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RADIO-RAAD
Nr. 1201.

’s-Gravenhage, 20 Mei 1932.

Aan Hare Majesteit de Koningin.

Naar aanleiding van art. 13 van zijn bij Koninklijk besluit van 26
Januari 1929 ('Staatsblad nr. 14) vastgestelde Instructie heeft de
Radio-raad de eer Uwer Majesteit hierbij het verslag aan te bieden
van zijn werkzaamheden over 1931.
De plaatsvervangend Voorzitter,
B. de Gaay Fortman.

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. Th. 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, tevens plaatsvervangend voorzitter,
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy,
W. Graadt van Roggen,
Prof. Dr. J. Lindeboom,
Prof. W. Nolet,
Prof. Dr. J. Schmutzer,
J. W. de Vries,
Mr. W. H. M. Werker;
Secretaris: E. P. Weber.
Het lid Mr. B. M. Berger had in 1930 ontslag gevraagd wegens
drukke werkzaamheden, hetwelk hem verleend werd bij Koninklijk
besluit van 10 Januari 1931 nr. 27, bij welk besluit in diens plaats
werd benoemd Mr. P. J. A. Kleene, ambtenaar bij het Openbaar
Ministerie bij het Kantongerecht te Roermond.

IO
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HOOFDSTUK II.

WERKWIJZE.

In de samenstelling van de verschillende Commissies kwam alleen
wijziging, doordien Mr. B. M. Berger als lid van de Juridische
Commissie werd vervangen door Mr. P. J. A. Kleene.
De samenstelling der Commissies aan het einde van het jaar was
als volgt:
JURIDISCHE COMMISSIE.
Voorzitter: Mr. B. de Gaay Fortman.
Leden: Prof. Mr. P. S. Gerbrandy, Mr. P. J. A. Kleene, Mr. W.
H. M. Werker.
ZENDTIJDENCOMMISSIE.
Voorzitter: Dr. J. Th. de Visser.
Leden: Mevr. B. Boon—van der Starp, Prof. Mr. P. S. Gerbrandy,
Prof. Dr. J. Lindeboom, Prof. W. Nolet, J. W. de Vries, Mr.
W. H. M. Werker.

:
:

INDISCHE COMMISSIE.
Voorzitter: D. Crommelin.
Leden: L. J. Bakker, A. J. da Costa, W. Graadt van Roggen,
Prof. Dr. J. Schmutzer.
De huisvesting van het bureau van den Radio-raad in het perceel
Surinamestraat i bleek te voldoen.

i

Na het ontslag op haar verzoek van de 3 de werkkracht op het bureau
werd getracht in de vacature te voorzien door de tewerkstelling
van een oudere werkkracht. Van de zijde van het Hoofdbestuur
P.T.T. werden daartegen bezwaren ingebracht.Ten slotte bleek het
mogelijk de vacature voorloopig onbezet te laten.
In den nacht van 14 op 15 December bleek een inbraak in het bureau
van den Radio-raad te hebben plaats gevonden. Naar de meening
van de recherche was dit het werk van een beroepsinbreker. Het
archief van den Radio-raad was onaangeroerd gelaten en daaruit
werd niets vermist.

'

RADIO-RAAD

II

HOOFDSTUK III.
BEZOEKEN.

VERTEGENWOORDIGINGEN.

Dc Radio-raad bracht op uitnoodiging van den Directeur-Generaal
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie op 5 November een bezoek
aan de zendstations te Kootwijk, in verband met de aldaar te houden
proefnemingen op de 298 m. golf. Bij dit bezoek, hetwelk samenviel
met een bezoek van den Postraad, waren tegenwoordig de volgende
leden van den Radio-raad:
L. J. Bakker, Mevr. B. Boon—van der Starp, A. J. da Costa,
Mr. B. de Gaay Fortman, Prof. Mr. P. S. Gerbrandy, Prof. W.
Nolet, J. W. de Vries en de Secretaris E. P. Weber.

De Radio-raad bracht op uitnoodiging van den Directeur van den
Gemeentelijken Telefoondienst een bezoek aan de radio-distributieinrichting van den Gemeentelijken Telephoondienst van ’s-Gravenhage op 11 November.
Bij dit bezoek waren de volgende leden van den Radio-raad tegen
woordig :
Dr. J. Th. de Visser, L. J. Bakker, Mevr. B. Boon—van der Starp,
A. J. da Costa, D. Crommelin, Mr. B. de Gaay Fortman, W.
Graadt van Roggen, J. W. de Vries, Mr. W. H. M. Werker en
de Secretaris E. P. Weber.
De Radio-raad was vertegenwoordigd bij de volgende gelegenheden:
Het V.A.R.A.-zomerfeest op 12 Juli te Hilversum door: L. J.
Bakker.
Jaarvergadering van de A.V.R.O. op 25 Juli te Utrecht door:
Mevr. B. Boon—van der Starp en W. Graadt van Roggen.
Vertooning N.C.R.V.-film „Als de Klokken luiden” te Amster
dam op 22 October door:
Mevr. B. Boon—van der Starp, Mr. B. de Gaay Fortman, A. J.
da Costa en den Secretaris E. P. Weber.

!
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Feestvergadering der afdeeling ’s-Gravenhage van de A.V.R.O.
op 5 November te ’s-Gravenhage door: Dr. J. Th. de Visser, Mevr.
B. Boon—van der Starp en den Secretaris E. P. Weber.
Feestvergadering der afdeeling ’s-Gravenhage van de V.A.R.A.
op 24 November te ’s-Gravenhage door: Dr. J. Th. de Visser,
Mevr. B. Boon—van der Starp en den Secretaris E. P. Weber.
.
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HOOFDSTUK IV.
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VERGADERINGEN.

Dc vergaderingen van den Radio-raad vonden steeds plaats in het
gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie, die van de Commissies meestal in het bureau van den Radioraad.
I. Er werden 9 plenaire vergaderingen gehouden met dc onder
staande dagorden en wel op:
1.

2.

11 Februari.
1. Aanvrage zendgelegenheid V.R.O.
Multatuli.
2. Verslag Radio-raad 1930.
3. Schooluitzendingen.
4. Beeldoverbrenging.
5. Verzoek II.I.R.O. om zendtijd.
6. Belangenbehartiging N.S.F.

herdenking sterfdag

11 Maart.

1. Zendtijdruil A.V.R.O.—V.A.R.A. in verband MatthausPassion.
2. Zendtijd bijzondere omroepvereenigingen.
3. Aanvrage zendgelegenheid Spiritistenvereeniging „Harmonia”.
4. Idem Evangelische Maatschappij.
5. Idem H.I.R.O.
3.

26
1.
2.
3.

Maart.
Zendtijd bijzondere vereenigingen.
Ontwerp-machtigingen voor de omroepvereenigingen.
Aanvrage zendgelegenheid V.L.R.A.

4.

10
1.
2.
3.

Juni.
Aanvrage zendgelegenheid Evangelische Maatschappij.
Uitzendingen met een liefdadig doel.
Wijziging regeling Algemeen Programma, indien deze met
een feestdag samenvalt.
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4.
5.
6.
7.

Aanvrage zendgelegenheid V.L.R.A.
Politie-radio-omroep.
Zendgelegenheid Nederlandsche Evangelische Vereeniging.
Verzoek V.A.R.A. tot wijziging van de verdeeling van den
zendtijd.
8. Eigen uitzendingen radio-centrales des Zaterdagsnachts van
0.00—1.30 uur.

5-

23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

Juni.
Uitzendingen met een liefdadig doel.
Aanvraag zendtijd Radio-Volksuniversiteit Holland.
Eigen uitzendingen radio-centrales des Zaterdagsnachts van
0.00—1.30 uur.
Gleichwellensysteem.
Aanvrage zendgelegenheid Nationale Bond van Handels- en
Kantoorbedienden „Mercurius”.
Aanvrage zendgelegenheid Vrijzinnig Democratische Bond.
Vertegenwoordiging Radio-raad op de vergaderingen van
de Union de Radiodiffusion.

6.

24 September.
1. Aanvrage zendgelegenheid H.I.R.O.
2. Idem Radio-Volksuniversiteit Holland.
3. Idem Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden
„Mercurius”.
4. Zendtijdverdeeling Phohi-zender.
5. Zenderapparatuur.
6. Aanvrage zendgelegenheid Vrijzinnig Democratische Bond.
7. Vertegenwoordiging Radio-raad op de vergaderingen van
de Union de Radiodiffusion.

7*

22 October.
1. Zenderapparatuur.
2. Zendtijdverdeeling Phohi-zender.
3. Aanvrage zendgelegenheid H.I.R.O.
4. Proefnemingen door het Rijk op de 298 m golf.

8.

:
:
;

i

11 November.
1. Zendtijdverdeeling Phohi-zender.
2. Aanvrage zendgelegenheid V.L.R.A.

/*•
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10 December.
1. Vergoeding radio-centrales aan omroepvereenigingen.
2. Zendtijdverdeeling Phohi-zender.
3. Aanvrage zendgelegenheid H.I.R.O.
4. Idem Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden
„Mercurius”.
5. Eigen uitzendingen door radio-centrales des Zaterdagsnachts
na 12 uur.
6. Uitzending in den Kerstnacht na 12 uur.
7. Klacht V.A.R.A. betreffende zendtijd bijzondere omroep
vereenigingen.

Sedert zijn instelling vonden 48 vergaderingen van den Radioraad plaats.
II. De Zendtijdencommissie vergaderde op 20 Februari, 6, 11 en
19 Maart, 5 Juni en 24 September ter behandeling van de zendtijdverdeeling der bijzondere vereenigingen.
Sedert haar instelling vonden 22 vergaderingen dezer Commissie
plaats.
III. De Juridische Commissie vergaderde op 22 Januari ter be
handeling van de ontwerp-machtiging voor de radio-distributieinrichtingen en op 17 Juni voor de uitzendingen met een liefdadig
doel.
Sedert haar instelling vonden 18 vergaderingen dezer Commissie
plaats.
IV. De Indische Commissie vergaderde op 13 en 21 October en
3 November, ter behandelng van de verdeeling van den zendtijd
op den Phohi-zender.
Sedert haar instelling vonden 11 vergaderingen dezer Commissie
plaats.
Verder vergaderde een Commissie ad hoe, bestaande uit de Juri
dische Commissie, aangevuld met Mevr. B. Boon—van der Starp
en den Heer J. W. de Vries, ter behandeling van de bezwaren der
V. A.R.A. tegen inwilliging van de verzoeken der A.V.R.O. in
zake zenderbouw, op 30 September en 14 October.

I
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HOOFDSTUK V.
BEHANDELDE ONDERWERPEN.
Grootendeels betroffen de behandelde onderwerpen: dezenderapparatuur, de verdeeling van den zendtijd voor de bijzondere omroepvereenigingen en de verdeeling van den zendtijd op den Phohizender, aangelegenheden, waaromtrent de Radio-raad reeds vroeger
zijn advies had uitgebracht en wel op 4 Juli 1930, 5 Juli 1930 respec
tievelijk 13 Juni 1930.
In afwachting van een beslissing van den Minister van Waterstaat
omtrent de verdeeling van den zendtijd voor de bijzondere omroepvereenigingen kwamen telkens aan de orde incidenteele verzoeken
om zendgelegenheid. Ook over eenige andere verzoeken van dezen
aard van instellingen, die geen omroeporganisatie zijn, werd van
advies gediend.
Verder behandelde de Radio-raad verschillende vragen om advies
vanwege den Minister van Waterstaat omtrent vraagstukken,
Zooals deze zich in het Overheidsbestuur van den radio-omroep
wel steeds zullen voordoen.
1.

Zenderbomv.

In het vorige verslag van den Radio-raad is op bladz. 22 vermeld,
dat de Radio-raad op 4 Juli 1930 advies uitbracht omtrent verschil
lende verzoeken van algemeene omroepvereenigingen om machti
ging tot aanleg en gebruik van zenders. Naar aanleiding van een
schrijven van den Minister aan den Radio-raad van 25 Juli 1930
bracht deze een nader advies uit op 7 October 1930, terwijl in het
vorig verslagjaar de Minister nog geen beslissing te dezer zake ter
kennis van den Radio-raad bracht.
Bij schrijven van 19 September 1931 nr. 4 zond de Minister aan den
Radio-raad een afschrift van den brief der V.A.R.A. van 14 Mei 1931
over de zenderapparatuur, met verzoek de zienswijze van den Radioraad daarover te mogen ontvangen en om mededeeling of de be
schouwingen van de V.A.R.A. wijziging brachten in het oorspron
kelijk advies van den Radio-raad.
De Radio-raad deed bij schrijven van 26 October aan den
Minister zijn gevoelen omtrent het schrijven van de V.A.R.A. toe-

■I
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komen. Een 5-tal leden van den Radio-raad zond bij schrijven van
14 November aan den Minister een minderheids-nota.
Aan het einde van het verslagjaar was een beslissing van den Minister
over dit vraagstuk andermaal nog niet ter kennis gebracht van den
Radio-raad.
De Radio-raad ontving nog de volgende bescheiden.
Een schrijven van 4 Juni van den Voorzitter van het Comité van
Omroepvereenigingen met een afschrift van een brief van den Minis
ter en van een nota over de vergadering van het Comité Consultatif International Radio, te Kopenhagen gehouden, inhoudende
bezwaren tegen het Gleichwellensysteem.
Van dcnzelfden afzender bij schrijven van 22 Juni afschrift van een
correspondentie met den Voorzitter van de Commission technique
et Centre de Controle de PUnion Internationale de Radiodiffusion
te Brussel.
Van dcnzelfden afzender bij schrijven van 17 October een rapport,
getiteld: „Eenige beschouwingen omtrent de bruikbaarheid van
een Glcichwellenstelsel volgens het bifrequentie-systeem”.
Een schrijven van de N.V. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek
van 29 October, omtrent verbeteringen in de uitzending op de golf
lengte van 298 m.
Een schrijven van de V.A.R.A. van 9 December inhoudende eenige
beschouwingen van haar juridischen adviseur over de vraag of de
Minister op grond van de wettelijke bepalingen verplicht is om
aan ieder, die daartoe het verzoek indient, machtiging tot het bouwen
van een zender te verleenen.
Bij schrijven van 9 October deelde de Radio-raad aan den Minister
zijn standpunt mede omtrent het instellen van een onderzoek naar
de uitzendingen op 298 m golflengte op één der Rijkszenders te
Kootwijk. In zijn brief van 21 October nr. 7 verzocht de Minister
aan den Radio-raad nadere inlichtingen omtrent vorenbedoeld in te
stellen onderzoek. De Radio-raad verstrekte in zijn schrijven van
23 October de gevraagde inlichtingen.
Naar aanleiding van deze aangelegenheid vond op 31 October in de ver
gaderzaal van den Radio-raad een bespreking plaats van het Bureau van
den Radio-raad met een vertegenwoordiger van den Technischen
Dienst van het Staatsbedrijf van de Posterijen, de Telegrafie en Tele
fonie, zoomede vertegenwoordigers van de A. V.R.O. en de V.A.R.A.

