geen bezwaar heeft aanleiding
gegeven, zonder dat voor deze afwijking nader goedkeuring is
verleend, zal de uitzending kunnen worden afgebroken.
2. Overigens zal geen afbreking eener uitzending mogen plaats
vinden.
Artikel 9.
1. De repressieve controle bestaat uit het luisteren naar de uit
zendingen en het eventueel opnemen daarvan op wasrollen.
2. Voor uitzendingen tegen welke bij de Commissie bezwaar
bestaat, zal de omroep-organisatie, die het aangaat, ter verant
woording worden geroepen.
Artikel 10.
Verantwoordelijk voor de uitzending is de omroep-organisatie of
de uitzender, aan wien machtiging tot de desbetreffende uitzending
is verleend.
i

Artikel n.
1. Onverminderd de in het Radio-reglement 1930 gestelde straffen
en de in de machtigingen gestelde boetebepalingen, kan de RadioOmroep contröle-commissie aan den Minister van Waterstaat voor
stellen de verantwoordelijke omroep-organisatie voor een bepaalden
tijd niet te doen uitzenden.
2. De bij toepassing van het bepaalde in het vorige lid vrijkomende
zendtijd wordt door Onzen Minister van Waterstaat, den Radio-raad
gehoord, over de andere omroep-organisaties verdeeld.
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Artikel 12.
1. De overeenkomstig de bepalingen van het Radio-reglement 1930
tot uitzending gemachtigde omroep-organisaties zijn verplicht:
a.

tijdig aan de Radio-Omroep contröle-commissie de uit te zenden
programma’s te doen toekomen;

b.

op verzoek van die Commissie aan haar den woordelijken tekst
te doen toekomen van de uitzendingen;

c.

alle gevraagde inlichtingen te verschaffen omtrent den aard
der uitzendingen.

Behoort bij Koninklijk besluit van 3 Juli 1930 (Staatsblad nr. 272).
Mij bekend,
De Minister van Waterstaat,
P. J. Reymer.

;
1
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BIJLAGE IV.
INSTRUCTIE VOOR DE RADIO-OMROEP
CONTROLE-COMMISSIE.
Ingevolge artikel 3 van het Radio-contröle reglement 1930 werd
bij Koninklijk besluit van 3 Juli 1930 de volgende instructie voor
de Radio-Omroep contröle-commissie vastgesteld:

.

„Artikel 1.
1. De Radio-Omroep contröle-commissie — in dit besluit verder
aangeduid als „de Commissie” — bestaat uit vijf leden, den Voor
zitter inbegrepen.
2. De Secretaris van den Radio-raad is ambtshalve Secretaris der
Commissie.
Artikel 2.
De Voorzitter, de leden en de Secretaris van de Commissie worden
telkens voor vier jaren benoemd. Zij treden tegelijk af op den 31 sten
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.
1. De in artikel 7 van het Radio-contröle-reglement 1930 bedoelde
mededeelingen, alsmede de in artikel 11 van dat reglement bedoelde
voorstellen, worden schriftelijk aan de omroepvereenigingen,
onderscheidenlijk aan Onzen Minister van Waterstaat gedaan.
2. Het in artikel 9 van het Radio-contröle-reglement 1930 bedoelde
ter verantwoording roepen geschiedt eveneens schriftelijk.