'r

18

RADIO-RAAD

Bij het einde van het verslagjaar was den Radio-raad omtrent de
resultaten van het onderzoek nog geen mededeeling gedaan.
De Radio-raad ontving ten slotte nog een schrijven van den Minister
van 30 September nr. 5 met afschrift van een brief van den Voor
zitter van het Comité van Omroepvereenigingen van 23 September met
een verzoek tot goedkeuring van een door de Commission Technique
van de Union Internationale de RadiodifFusion gedaan voorstel tot
omwisseling van de aan Nederland toekomende golflengte 298,8 m
met die van het station Tallinn met een afschrift van den brief
van den Minister van 30 September nr. 5 met zijn beslissing.
2. Zendtijdverdeeling voor de bijzondere omroepvereenigingen.
In het vorige verslag van den Radio-raad is op bladz. 20 vermeld,
dat de Radio-raad in verband met het bepaalde in de zendtijden
beschikking van 15 Mei 1930 aan den Minister bij schrijven van
5 Juli 1930 een advies deed toekomen betreffende een ontwerp
regeling voor de toekenning van zendtijd aan de bijzondere omroep
vereenigingen.
In zijn schrijven van 17 October 1930 deelde de Minister zijn be
zwaren tegen dit advies mede, waarop de Radio-raad bij schrijven
van 3 December 1930 een nader advies uitbracht.
Bij schrijven van 3 Maart 1931 nr. 1 deelde de Minister aan den Radioraad zijn van dit advies afwijkend standpunt mee.
In antwoord op het schrijven van den Minister van 3 Maart zond de
Radio-raad zijn nader advies bij schrijven van 13 April.
Bij het einde van het verslagjaar had de Minister in deze aangelegen
heid nog geen beslissing genomen.
De K.R.O. en de N.C.R.V. hadden in haar brieven van 25 resp. 23
September bezwaren geuit in verband met de op haar gelegde ver
plichtingen tot afstand van den zendtijd op 14, later gewijzigd in
20 October, aan de H.I.R.O., bedoeld op bladz. 23 van dit verslag.
De Radio-raad bracht hierover advies uit bij schrijven van 23 Oc
tober en ontving een afschrift van den brief van den Minister van
18 November nr. 9 aan de K.R.O. en de N.C.R.V. met zijn beslissing
ter zake.
Als gevolg van het achterwege blijven van een nadere regeling voor
de bijzondere omroepvereenigingen, voortvloeiende uit het Zend
tijdenbesluit van 15 Mei 1930, zond de Minister aan den Radio-raad
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ook gedurende dit verslagjaar verschillende verzoeken om advies van
deze vereenigingen tot het verkenen van zendtijd voor bijzondere
gevallen.
De Radio-raad grondde zijn advies over de hierboven genoemde
incidenteele verzoeken om zendgelegenheid op zijn aan den Minister
geadviseerde algemeene regeling, doch ondervond als gevolg van
het uitblijven van deze algemeene regeling steeds meer moeilijkheden
om bij zijn adviezen de billijkheid te betrachten.
a. Radio-Volksuniversiteit Holland.
Bij schrijven van 13 Juni nr. 4 zond de Minister aan den Radioraad een verzoek van 9 Juni van den Bond van Nederlandsche Volks
universiteiten om toewijzing van zendtijd ten behoeve van de van
den bond uitgaande Radio-Volksuniversiteit Holland.
De Radio-raad zond zijn advies bij schrijven van 25 September,
terwijl de Minister aan den Radio-raad een afschrift zond van zijn
schrijven van 14 October nr. 5 inhoudende zijn beslissing op het
verzoek.
De Minister deed verder bij schrijven van 21 October nr. 11 aan den
Radio-raad een afschrift toekomen van een brief der A.V.R.O. van
17 October, inhoudende een uiteenzetting van de bezwaren tegen de
getroffen regeling en van het antwoord van den Minister.
In haar schrijven van 17 October verzocht de A.V.R.O. aan den
Radio-raad door hem over deze aangelegenheid te worden gehoord.
In zijn antwoord van 24 October deelde de Radio-raad aan de
A.V.R.O. mede, dat deze in het schrijven van den Minister van
21 October nr. 11 volledige inlichtingen had ontvangen.
De A.V.R.O. zond bij haar brief van 27 October een afschrift van haar
schrijven van 23 October aan den Minister met bezwaren tegen
het laatstgenoemde schrijven van den Minister van 21 October.
Naar aanleiding van deze aangelegenheid wendde de A.V.R.O. zich
in kort geding tot den president der arrondissementsrechtbank te
’s-Gravenhage, die zich echter onbevoegd verklaarde.
De Radio-Volksuniversiteit Holland richtte zich bij schrijven van
28 October tot den Radio-raad, ten einde eenige verbetering in de
getroffen regeling te erlangen.
De Radio-raad vond geen aanleiding een stap in die richting
te doen.
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b. Nederlandsche Evangelische Vereeniging.
Nadat de Nederlandsche Evangelische Vereeniging zich tot den
Voorzitter van den Radio-raad had gewend, ten einde door diens
bemiddeling van de algemeene omroepverenigingen eenigen zend
tijd te ontvangen, welke bemiddeling geen resultaten opleverdc,
ontving de Radio-raad bij schrijven van 8 Mei nr. 7 van den Minister
het verzoek dier vereeniging om zendtijd voor één predikbeurt om
de twee maanden, beurtelings des vóórmiddags en des avonds, en
voor 2 lezingen van 30 a 40 minuten in de wintermaanden.
De Radio-raad bracht advies hierover uit bij schrijven van 11 Juni.
Als bijlage van zijn schrijven van 21 Juli nr. 5 zond de Minister
daarop aan den Radio-raad om advies een nader verzoek van die ver
eeniging om uitzending op één uit eenige genoemde dagen.
De Radio-raad bracht hierover advies uit bij zijn schrijven van
25 Juli, waarop de Minister aan den Radio-raad een afschrift zond
van zijn schrijven van 5 Augustus nr. 1 met een beslissing ter zake.
Ten gevolge van een misverstand vond de toegestane uitzending
op 27 September niet plaats op den daarvoor door de Nederlandsche
Evangelische Vereenigingaangekondigdcnzender,weshalvedc Radioraad bij ministerieel schrijven van 18 November nr. 6 een nader
verzoek der vereeniging om advies ontving. De Radio-raad bracht
zijn advies uit bij schrijven van 26 November, terwijl de Minister
aan den Radio-raad een afschrift zond van zijn schrijven aan de ver
eeniging van 3 December nr. 6 met zijn beslissing.
c. V.L.R.A.
Omtrent het verzoek om uitzending, genoemd in het vorig jaar
verslag bladz. 29 onder 1, ontving de Radio-raad een afschrift van
het schrijven van den Minister van 30 December 1930 nr. 9 aan de
V.L.R.A. met zijn beslissing, dat de V.L.R.A. zendtijd verkreeg op
29 Januari.
Bij schrijven van 23 Januari nr. 7 zond de Minister om advies aan
den Radio-raad het verzoek der V.L.R.A. om uitzending op 6 en
7 Maart ter gelegenheid van de partijvergadering van de Liberale
Staatspartij „De Vrijheidsbond”, terwijl bij schrijven van den Mi
nister van 23 Januari nr. 1 aan den Radio-raad de mededeeling der
V.L.R.A. werd overgebracht, dat alleen op 6 Maart uitzending
werd gevraagd.
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De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 16 Februari,
terwijl de Minister aan den Radio-raad een afschrift zond van diens
schrijven aan de V.L.R.A. van 19 Februari nr. 10 met diens beslissing.
Bij schrijven van 23 Maart nr. 12 zond de Minister aan den Radioraad om advies een verzoek der V.L.R.A. om uitzending op 16
April in verband met de herdenking op plechtige wijze van het
tienjarig bestaan van de Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond”.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 27 Maart en
ontving een afschrift van het schrijven van den Minister van 1 April
nr. 3 aan de V.L.R.A. met zijn beslissing.
Bij schrijven van 5 Juni nr. 5 zond de Minister aan den Radio-raad
om advies het verzoek van de V.L.R.A. om uitzending op 9, 16 en
23 Juni voor redevoeringen door liberale sprekers in verband met de
gemeenteraadsverkiezingen.
De Radio-raad bracht een voorloopig advies uit bij schrijven van
6 Juni en een nader advies bij schrijven van 11 Juni, terwijl de Minister
aan den Radio-raad een afschrift zond van zijn schrijven van 12 Juni
nr. 7 met zijn beslissing.
Bij schrijven van 28 October nr. 1 zond de Minister aan den Radioraad om advies een verzoek van de V.L.R.A. om uitzending in de
tweede helft van November of de eerste helft van December ten
behoeve van den Bond van Jonge Liberalen.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 12 Novem
ber en ontving een afschrift van het schrijven van den Minister van
16 November nr. 9 met zijn beslissing.
d. H.I.R.O.
In het vorig jaarverslag was reeds melding gemaakt van een ver
zoek der H.I.R.O. om uitzending op 18 Januari en 16 en 18 Februari
in verband met het bezoek van Krishnamurti aan ons land.
De Radio-raad bracht, wat de uitzending op 18 Januari betreft, zijn
advies uit bij schrijven van 9 Januari, terwijl de Minister aan den
Radio-raad een afschrift zond van zijn schrijven van 10 Januari
nr. 6 aan de H.I.R.O. met zijn beslissing.
Bij schrijven van 21 Januari bracht de Radio-raad zijn advies uit,
wat betreft de uitzending op 16 en 18 Februari, terwijl de Minister
aan den Radio-raad een afschrift zond van diens schrijven van 28
Januari nr. 15 aan de H.I.R.O. met zijn beslissing.
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Bij schrijven van 4 Februari nr. 10 zond de Minister aan den Radioraad om advies een verzoek van de H.I.R.O. om zendtijd op 26, 27
of 28 Februari ten behoeve van de Vereeniging voor Wettelijke
Dierenbescherming ter gelegenheid van haar 3de jaarvergadering.
De Radio-raad bracht hierover advies uit bij zijn schrijven van
4 Februari, terwijl de Minister aan den Radio-raad een afschrift zond
van zijn schrijven van 9 Februari nr. 15 aan de H.I.R.O. met zijn
beslissing.
Bij schrijven van 9 Maart nr. 9 zond de Minister aan den Radio-raad
om advies een verzoek om zendtijd van de H.I.R.O. op 20 Mei ten
behoeve van de Evangelische Maatschappij voor een Wijdingsavond.
De Radio-raad bracht bij schrijven van 12 Maart zijn advies hier
over uit, terwijl de Minister aan den Radio-raad een afschrift zond
van zijn schrijven van 19 Maart nr. 7 aan de H.I.R.O. met zijn
beslissing.
De algemeene vereeniging, aan wie de afstand van zendtijd was op
gelegd, de N.C.R.V., uitte in een schrijven van 25 Maart haar be
zwaren daartegen, waarop volgde het schrijven van den Minister
van 1 April nr. 2 aan de N.C.R.V.
De N.C.R.V. beantwoordde dezen brief bij schrijven van 2 April,
terwijl de Minister naar aanleiding daarvan bij schrijven van 15
April nr. 8 nader advies aan den Radio-raad verzocht, hetwelk werd
uitgebracht bij schrijven van 23 April, waarop de Minister aan den
Radio-raad afschrift zond van zijn schrijven van 30 April nr. 12 met
zijn uiteindelijke beslissing.
Bij schrijven van 19 Maart nr. 2 zond de Minister aan den Radioraad om advies een verzoek van de H.I.R.O. om zendtijd op 11 April
ten behoeve van het Nederlandsch Jack Londonverbond.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 27 Maart,
terwijl de Minister aan den Radio-raad een afschrift zond van zijn
schrijven van 1 April nr. 4 aan de H.I.R.O. met zijn beslissing.
Bij schrijven van 9 Mei nr. 5 zond de Minister aan den Radio-raad om
advies een verzoek van de H.I.R.O. om zendtijd op 9 Juni ten be
hoeve van den Algemeenen Nederlandschen Vrouwen Vredebond,
ter gelegenheid van diens jaarvergadering.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 20 Mei, terwijl
de Minister aan den Radio-raad een afschrift zond van zijn schrijven
van 28 Mei nr. 1 aan de H.I.R.O. met zijn beslissing en bij schrijven
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van 9 Juni nr. 6 de beslissing mededeelde in zake het verzoek der
H.I.R.O. om de uitzending op 20 Juni te doen plaats vinden.
Bij schrijven van 15 April deelde de H.I.R.O. aan den Radio-raad
haar standpunt mede omtrent het verleenen van zendtijd aan deze
vereeniging.
De Radio-raad beantwoordde dit schrijven bij brief van 23 April.
De Radio-raad ontving bij schrijven van 15 Juni nr. 7 van den Minis
ter een verzoek om zendtijd van de H.I.R.O. op 5 Juli ten behoeve
van de Theosofische Vereeniging. Tijdens het onderzoek bij den
Radio-raad trok de H.I.R.O. dat verzoek in.
Bij schrijven van 31 Augustus nr. 1 zond de Minister aan den Radioraad een verzoek der H.I.R.O. om zendtijd op 3 October ten behoeve
van de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren en de Ver. tot Wettelijkc Dierenbescherming.
14 October ten behoeve van de Theosofische Vereeniging.
31 October ten behoeve van de Evangelische Maatschappij.
11 of 21 November ten behoeve van de Nooit meer Oorlog
Federatie.
25 November ten behoeve van de Star-Publishing Trust en
9 December ten behoeve van den Bond van Staatspensionneering.
Wat de eerstgenoemde uitzending betreft, bracht de Radio-raad advies
uit bij schrijven van 3 September en wat de tweede uitzending be
treft bij schrijven van 11 September. Omtrent deze uitzending, die
op 14 October niet kon doorgaan, bracht de Radio-raad nader advies
uit bij schrijven van 30 September.
De Radio-raad ontving een afschrift van den brief van den Minister
van 5 October nr. 14 aan de H.I.R.O., de N.C.R. V. en de K.R.O. met
zijn beslissing.
De Minister zond bij schrijven van 21 October nr. 10 aan den Radioraad een schrijven van 13 October der H.I.R.O. om advies, waarbij
deze zendtijd verzocht om de 14 dagen van 20—21 uur.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 23 October.
Omtrent de andere hiervoren genoemde uitzendingen bracht de Radioraad advies uit bij schrijven van 25 September, waarop de Minister
aan den Radio-raad een afschrift zond van zijn schrijven van 5 Octo
ber nr. 13 met zijn beslissing.
De Minister zond aan den Radio-raad bij schrijven van 14 October
nr. 7 een brief van de V.A.R.A. van 9 October, met bezwaren
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tegen den haar opgelegden afstand van zendtijd op 31 October. De
Radio-raad adviseerde hierover bij schrijven van 23 October.
De Minister zond aan den Radio-raad een afschrift van zijn schrijven
van 29 October nr. 2 aan de V.A.R.A. met zijn beslissing.
De Minister deed aan den Radio-raad toekomen om advies bij schrij
ven van 12 October nr. 8 een bezwaarschrift van dc II.I.R.O. van
8 October.
De Radio-raad zond zijn nader advies bij schrijven van 23 October,
terwijl de Minister den Radio-raad een afschrift deed tockomcn van
zijn beslissing, genomen bij schrijven van 29 October nr. 1 aan de
H.I.R.O.
De H.I.R.O. bracht ook hiertegen bezwaren in en wel bij schrijven
van 3 November, toegezonden om advies aan den Radio-raad bij
schrijven van den Minister van 9 November nr. 3. Dc Radio-raad
bracht zijn advies uit bij schrijven van 12 November, terwijl de
Minister aan den Radio-raad een afschrift zond van zijn beslissing
bij brieven van 12 November nr. 2 en 16 November nr. 6 aan de
H.I.R.O.
Bij schrijven van 23 November nr. 7 zond de Minister aan den
Radio-raad bericht van een kennisgeving der H.I.R.O., dat deze geen
gebruik wenschte te maken van den haar op 14 November toege
wezen zendtijd.
De Minister zond verder nog aan den Radio-raad een afschrift van
zijn schrijven van 2 December nr. 3 aan de H.I.R.O., inhoudende
goedkeuring van een tusschen de H.I.R.O. en de A. V.R.O. getroffen
omruiling van zendtijd op 8 December.
Bij schrijven van 2 December nr. 2 zond de Minister aan den Radioraad om advies een verzoek van de H.I.R.O. om zendtijd op 22 De
cember ten behoeve der Vereeniging van Spiritisten „Harmonia,>
en het Jack Londonverbond. De Radio-raad zond zijn advies bij
schrijven van 12 December, terwijl de Minister een afschrift zond
van zijn schrijven van 15 December nr. 2 aan de H.I.R.O. en deK.R.O.
met zijn beslissing.
De Radio-raad ontving een schrijven van 11 December nr. 5 van den
Minister met het verzoek om advies in zake een aanvraag om zendtijd
voor de H.I.R.O. op 19 of 20 Januari voor redevoeringen van de
aangesloten 'Vredesorganisaties in verband met de Ontwapenings
conferentie.
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De Radio-raad adviseerde den Minister bij schrijven van 23 December.
In het verslagjaar ontving de Radio-raad geen beslissing van den
Minister.
e. V. R. O.
Bij schrijven van 26 Januari nr. 4 zond de Minister aan den Radio-raad
om advies een verzoek van de V.R.O. om zendtijd op 28 Februari
ter herdenking van Multatuli’s geboortedag.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 16 Februari,
terwijl de Minister zijn beslissing mededeelde door een afschrift
van de brieven aan de V.R.O van 17 Februari nr. 7 en 9 Maart nr. 15
aan den Radio-raad toe te zenden.
Bij schrijven van 15 Juni nr. 7 zond de Minister aan den Radio-raad
om advies een verzoek van de V.R.O. om zendtijd.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 22 Juni,
terwijl de Minister aan den Radio-raad een afschrift zond van zijn
brief van 24 Juni nr. 10 aan de V.R.O. en de V.A.R.A. met zijn
beslissing.
Bij schrijven van 7 September nr. 8 zond de Minister aan den Radioraad om advies een verzoek van de V.R.O. om zendtijd op 16 of
23 September.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 11 September
en ontving een afschrift van den brief van den Minister van 3 Sep
tember nr. 5 met zijn beslissing.
Bij schrijven van 8 October nr. 3 zond de Minister aan den Radioraad om advies een verzoek van de V.R.O. om zendtijd op 18
November.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 23 October en
ontving een afschrift van de brieven van den Minister van 28 October
nr. 2 aan de V.R.O. en de V.A.R.A. met diens beslissing.
Bij schrijven van 14 November zond de Minister aan den Radio-raad
om advies een verzoek van de V.R.O. om zendtijd op 23 December
ter uitzending van een rede, op het feestcongres uit te spreken, ter
viering van het 75-jarig bestaan der Vrijdenkersvereeniging „De
Dageraad”. De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van
26 November en ontving afschrift van de brieven van den Minister
van 3 December nr. 7 aan de V.R.O. en de V.A.R.A. met zijn
beslissing.
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ƒ. Vrijzinnig Democratische Bond.
Bij schrijven van den Minister van 17 Juni nr.11 ontving de Radioraad om advies een verzoek van den Vrijzinnig Democratischen
Bond om vóór 24 Juni zendtijd te mogen ontvangen te zijner verdedi
ging tegen de critiek op het beleid van den Haarlemschen Wethouder
van Financiën in een uitzending der V.A.R.A op 6 Juni.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 19 Juni,
terwijl de Radio-raad afschrift ontving van de telegrammen van den
Minister van 19 Juni aan den Vrijzinnig Democratischen Bond,
de A.V.R.O. en de V.A.R.A. met zijn beslissing.
Bij schrijven van 21 September nr. 3 zond de Minister den Radio-raad
om advies een verzoek van den Vrijzinnig Democratischen Bond om
zendtijd op 28 November voor de uitzending van de rede van den
heer Marchant tijdens de jaarlijksche algemeene vergadering van
dien bond. De Radio-raad verzond zijn advies bij schrijven van
26 September en ontving afschrift van de brieven van den Minister
van 7 October nr. 9 aan den Vrijzinnig Democratischen Bond en de
V.A.R.A. met zijn beslissing.
g. Nederlandsche Vereeniging van Spiritisten „Harmonia”.
De Radio-raad ontving van de Nederlandsche Vereeniging van Spiri
tisten „Harmonia” een schrijven van 4 Maart met verzoek om zend
tijd voor de uitzending van eenige lezingen van Ds. M. Beversluis.
De Radio-raad lichtte bij schrijven van 12 Maart de vereeniging in
omtrent de wijze, waarop deze tot verkrijging van zendtijd zou
kunnen geraken.
b. Algemeene Bond van Overheidspersoneel in Nederland.
Naar aanleiding van een verzoek om zendtijd, ontvangen van den
Algemeenen Bond van Overheidspersoneel in Nederland, lichtte
de Radio-raad den bond bij schrijven van 1 Juni in omtrent de wijze,
waarop deze tot verkrijging van zendtijd zou kunnen geraken.
/. Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden
„Mercurius”.
Bij schrijven van 18 Juni nr. 3 ontving de Radio-raad van den
Minister om advies een verzoek om zendtijd ter gelegenheid van de
viering van het vijftigjarig bestaan van den Bond in 1932.
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Bij schrijven van 25 Juni verzocht de Radio-raad aan den Bond om
overlegging van de betreffende correspondentie, waaruit zou blijken,
dat geen der algemeene vereenigingen bereid was aan den Bond
zendtijd af te staan.
Bij schrijven van 19 September nr. 13 ontving de Radio-raad van
den Minister afschrift van de brieven van den Bond met de gevraagde
inlichtingen.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 24 October.
Bij schrijven van 27 November nr. 6 ontving de Radio-raad eenige op
merkingen van den Minister naar aanleiding van het uitgebrachte
advies.
Bij schrijven van 14 December verstrekte de Radio-raad aan den
Minister nadere inlichtingen.
De verdere afwikkeling van deze aangelegenheid valt in het volgend
verslagjaar.
3- Verdoek V.A.R.A. tot wijziging van de verdeeling der ^enduren.
Bij schrijven van 20 April nr. 3 zond de Minister aan den Radio-raad
om advies een verzoek van de V.A.R.A. van 8 April, ten einde een
zoodanige wijziging te brengen in de zendtijdverdecling, dat deze
vereeniging een gelijk aandeel zou ontvangen in de ochtend-, middag
en avonduren als de andere algemeene omroepvereenigingen.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 11 Juni.
De Minister zond aan den Radio-raad een afschrift van zijn schrijven
van 30 Juni nr. 7 aan de V.A.R.A., inhoudende een beslissing op
het verzoek dezer vereeniging.
4.

Politie-radio-omroep.

De Radio-raad ontving van de A.V.R.O. afschrift van een corres
pondentie tusschen deze en de Politie-Radio-Commissie betreffende
wijziging van de regeling voor de uitzending der politieberichten
op 3 Februari in verband met de uit te zenden modelopvoering van
Mozart’s „Zauberflöte”.
De Radio-raad vond hierin aanleiding aan den Minister 26 Januari
een schrijven te richten en ontving een afschrift van het schrijven
van den Minister van 31 Januari nr. 9 aan de Politie-Radio-Commissie
met zijn beslissing.
In afwachting van het nader advies van den Radio-raad omtrent
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de zendtijdverdeeling voor de bijzondere omroepvereenigingen
verzond deze aan den Minister een schrijven op 12 Maart omtrent
* een regeling van de uitzendingen van den politie-radio-omroep naar
aanleiding van een met eenige omroepvereenigingen gevoerde
correspondentie.
De Minister zond aan den Radio-raad een afschrift van zijn schrijvan van 23 Juni nr. 4 aan de algemeene omroepvereenigingen, in
houdende een wijziging in de regeling van de uitzendingen van den
politie-radio-omroep, wat betreft het te bezigen zendstation.
De Minister zond bij schrijven van n Mei nr. 1 een afschrift van
het schrijven van de Politie-Radio-Commissie van 23 April be
helzende bezwaren tegen de gewijzigde regeling.
De Radio-raad deelde bij schrijven van 12 Juni aan den Minister zijn
advies daarover mede.
De A.V.R.O. zond aan den Radio-raad bij schrijven van 18 Februari
afschrift eener met den Commissaris van Politie te Hilversum,
leider van den politie-radio-omroep, gevoerde correspondentie ter
zake van een politiebericht.
De Minister zond aan den Radio-raad een afschrift van zijn schrijven
van 4 Mei nr. 7 aan de K.R.O. en N.C.R.V., inhoudende een wijzi
ging van de tijdstippen van uitzending van den politie-radioomroep.
5- Radio-centrales.
In het vorig jaarverslag is op bladz. 30 vermeld, dat de Radio-raad
nog niet had afgedaan een schrijven om advies, van den Minister
ontvangen, van 8 December 1930 nr. 3 betreffende de vergoeding,
door radio-centrales uit te keeren voor het doorgeven van buiten
lands che programma’s.
Dit advies verzond de Radio-raad bij schrijven van 2 Januari.
Bij schrijven van 15 Januari nr. 14 zond de Minister aan den Radioraad om advies een ontwerp-machtiging, als bedoeld in artikel 25
van het Radio-reglement 1930, ter vervanging van de voorloopige
machtigingen.
De Radio-raad verzond dit advies bij schrijven van 28 Januari.
De A.V.R.O. zond bij schrijven van 2 December aan den Radio-raad
een afschrift van haar verzoek aan den Minister van 2 December
om te willen bepalen, dat de radio-centrales voor het doorgeven
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van buitenlandsche programma’s evenmin betaling verschuldigd
zijn als voor het doorgeven van binnenlandsche, totdat een inter
nationale regeling zal zijn tot stand gekomen, met uitnoodiging dit
verzoek te steunen.
De Radio-raad zond naar aanleiding van dit verzoek aan den Minister
op 12 December een schrijven, inhoudende de bepaling van zijn
standpunt ten opzichte van de onderwerpelijke aangelegenheid.
Bij schrijven van 27 April nr. 11 verzocht de Minister aan den Radioraad advies in zake het uitzenden van eigen gramofoonmuziek door
radio-centrales des Zaterdagsnachts na 12 uur.
De Radio-raad bracht hierover advies uit bij schrijven van 25 Juni.
De Minister deelde bij schrijven van 16 Juli nr. 7 aan den Radio-raad
zijn beslissing ter zake mede.
In dit schrijven werd tevens melding gemaakt van het toezicht op
overtredingen door den Directeur-Generaal der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie.
Bij schrijven van 30 September verzocht de Radio-raad inlichtingen
omtrent de resultaten van dit toezicht en deelde eenige overtredingen
mede.
6. Uitzendingen voor liefdadige doeleinden.
Bij schrijven van 9 Mei nr. 2 verzocht de Minister den Radio-raad
advies in zake het uitzenden van propaganda ten behoeve van
liefdadige doeleinden.
De Radio-raad deelde aan den Minister zijn meening ter zake mede
bij schrijven van 25 Juni.
De Minister zond bij schrijven van 18 Juli nr. 1 aan den Radio-raad
zijn standpunt omtrent deze aangelegenheid.
7. Mededeelingen van za^lj^en aai'dDe Minister zond aan den Radio-raad een afschrift van zijn schrijven
van 25 April nr. 6 aan de algemeene omroepvereenigingen en den V.P.
R.O., inhoudende aanwijzingen welke mededeelingen van zakelijken
aard zijn toegelaten en welke zijn verboden.
8. Uitzendingen buiten de uren van bet Zendtijdenbesluit.
De Radio-raad ontving een afschrift van het telegram van den Minis
ter aan de K.R.O. van 19 December, betreffende uitzending op
25 December van 0.00 tot 0.15 uur.
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De Radio-raad ontving een afschrift van het telegram van den
Minister van 15 December aan de V.A.R.A. betreffende uitzending
op 25 December van 0.00 tot 1.00 uur.
De Radio-raad ontving een afschrift van het telegram van den
Minister aan de N.C.R.V. van 22 December betreffende een morgenuitzending van 7.00 tot 8.00 uur op 25 December.
De Radio-raad ontving een afschrift van het telegram van den Mi
nister aan de A.V.R.O. en N.C.R.V. betreffende uitzending op
1 Januari van 0.00 tot ongeveer 2.00 resp. 1.00 uur.
9. berichten aan opvarenden.
De Radio-raad ontving een schrijven van 9 Maart van de Vereeniging van Reeders van Visschersvaartuigen met het verzoek te willen
bevorderen, dat bij berichten der omroep vereenigingen, bestemd voor
opvarenden, over ziekte- of sterfgevallen geen verzoeken werden
gevoegd om naar huis te komen, tenzij met toestemming der be
trokken reederij.
De Radio-raad deelde bij schrijven van 12 Maart aan den Minister
zijn meening ten deze mede, terwijl de Minister een afschrift zond
van zijn schrijven van 8 April nr. 5 aan de vereeniging met zijn
standpunt.
De Minister zond later nog een afschrift van zijn schrijven van 8 Mei
nr. 2 aan de vereeniging als antwoord op een nader verzoek dier ver
eeniging van 27 April.
10. Uitvindingen voor lesgeving op de 1071 m golf.
In het vorig jaarverslag is op bladz. 25 en 26 vermeld een brief
wisseling tusschen den Minister en den Radio-raad over uitzendin
gen voor lesgeving op de 1071 m golf.
De Radio-raad ontving als antwoord op zijn bij schrijven van
4 November 1930 gegeven advies een schrijven van den Minister
van 25 April nr. 6 met een mededeeling ter zake.
11. Rf/il van %endtijd.
De A.V.R.O. zond aan den Radio-raad bij schrijven van 4 Maart
een afschrift van een op 3 Maart tot den Minister gerichten brief
betreffende omruiling van zendtijd met de V.A.R.A. in verband met
de uitzending der Matthaus-Passion.
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De Radio-raad adviseerde hierover den Minister bij schrijven van
12 Maart en ontving een afschrift van diens schrijven van 17 Maart
nr. 6 aan de A.V.R.O. met zijn beslissing.
De Minister zond aan den Radio-raad een afschrift van zijn brief
van 24 Juni nr. 11 aan de V.A.R.A. betreffende ruil van zendtijd
met den V.P.R.O. op 12 Juli.
12.

Hoogtijdagen V.A.R.A.

De Radio-raad ontving de volgende brieven van den Minister be
treffende afstand van zendtijd aan de V.A.R.A. in verband met
hoogtijdagen voor de sociaaldemocratische arbeidersbeweging:
17 Juni nr. 9: op Zondag 12 Juli voor het Zomerfeest der V.A.R.A.,
12 Augustus nr. 1 en 30 September nr. 6: op Zondag 11 October
ter gelegenheid van den Internationalen Arbeiders Radio-dag,
27 Augustus nr. 2: op 25 December Kerstvergadering S.D.A.P.
13.

Uitzending onderlinge critiek on/roepvereenigingen.

De Radio-raad ontving een schrijven van 4 Maart van de A.V.R.O.
met verzoek om bij den Minister er op aan te dringen, in verband
met een uitgezonden critiek eener vereeniging op de A.V.R.O.,
waarbij van „misleiding” sprake was, dat dergelijke uitzendingen
werden voorkomen.
De Radio-raad beantwoordde dit verzoek bij zijn schrijven van 12
Maart aan de A.V.R.O.
14.

Wijziging Telegraaf- en Telefoomvet.

In zijn schrijven van 28 November nr. 2 verzocht de Minister, in
verband met de in de Tweede Kamer der Staten-Generaal behandelde
kwestie der vergoeding van de radio-centrales aan de omroepvereenigingen, met een verwijzing naar het schrijven van den Radioraad van 26 Februari 1930 (jaarverslag 1930 blz. 23 onder 7e) of de
daarbij in uitzicht gestelde voorstellen tot gewenschte wijzigingen
in de Telegraaf- en Telefoonwet spoedig tegemoet konden worden
gezien.
De Radio-raad beantwoordde dit verzoek bij schrijven van 12 De
cember.
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Inlage briefwisseling Minister niet Radio-raad.

De Minister verzocht bij schrijven van 26 Juni nr. 7 aan den Radioraad mededeeling of deze er bezwaar tegen had, dat een meester
in de rechten ten behoeve van zijn proefschrift over de ontwikkeling
van de radio-wetgeving in Nederland, inzage kon nemen van de
briefwisseling, gevoerd tusschen den Minister en den Radio-raad,
over het tot stand komen van de Radio-wet en het Radio-reglemcnt.
Bij schrijven van 1 Juli deed de Radio-raad zijn gevoelen over dit
verzoek aan den Minister kennen.
16.

Wij^jging datum uitzending Algemeen Programma.

De Radio-raad ontving een schrijven van de N.C.R.V. van 13 Fe
bruari met het verzoek om het Algemeen Programma, dat reeds van
Goeden Vrijdag 3 April verplaatst was naar 2 April, te mogen
uitzenden op 1 April.
De Radio-raad bracht hierover advies uit aan den Minister bij
schrijven van 16 Februari en ontving afschrift van een schrijven
van den Minister van 23 Februari nr. 1 aan de N.C.R.V. met zijn
beslissing.
17.

Verdeeling van de zenduren voor den oinroep naar de Nederlandscbe
Koloniën, Pbohi-zender.

In zijn vorig jaarverslag deelde de Radio-raad mede, dat nog vóór
zijn advies van 13 Juni 1930 over den zendtijd voor den omroep
naar de Nederlandsche Koloniën was uitgebracht, de Phohi-directie
had besloten met ingang van 1 Juli 1930 den zender te sluiten.
Nadien bleef, althans wat den Radio-raad betreft, de zaak rusten,
totdat deze een brief ontving van den Minister van 27 Juli nr. 65
met verzoek de vereenigingen te hooren over de voorwaarden, op
verzoek van den Minister door de Phohi medegedeeld, waarop deze
de andere Nederlandsche omroepvereenigingen op haren zender
zou toelaten.
Bij schrijven van 28 Juli deelde de Radio-raad deze voorwaarden
aan de K.R.O., N.C.R.V., V.A.R.A. en V.P.R.O. mede met verzoek
om schriftelijke mededeeling van de beschouwingen, waartoe deze
voorwaarden aanleiding gaven.
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Als antwoord op zijn verzoek ontving de Radio-raad van de K.R.O.
en de N.C.R. V. beschouwingen bij een gemeenschappelijk schrijven
van 6 Augustus.
De Minister zond bij Kabinetschrijven van 20 Augustus nr. 237
aan den Radio-raad nadere inlichtingen van de Phohi.
Van de V.A.R.A. en V.P.R.O. ontving de Radio-raad antwoord op
zijn verzoek bij schrijven van 25 resp. 29 September.
De Indische Commissie had naar aanleiding van de ingekomen
antwoorden op 21 October een bespreking met het bestuur der
Phohi in het gebouw der Nederlandsche Handelmaatschappij te
Amsterdam.
Naar aanleiding van deze bespreking stelde de Radio-raad een nieuw
voorstel samen en deelde dit bij schrijven van 16 November aan de
Phohi mede, welke antwoordde bij schrijven van 15 December.
De verdere afwikkeling van deze aangelegenheid valt in het volgend
verslagjaar.
18.

Nog niet afgedane adviezen.

Behalve de hiervoren reeds genoemde nog in behandeling zijnde
adviezen waren aan het einde van het verslagjaar nog niet afgedaan:
1.

Van de onderwerpen behandeld in het historisch overzicht
van 8 Februari 1929 nr. 16 van den Minister bleef nog ter be
handeling de behartiging van de belangen van de Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek bij de regeling van den omroep.

2.

Schrijven van den Minister van 19 Maart 1929 betreffende radioschooluitzendingen.

19.

Adviezen uit eigen beweging.

Slechts tweemaal maakte de Radio-raad gebruik van zijn wettelijk
recht adviezen uit eigen beweging te geven.
Allereerst betreft dit het advies uitgebracht naar aanleiding van een
ontvangen schrijven van de A.V.R.O., op bladz. 28 onder 5 van
dit verslag genoemd.
Verder had de V.A.R.A. bij schrijven van 10 Februari eenige be
zwaren geuit ter zake van een verzoek om zendtijd der V.L.R.A. en
daarbij den wensch geuit, dat de bijzondere vereenigingen uitsluitend
5
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zendtijd zouden mogen vragen in den tijd, dat de algemeene vereenigingen, op wie deze zijn aangewezen, uitzenden.
De Radio-raad bracht zijn advies over dit verzoek bij schrijven van
12 Maart aan den Minister uit en voegde daarbij tevens een advies
over den termijn, door de bijzondere vereenigingen in acht te nemen
bij het aanvragen van zendtijd.
20.

Aantal ontvangen verdoeken om advies van den Minister.

In den loop van het verslagjaar ontving de Radio-raad 45 verzoeken
om advies van den Minister. In 1930 bedroeg dit aantal 44 en
in 1929 34. In het laatste aantal is begrepen het verzoek om advies
gedaan bij schrijven van 8 Februari nr. 8 waarbij 11 afzonderlijke
vragen door den Minister werden gesteld.

i

ALGEMEEN PROGRAMMA COMMISSIE.

..

:
'

r

ALGEMEEN PROGRAMMA COMMISSIE RADIO-OMROEP

Algemeen
Programma Commissie
voor den Radio-omroep.
Nr. 583.

37

’s-Gravenhage, 20 Mei 1932.

Aan den Kadio-raad.
Ingevolge de beschikking van den Minister van Waterstaat van
10 Juni 1930, nr. 1, onder B, punt 2 heeft de Algemeen Programma
Commissie de eer U hierbij haar verslag over 1931 aan te bieden
ter opneming in het jaarverslag van Uw College.
De plaatsvervangend Voorzitster,
B. Boon—van der Starp.
De Secretaris,
E. P. Weber.

>
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HOOFDSTUK I.
INSTELLING, SAMENSTELLING, INSTRUCTIE.
In de regeling van het Algemeen Programma opgenomen in het
Zendtijdenbesluit van 15 Mei kwam een wijziging, doordien de
Commissie naar aanleiding van haar voorstellen op blz. 59 ge
noemd, een afschrift ontving van het schrijven van den Minister
van 29 April nr. 5 van den volgenden inhoud:
„Het is gewenscht gebleken om de uitzending van het algemeen
programma op Maandag den 2den Paaschdag en den 2den
Pinksterdag, zoomede indien de iste of de 2de Kerstdag,
de Oudejaarsdag of de Nieuwjaarsdag op een Maandag valt,
te verschuiven naar den Donderdag in dezelfde week, indien
de A.V.R.O. en naar den Woensdag in dezelfde week, indien
de V.A.R.A. de verzorging van dat programma heeft.
2. Ten aanzien van het algemeen programma des Vrijdags
wordt hierbij bepaald, dat in plaats van op den Goeden Vrijdag,
zoomede indien de iste of 2de Kerstdag, Oudejaarsdag of
Nieuwjaarsdag op een Vrijdag valt, het algemeen programma
zal worden uitgezonden op den Dinsdag in dezelfde week,
indien de K.R.O. en op den Woensdag in dezelfde week, indien
de N.C.R.V. de verzorging heeft.
3- Ik noodig U uit in het vervolg met het vorenstaande
rekening te willen houden.”

1

In de samenstelling van de Commissie kwam in het verslagjaar
geen wijziging, zoodat deze aan het einde daarvan nog was samen
gesteld als bij de instelling en wel:
Dr. J. Th. de Visser, Voorzitter van den Radio-raad, tevens
voorzitter;
Mevr. B. Boon—van der Starp, tevens plaatsvervangend voor
zitster,
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy,
Prof. W. Nolet,
J. W. de Vries,
allen leden van den Radio-raad;
Secretaris, E. P. Weber, Secretaris van den Radio-raad.
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Op voorstel van de Commissie bepaalde de Minister, bij schrijven
van 19 Februari, nr. 8, dat bij ontstentenis van den Secretaris deze
vervangen wordt door Mr. B. de Gaay Fortman, plaatsvervangend
Voorzitter en Secretaris van den Radio-raad.
Zooals de Commissie in haar vorig verslag op
had de Minister aan de Commissie om advies
met verschillende opmerkingen op 23 en 30
Tweede Kamer gemaakt bij de behandeling
Albarda.

blz. 100 mededeelde,
verzocht in verband
October 1930 in de
van de interpellatie-

De Commissie verstrekte de gevraagde inlichtingen bij haar schrijven
van 3 Februari, waarbij zij tevens voegde een uiteenzetting van haar
standpunt, luidende als volgt:
„Naar aanleiding van Uwer Excellenties schrijven van 23
December 1930 nr. 1, betreffende de Interpellatie-ALBARDA,
heeft de Commissie de eer U mede te deelen, dat zij in verband
hiermede het volgende te Uwer kennis meent te moeten
brengen:
*
Het Algemeen Programma %ou beter kunnen worden verzorgd door
de samenwerkende omroepverenigingen; een daarbuiten staande Com
missie om censuur uit te oefenen ^on dan niet noodig %ijn.
Ook de Commissie staat een gemeenschappelijke verzorging
van het Algemeen Programma voor.
De Commissie is echter van meening, dat een controle van
overheidswege ook dan evenzeer noodig blijft. De Commissie
verricht thans gedurende 8 maanden haar taak en het is haar
gebleken, dat de vereenigingen herhaaldelijk uitzendingen
voorstellen, waartegen de Commissie bezwaar heeft. Eens
deels betreffen deze bezwaren de algemeene richtlijnen, waaraan
volgens de Commissie het Algemeen Programma moet vol
doen, zoodat de Commissie te dien opzichte geheele nummers
van het programma moet afvoeren, anderzijds betreft het
enkele woorden en uitlatingen in programmanummers voor
komende.
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De Commissie heeft niet de overtuiging, dat indien de verzorging geheel aan de vereenigingen werd overgelaten, het
Algemeen Programma inderdaad in den bedoelden zin zou
in stand blijven, integendeel acht zij het gevaar groot, dat het
Algemeen Programma dan zijn karakter van „algemeen”
programma geleidelijk zou gaan verliezen.
Een Algemeene Omroep.
Ook de Commissie is voorstandster van een algemeenen omroep
in den zin, dat het algemeen programma gedurende een geheele week en bij voorkeur op één zender zou worden uit
gezonden.
De Commissie meent echter, dat dit ideaal althans voorshands
niet voor verwezenlijking vatbaar is. Een noodzakelijke voor
waarde toch voor de instelling van een algemeenen omroep
is een samengaan van de 4 algemeene omroepverenigingen.
De verhouding tusschen deze vereenigingen is thans echter van
dien aard, dat men verder dan ooit verwijderd lijkt van een
con amore samenwerking tot een algemeenen omroep.
Zoolang deze toestand onveranderd blijft, — en er zijn geen
aanwijzingen, dat in die richting ook maar de geringste ver
betering in zicht komt — is het vestigen van een algemeenen
omroep een onmogelijke zaak.
De Commissie moet met meer tact en kennis van \aken te werk gaan
en ^al een breeder inlicht krijgen en ^ich aanpassen.
Het is der Commissie niet mogelijk met meer tact en kennis
van zaken te werk te gaan, indien niet eerst is aangegeven
in welk opzicht de Commissie in dit opzicht zou zijn te kort
geschoten. De Commissie wil niet verhelen, dat zij in een
enkel geval door een betreurenswaardig misverstand een
fout heeft begaan, een fout, die in de pers sedert dien tot
felle critiek heeft aanleiding gegeven, terwijl de vermelding
ervan voortdurend wordt herhaald.
Naar de Commissie meent, betreft het hier een geheel op
zichzelf staand geval, waarbij het niet noodzakelijk schijnt

i
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deze misvatting zonder einde der Commissie te verwijten.
Zooals dit met ieder individu en college het geval is, houdt
de Commissie zich overtuigd, dat zij door ervaring geleerd,
geleidelijk met grooter zekerheid in deze zeer moeilijke materie
den juisten weg zal bewandelen. Critiek van deze of gene
zal wel blijven bestaan.
De Commissie meent hierbij te mogen aanstippen, dat zij
onlangs tot het uitstippelen van bepaalde normen is kunnen
overgaan, zooals hierna zal blijken.
Ondanks deze normen zullen er wel altijd grensgevallen voor
komen, waarover verschil van meening mogelijk is.
Zooals de Commissie reeds eerder heeft opgemerkt, is de
opvatting van de vereenigingen in deze voor de Commissie
niet altijd overwegend geweest en zal de Commissie ook in
de toekomst soms haar opvatting moeten stellen tegenover
die der vereenigingen; dit kan leiden tot afkeuring van num
mers, die door een vereeniging in haar programma zijn op
genomen.
De Commissie heeft tot taak controle uit te oefenen op het
algemeen programma, opdat dit voldoe aan de bedoeling,
die der Regeering bij de invoering daarvan voor oogen heeft
gestaan. Het is niet wel mogelijk — en de praktijk heeft dat
uitgewezen — dat deze bedoeling in alle voorkomende ge
vallen strookt met de opvatting eener vereeniging omtrent
den aard der uitzendingen, die tot het Algemeen Programma
kunnen behooren.
Hierbij zij opgemerkt, dat de Algemeen Programma Commissie
op dit oogenblik geheel eenstemmig is met betrekking tot de
richtlijnen, die voor het Algemeen Programma moeten worden
getrokken.
De Commissie bestaat uitsluitend uit personen ook tot den Radioraad beboorende.
Ofschoon Uwe Excellentie hierop reeds een antwoord heeft
gegeven, merkt de Commissie nog op, dat de practijk heeft
uitgewezen van hoe groot nut het is, dat er een innige band
bestaat tusschen den Radio-raad en de Commissie.
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Allereerst is het een groot voordeel gebleken, dat de Commissie
niet onbekend was met de verhouding van de Regeering tot
den radio-omroep.
Daarnaast komt het voor, dat onderwerpen bij den Radio-raad
in behandeling, tevens een onderwerp van bespreking in de
Commissie uitmaken.
Terwijl bij twee geheel los van elkander staande lichamen
door onbekendheid met elkanders bemoeiingen en opmer
kingen allicht minder gewenschte verhoudingen zouden kunnen
ontstaan, was dit bij de tegenwoordige organisatie uitgesloten.
Ten slotte mag de economie hierbij worden genoemd. Twee
afzonderlijke lichamen met twee afzonderlijke bureaux zouden
ongetwijfeld hoogere kosten vereischen, terwijl het ten slotte
voor het Departement zijn voordeelen heeft, dat het zich
steeds slechts met één bureau in verbinding behoeft te stellen.
Preventieve Controle.
Een bezwaar tegen het preventieve der controle werd niet
in de Tweede Kamer geuit. Het zou trouwens ook niet mogelijk
zijn deze controle uitsluitend repressief uit te oefenen door
het maken achteraf van aanmerkingen en het in het uiterste
geval toepassen eener bestraffing.
Niet alleen is het kwaad dan reeds geschied, maar de vereenigingen hebben zoo goed als nooit bezwaar gemaakt om
in de gevallen, waarin de Commissie tot niet-toelating van
programmanummers, gedeelten daaruit of soms zelfs van enkele
woorden moest overgaan, zich bij het oordeel der Commissie
neer te leggen. Het maken van aanmerkingen achteraf, waarbij
het soms gaat over verschil in appreciatie van den indruk,
die het uitgezondene heeft op de gevoelens van de luisteraars,
zou zeer waarschijnlijk slechts kunnen leiden tot lange onvrucht
bare discussies en correspondenties.
Trouwens de Commissie beperkt de preventieve controle
tot het hoognoodige, en zij heeft nimmer de overtuiging
gekregen, dat de voorafgaande inzending der teksten bij de
vereenigingen tot ernstige moeilijkheid aanleiding heeft ge
geven.
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De preventieve censuur maakt actualiteit onmogelijk.
Aan de Commissie is geen geval bekend, dat door preventieve
controle de actualiteit der uitzendingen geschaad is. De Com
missie zou het geval moeten kennen, teneinde haar oordeel
daarover te kunnen uitspreken.
De inzending van bet Algemeen Programma 4 weken tevoren in
io-voud en van het gesproken woord den volledigen tekst is bezwaarlijk,
De hiervermelde regeling bestaat niet. De Commissie had
dd. 25 Augustus 1930 aan de vereenigingen het volgende
bericht:
„Nogmaals wordt de aandacht van de vereenigingen erop
gevestigd, dat de Commissie in verband met dc practische
bezwaren geen opvolging eischt van de bepaling, dat de tekst
der voordrachten enz. 4 weken tevoren moet worden inge
zonden.
Echter is inzending zoo spoedig mogelijk dringend gcwenscht
in het belang der vereenigingen, omdat moeilijkheden, die
uit te late inzending voortkomen, geheel voor rekening van
de vereenigingen komen.”
Daarop volgde de aanschrijving van 14 November, waarbij
werd bepaald:
„Ten einde een behoorlijk onderzoek door de Commissie
mogelijk te maken, stelt dc 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 rede
voeringen en voordrachten moet worden ingezonden uiter
lijk 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.”
Ten slotte was het aan de Algemeen Programma Commissie be
kend, dat de Radio-Omroep contröle-commissie den termijn
van inzending op 10 dagen had gesteld. De Commissie nam