I

:
{

i

RADIO-OMROEP CONTROLE-COMMISSIE

*35

Artikel 5.
1. De Commissie treedt rechtstreeks in briefwisseling met Onzen
Minister van Waterstaat, met den Directeur-Generaal der Posterijen,
Telegrafie en Telefonie, met de omroep-vereenigingen, alsmede met
de exploitanten der omroep-zenders.
2. De Commissie kan zich voor het verkrijgen van inlichtingen
ook met andere personen of lichamen in verbinding stellen.
Artikel 6.
Zoo dikwijls de Commissie Onzen Minister van Waterstaat voor
stellen doet, bedoeld in artikel 11 van het Radio-contröle-reglement,
en in verband daarmede een schriftelijke verantwoording heeft
ontvangen van de betrokken omroep-organisatie, wordt die ver
antwoording bij het voorstel aan Onzen Minister overgelegd.
Artikel 7.
Ieder lid is bevoegd aan een voorstel, bedoeld in artikel 11 van
het Radio-contröle-reglement, een afzonderlijke nota toe te voegen.
Artikel 8.
1. De Commissie vergadert in den regel één maal per week en
overigens zoo dikwijls de Voorzitter het noodig oordeelt of het
door ten minste twee 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.
1. De Commissie kan geen besluiten nemen, wanneer niet ten minste
drie leden tegenwoordig zijn.
2. De besluiten van de Commissie worden genomen met meerder
heid van stemmen. Bij staking der stemmen beslist de stem van
den Voorzitter.
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Artikel 10.
1. De leiding der vergaderingen berust bij den Voorzitter.
2. De Commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend
Voorzitter aan.
Artikel 11.
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 de Commissie uitgaande stukken worden door den
Voorzitter en den Secretaris onderteekend.
2. De Commissie 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 de Commissie wordt
vóór Juli van het volgend jaar aan Ons uitgebracht.
Artikel 14.
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 wordt zonder toestemming
van Onzen Minister van Waterstaat aan de door de Commissie
behandelde zaken geen openbaarheid gegeven.
Artikel 15.
1. De bezoldiging van den Secretaris zal nader worden geregeld.
2. Bij ontstentenis van den Secretaris wordt deze vervangen door
een der leden, aan te wijzen door den Voorzitter, tenzij de Minister
van Waterstaat, daartoe door den Voorzitter aangezocht, op andere
wijze in zijne vervanging voorziet.
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Artikel 16.
1. De leden van de Commissie genieten geen bezoldiging.
2. Zij ontvangen een vacatiegeld tot een bedrag van 15 gulden
voor eiken dag, waarop zij een vergadering hebben bijgewoond
van de Commissie of waarop zij ingevolge opdracht van de Com
missie werkzaamheden hebben verricht.
Artikel 17.
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 de Commissie gemaakte
reizen.
Onze Minister van Waterstaat is belast met de uitvoering van dit
besluit, hetwelk in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer.”
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BIJLAGE V.
INSTRUCTIE VOOR DE RADIO-OMROEP CONTROLEURS.
Bij beschikking van 28 Juli 1930, nr. 10, werden door den Minister
3 radio-omroep controleurs benoemd, met ingang van 1 Augustus
1930 en tevens de navolgende instructie voor deze ambtenaren
vastgesteld:
„Artikel 1.
De radio-omroep controleurs (in deze beschikking verder aan
geduid als „controleurs”) verrichten hun dienst volgens de aan
wijzingen der Radio-Omroep contröle-commissie (hier verder aangeduid als „commissie”).
Artikel 2.
De controleurs beluisteren de uitzendingen der Nederlandsche
radio-omroepstations.
Artikel 3.
De controleurs ontvangen tijdig vóór den aanvang der betrokken
week van de zijde van den Voorzitter der Commissie een opgaaf
welke uitzendingen ieder van hen in die week moet beluisteren.
Artikel 4.
De controleurs brengen uiterlijk den dag volgende op dien der
uitzending aan de Commissie verslag uit van alles, wat zij in verband
met de uitoefening van hun taak, in het bijzonder met betrekking
tot den inhoud van het uitgezondene en het bepaalde daaromtrent
in art. 5 van het Radio-contröle-reglement 1930 vermeldenswaard
achten.
In spoedgevallen doen zij van een en ander onverwijld telefonisch
mededeeling aan het bureau der Commissie.
Artikel 5.
Ingeval een uitzending op grond van het bepaalde in artikel 8 van
het Radio-contröle-reglement 1930 moet worden afgebroken, stelt
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de controleur zich onverwijld telefonisch in verbinding met den
betrokken radio-omroepzender en draagt den bedienenden beambte
namens de Radio-Omroep contröle-commissie op de uitzending
onmiddellijk te staken.
De controleurs krijgen voor dit doel het recht dringende Regeeringsgesprekken te voeren.
Artikel 6.
De controleurs krijgen van Rijkswege de beschikking over een
radio-ontvangtoestel, geschikt tot het beluisteren van alle uit
zendingen der Nederlandsche omroepstations, een toestel tot het
opnemen op wasrollen van het uitgezondene en een aansluiting aan
het telefoonnet ter plaatse.
Artikel 7.
De controleurs hebben jaarlijks recht op 4 weken verlof, te regelen
door de Commissie.
Zij genieten reis- en verblijfkosten overeenkomstig de bepalingen
van het „reisbesluit 1916”.”