.
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er genoegen mee, dat de vereenigingen in verband hiermede
ook het Algemeen Programma eerst io dagen vóór de uit
zending inzonden.
Juist het verzoek der vereenigingen, die verklaarden het
programma io dagen vóór de verschijning van het orgaan eerst
volledig gereed te hebben, ook dan het programma aan de
Commissie te mogen inzenden, heeft haar ertoe geleid, met af
wijking van het bepaalde» in de instructie, de inzending te
bepalen op io dagen vóór de uitzending.
Ongetwijfeld leidt de verplichting tot inzending van de teksten
tot eenige correspondentie tusschen de vereenigingen en
degenen, die voor de microfoon zullen spreken. Veelal betreft
het hier echter voorlezingen uit drukwerken, waarbij de
inzending zeker geen moeilijkheden oplevert.
Verder stellen de meeste sprekers de voordrachten vooraf
op schrift. De Commissie heeft er geen bezwaar tegen gemaakt,
zoo in dit geval de inzending later dan het gestelde tijdstip
plaats vond. Vaak worden de teksten eerst den dag vóór of
zelfs op den dag zelf der uitzending door de Commissie ont
vangen. Slechts in één geval leidde deze vertraagde inzending
tot afwijzing en dan nog alleen omdat het een uitzending
betrof, welke, wat den inhoud betrof, twijfel aangaande de
toelaatbaarheid had doen ontstaan.
Beroepsinstantie.
De Commissie kan niet de noodzakelijkheid inzien, dat buiten
het beroep op den Minister als voorzien in artikel 7 van de
Instructie over haar beslissingen nog een ander beroep naast
haar of op de beslissing van den Minister wordt ingesteld.
De kwesties, die zich bij onze Commissie voordoen, zijn van
godsdienstigen, literairen, wetenschappelijken of ethischen
aard. De Commissie vraagt zich af, hoe de samenstelling van
een college zou moeten zijn, dat dan toch buiten den omroep
zou moeten staan, en bij hetwelk tevens beroep zou mogelijk
moeten zijn over toelatingskwesties.
Zeker zal dit niet moeten zijn de algemeene beroepsinstantie
voor den radio-omroep, die hoofdzakelijk bestemd is om

1
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kwesties tusschen de Regeering en concessionarissen en andere
particulieren op te lossen. Deze zal zeker een college van
juristen zijn, omdat aan haar hoofdzakelijk juridische kwesties
zullen worden voorgelegd.
Zulk een Commissie zal toch niet als meer competent kunnen
worden verklaard om te beslissen of advies te geven in zake
een kwestie tusschen de Commissie en een vereeniging over
de al of niet toelaatbaarheid- van een uitzending tot het
Algemeen Programma.”
Het verdere van dezen brief wordt hierna op blz. 54 behandeld.
Naar aanleiding van dit schrijven ontving de Commissie den
volgenden brief van den Minister van 8 April nr. 1.

j

„1. Van Uw bovenvermeld schrijven nam ik met belang
stelling kennis. Met den inhoud daarvan stem ik in het algemeen
in, waarbij ik echter voorloopig eenig voorbehoud moet
maken ten aanzien van hetgeen door U onder „Beroeps
instantie” wordt opgemerkt, aangezien ik omtrent het vraag
stuk in hoeverre op de beslissingen van de Algemeen Pro
gramma Commissie beroep noodig en wenschelijk moet
worden geacht, nog geen beslissing genomen heb.
2. In verband met den door U in de praktijk gevolgden
regel, dat de omroepvereenigingen den tekst van voordracht
enz. eerst 10 dagen vóór de uitzending behoeven in te zenden,
waarbij met inzending in enkelvoud genoegen genomen
wordt, ligt het in mijn voornemen om de redactie van punt 5
van mijn beschikking van 10 Juni 1930, nr. 1, Hoofdbestuur
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie daarmede in overeen
stemming te brengen. Ik zou het echter op prijs stellen te ver
nemen, of aan Uwe Commissie, nu zij de regelen van de
beschikking voor het algemeen programma aan de practijk
heeft kunnen toetsen, de wenschelijkheid is gebleken, om ook
op andere punten deze regelen meer met die practijk in over
eenstemming te brengen en zoo ja, op welke punten dit dan
het geval zou kunnen zijn.”
Dit schrijven leidde tot het volgend voorstel van de Commissie,
gedaan bij schrijven van 2 Mei.
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„Naar aanleiding van Uwer Excellenties schrijven van 8 April
jl., nr. i, heeft de Commissie de eer U voor te stellen de volgende
wijzigingen en aanvullingen goed te keuren. Zooals U uit
een vergelijking van deze voorstellen met het schrijven van
de Commissie van 3 Februari jl. nr. 399 zal blijken, betreft
het hier grootendeels het streven om de Instructie in overeen
stemming te brengen met de praktijk, zooals deze zich gaande
weg heeft ontwikkeld. Het is gewenscht deze wijzigingen,
die in de practijk noodig en wenschelijk zijn gebleken, door
de Instructie daarmede in overeenstemming te brengen, vast
te leggen.
Voorstellen tot wijziging in de Instructie.
Punt 2 bij te voegen:
De Commissie heeft de bevoegdheid de dagelijksche controle
der programma’s en teksten slechts door één der leden te doen
uitvoeren gedurende één maand.
Punt 5 iste zinsnede te lezen:
De omroepvereenigingen zijn gehouden uiterlijk 10 dagen
vóór de uitzending het algemeen programma in tien-voud
aan den secretaris der Commissie in te zenden; voor zoover
dit het gesproken woord betreft, zal de volledige tekst daarbij
moeten worden gevoegd.
Punt 6 te lezen:
Indien de Commissie een algemeen programma of een onder
deel daarvan afkeurt, zal de betrokken vereeniging daarvan
mededeeling ontvangen met omkleeding van redenen. Indien
het belang van de afwijzing dit gewenscht maakt of een ver
eeniging den wensch daartoe kenbaar maakt zal, indien volgens
het oordeel van de Commissie de gelegenheid daartoe bestaat,
de afwijzing in een vergadering der Commissie met de betrokken
vereeniging worden besproken. De betrokken vereeniging is
gehouden tijdig de Commissie in kennis te stellen met hetgeen in
de plaats van het afgewezene zal worden uitgezonden, en indien
dit een voordracht betreft, onder bijvoeging van den tekst.
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Wordt ook deze uitzending afgewezen, dan kan de Commissie
een andere vcreeniging verzoeken zich met de uitzending
te belasten.
Toelichting,
Practisch heeft de toepassing van de huidige bepaling tot
onoverkomelijke bezwaren aanleiding gegeven. Zoo goed als
steeds bleek er geen gelegenheid te bestaan met een omroepvereeniging overleg te plegen alvorens tot afwijzing over te
gaan. Terecht werd er echter in drie gevallen door een vereeniging op het onrechtmatige van een afwijzing zonder overleg
gewezen.
Deze bezwaren zijn o.m. het gevolg van de omstandigheid,
dat de vereenigingen niet in staat bleken de programma’s
4 weken vóór de uitzending in te zenden.
Er bestaat derhalve een verband tusschen het opheffen van de
bepaling betreffende het overleg en de tegemoetkoming aan
den wensch der vereenigingen om de programma’s later te
mogen inzenden.
De bedoeling van de laatste zinsnede is om aan de Commissie
in deze grooter vrijheid van beweging te verkenen. De
mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de beide vereenigingen,
die op één zendstation uitzenden, een programmanummcr
inzenden, dat niet de goedkeuring der Commissie kan weg
dragen. In dat geval moet de Commissie de bevoegdheid
bezitten zich tot de beide andere vereenigingen te wenden.
Punt 7, 2de zin te doen luiden:
Van deze beslissing staat beroep open op den Minister van
Waterstaat. Dit beroep moet binnen 10 dagen na de dagteekening der beslissing aan den Minister worden ingezonden.
Toelichting,
De huidige redactie veronderstelt tot op zekere hoogte, dat
er een bepaalde beroepsinstantie zal komen.
De Commissie acht het gewenscht de instelling daarvan geheel
in het midden te laten. Mocht tot die instelling worden over
gegaan, dan zal de Instructie ter zake worden gewijzigd of
aangevuld.
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Punt 8 te lezen:
De besluiten van de Commissie worden genomen met meerder
heid van stemmen. Bij staking beslist de stem van den Voor
zitter. Spoedeischende zaken worden door den Voorzitter
afgedaan; in geval zij van belang zijn na zoo mogelijk tele
fonisch overleg te hebben gepleegd met het lid der Commissie
met den maanddienst belast, ingeval zij van gering belang
zijn zonder dit overleg.
Toelichting.
Er is door de Commissie een betere redactie gekozen voor de
punten 8 en n. Punt 8 handelt thans uitsluitend over wie de
besluiten neemt, punt n over wie de brieven onderteekent.
Het is gewenscht den voorzitter ook de bevoegdheid te verleenen spoedeischende zaken van belang af te doen, omdat
niet steeds de gelegenheid tot overleg met de geheelc Commissie
in deze zal mogelijk zijn.
Punt ii te lezen:
Alle van de Commissie uitgaande stukken worden door den
voorzitter en den secretaris onderteekend. Stukken van louter
administratieven aard kunnen door den secretaris alleen
worden onderteekend.
Toelichting.
Er zijn eenvoudige aangelegenheden over personeel en materieel
en andere, waarvan de afdoening geheel aan den secretaris
kan worden overgelaten.
Punt 13.
iste regel vervalt.”
Bij het einde van het verslagjaar had de Commissie nog geen
beslissing van den Minister over de ingediende voorstellen ont
vangen.

4
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HOOFDSTUK II.
WERKWIJZE. VERGADERINGEN. TOEZICHT.
De Commissie vergaderde steeds in het bureau der Commissie,
Surinamestraat nr. i te VGravcnhage en wel in het geheel 7 maal,
waarvan één vergadering werd bijgewoond door vertegenwoor
digers eener vereeniging.
Verder vonden twee vergaderingen plaats tezamen met de RadioOmroep contröle-commissie in het Gebouw van het Hoofdbestuur
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie.
Sedert haar instelling vergaderde de Commissie 22 maal.
De vergaderingen werden gehouden op de navolgende data met
vermelding van de behandelde onderwerpen:
1.

14 Januari.
1. Beoordeeling van de ingezonden programma’s van de
V.A.R.A.
2. Algemeene richtlijnen.
3. Beurskoersen.
4. Interpellatie-ALBARDA.

2.

26 Maart.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3-

Bespreking bezwaren tegen een uitzending der K.R.O.
Aankondiging Algemeen Programma.
Behandeling van een ontvangen klacht.
Jaarverslag.
Boekbespreking in het Algemeen Programma.
Het verstrekken van een perscommuniqué.
Uitzendingen van den Bond van Volksuniversiteiten.

17 April.
1.
2.
3.
4.

Uitzending op 20 April.
Algemeene richtlijnen.
Uitzendingen van den Bond van Volksuniversiteiten.
Uitzendingen der V.A.R.A.

1
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5. Bespreking met vertegenwoordigers der V.A.R.A.
6. Uitzending V.P.R.O. 2den Paaschdag.
7. Nederlandsche Radio-stichting.
4.

30 April.
1. Omzetting Algemeen Programma op 18 December.
2. Perscommuniqué.
3. Inzending teksten voordrachten over reisindrukken door
de K.R.O.
4. Nederlandsche Radio-stichting.
5. Voorstellen tot wijziging van de Instructie.
6. Uitzending van het lied „Morgenrood” onder het Algemeen
Programma.
7. Bezwaren tegen een uitzending der V.A.R.A.

5.

29 October.
1.
2.
3.
4.

6.

Uitzending uit fabrieken.
Bezwaren tegen uitzendingen der N.C.R.V.
Nederlandsch Christelijk Persbureau.
Uitzending herdenking Hervorming door de N.C.R.V. op
30 October.

4 November.
1. Uitzending reclame door de K.R.O.
2. Uitzending herdenking Hervorming door de N.C.R.V. op
30 October.

7-

9 November, in combinatie met de Radio-Omroep contröle-commissie.
Uitzending herdenking Hervorming door de N.C.R.V. op
30 October. Behandeling vragen kamerlid J. J. C. van Dijk.

8.

11 November in combinatie met de Radio-Omroep contröle-commissie.
Uitzending herdenking Hervorming door de N.C.R.V. op
30 October.

5*
9-
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30 November.
1. Bezwaren tegen eenige ingezonden teksten.
2. Eigen kleur door N.C.R.V. aan het Algemeen Programma
gegeven.
3. Reclame-uitzending K.R.O. uit een fabriek.
4. Communiqué in verband afgebroken uitzending N.C.R.V.
op 30 October.
5. Bespreking serie uitzendingen V.A.R.A. onder het Algemeen
Programma.

In de werkwijze der Commissie kwam in het verslagjaar geen
wijziging.
Ook in dit verslagjaar werkte de Commissie in de gevallen dat dit
noodig bleek, vruchtbaar samen met de Radio-Omroep controle
commissie.
De Commissie ontving 102 programma’s voor onderzoek. In het
geheel nam zij kennis van 316 teksten van uit te zenden voor
drachten e.d.
In 17 gevallen kon de Commissie zich niet vereenigen met den
inhoud van den tekst en moest zij tot afwijzing van het betreffende
programmanummer overgaan.
De afwijzingen betroffen van de K.R.O.:
op 27 Maart „Het Communisme in Ned.-Indië”, lezing te houden
door den heer C. C. Bender,
op 29 December „Dr. Montessori’s opvatting en praktijk van de
godsdienstige opvoeding der Kinderen”, door Mej. Maura Blans;
van de N.C.R.V.:
op 30 October „Wijdingsure ter gelegenheid van de Herdenking
van de „Hervorming””, voorganger Ds. K. H. Wallien, Ev.
Luth. Predikant te Weesp;
van de V.A.R.A.:
op 9 Maart „Mensch erger je niet”, omdat de tekst niet werd
ingezonden,
op 9 Maart ,/s Minister Deckers reis naar Napels en de nood der
mobilisatie-slachtoffers”, lezing te houden door den heer P. de Boer,
voorzitter van den Bond van Mobilisatie-Invalieden,

i
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op 23 Maart „Bloed is geen water”, voordracht door den heer
PAASMAN,

op 6 April „De Parijsche Commune, Maart 1871—1931”, dooi
den heer Frank van der Goes,
op 4 Mei „De Verloving”, door den heer Co Arnoldi,
op 8 Mei „Het Pan-Europa-vraagstuk”, lezing van den heer G. W.
Melchers,
op 8 Mei „Schuld en Boete”, voordracht van den heer Willem
VAN CAPPELLEN,

op 27 Juli „Kerk en Vrede”, lezing van Ds. Hugenholtz,
op 7 September „Het hoofd in den strop”, op te voeren door het
Ver. Rotterdamsch-FIofstad Tooneel,
op 7 September „De Feest”, fragment uit „Pallieter”, voordracht
door Jo Sternheim,
op 16 November „De Propagandist”, voordracht van den heer Kees
Bakker, (deze tekst werd aanvankelijk geweigerd omdat de tekst
te laat aan de Commissie was ingezonden, terwijl de Commissie
later haar niet geschikt voor het Algemeen Programma oordeelde),
op 16 November „Economische crisis en loonsverlaging”, lezing van
Drs. Kleerekoper, eveneens wegens te late inzending,
op 30 November „De Vraat”, voordracht door den heer Adolf
Bouwmeester,
op 14 December „Populaire beschouwingen over Philosofie”,
lezing van den heer Leo Frank.
In 2 gevallen had afwijzing plaats op grond van te late inzending.
In 14 gevallen werd tot afwijzing van een gedeelte van den tekst
overgegaan, 3 maal bij de A.V.R.O., 2 maal bij de K.R.O., 2 maal
bij de N.C.R.V. en 7 maal bij de V.A.R.A.
In één geval werd aan de V.A.R.A. in overweging gegeven een
voordracht door een andere te vervangen, hetgeen niet door de
vereeniging werd gedaan.
De Commissie ontving 17 klachten van particulieren, waarvan zij
nauwkeurig kennis nam.
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HOOFDSTUK III.

AARD VAN HET ALGEMEEN PROGRAMMA.
i.

Algemene richtlijnen.

Zooals de Commissie in haar eerste jaarverslag mededeelde, was
zij sedert haar instelling op 6 Juni 1930 doende, algemeene richt
lijnen voor het Algemeen Programma vast te stellen, doch was
daarmede in het vorig verslagjaar nog niet geheel gereed ge
komen.
Zooals de Commissie hiervoor op blz. 46 bij de bespreking van
de Interpellatie-ALBARDA reeds mededeelde, voegde zij bij het
schrijven van 3 Februari aan den Minister tevens haar standpunt
omtrent de algemeene richtlijnen te volgen bij de beoordeeling
van de vraag aan welke eischen het Algemeen Programma moet
voldoen.
Dit gedeelte van het genoemde schrijven luidde als volgt:
„De Commissie, ofschoon van oordeel, dat het „geen aanstoot
geven” het criterium is, stelt zich geenszins op het standpunt,
dat de algemeene uitzendingen voor ieder een genot moeten
zijn. Bij den verschillenden smaak omtrent kunst (literatuur,
tooneel, muziek) en de verschillende graden van ontwikkeling
ten opzichte van wetenschappelijke voordrachten, zoomede
het natuurlijk verschil in belangstelling bij de luisteraars ten
aanzien van het onderwerp eener uitzending, is de eisch, dat
de uitzending voor ieder genietbaar moet zijn, een onmogelijke
eisch.
Volledigheidshalve vermeldt de Commissie hier eerst de
aanwijzingen, ten aanzien van hetgeen tot het Algemeen
Programma kan behooren, van Uwe Excellentie door de
Commissie ontvangen.
In de beschikking van 10 Juni 1930 nr. 1 onder B 4 is bepaald,
dat het Algemeen Programma mededeelingen moet bevatten
van ontspannenden, leerzamen, aesthetischen of ethischen
aard, terwijl in artikel 2 van het Radio-reglement wordt ge
sproken van „mededeelingen van ontspannenden, leerzamen,
politieken, aesthetischen, ethischen of religieuzen aard”.
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De Commissie wendde zich bij schrijven van 17 Juli 1930 tot
Uwe Excellentie met verzoek om mededeeling of haar meening,
dat politieke en godsdienstige uitzendingen in het Algemeen
Programma niet toegelaten waren, juist was.
Als antwoord op dit schrijven deelde Uwe Excellentie aan de
Commissie het volgende mede:
„1. Als maatstaf bij de beoordeeling van het algemeen
programma zal moeten gelden, dat zoodanig algemeen pro
gramma of, hetgeen practisch op hetzelfde neerkomt, een
gemeenschappelijk programma, slechts onderwerpen mag be
vatten, waaraan niemand redelijkerwijs aanstoot kan nemen.
Dit is het uitgangspunt geweest bij het nemen mijner beslissing.
2. Hieruit volgt, dat het uitzenden van mededeelingen van
politieken aard niet kan worden toegelaten. Het zal wel over
bodig zijn op te merken, dat hieronder zeker niet is te verstaan
het ten gehoore brengen van nationale volksliederen.
2
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
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 samen
stelling der algemeen programma’s gaandeweg in de praktijk,
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 bevorderen.”
Met genoegen nam de Commissie kennis van het slot van dit
schrijven, omdat ook zij van oordeel was, dat de practijk
hier den juisten weg had aan te geven en samenwerking
tusschen de vereenigingen door bemiddeling van het Algemeen
Programma te verkrijgen ware.
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Ofschoon het laatste tot dusver nog niet is verwezenlijkt
geworden, heeft de Commissie uit de practijk en na overleg
met de vereenigingen, aan deze verschillende richtsnoeren
gegeven, terwijl zij onlangs den navolgenden algemeenen
grondslag' voor het Algemeen Programma met algemeene
stemmen vasts telde.
De grenzen ter bepaling van hetgeen wel en niet tot het Alge
meen Programma kan behooren zullen steeds rekbaar zijn,
omdat deze grensbepalingen ten deele onderhevig zijn aan
subjectieve factoren. Het is der Commissie dan ook niet
mogelijk normen vast te stellen, waardoor voor elk voor
komend geval bepaald kan worden, of een zeker programmanummer onder het Algemeen Programma kan worden ge
bracht.
Wel zijn algemeene richtlijnen mogelijk, waardoor groepen
van uitzendingen worden toegelaten en andere groepen
worden uitgesloten.
De Commissie heeft gemeend, geheel zich baseerend op de
aanwijzingen te dien opzichte door den Minister reeds gegeven,
deze richtlijnen naar twee zijden te moeten aangeven en wel:
1. Door een lijn te trekken, binnen welke de uitzendingen
in het Algemeen Programma beslist zijn toegelaten, d.i. der
halve een positieve norm. De Commissie vindt aanleiding
tot het geven van deze positieve norm, in het adjectief „alge
meen”, waardoor wordt aangegeven, dat de uitzendingen
positief een zeker algemeen karakter moeten dragen.
2. Door een lijn te trekken, buiten welke de uitzendingen
in het Algemeen Programma beslist zijn verboden, d.i. derhalve
een negatieve norm. De Commissie steunt het geven van deze
norm op de bewoording van de door den Minister aan de
Commissie gegeven aanwijzingen.
Deze beide normen nader omschrijvende, komt de Commissie
tot het standpunt, dat het Algemeen Programma aan het
volgende moet voldoen:
I. Een belangrijke groep van luisteraars, onverschillig welke
wereldbeschouwing zij ook aanhangen, moet met nut en
genoegen kunnen luisteren. Strikt wetenschappelijke voor-
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drachten, die alleen voor deskundigen en vakgenooten zijn
bestemd, zijn uitgesloten, populair-wetenschappelijke zijn toe
gelaten, ook al zal niet iedereen daarin belang stellen.
Niemand mag bepaaldelijk uitgesloten zijn. De voordrachten
moeten zich dus niet richten uitsluitend tot' hen, die zich
opgegeven hebben of bepaalde leermiddelen hebben aan
geschaft. Derhalve zijn cursussen uitgesloten, in tegenstelling
met causerieën, ook al hebben deze verschillende vervolgen
op andere dagen, dan het Algemeen Programma wordt uit
gezonden.
II. Het Algemeen Programma moet zoodanig zijn, dat
niemand er redelijkerwijs aanstoot aan kan nemen. Ofschoon
dit criterium negatief is, kan het toch bij ruime toepassing
aangewend worden tegen de neiging om het programma op
laag peil te brengen: daaraan kan toch menigeen zich stooten.
Door dit criterium zijn uitgesloten frivole muziek, ruwe woor
den, vloeken e.d., maar aan den anderen kant worden er ook
door uitgesloten: godsdienstige oefeningen, dogmatische uit
eenzettingen, die een polemisch karakter dragen, thetischdogmatische verhandelingen, in zoover die andersdenkenden
in onaangename spanning brengen, wijsgeerige ethische be
spiegelingen, in zoover die van denzelfden aard zijn, e.d.
Bij literaire voordrachten is er verder rekening mede te houden,
dat het gesproken woord een anderen indruk maakt dan het
gedrukte, zoodat aan de uitzendingen zwaardere eischen zijn
te stellen, dan aan hetgeen door de drukpers wordt verspreid.
Voor de uitzendingen kan, wat de aanstootelijkheid betreft,
als maatstaf gelden: „Wat in de huiskamer kan worden toegelaten. >>
De Commissie ontving hierop van den Minister het op blz. 46
reeds genoemde schrijven van 8 April nr. 1.
Daarin vond de Commissie aanleiding bij schrijven van 23 April
de 4 algemeene vereenigingen met de door den Minister goed
gekeurde algemeene richtlijnen in kennis te stellen.
jj

2. Samenwerking tusscben de omroepvereenigingen.
Na de mislukte pogingen in 1930 om tot samenwerking bij de
verzorging van het Algemeen Programma tusschen de omroep-
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vereenigingen te geraken, heeft de Commissie geen verdere pogingen
in die richting meer gedaan, overtuigd als zij was, dat bij de huidige
constellatie in de Nederlandsche radio-omroepwereld, waarbij de
aanleiding dezer verdeeldheid nog steeds aanwezig schijnt te zijn,
elke poging tot samenwerking bij voorbaat tot mislukking is ge
doemd.
Elke omroepvereeniging verzorgt derhalve het Algemeen Pro
gramma op den voor haar aangewezen dag in zijn geheel.
Godsdienstige uitzendingen.

3-

a.

Uitzending van den V.P.R.O. o p d e n 2den Paaschdag.

Volgens de bepalingen van het Zendtijdenbesluit betreffende het
Algemeen Programma was aan de V.A.R.A. de verzorging van het
Algemeen Programma op 6 April, den 2den Paaschdag, opge
dragen.
De V.A.R.A. had regelmatig haar Algemeen Programma voor dien
dag ingezonden.
Toen evenwel de gedrukte programma’s verschenen, bleek, dat de
V.P.R.O., die overigens toestemming had in het Algemeen Pro
gramma een morgenwijding te houden, dien dag een Kerkdienst
wilde uitzenden.
Een dergelijke uitzending is evenwel in verband met de gestelde
bepalingen in het Algemeen Programma niet toegelaten.
Indien de V.A.R.A. prijs had gesteld op de uitzending van dezen
kerkdienst op den 2den Paaschdag had zij gebruik kunnen maken
van het bepaalde in punt 3 laatste lid iste zin van het Zendtijden
besluit van den Minister van 15 Mei 1930, luidende:
„Indien de Minister of de betrokken omroep-organisatie het
in bijzondere 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 goedkeuring van den Minister, aan wien zij ten
minste zeven dagen te voren haar verzoek doet toekomen.”
Indien de V.A.R.A. zulks had verzocht, had derhalve het Algemeen
Programma van den 2den Paaschdag naar een anderen dag in die
week kunnen worden verplaatst.
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Toen dit niet was geschied en zoodoende een kerkdienst onder het
Algemeen Programma zou worden uitgezonden, verzond de
Commissie op Zaterdagavond 4 April een telegram aan de V.A.R.A.,
kennisgevendc, dat de kerkdienst op 6 April niet mocht worden
uitgezonden. In verband met het sluitingsuur van het bureau van den
V.P.R.O. werd deze niet tijdig door de V.A.R.A. op de hoogte
gesteld, zoodat, toen de uitzending van den kerkdienst plaats
greep, deze door de Radio-Omroep contróle-commissie ten 10.40
werd afgebroken.
In een dadelijk daarop gevolgd protest van den V.P.R.O. wees
deze er terecht op, dat de Minister in hetzelfde hierboven genoemde
Zendtijdenbesluit onder punt 7 aan den V.P.R.O. uitdrukkelijk
op den 2den Paaschdag van 10 tot 12 uur zendtijd verleende.
Dit protest gaf der Radio-Omroep contróle-commissie aanleiding
toe te stemmen, dat de uitzending werd hervat, hetgeen ten 11.38
geschiedde.
Ten einde dergelijke moeilijkheden voor de toekomst te
voorkomen deed de Commissie bij haar brieven van 12 en 20
April aan den Minister een voorstel, hetwelk leidde tot diens
schrijven van 29 April nr. 5, op blz. 39 van dit verslag genoemd.
b.

Uitzending N. C. R. V. op 30 October.

Zooals in het Jaarverslag der Commissie over 1930 op blz.
96—97 is vermeld, had de uitzending van de N.C.R.V. op 31
October 1930 eenige moeilijkheden gegeven, omdat deze uit
zending tot op zekere hoogte het stempel droeg van den Hervor
mingsdag.
In het slot van haar schrijven van 14 November 1930 aan de
vier algemeene vereenigingen had de Commissie dan ook de vol
gende aanbeveling opgenomen:
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
uitzendingen als op 31 October jl. niet meer aan de goed
keuring der Commissie behoeven te worden onderworpen.”
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Het door de Commissie ontvangen programma van de N.C.R.V.
op 30 October behelsde voor de uren van 20 tot 21 uur:
„Wijdingsure ter gelegenheid van de Herdenking van de
Hervorming”.
De uitzending van dit programma nummer, welke blijkens de bij
de Algemeen Programma Commissie ingekomen protesten tot be
zwaren in de lande aanleiding zou geven, werd door de Algemeen
Programma Commissie na nauwgezette overweging mede op
grond van de ministerieele beschikking houdende regelen voor
het Algemeen Programma, afgekeurd.
De niet-goedkeuring door de Algemeen Programma Commissie
van het bewuste programmanummer werd voorloopig telefonisch
en daarna definitief telegrafisch ter kennis der N.C.R.V. gebracht.
Het telegram der Algemeen Programma Commissie, bevattende
deze beslissing harerzijds, luidde als volgt:
„’s Gravenhage, 29/10 1931 te 14.17.
Nederlandsche Christelijke Radiovereeniging
p/a Mr. van der Deure, Bennekom.
Algemeen Programma Commissie heeft, ook gehoord de
motiveering van Uw standpunt medegedeeld door den Heer
Keuning aan Prof. Gerbrandy bezwaar tegen de uitzending
van de Wijdingsure ter gelegenheid van de herdenking van
de Hervorming op 30 dezer als niet passend in het kader
van het Algemeen Programma. De Commissie wijst U verder
op de door den Minister van Waterstaat goedgekeurde grond
slagen voor het Algemeen Programma vastgesteld bij haar
schrijven van 23 April 1931 nr. 478, waarbij godsdienstige
oefeningen werden uitgesloten, terwijl de Commissie in haar
schrijven van 14 'November 1930 nr. 251 naar aanleiding
van een herdenkingsrede voor de Hervorming op 31 October
1930 juist verzocht heeft dergelijke programma’s niet aan de
goedkeuring der Commissie te onderwerpen en daarvoor
gebruik te maken van de bevoegdheid den Minister te ver
zoeken het Algemeen Programma in zoo’n geval op een
anderen dag vast te stellen. Over het bezwaar der Commissie
kunt U worden gehoord in haar vergadering hedenavond
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20 uur of op 30 dezer 10 uur N.Z. Voorburgwal 293 Amsterdam
ten huize van Prof. Nolet.
Verzoeke heden vóór 17 uur bericht of en zoo ja wanneer
U hiervan gebruik maakt.”
De N.C.R.V. maakte geen gebruik van de geboden gelegenheid
om te worden gehoord.
De Commissie ontving daarop een afschrift van den brief van den
Minister van 30 October nr. 5 aan de N.C.R.V. luidende:
■

1. „Naar aanleiding van Uw telegram van 29 dezer bevestig ik
U mijn heden telegrafisch aan U verzonden antwoord, luidende:
„Uitzending Wijdingsure ter gelegenheid herdenking Hervor
mingsdag is naar zijn aankondiging en naar zijn aard ook
mijns inziens in strijd met karakter algemeen programma.
Noodig U uit uitzending achterwege te laten en algemeen
programma in de plaats te stellen stop Brief volgt”.
2. Krachtens punt 4 van mijne beschikking van 10 Juni
1930, nr. 1, Hbs. P.T.T., houdende o.m. regelen voor het
algemeen programma, mag het algemeen programma slechts
onderwerpen bevatten, waaraan niemand redelijkerwijs aan
stoot kan nemen. Op grond van deze bepaling zijn o.a. officieele
kerkelijke diensten of bepaalde kerkelijke belijdenissen, welke
in den bijzonderen omroep geheel tot hun recht kunnen komen,
op het algemeen programma niet toegelaten.
In verband hiermede behoort ook de op' hedenavond door
Uwe vereeniging voorgenomen uitzending van den kerkdienst,
aangekondigd als: Wijdingsure ter gelegenheid van de Her
denking van de „Hervorming”, op het algemeen programma
niet thuis, omdat het hier, blijkens die aankondiging, betreft de
herdenking van een bepaalde kerkelijke belijdenis en de uit
zending van die herdenking reden kan geven tot het nemen
van aanstoot.
3. De Algemeene Programma Commissie heeft mitsdien ook
naar mijne meening terecht dit gedeelte van het algemeen
programma afgekeurd.
4. Tenslotte vestig ik nog Uwe aandacht op het schrijven
dat de Algemeen Programma Commissie, naar aanleiding van
een soortgelijke uitzending door Uwe vereeniging op het
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algemeen programma van 31 October 1930, het vorige jaar
tot de omroepvereenigingen heeft gericht. In dat schrijven
werd er toen reeds de aandacht op gevestigd, dat dergelijke
bijzondere uitzendingen niet strooken met het algemeen
karakter, dat het algemeen programma moet dragen en werd
tevens gewezen op de bepaling in het zendtijdenbesluit, waarbij
de mogelijkheid is geopend, dat in een bepaalde week een
andere dan de toegewezen dag voor het algemeen programma
kan worden bestemd.”
Van de N.C.R.V. ontving de Commissie daarop het volgende
telegram van 30 October:
„Ingevolge Uw beslissing Wijdingsure vervangen door concert”.
De Algemeene Programma Commissie had de Radio-Omroep
contröle-commissie in kennis gesteld met het gewijzigd programma.
Toen de N.C.R.V. daarop niettemin het niet-goedgekeurde pro
gramma uitzond werd deze uitzending op last van de Radio-Omroep
cöntrole-commissie afgebroken, waarvan aan de Algemeen Program
ma Commissie kennis werd gegeven.
Naar aanleiding van dit feit verzond de Commissie het volgende
schrijven van 6 November aan de N.C.R.V.
„De Algemeen Programma Commissie heeft tot haar leedwezen
moeten constateeren, dat Uw vereeniging op 30 October j.1.,
ondanks het verbod der Commissie, toch heeft uitgezonden de
„Wijdingsure ter gelegenheid van de Herdenking van de
Hervorming”, zooals deze uitzending in de gedrukte pro
gramma’s was aangekondigd. Alleen werd de benaming der
uitzending voor den microfoon achterwege gelaten.
De Commissie acht deze overtreding van zoo ernstigen aard,
dat zij met toepassing van punt 7 der Ministerieele Beschikking
van 10 Juni 1930, nr. 1, tot vaststelling van de regelen van het
Algemeen Programma besloten heeft, Uw vereeniging voor
drie achtereenvolgende malen uit te sluiten van de verzorging
van het Algemeen Programma, te beginnen met de eerst
volgende maal d.i. op 13 November a.s.
De Commissie wijst U op de bepaling in hetzelfde punt der
beschikking, dat beroep op deze beslissing open staat bij
den Minister van Waterstaat.”
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Aan den Minister verzond de Commissie haar brief van 4 November,
luidende:
„De Algemeen Programma Commissie heeft in haar vergadering
van heden besloten artikel 7 van de regelen neergelegd in
haar instructie (Ministerieele Beschikking d.d. 10 Juni 1930,
nr. 1) toe te passen en de Nederlandsche Christelijke RadioVereeniging voor drie malen, ingaande 13 November 1931,
uit te sluiten van de verzorging van het Algemeen Programma.
Dit besluit is gegrond op de overweging, dat de N.C.R.V.
in strijd met de beslissing der Algemeen Programma Commissie,
in strijd met de haar schriftelijk medegedeelde opvatting
van Uwe Excellentie, welke met die der Commissie overeen
stemde en tenslotte in strijd met de door haar zelf telegrafisch
gegeven toezegging, toch uitvoering heeft gegeven aan de
op het programma van 30 October j.1. vermelde uitzending,
„Wijdingsure ter gelegenheid van de Herdenking van de
Hervorming”, ook al werd de aankondiging, dat het deze
wijdingsure was, die werd uitgezonden, weggelaten. Alleen
aan de omstandigheid, dat de Radio-Omroep contröle-commissie de uitvoering heeft afgebroken, is het te danken, dat
de onwettige geest van de N.C.R.V. niet is geslaagd. Ons
besluit heeft ten gevolge, dat, behoudens beschikking in beroep
door Uwe Excellentie, 3 dagen van het Algemeen Programma
onverzorgd zullen blijven, daar de Instructie onzer Commissie
wel voorziet in het geval, dat een omroep-organisatie niet
uitzendt omdat haar programma is afgekeurd, echter niet
voorziet in het geval, dat een omroeporganisatie is geschorst.
Op grond van punt 11 van het Zendtijdenbesluit is Uwe
Excellentie bevoegd in deze een regeling te treffen.
De Algemeen Programma Commissie zal het op prijs stellen, dat
Uwe Excellentie, indien Zij ook bij eventueel beroep de
schorsing handhaaft, in de leemte voorzie in dien zin, dat be
slist worde, dat de drie andere omroeporganisaties de drie
vrijgekomen dagen van het Algemeen Programma zullen ver
zorgen gedurende den schorsingstijd en de uitvoering daarvan
in handen worde gelegd van de Algemeen Programma Com
missie, die zal trachten te bewerken, dat de 3 vrijgekomen
dagen door de andere omroep-organisaties worden verzorgd”.
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Van den Minister ontving de Commissie daarop het schrijven
van 9 November nr. 4 luidende:
„1. Ik doe U hierbij toekomen een afschrift van een van den
Voorzitter der N.C.R.V. ontvangen telegram inzake de uit
sluiting van deze vereeniging van de verzorging van het
algemeen programma.
2. Ik heb hierin aanleiding gevonden den Heer van der
Deure telegrafisch mede te deelen, dat in verband met het
door de N.C.R.V. bedoelde beroep, de uitsluiting van de
verzorging van het algemeen programma wordt opgeschort.
3- In verband met Uw schrijven van 4 November jl. nr. 519,
zal het mij aangenaam zijn, zoo mogelijk met overlegging
van de gevoerde briefwisseling tusschen U en de N.C.R.V.
omstandig omtrent den gang van zaken te worden ingelicht.”
Het telegram van de N.C.R.V. aan den Minister van 7 November
in afschrift bij vorenstaanden brief gevoegd, luidde:
„NCRV voor drie maal als straf onverhoord door algemeen
programma commissie uitgesloten van verzorging algemeen
programma komt bij U in beroep en verwacht van U behoorlijk
verhoor van aanklagers en beschuldigde daar straf reeds
Vrijdag ingaat en ieder hooger beroep tenuitvoerlegging
vonnis opschort, verzoekt NCRV voorloopig opschorting
uitsluiting.”
De Commissie beantwoordde dezen brief met haar schrijven van
12 November, luidende:
„Naar aanleiding van Uwer Excellenties schrijven van 9 Novem
ber j.1., nr. 4, heeft de Algemeen Programma Commissie
de eer U te verwijzen naar haar schrijven van 4 November
jl., nr. 519, zoomede naar het gemeenschappelijk schrijven
van haar en de Radio-Omroep contröle-commissie van heden
nr. 525/1024.

Een verhoor van de N.C.R.V. in een vergadering der Commissie
is niet voorgeschreven en werd in dit geval bovendien over
bodig geacht, niet alleen omdat aan het feit van de overtreding
niet te twijfelen viel, maar ook omdat de Commissie door
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mondelinge uiteenzettingen van de N.C.R.V. op de hoogte
was van hetgeen deze ter verklaring van haar daad meende
te kunnen aanvoeren, zooals dit mede in het hoofdartikel
van den „Omroepgids” het officieel orgaan der N.C.R.V.
van 7 November uitvoerig is uiteengezet.1'
Van den Minister ontving de Commissie een afschrift van diens
schrijven van 18 November nr. 15 aan de N.C.R.V. luidende:
„1. Naar aanleiding van Uw bij mij ingesteld beroep van de
beslissing van de Algemeen Programma Commissie, waarbij
U, als gevolg van de uitzending van een niet goedgekeurd
gedeelte van het algemeen programma van Vrijdag 30 October
jl. voor drie malen van de verzorging van dat programma is
uitgesloten, verzoek ik U mij omtrent den gang van zaken
zoo uitvoerig mogelijk te willen inlichten.
2. Ik zou het op prijs stellen daarbij tevens te mogen ont
vangen een motiveering van de redenen, welke U aanleiding
hebben gegeven om tot uitzending van het niet-goedgekeurde
programma-gedeelte toch over te gaan.”
De Commissie kan ten slotte mededeelen, dat de Minister bij
schrijven van 5 November nr. 6, aan de Commissie de vragen
deed toekomen van het Kamerlid van Dijk met verzoek om in
lichtingen en de Commissie deze inlichtingen in het hiervoren
genoemde gemeenschappelijk schrijven met de Radio-Omroep
contröle-commissie van 12 November beantwoordde.
4.

Lesgevitig. Cursussen.

Zooals in het vorig Jaarverslag op blz. 89—91 is vermeld, waren
er in 1930 moeilijkheden ontstaan met twee vereenigingen ten
aanzien van de uitzending van een cursus onder het Algemeen
Programma, omdat deze vereenigingen ondanks een verbod der
Commissie dezen cursus toch bleven uitzenden. Deze vereenigingen
meenden niet zonder grond naar aanleiding van het besprokene
in de door hun vertegenwoordigers bijgewoonde vergaderingen
der Commissie den bedoelden cursus toch te kunnen blijven uit
zenden.
5
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Naar aanleiding van deze aangelegenheid richtte de Commissie
tot de omroepverenigingen haar schrijven van 12 Januari:
„De Algemeen Programma Commissie heeft de eer Uw aandacht
te vestigen, dat zij in aansluiting aan haar schrijven van 14 Juni
1930 nr. 4 cursussen niet toelaatbaar acht tot het Algemeen
Programma, omdat deze geen algemeen karakter dragen en
doordien zij slechts bestemd zijn voor dat beperkte gedeelte
onder de luisteraars, die de kosten van het volgen van den
cursus voldoen en zich daarvoor de noodige leermiddelen
aanschaffen.
Causeriën, voordrachten en zoog. „praatjes” die zich wel
richten tot alle luisteraars en ofschoon wel een leerzaam
karakter hebbende, doch niet bepaald als lesgeving zijn te
beschouwen, zijn daarentegen wel tot het Algemeen Programma
toegelaten.
Tengevolge van een misverstand hebben de K.R.O. en N.C.R. V.
gemeend een Engelschen cursus op het Algemeen Programma
te mogen geven. In verband hiermede, zoomede omdat deze
vereenigingen blijken een contract met den betreffenden leeraar
te hebben afgesloten, zoodat een verbod op dit oogenblik
tot moeilijkheden zou kunnen leiden, heeft de Commissie bij
wijze van uitzondering dezen Engelschen cursus voor dit
seizoen toegelaten onder uitdrukkelijk beding, dat daaraan geen
consequenties voor de toekomst mogen worden verbonden.
De Commissie geeft de vereenigingen dan ook in ernstige
overweging zich niet door contracten of overeenkomsten
te laten binden, aangezien zij voortaan cursussen niet langer
onder het Algemeen Programma zal kunnen toelaten.”
De Commissie gaf van een en ander kennis aan den Minister bij
schrijven van 27 Januari:
„Naar aanleiding van het in afschrift bijgaand schrijven van
de A.V.R.O.*) heeft de Commissie de eer Uwer Excellentie
mede te deelen, dat de Commissie bij schrijven van 14 en 20
Juni aan de vereenigingen had medegedeeld, dat cursussen
niet onder het Algemeen Programma mochten vallen. De
N.C.R.V. maakte daar bezwaar tegen, weshalve deze aanl) Zie biz. 67.
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gelegenheid werd behandeld in de vergadering van 3 Juli en
van 21 Augustus 1930, waarbij vertegenwoordigers der vercenigingen aanwezig waren.
In deze vergadering werd door eenige leden der Commissie
een opmerking gemaakt over de vraag of een cursus, die niet
een vervolg heeft in het bijzonder programma tot het algemeen
programma kan worden toegelaten, waaruit, zooals later bleek,
bij de vereenigingen een misverstand ontstond als zou de
Commissie zich op het standpunt stellen dat cursussen, die
uitsluitend onder het Algemeen Programma worden uitgezonden,
daarbij zijn toegelaten.
Bovendien had één lid der Commissie in een correspondentie
met een vereeniging, zij het ten onrechte, medegedeeld, dat
de bedoelde Engelsche cursus zou zijn toegelaten tot het
Algemeen Programma.
Op grond van deze opvatting gingen de K.R.O. en de N.C.R. V.
een overeenkomst aan met een leeraar tot het uitzenden van
een Engelschen cursus voor gezamenlijke rekening op den
Vrijdag — den Algemeen Programma-dag.
Toen de Commissie tegen dien cursus bezwaar maakte, be
riepen de vereenigingen zich niét geheel zonder grond op
hetgeen in de genoemde vergaderingen was opgemerkt.
Naar aanleiding van een en ander heeft de Commissie haar
in afschrift bijgevoegd schrijven van 12 Januari 1931 aan de
vereenigingen gezonden.”
De Minister berichtte bij schrijven van 18 Februari nr. 7 met de
gedragslijn der Commissie betreffende het toelaten van cursussen
in te stemmen.
De Commissie ontving van de A.V.R.O. een brief van 14 Januari
van den volgenden inhoud:
„1. Blijkens Uw schrijven van 12 Januari 1931 nr. 361
wordt aan K.R.O. en N.C.R.V. toegestaan op het Algemeen
Programma voor dit seizoen door te gaan met het geven van
een cursus, die blijkens datzelfde schrijven niet in dat pro
gramma thuis hoort.
2. Dit geschiedt met beroep op een misverstand en een
aangegane contractueele verbintenis.
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Het Bestuur onzer vereeniging verwerpt het beroep op
een misverstand, omdat naar aanleiding van de voorschriften
over hetgeen op het Algemeen Programma mocht worden
uitgezonden, op 8 Augustus 1930 eene bespreking heeft plaats
gehad van den Radio-raad met afgevaardigden der Omroepen,
waarbij dit punt is behandeld en uitdrukkelijk is bepaald, dat
deze cursussen niet zouden worden toegelaten. De cursus in
het Engelsch is bij die gelegenheid zelfs nog besproken.
4. De noodzaak voor de Omroepen, om reeds aangegane
contractueele verplichtingen te ontbinden, is tot nog toe
voor Uw College of voor den Radio-raad dan wel voor den
Minister geen bezwaar geweest dezelven te dwingen een programmanummer te doen vervallen, althans niet tegenover de
A.V.R.O.
5. In verband hiermede betreurt de A.V.R.O. de beslissing
medegedeeld in Uw bovengenoemd schrijven en verzoekt zij
U beleefd deze aangelegenheid aan den Minister van Waterstaat
ter beslissing voor te dragen.”
3-

De Commissie antwoordde hierop bij schrijven van 24 Februari
als volgt:
„Naar aanleiding van Uw schrijven van 14 Januari 1931,
ref. vGG/Sw. nr. 280, heeft de Commissie de eer U mede te
deelen, dat zij den inhoud van haar schrijven van 12 Januari
j.1. nr. 361 ter kennis bracht van den Minister en deze heeft
medegedeeld met het standpunt der Commissie in te stemmen.”
In den loop van het jaar verzocht de Commissie aan de N.C.R.V.
en de V.A.R.A. ten einde elk misverstand te vermijden om de
aankondiging „cursus” te wijzigen in „causerie over ...........”
waaraan deze vereenigingen voldeden.
5- Koersen.
In het vorig jaarverslag is vermeld, dat de Commissie bezwaar
meende te moeten maken tegen het opnemen van de koersen in
het Algemeen Programma, waarbij een ter zake gevoerde corres
pondentie met den Minister werd genoemd, en wel tenslotte een
schrijven van den Minister van 10 December 1930 nr. 14.
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De Commissie zond hierop in dit verslagjaar haar antwoord bij
schrijven van 21 Januari:
„Naar aanleiding van Uwer Excellenties schrijven van 10
December nr. 14 betreffende uitzending van de koersen blijft
de Commissie het onjuist oordeelen de koersen tot het Algemeen
Programma toe te laten, omdat deze geen voldoend algemeen
karakter dragen, terwijl uitzending onder het bijzonder pro
gramma op den anderen zender mogelijk is.
De Commissie meent bovendien ten deze Uwe aandacht te
mogen vestigen op het schrijven van 5 December 1930 nr. 18,
waaruit de Commissie met genoegen vernam, dat U haar
standpunt deelt, dat de uitzendingen van het Onderwijsfonds
voor de Binnenvaart niet onder het Algemeen Programma
kunnen vallen, omdat blijkbaar ook volgens Uw meening
deze niet voldoen aan de voorwaarde, dat de uitzendingen
onder het Algemeen Programma „algemeen” moeten zijn.
Nu zijn naar het oordeel der Commissie de koersen nog minder
algemeen dan het Binnenvaartonderwijs, zoodat er voor Uwe
Excellentie alle aanleiding bestaat ook voor wat de koersen
betreft het standpunt van de Commissie te deelen.
De lezing over „De Barneveldsche kip” achtte de Commissie
wel geschikt voor het Algemeen Programma, omdat zij de
uitzending van voordrachten en causeriën ter afwisseling van
de muzieknummers gewenscht oordeelt. Deze voordrachten
en causeriën behandelen de meest verscheiden onderwerpen,
waarvan niet vooruit valt vast te stellen of het auditorium
groot of klein zal zijn. De Commissie meende het van algemeen
nut te zijn indien een causerie werd gehouden over een onder
deel der pluimveeteelt.”
6.

Aankondiging.

In het vorig jaarverslag vermeldde de Commissie, dat door de
vereenigingen aanvankelijk het voorschrift, dat de aankondiging
moest geschieden met: „Nederlandsche Omroep: Algemeen Pro
gramma” niet stipt werd opgevolgd en ten slotte een tweetal ver
eenigingen tot aan het einde van het vorig verslagjaar te dien
aanzien moeilijkheden bleven bieden.
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Ook in dit jaar bleef de N.C.R.V. het bedoelde voorschrift over
treden.
De Commissie meende, dat de Radio-Omroep contröle-commissie
het college was, waartoe zij zich moest wenden om de genoemde
vereeniging tot nauwgezetter toepassing van de voorschriften te
brengen en verzond derhalve haar brief van 27 Maart aan deze
Commissie:
„Ingevolge de beschikking van den Minister van Waterstaat
van 15 Mei 1930 nr. 2 onder 3 al. 3 moet de aankondiging
van het Algemeen Programma geschieden met: „Nederlandsche
Omroep: Algemeen Programma”.
Naar aanleiding van dit voorschrift werd aan de omroepvereenigingen bij schrijven van 5 Juli 1930 medegedeeld:
„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.”
In de vergadering van de Commissie van 21 Augustus 1930
werd aan de vertegenwoordigers der vereenigingen het ge
noemde voorschrift nog eens onder de aandacht gebracht.
Daarna volgde een schrijven van 24 Augustus aan de vereeni
gingen luidende:
„Ter bevestiging van het onderhoud in de vergadering der
Commissie van 21 dezer, verzoekt de Commissie Uw ver
eeniging 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”.
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Ter aanvulling van dit schrijven verzond de Commissie op
23 September 1930 de volgende toelichting:
„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, waarin
het andere programma de naam der vereeniging in de aan
kondiging werd genoemd, thans de aankondiging luidt:
„Nederlandsche Omroep:Algemeen Programma”.
Als regel was het de gewoonte der vereenigingen 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.”

r

Ondanks deze herhaalde aanschrijvingen heeft de N.C.R.V.
van den beginne af aan op de gebruikelijke wijze bij de aan
kondiging den naam van de vereeniging genoemd.
Dit gaf der Commissie aanleiding zich tot deze vereeniging te
wenden bij schrijven van 14 November 1930, luidende:
„Tot haar leedwezen heeft de Commissie bemerkt, dat tijdens
de verzorging van het Algemeen Programma door Uw ver
eeniging bij de aankondiging gedurig wordt medegedeeld,
dat de uitzending door Uw vereeniging geschiedt.
De Commissie vestigt er Uw aandacht op, dat de andere drie
omroepverenigingen zich stipt aan de in het schrijven der
Commissie van 27 Augustus j.1. nr. 143 gegeven voorschriften
houden en dit alleen met Uw vereeniging niet het geval is.
De Commissie verzoekt U aan deze afwijking der voorschriften
een einde te willen maken.”
Ook dit schrijven had niet het gewenschte effect, nog steeds
blijft de N.C.R.V. doorgaan, haar naam bij de aankondiging
te noemen.

r
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Zoo werd op 9 Januari door de N.C.R.V. 15 maal en op
23 Januari 23 maal ten onrechte de naam der yereeniging bij
de aankondigingen vermeld.
De Commissie meent, dat in verband met artikel 11 van het
Radio-Contröle-Reglement de verdere behandeling van deze
aangelegenheid bij Uwe Commissie dient te berusten en stelt
haar derhalve bij deze in Uwe handen.”
Nadat de Commissie op 2 April nog een schrijven moest richten
tot de K.R.O. met de opmerking, dat deze op één dag 10 maal en
aan een andere vereeniging, dat deze éénmaal den naam der
vereeniging bij de aankondiging van het programma had gevoegd,
(volgens deze vereeniging betrof dit een vergissing) kwam ge
durende het jaar allerwege verbetering in de toepassing van het
voorschrift en gaf dit bij het einde van het verslagjaar geen reden
meer tot opmerkingen.
Uitzendingen van de Radio- Volksuniversiteit Holland van den
Bond van Nederlandsche Volksuniversiteiten.
In het vorig jaarverslag is vermeld, dat de Commissie het schrijven
van den Minsiter van 3 Juli nr. 6 om advies of de uitzendingen
van den Bond van Nederlandsche Volksuniversiteiten geschikt
geoordeeld werden voor het Algemeen Programma, toen nog
niet had afgedaan omdat de Commissie in 1930 nog niet gereed
gekomen was met de bepaling tot in alle onderdeden van haar
standpunt ten aanzien van den aard van het Algemeen Programma.
Nadat in het begin van 1931 de Commissie met de bepaling van dit
standpunt was gereedgekomen, verzond zij de volgende brieven
van 23 April:
Aan den Minister:
„Naar aanleiding van Uwer Excellenties schrijven van 3 Juli
1930, nr. 6, heeft de Commissie de eer U mede te deelen, dat
zij in het algemeen geen bezwaar heeft tegen de uitzending
onder het Algemeen Programma van de voordrachten van
den Bond van Radio-Volksuniversiteiten.
Evenwel moet de Commissie zich het recht voorbehouden
eerst den tekst eener voordracht te onderzoeken alvorens te
beoordeelen of zij haar goedkeuring daarvoor kan verleenen.
7-
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De genoemde vereeniging is met dit besluit der Commissie
in kennis gesteld.”
Aan den Bond van Nederlandsche Volksuniversiteiten:
„Onder toezending van een afschrift van haar schrijven van
23 April aan den Minister raadt de Commissie U aan, met de
verschillende omroepvereenigingen in overleg te treden voor
de regelmatige uitzendingen van de Radio-Volksuniversiteit
Holland onder het Algemeen Programma.”
8.

Uitzending op 20 April.

Op 20 April zou de officieele viering plaats vinden van den ver
jaardag van Z.K.H. Prins Hendrik.
Uit het ingezonden programma van de A.V.R.O., welke dien
dag het Algemeen Programma zou verzorgen, bleek niet, dat met
dezen feestdag rekening was gehouden, zoodat de Commissie bij
schrijven van 17 April het volgende aan deze vereeniging mede
deelde :
„Naar aanleiding van het door U ingezonden programma voor
20 April a.s., heeft de Commissie de eer U mede te deelen,
dat dit tot haar verwondering in geen enkel opzicht blijk
geeft van een uitzending te zijn op een nationalen feestdag.
De bedoeling van de beschikking van den Minister, waarbij
de uitzending in plaats van door de V.A.R.A., door Uw
vereeniging zou geschieden, is geweest, dat verwacht mocht
worden, dat het nationale karakter van de uitzending duidelijk
zou blijken.”
De Commissie ontving daarop het volgende schrijven van 20 April
der bedoelde vereeniging:
„Het zij ons vergund Uw College er beleefd op te wijzen
— zulks in antwoord op Uw brief van 17 April 1931 nr. 471 —
dat men natuurlijk van opvatting kan verschillen over de
mate, waarin de nationaliteit van den feestdag in het gedrukte
omroep-programma tot uiting behoort te komen, maar van
ons programma voor 20 April mag naar onze meening niet
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worden verklaard, dat het „in geen enkel opzicht blijk geeft
van een uitzending te zijn op een nationalen feestdag”.
Het Concert door het Omroep-orkest van 9.30—10.20 ’s avonds
immers brengt een programma van nagenoeg alleen voor dezen
dag met opzet gekozen nummers:
1.
2.

Fest-Ouverture
Paraphrase over een Hollandsch
Soldatenliedje
3. Freuden-Grüsse
4. Geburtstagstandchen
6. Oud-Hollandsche Boerendansen
7. Neerlandia-Ouverture

A. Lortzing
Nico Treep
Joh. Strauss
P. Lincke
W. F. Siep
E. Wesly.

De nummers 2, 6 en 7 bevatten aaneenschakelingen, resp.
bewerkingen van echt vaderlandsche wijzen.
Verder zult U bemerken, dat ook in het gebed in de Morgen
wijding, door den Predikant gedacht zal worden aan den
verjaardag van Z.K.H.
Bovendien zal ook dezen dag — een A.V.R.O. gewoonte
getrouw — begonnen worden met het „Wilhelmus” en gevolgd
door een felicitatie door den omroeper in ongeveer dezen
vorm:
„Goeden Morgen Dames en Heeren. Hier Nederlandsche
Omroep, Algemeen Programma.
Het zij vergund U te wijzen op de bijzondere beteekenis van
dezen dag, een beteekenis, die al is aangeduid door dit eerste
programma-nummer. Het is de dag, waarop officieel gevierd
wordt de verjaardag van Z.K.H. Prins Hendrik der Neder
landen.
Het zij ons veroorloofd Z.K.H. en de Koninklijke Familie
geluk te wenschen en de hoop uit te spreken, dat de voltalligheid
en het geluk van het Koninklijk Gezin nog vele jaren onaan
getast mogen blijven.”
Er zal nochtans getracht worden om ook vóór 9.30• uur
’s avonds in muzikalen zin de bijzonderheid van den dag
meer tot uiting te brengen.”
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Mededeelingen voor de leden eener vereeniging bestemd.

Ook dit jaar moest de Commissie eenige malen de aandacht van
een vereeniging erop vestigen, dat er voor de microfoon mede
deelingen werden gedaan, die geacht konden worden alleen voor
de omroepende vereeniging te zijn bestemd.
Volgens de verklaring van de o ver tredende vereeniging betrof
het hier steeds een misverstand.
De Commissie heeft ook den stelligen indruk, dat alle omroepvereenigingen zich beijveren te dezen opzichte de gestelde be
palingen zoo nauwgezet mogelijk op te volgen.
10.

Niet aangekondigde inlassching in het Algemeen Programma.

Aan de K.R.O. en de V.A.R.A. werd kennis gegeven, dat in haar
programma een inlassching had plaats gevonden, welke niet vooruit
aan de Commissie was bekend gemaakt.
De V.A.R.A. bood haar verontschuldiging voor deze overtreding
aan en deelde mede, maatregelen genomen te hebben, zoodat een
dergelijk euvel niet weer zou plaats vinden.
11.

Vervanging van afgekeurde programma’s.

Bij schrijven van 27 Mei deelde de Commissie aan de vereenigingen
het volgende mede:
„Ingeval de Commissie tegen een programmanummer bezwaar
heeft en de gelegenheid ontbreekt tot inzending van een
anderen tekst, kunt U zich gerechtigd rekenen in de plaats
van het nummer, dat vervalt, uitzendingen te doen, die bij
een vorige gelegenheid door de Commissie zijn goedgekeurd.”
12.

3

:
;

Uitzending Algemeen Programma op een anderen dag.

De Minister zond aan de Commissie een afschrift van zijn schrijven
van 14 Januari, nr. 1, aan de N.C.R.V. met het bericht, dat tegen
de uitzending van het Algemeen Programma op Woensdag 23 Decem
ber 1931 in plaats van op Vrijdag 25 December (Eerste Kerstdag)
geen bezwaar bestond.
De Minister zond aan de Commissie een afschrift van zijn schrijven
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van 23 Februari nr. 2 aan de N.C.R.V. met het bericht, dat er
geen bezwaar bestond, dat de N.C.R.V. op 13 Maart van 19.30
af de verzorging zou hebben in plaats van de K.R.O. en deze op
20 Maart gedurende denzelfden tijd.
De Minister zond een afschrift van zijn schrijven van 12 Mei aan
de N.C.R.V. met goedkeuring van omwisseling van de verzorging
van het Algemeen Programma met de K.R.O. op 11 en 18 December
van 20 tot 24 uur.
13.

Uitzendingen^ die aanstoot geven.

Naar aanleiding van eenige aanmerkingen omtrent ontvangen
teksten zond de Commissie aan de V.A.R.A. haar schrijven van
27 November 1930, waarin o.m. het volgende werd opgemerkt:
Voor dat zij haar oordeel zegt over deze beide geschriften
plaatst zij de opmerking voorop, dat naar haar meening te
veel realistische literatuur, en dan nog niet eens de beste, ter
beoordeeling door U aan haar wordt ingezonden. Zoowel
voor de geestelijke en zedelijke verheffing van Uw luisteraars,
als voor Uw bestaanden goeden naam zou het naar haar
meening goed zijn, Uw literaire uitzendingen op wat hooger
peil te brengen. Er is genoeg volksliteratuur in den goeden
zin des woords, die zich daartoe leent.
Het cultuurpeil 'wordt door een dergelijke uitzending eer
verlaagd dan verhoogd.”
De V.A.R.A. vond daarin aanleiding het volgende schrijven van
31 December 1930 tot de Commissie te richten:
„Wij kwamen in het bezit van Uw brief dd. 27 November jl.,
Wij zijn Uw Commissie zeer erkentelijk voor de goede zorg,
die zij heeft voor het behoud van den bestaanden „goeden
naam” onzer vereeniging. Wij betwisten evenwel dat het
noodig zou zijn onze literaire uitzendingen op wat „hooger
peil” te brengen. Een gedachtenwisseling hieromtrent met
Uw Commissie achten wij evenwel overbodig, omdat het niet
de taak is van Uw Commissie, de programma’s voor de Alge-
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meen-Programma-dagen samen te stellen, of daarover van
advies te dienen. Het zijn de Omroepvereenigingen, en deze
uitsluitend en alleen, die de programma’s, ook voor de Algemeen-Programma-dagen, samenstellen, en het is niet Uw
Commissie, die bij die samenstelling een taak heeft. O.i. dient
zij zich te bepalen tot datgene wat wel tot haar taak behoort,
nl. er voor te zorgen, dat er in de programma’s niets voorkomt,
wat de luisteraars redelijkerwijs aanstoot zou kunnen geven.
O.i. legt de afkeuring door Uw Commissie van ...............,
getuigenis af van het feit, dat de mentaliteit van den ge
middelden luisteraar door de Omroepvereenigingen beter
worden begrepen dan door Uw Commissie. Schetsen als die
van
worden steeds zeer gewaardeerd. Wij willen
U er ook voor waarschuwen, door een al te degelijk karakter
van de programma’s op de z.g. Algemeene uitzenddagen,
deze bij de luisteraars tot de minst gewaardeerde dagen van
den omroep te maken. Dit zou o.i. den slechtsten dienst zijn,
die aan het Algemeen Programma zou kunnen worden be
wezen”.

«
:
«
I

De Commissie gaf een nadere uiteenzetting van haar standpunt
in haar schrijven van 3 Februari, luidende:
„De Commissie kan niet nalaten haar verwondering uit te
spreken over Uw schrijven van 31 December j.1.
De bedoeling toch van het schrijven der Commissie van 27
November 1930 was geen andere dan voor Uw vereeniging
moeilijkheden en onaangenaamheden voor de toekomst te
voorkomen.
Bij de Commissie zijn meermalen opmerkingen ingekomen
over het realisme, hetwelk in Uwe uitzendingen tot uitdrukking
komt.
De Commissie heeft gemeend U in deze in welwillenden zin
een wenk te moeten geven, omdat, indien zij in de toekomst
zwaarder eischen zou moeten stellen, voor U de moeilijkheden
steeds grooter worden.
Om dit nog te voorkomen, handelde de Commissie gelijk zij
deed.
Uw schrijven geeft der Commissie echter aanleiding te ver-
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onderstellen, dat Uw opvatting omtrent de taak der Commissie
ten opzichte van het Algemeen Programma niet de juiste is.
De keuze van de programmanummers behoort geheel aan de
vereenigingen, maar de Commissie heeft erop te letten, dat de
uitzendingen aan anderen geen aanstoot geven.
Uw meening, dat met den gemiddelden luisteraar rekening
moet worden gehouden, geeft dan ook blijk, dat U den zin
van het Algemeen Programma en de taak der Commissie niet
juist verstaat. Niet met den gemiddelden, doch met alle luisteraars
heeft de Commissie rekening te houden.
Aangezien het herhaaldelijk voorkomt, dat Uw vereeniging
zinswendingen en uitdrukkingen toelaatbaar acht, die vele
luisteraars aanstoot geven en de Commissie van oordeel is,
dat hier „redelijkerwijze aanstoot genomen wordt”, is het de
plicht der Commissie U hierop opmerkzaam te maken. Zij doet
dit mede, omdat zij niet gaarne zou zien dat Uw goede naam
door den aard der uitzendingen zou worden verzwakt.
De Commissie vertrouwt, dat U thans een juister inzicht
hebt omtrent de taak der Commissie in den radio-omroep
en U volgens haar aanwijzingen zult handelen.”
14.

Uitzendingen

juet

reclame.

De Minister zond aan de Commissie een afschrift van zijn schrijven
van 28 October nr. 4 aan de K.R.O. betreffende de uitzending
van 23 October uit een fabriek, waarbij reclame voor die fabriek
werd gemaakt.
Bij schrijven van 31 October nr. 4 zond de Minister aan de Com
missie een klacht over dezelfde uitzending en verzocht om inlichlichtingen.
De Minister zond bij schrijven van 6 November nr. 4 aan de Com
missie een afschrift van het van de vereeniging ontvangen antwoord,
waarbij deze verzocht om een nauwkeurige omschrijving hoe de
omroepen zich ten opzichte van uitzendingen ten dienste der
industrie hebben te gedragen.
Bij schrijven van 9 December noodigde de Commissie deze ver
eeniging tot een bespreking uit, welke in het volgend jaar zou
worden gehouden.
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Naar aanleiding van de wekelijkschë causerie over planten door de
N.C.R.V., wees de Commissie deze vereeniging erop, dat de ver
wijzing naar een prospectus eener handelsonderneming tijdens deze
voordracht als reclame zou kunnen worden beschouwd.
De N.C.R.V. berichtte bij schrijven van 12 Januari, dat het hier
verouderde prospectussen betrof, die spoedig zouden zijn ver
bruikt en vervangen zouden worden door een nieuwe plantenlijst.
De Commissie berichtte bij schrijven van 30 Januari hiertegen
geen bezwaar te hebben.
15.

;

i
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Uitzendingen wet een kleur.
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In één geval moest de Commissie aan de K.R.O. berichten, dat
een spreker, die mededeelde in de plaats van een ander, die ver
hinderd was, op te treden, een rede hield, die geheel het cachet
van die omroep-verceniging droeg.
16.

Vrijstelling van inzending van den tekst.

De Commissie verleende de volgende vrijstellingen van inzending
van den tekst:
K.R.O. bij schrijven van 6 Mei: Voordrachten van den heer
M. K. Gerisch over reizen.
V.A.R.A. bij schrijven van 18 September: Voordrachtenreeks
De Vegetarische Keuken.
A.V.R.O. en V.A.R.A. bij schrijven van 12 November: Voor
drachten e.d. voor de kinderen.
V.A.R.A. bij schrijven van 1 December: Voordrachtenreeks door
Marden Beversluis: Het verstaan van Poëzie.
17.

Bespreking realistische literatuur.

Het had de aandacht van de Commissie getrokken, dat onder
het Algemeen Programma boekbesprekingen werden gehouden,
die op zichzelf geen aanleiding tot opmerking gaven, doch waarbij
de lezing van een bepaald boek werd aanbevolen, tegen welk boek,
o.a. indien het sterk realistische lectuur betrof, de Commissie wel
bezwaar had.
De Commissie besloot in dergelijke gevallen ook kennis te nemen
van het aanbevolen boek en de beoordeeling door de geheele Com
missie te doen plaats vinden.

I
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Nederlandsche Radio-Stichting.

Door een lid van de Commissie werd in een vergadering namens de
Nederlandsche Radio-Stichting de vraag gesteld of deze stichting
bij haar uitzendingen onder het Algemeen Programma daarbij haar
naam zal mogen noemen.
De Commissie was van oordeel, alvorens op de gestelde vraag een
antwoord te geven, dat een nader onderzoek naar den aard dezer
stichting op grond harer statuten gewenscht was.
Voor het einde van het verslagjaar was dit onderzoek nog niet
beëindigd.
19.

Nederlandsch Christelijk 'Persbureau.

Van de stichting van het Nederlandsch Christelijk Persbureau
ontving de Commissie een schrijven van 24 September met het
verzoek om des Vrijdags, indien de verzorging van het Algemeen
Programma door de N.C.R.V. geschiedt, door haar persberichten
op het terrein van kerk en godsdienst mochten worden uitgezonden.
De Commissie bepaalde alvorens in zake het verzoek een beslissing
te nemen, kennis te nemen van eenige teksten van uitzendingen van
het bureau.
In het verslagjaar had de Commissie over het verzoek nog geen
beslissing genomen.

i
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De taak der Commissie in het tweede jaar van haar instelling was
belangrijk eenvoudiger dan in het eerste jaar en wel voornamelijk
omdat zij na verschillende onderlinge gedachtenwisselingen, brief
wisseling met den Minister en besprekingen met de omroepvereenigingen er in was geslaagd in het begin van het jaar, algemeene
richtlijnen voor het Algemeen Programma, unaniem door de leden
der Commissie aanvaard, vast te stellen, terwijl de Minister zich
met deze richtlijnen geheel bleek te vereenigen.
De Commissie deelde deze richtlijnen aan de algemeene omroepvereenigingen, met de verzorging van het Algemeen Programma
belast, mede en ontving daarover geen opmerking, zoodat zij mocht
aannemen, dat ook door hen deze richtlijnen zonder bezwaar aan
vaard werden.
De omroepvereenigingen gaven dan ook blijk geheel in den geest
van de Commissie de programma’s samen te stellen. De op zichzelf
staande opmerkingen, die de Commissie enkele malen moest maken,
doen aan dezen algemeenen regel geen afbreuk, omdat er incidenteel
tusschen hen op wie toezicht wordt uitgeoefend en de toezicht
houders altijd verschillen mogelijk zijn.
Zooals de Commissie verwachtte, bleek, toen de N.C.R.V. zich
tot den Minister wendde, deze geheel in te stemmen met het besluit
der Commissie tot afkeuring van de Hervormingsherdenking op
30 October.
Reeds eerder merkte de Commissie op, dat de samenwerking
tusschen de omroepvereenigingen nog geen stap verder is gekomen.
De Commissie is echter overtuigd, dat ten slotte het Algemeen
Programma de basis zal vormen voor een samenwerking tusschen
de vereenigingen, indien — zooals de Commissie in haar vorig
jaarverslag reeds opmerkte — een compromis tusschen de omroep
vereenigingen zal zijn tot stand gekomen.
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Radio-Omroep
contröle-commissie.
Nr. 1128.
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’s-Gravenhage, 20 Mei 1932.
1

H
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 1931.
De plaatsvervangend Voorzitter,
W. H. M. Werker.
De Secretaris,
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E. P. Weber.
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INSTELLING. SAMENSTELLING. RADIOCONTRÓLE-REGLEMENT. INSTRUCTIE.
Zooals in het vorig verslag reeds was vermeld, had het lid van de
Commissie Mr. B. M. Berger reeds in 1930 ontslag verzocht
wegens drukke werkzaamheden. Dit ontslag werd verleend bij
Koninklijk besluit van n Mei nr. 28, waarbij als vervanger werd
benoemd Mr. W. J. Berger, zoodat de samenstelling aan het einde
van het verslagjaar was:

i

;

Voorzitter: Dr. J. Th. de Visser;
Leden:
Mr. W. J.
Mr. P. E.
Mr. E. N.
Mr. W. H.

Berger,
Briët,
van Kleffens,
M. Werker, tevens plaatsvervangend voorzitter.

Op voorstel van de Commissie bij schrijven van 27 Januari werd
door den Minister bij schrijven van 7 Februari nr. 5 als plaats
vervangend secretaris aangewezen Mr. B. de Gaay Fortman,
plaatsvervangend secretaris van den Radio-raad.
Gelijktijdig met de op blz. 108 bij schrijven van 26 Januari aan
den Minister verstrekte inlichtingen met betrekking tot de in de
Tweede Kamer der Staten-Generaal gemaakte opmerkingen ter
gelegenheid van de Interpellatie-ALBARDA deed de Commissie aan
den Minister toekomen een voorstel tot wijziging van het Radiocontröle-reglement en de Instructie der Commissie.
Bij schrijven van 24 Juni nr. 5 berichtte de Minister, dat deze
aangelegenheid zijn volle aandacht had.

?
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Wegens langdurige ziekte van één der radio-omroep controleurs
bleek het noodzakelijk een vierden controleur in dienst te nemen,
weshalve bij schrijven van den Directeur-Generaal P. T. T. van
5 Augustus nr. 8582S, voorloopig op tijdelijken voet, werd be
noemd de heer W. J. M. Linden te ’s-Gravenhage.

i

88

RADIO-OMROEP CONTRÖLE-COMMISSIE

Aan het einde van het verslagjaar waren de volgende controleurs
in dienst:
R. D. Bouma te ’s-Gravenhage,
G. J. Landweer te Soestdijk,
W. J. M. Linden te ’s-Gravenhage,
J. J. Robitsch te Haarlem.
Bij de instelling van de controle werden 3 controleurs voorloopig
voor één jaar in dienst genomen, ten einde bij gebleken geschiktheid
na dat jaar een aanstelling te erlangen. Met het oog hierop deed
de Commissie bij schrijven van 7 Mei een voorstel aan den Minister.
Bij schrijven van 20 November nr. 26225 stelde de DirecteurGeneraal, met ingang van 1 Augustus de jaarwedde der controleurs
vast op f 1500,— per jaar.

4
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HOOFDSTUK II.
WERKWIJZE. VERGADERINGEN.
In de werkwijze van de Commissie, zooals deze in het vorig verslag
is uiteengezet kwam in het verslagjaar geen wijziging doordien
deze werkwijze bleek te voldoen.
De Commissie vergaderde in het verslagjaar 19 maal, zoodat zij
sedert hare instelling 35 maal vergaderde.
Twee der gehouden vergaderingen vonden plaats in combinatie
met de Algemeen Programma Commissie.
De vergaderingen werden steeds gehouden in het bureau van de
Commissie, behalve de beide evengenoemde gecombineerde ver
gaderingen, die in het gebouw van het Hoofdbestuur P.T.T.
werden gehouden.
De vergaderingen vonden plaats op de volgende data met ver
melding van de behandelde onderwerpen:
1. 6 Januari.
1. Opmerkingen in de Staten-Generaal gemaakt bij de Inter
pellatie-Albarda.
2. Beroepsinstantie.
3. Hoorspel „Tine Kipra’s Echtscheiding”.
2.

14
1.
2.
3.

:

i

Januari.
Hoorspel „Tine Kipra’s Echtscheiding”.
Proces V.A.R.A.—Staat.
Uitzending V.A.R.A. op 31 December.

3. 22 Januari.
1. Inlichtingen aan den Minister in verband met de gehouden
Interpellatie-ALBARDA.
2. Aanwijzing van een plaatsvervangend secretaris.
3. Hoorspel „Tine Kipra’s Echtscheiding”.
4. Rede Mevr. Pothuis—Smit.
5. Rede Pater Borromaeus de Greeve.
6. Inlichtingen aan den Landsadvocaat in verband met het
proces V.A.R.A.—Staat.
7. Bespreking met een vertegenwoordiger der V.A.R.A. in ver
band met opmerkingen over uitzendingen dezer vereeniging.

I 5
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4. 4 Februari.
1. Bespreking met den Landsadvocaat in verband met het
proces V.A.R.A.—Staat.
2. Bespreking met vertegenwoordigers der V.A.R.A. over het
hoorspel „Tine Kipra’s Echtscheiding”.
5.

15 April.
1. Het hoorspel der V.A.R.A. „Frank van Wezel’s roem
ruchte jaren”.
2. Jaarverslag.

6.

1

31 Maart.
1. Het hoorspel der V.A.R.A. „Frank van Wezel’s roemruchte
jaren”.
2. Uitzending V.A.R.A. 14 Februari inhoudende critiek op
de A.V.R.O.
3. Uitzending K.R.O. op 1 Maart inhoudende critiek op
de A.V.R.O.
4. Uitzending V.R.O. 21 Maart rede van Prof. Mr.Dr. Leo Polak
„Eenheid boven geloofsverdeeldheid”.
5. Uitzending V.A.R.A. inhoudende bespreking arbeidstoe
standen bij de firma Rath en Doodeheefver.
6. Uitzending V.A.R.A. op 25 Maart inhoudende critiek op
de A.V.R.O.
7. Klacht van de Algemeen Programma Commissie over de
wijze van aankondiging door de N.C.R.V.
8. Jaarverslag.

7. 30 April.
1. HoorspelderV.A.R.A. „Frank van WezeFs roemruchte jaren”.
2. Uitzending V.A.R.A. 25 Maart inhoudende critiek op de
A.V.R.O.
3. Niet ingezonden uitzending V.A.R.A. betreffende stemming
voor de Provinciale Staten.
4. Uitzending V.A.R.A. inhoudende bespreking arbeidstoe
standen bij de firma Rath en Doodeheefver.
5. Brief van den Minister betreffende de uitzending in het
„Nieuws van Teun de Klepperman”.

:
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8. 6 Mei.
1.
2.
3.
4.
5.

Hoorspel „Gevleugelde Daden” van de V.A.R.A.
Uitzending „Nieuws Teun de Klepperman” op z Mei.
Beroepsinstantie.
Hoorspel „Kaleidoscopische flitsen” van de V.A.R.A.
Voorstel aan den Minister betreffende bestraffing der
V.A.R.A.

9. 26 Mei.
1. Installatie lid der Commissie Mr. W. J. Berger.
2. Hoorspel „Gevleugelde Daden” van de V.A.R.A.
3. Bespreking met den Landsadvocaat in verband kort-geding
V.A.R.A.—Staat.
10.

I

1 Juni.
1. Bespreking met de controleurs over de regeling afbreking
eener uitzending.
2. Bespreking rede Mr. Duys op 3 Juni uit te zenden.

i

:
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11.

8 Juni.
I

Bespreking met den Landsadvocaat in verband kort-geding
V.A.R.A.— Staat.
12.

ii Juni.
Uitzending Matteotti-herdenking op 10 Juni.

13.

!

17 Juni.
Verantwoording der V.A.R.A. over de uitzending op 10 Juni.

.

14. 24 Juni.
1. Kort-geding V.A.R.A.—Staat.
2. Inlichtingen aan den Minister in verband met de Matteottiherdenking.
3. Perscommuniqué.
15. 25 September.

'

1. Uitzending reclame voor de arbeiderspers.
■

'
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2. Uitzending „Frank van Wezel’s roemruchte jaren” op 4 Juli.
3. Uitzending „De Wijze uit het Oosten” op 19 September.
4. Hoorspel „’s Keizers Koelies”.
16. 9 November.
In combinatie met de Algemeen Programma Commissie:
Afbreking op 30 October Herdenking Hervorming.
17. 11 November.
Idem.
18. 27 November.
1. Onderlinge critiek der vereenigingen.
2. Opmerkingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
3. Bestuursmededeelingen Voorzitter N.C.R.V.
19. 17 December.
1. Controle op uitzendingen onder het Algemeen Programma.
2. Onderlinge critiek der vereenigingen.
In verband met de wenschelijkheid, dat de Secretaris ook gedurende
de bureau-uren de uitzendingen kan beluisteren, en mede in ver
band met de verplaatsing van het bureau van de Commissie van
het woonhuis van den Secretaris naar de Surinamestraat 1 werd
een radio-ontvangtoestel in het bureau der Commissie geplaatst.

1
.

De Commissie ontving 432 programma’s der vereenigingen ter
keuring.
Deze keuring gaf der Commissie aanleiding 5 36 teksten op te vragen
en wel:
A.V.R.O. 74 teksten
K.R.O.
71 „
N.C.R.V. 25 „
V.A.R.A. 334
V.P.R.O.
4
„
H.I.R.O.
15
„
V.R.O.
6
„
V.L.R.A.
5
Volksuniversiteit Holland 2 teksten.

!
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De Commissie maakte bezwaar tegen 8 uitzendingen en wel van
de V.A.R.A. 7 en van de N.C.R.V. één.
Onder de afgekeurde uitzendingen van de V.A.R.A. was er één,
die afgewezen moest worden wegens te late inzending.
Van de overblijvende 6 uitzendingen werd er één wegens gevaar
voor de veiligheid van den Staat afgekeurd, 3 werden afgewezen
wegens gevaar voor de openbare orde en 2 wegens gevaar voor
de goede zeden.
De bedoelde uitzending van de N.C.R.V. werd afgewezen wegens
weigering van inzending van den tekst.
Verder maakte de Commissie in 26 gevallen bezwaar tegen een
gedeelte van den tekst en wel bij 3 teksten van de K.R.O. en
23 van de V.A.R.A.
In bovengenoemde getallen is niet begrepen de regelmatige ver
plichte inzending van de V.A.R.A. van het „Nieuws van Teun
de Klepperman”. De Commissie maakte in 9 gevallen bezwaar
tegen een gedeelte van den tekst dezer uitzendingen.

:
:
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HOOFDSTUK III.
DE UITVOERING DER CONTROLE.
i.

Inzending van de prograwwa's en teksten.

De Commissie bracht in het verslagjaar geen verandering in de
regeling omtrent de inzending der programma’s en teksten, welke
regeling in de praktijk bleek te voldoen. Bij wijze van uitzondering
stond de Commissie in sommige gevallen afwijking van dc gestelde
regelen toe ten behoeve van een goeden gang van zaken bij de
omroepvereenigingen.
De Commissie ontving van de V.A.R.A. het volgend schrijven
van 29 December:
„Het is tot nu toe regel, dat Uw Commissie, met een enkele
uitzondering, alle teksten van door ons georganiseerde uit
zendingen opvraagt.
Dit levert voor ons bedrijf enorm veel moeilijkheden op,
terwijl zeer veel extra onkosten tengevolge daarvan moeten
worden gemaakt. De laatste tijd moeten wij ertoe overgaan,
van alle boeken, die wij noodig hebben, twee exemplaren te
koopen, terwijl bovendien onze schrijfkamer overbelast is
door het overschrijven van alle mogelijke teksten. En ondanks
het feit, dat er zoo ontzaggelijk veel door ons moet worden
ingeleverd, gebeurt het slechts uiterst zelden, dat er iets in
voorkomt, dat door Uw Commissie in strijd wordt geacht
met de veiligheid van de Staat, de openbare orde of de goede
zeden.
Wij zouden het op hooge prijs stellen, wanneer Uw Commissie
deze zaak eens onder het oog zou willen zien, en tot het besluit
zou kunnen komen, niet meer automatisch alle teksten vooruit
ter inzage op te vragen, maar slechts die, waarvan met eenige
reden zou kunnen worden verwacht, dat zij in strijd zouden
zijn met bovengenoemde wettelijke criteria.
Indien Uw Commissie in principe bereid zou zijn, ons in deze
tegemoet te komen, zou ons dit zeer verheugen en zouden
wij gaarne bereid zijn tot een mondelinge bespreking, waarbij

i
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ook enkele van onze vaste medewerkers aanwezig zouden
kunnen zijn.”
De beantwoording van dit schrijven vond niet meer in het ver
slagjaar plaats.
2. Processen 1AA.R.A.—Staat.
Zooals in het vorig jaarverslag op de blz. 119—121 is vermeld,
heeft de Commissie zich van den aanvang af op het standpunt
gesteld, dat onder openbare orde ook is te verstaan de orde in
den aether en verbood zij derhalve uitzendingen, die een bestrijding
der omroepvereenigingen onderling inhielden, of bestrijding
van Regeeringsbesluiten over aangelegenheden den omroep be
treffende.
In een tweetal aanschrijvingen van n Augustus en 23 September
1930, in het vorig jaarverslag opgenomen, had de Commissie de
omroepvereenigingen met deze opvatting der Commissie in kennis
gesteld.
De Commissie vatte in het volgend schrijven van 20 Januari aan
de omroepvereenigingen haar standpunt ten deze als volgt samen:
„Met wijziging en aanvulling van de tot dusver door de Com
missie verstrekte aanwijzingen deelt de Radio-Omroep contröle-commissie mede, dat zij niet toelaat:
1. Uitzendingen, die een bespreking inhouden van het beleid
der Regeering en van Regeeringscolleges inzake den radioomroep.
2. Uitzendingen, waarbij critiek wordt uitgeoefend op andere
omroepvereenigingen.
Ten einde afbreking c.q. toepassing van artikel 11 van het
Radio-contröle-reglement te voorkomen wordt den vereenigingen derhalve in overweging gegeven, steeds tijdig den
tekst in te zenden van uitzendingen, die aangelegenheden
betreffende den radio-omroep behandelen.
Bij niet-inzending van den tekst of indien op dezen tekst
niet de goedkeuring van de Commissie is verkregen, zal art. 8
en 11 van genoemd reglement op deze uitzendingen van
toepassing kunnen zijn.”

:
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De V.A.R.A. beantwoordde dit schrijven met haar brief van
3 Maart:
„Ons Hoofdbestuur nam goede nota van den inhoud van
Uw brief d.d. zo Januari 1931. Tot ons leedwezen moeten
wij U berichten, dat wij meenen, ons niet te kunnen houden
aan het voorschrift, door U onder 1. genoemd, n.1. uitzendingen
achterwege te laten die een bespreking inhouden van het beleid
der Regeering en van Regeeringscolleges inzake den RadioOmroep. Wij meenen dat Uw Commissie het recht niet bezit,
een dergelijk voorschrift te geven. In de in ons bezit zijnde
Omroep-machtiging staat n.1. zeer nadrukkelijk vermeld, dat
onze vereeniging het recht heeft, uitzendingen te doen ook van
politieken aard. Waar dit zoo is, heeft Uw Commissie niet
de bevoegdheid, hiervan de z.g. omroep-politiek uit te sluiten.
Het beleid der Regeering en van Regeeringscolleges inzake
den Radio-Omroep is evenzeer te brengen onder het begrip
„politiek”, als het beleid der Regeering of van Regeerings
colleges in andere zaken. Zonder te kennen te willen geven,
dat wij van plan zijn, meer of minder vaak dergelijke uitzen
dingen te doen, moeten wij U toch mededeelen, dat wij
principieel bezwaar hebben, aan het door U in bovenaangehaalden brief gegeven voorschrift te voldoen.
Hetzelfde geldt voor Uw voorschrift, onder 2. genoemd.
Het is ons bekend, dat Uw Commissie critiek op andere Omroepvereenigingen in strijd acht met het begrip „openbare
orde”. Wij deelen deze meening in geen enkel opzicht.
Wij behouden ons dus het recht voor, deze uitzendingen te
doen, waar en wanneer wij dit wenschelijk achten, en zullen
ons, bij een o.i. ongerechtvaardigd ingrijpen Uwerzijds wenden
tot die instanties die alsdan geroepen zullen zijn, tusschenkomst
te verkenen. Ook hiermede wil niet gezegd zijn, dat wij voor
nemens zijn, in onzen omroep critiek op andere Omroep
verenigingen te gaan uitoefenen, maar het geldt hier het
principe van Uw besluit, waarmede wij ons niet kunnen vereenigen.”
De Commissie besloot, alvorens haar nader standpunt te bepalen
den afloop van het hiernavermelde proces af te wachten.

;
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Zooals in het vorig jaarverslag was vermeld, had de V.A.R.A. in
verband met afbreking eener door den secretaris dier vereeniging
op 8 October 1930 gehouden redevoering het voornemen uit
gesproken den Staat in rechten aan te spreken.
De V.A.R.A. gaf aan dit voornemen gevolg door op 7 Januari
den Staat te dagvaarden met de volgende dagvaarding:
DEN STAAT DER NEDERLANDEN, wiens zcfcl is te ’s Gravenhage, aldaar mijn
exploit doende ten parkette van den Edel Hoogachtbaren Heer Procurcur-Gcneraal
bij den Hoogcn Raad der Nederlanden, sprekende met en afschrift latende aan den Heer
C. Schncppcr ten voorzegde Parkette werkzaam om op Dinsdag den zosten Januari 1931
des voormiddags te tien ure te verschijnen ter openbare terechtzitting van de Arrondisscmcnts-Rcchtbank te ’s Gravenhage, Eerste Kamer, zitting houdende in het Paleis van
Justitie aan den Korten Voorhout no. 11 aldaar,
TEN EINDE,
Aangezien cischercs ingevolge overeenkomst met derden en krachtens goedkeuring
van den Minister van Waterstaat d.d. 18 April 1928 als bcschikkinghoudcr gerechtigd
is, door middel van eene te Hilversum gevestigde radio-tclcfoon-inrichting uit te zenden
medcdcclingcn van woord- en tooninhoud van ontspannenden, leerzamen, acsthctischcn,
politickcn, cthischcn en religieuzen aard, bestemd voor allen die daarnaar wcnschcn
te luisteren, alles in de door den bovengenoemden Minister voor cischercs vastgcstcldc
zendtijden, en sinds de inwerkingtreding daarvan, met inachtneming van het bepaalde
in het Radio-rcglcment 1930;
Aangezien ingevolge artikel 10 van bedoeld Reglement — zooals het is gewijzigd bij
Koninklijk Besluit van 3 Juli 1930, Staatsblad no. 272 — bij ditzelfde Besluit is vast
gesteld een Radio-Contrólc-Rcglcmcnt, eveneens in genoemd Staatsblad opgenomen,
waarvan de artikelen 7 en 8 luiden:
„Art. 7. 1. De preventieve controle bestaat uit het vooraf onderzoeken van de pro
gramma’s, waarbij overlegging gevraagd kan worden van een schema of van den tekst
der uitzendingen.
2. Indien tegen een programma of een onderdeel daarvan bezwaar bestaat, deelt de
Commissie deze bezwaren zoo spoedig mogclijk aan de betrokken omrocp-organisatic
mede. Zoolang aan deze bezwaren tot genoegen van de Commissie niet is tegemoet
gekomen, mag niet tot uitzending van dat programma of dat gedeelte van het programma
worden overgegaan.
Art. 8. 1. In geval het uitgezondene afwijkt van het tocgclatcn 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 af
gebroken.
2. Overigens zal geen afbreking ccncr uitzending mogen plaats vinden”.
Aangezien ingevolge opgemeld Koninklijk Besluit de leden van de in Artikel 1 bedoelde
Radio-Omrocp contrölc-commissic zijn benoemd, welke Commissie op 18 Juli 1930
werd geïnstalleerd terwijl zij hare werkzaamheden aanving met het programma van
3 Augustus 1930;
Aangezien nu op 8 Octobcr 1930, in den tijd dat eischcres de beschikking had over den
zender, de uitzending van een te Leiden gehouden en 20.30 uur aangevangen rede van
den heer G. J. Zwertbroek, in het programma aangeduid als „Toespraak van den heer
G. J. Zwertbroek, secretaris der V.A.R.A.”, plotseling tc 20.47 uur werd afgebroken,
zonder eenige sommatie of aankondiging, terwijl het contact met den zender eerst te
21.30 werd hersteld;
Aangezien deze afbreking geschiedde door en op last van de opgcmelde Radio-Omrocp
contrólc-commissic, die immers door een aan haar ondergeschikten, alchans aan hare
bevelen onderworpen mechanicien, de verbinding tusschen de uitzendings-installatiën
van cischercs en den zender heeft uitgcschakcld;
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Aangezien nu deze afbreking was onrechtmatig, immers in strijd met opgemeld RadioContrölc-Rcglemcnt, met het Radio-Rcglcmcnt 1930, en met de Wet;
Aangezien toch in meergenoemd Radio-Contrólc-Rcglcmcnt afbreking wordt verboden,
behalve in geval er afwijking plaats vindt van het tocgelatcn programma of van hetgeen
na overlegging tot geen bezwaar aanleiding heeft gegeven, welke gevallen in casu niet
aanwezig waren;
Aangezien bovendien de controle der opgcmclde Commissie en de daaruit voortvloeiende
bevoegdheden alleen strekken ter voorkoming van gevaar voor de veiligheid van den
Staat, de openbare orde, of de goede zeden, en bij de afgebroken rede van gevaar daarvoor
niet in het minst sprake was, zoodat, al zou de afbreking wanneer dit gevaar in casu wèl
had bestaan, geoorloofd zijn geweest — quod non — deze afbreking dan toch thans
ten onrechte is geschied;
Aangezien cischcrcs nu tengevolge van opgcmclde onrechtmatige daad schade heeft
geleden, immers zij gedurende bijna drie kwart uur het gebruik van den door haar
gehuurden zender heeft moeten ontberen, en zij thans te vergeefs zich grootc uitgaven
heeft getroost, voor transportkosten van apparaten, en reis- en verblijfkosten voor
haar personeel naar Leiden, alsmede voor huur ccncr telefoonlijn en bijkomende kosten;
Aangezien opgcmclde afbreking aan cischcrcs mede grootc schade heeft berokkend
in haar kwaliteit van Omroep-Vcrccniging, immers zij hare leden en luisteraars niet
heeft kunnen bieden waarop deze recht hebben, en deze plotselinge afbreking haar
gezag van Omroep-Verccniging met een bcdrijfszckcrc outillage heeft geschaad, wat
tot leden- en inkomstenverlies heeft geleid;
Aangezien de totale tocgcbrachtc schade echter thans nog niet valt te begrooten;
Mitsdien het der Rechtbank behage, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
1. Tc verklaren, dat de afbreking der uitzending van cischcrcs door den gedaagde,
althans door zijn orgaan, geschied, was onrechtmatig en in strijd met de Wet;
2. den gedaagde te veroordcclcn, aan cischcrcs ter zake voormeld tegen kwijting te
betalen: een bedrag aan schadevergoeding, zoo mogelijk bij vonnis te begrooten, en
anders op te maken bij staat en te vereffenen volgens de Wet;
3. den gedaagde te veroordcclcn in de kosten dezer procedure.

In het verslagjaar werd geen uitspraak gedaan.
Behalve dit loopende proces daagde de V.A.R.A. den Staat voor
een overeenkomstige aangelegenheid in kort geding. Op het
programma van 15 Mei van de V.A.R.A. stond vermeld een
hoorspel „Gevleugelde Daden”. Naar aanleiding van de in dit
hoorspel voorkomende critiek op een andere omroepvereeniging
verzond de Commissie in verband met haar opvatting omtrent
het verbod van uitzendingen, die gevaar voor de openbare orde
opleveren, het volgend schrijven van 8 Mei aan de V.A.R.A.:
„De Commissie deelt U hierbij mede, dat het hoorspel „Ge
vleugelde Daden” critiek inhoudt op een andere omroep
vereeniging en op de zendtijdregeling der Regeering en der
halve in strijd is met de voorschriften der Commissie.
Indien het U mogelijk is deze gedeelten uit het stuk te ver
wijderen, dan zou de Commissie de uitzending nader kunnen
overwegen.
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In dit geval verzoekt de Commissie U een gewijzigden tekst
ter beoordeeling in te zenden.”
I

!
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Op dit schrijven ontving de Commissie geen antwoord, weshalve
zij op 12 Mei het volgend telegram aan de V.A.R.A. zond:
„De Radio-Omroep contröle-commissie ontving nog geen
gewijzigden tekst van het hoorspel „Gevleugelde Daden” of even
tueel opgave van hetgeen daarvoor in de plaats wordt gegeven.”
De uitzending vond op 15 Mei niet plaats. De Commissie ontving
daarop het volgend schrijven van 19 Mei van de V.A.R.A.:
„In Uw brief van 8 Mei 1931, nr. 940, hebt U ons medegedeeld,
dat U bezwaar had tegen de uitzending van het hoorspelletje
„Gevleugelde Daden” op 16 Mei j.1. U vroeg ons den tekst
daarvan te wijzigen.
Op 13 Mei ontvingen wij een telegram van Uw Commissie,
waarin U eveneens bezwaar maakt tegen uitzending van de
rede van Mr. J. E. W. Duys, getiteld „15 Mei in de Nederlandsche omroeppolitiek”.
Wij deelen U bij dezen mede, dat wij het recht van Uw
Commissie, om deze beide programmanummers te verbieden,
niet erkennen. Wij zijn van meening, dat Uw Commissie
zich daarmede plaatst buiten en boven de wet. In de ons
verleende omroepmachtiging staat nl. vermeld, dat wij het
recht hebben tot het doen van uitzendingen o.a. van politieken aard. Uw Commissie heeft bij algemeenen brief van
20 Januari medegedeeld, dat uitzendingen over omroep
politiek niet zijn toegelaten. Daarmee handelt U o.i. in strijd
met de ons nadrukkelijk door den Minister en onze omroep
machtiging op grond van de wet verleende rechten. Daarom
deelen wij U bij dezen mede, dat wij de beide programma
nummers op 3 Juni a.s. opnieuw op ons programma zullen
plaatsen. Wij zullen gaarne van U vernemen, of Uw Com
missie, gezien het bovenstaande, thans bereid is deze uit
zendingen ongestoord te doen plaats vinden. Mocht dit niet
het geval zijn, dan zullen wij den rechter verzoeken, in dit
geschil tusschen U en ons een uitspraak te doen.
Uw berichten met belangstelling tegemoet ziende, teekenen
wij, . . .
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De Commissie beantwoordde dit schrijven bij brief van 27 Mei:
„Naar aanleiding van Uw verzoek, gedaan in Uw brief van
19 Mei j.1. Zw/N, om van de Radio-Omroep contröle-commissie te vernemen of zij thans bereid is de beide uitzendingen
van:
i°. het hoorspel „Gevleugelde Daden”,
20. de rede van Mr. Duys,
ongestoord te doen doorgaan, heeft de Commissie de eer U
het volgende te antwoorden:
Tot haar bevreemding las zij in Uw schrijven de volgende
passage:
„In de ons verleende omroepmachtiging staat nl. vermeld,
dat wij het recht hebben tot het doen van uitzendingen o.a.
van politieken aard.”
De Commissie herhaalt tot haar bevreemding deze zinsnede
te hebben gelezen, omdat Gij, zonder daartoe het bewijs
te hebben geleverd, van de overweging zijt uitgegaan, dat
het verbod om reden van politieken aard was gegeven.
De Commissie heeft zich bij haar besluit slechts laten leiden
door datgene, wat zij in haar schrijven van 20 Januari 1931
nr. 687 als gedragslijn heeft gemeend te moeten aannemen,
en dat wel ter opvolging, zoowel van ministerieele missiven
als op grond van het Radio-Contröle-Reglement. Deze gedrags
lijn is uitgedrukt in deze twee bepalingen, dat niet zijn toe
gelaten :
1. Uitzendingen, die een bespreking inhouden van het beleid
der Regeering en van Regeeringscolleges in zake den RadioOmroep.
2. Uitzendingen, waarbij critiek wordt uitgeoefend op andere
omroepvereenigingen;
en vindt haar grondslag in de zorg, ter voorkoming van
gevaar voor de openbare orde, welker handhaving op dit
gebied de taak van de Commissie is.”
De V.A.R.A. zond hierop haar antwoord bij schrijven van 29 Mei:
„Met groote bevreemding namen wij kennis van den inhoud
van Uw schrijven van 27 Mei jl., nr. 959. U schrijft daarin
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nl. dat wij, zonder daartoe het bewijs te hebben geleverd,
van de overweging zijn uitgegaan, dat het verbod tot uit
zending van het hoorspel „Gevleugelde daden” en de toespraak
van Mr. J. E. W. Duys „om reden van politieken aard” is
gegeven. Van een dergelijke overweging zijn wij niet uit
gegaan en dit staat ook in geen enkele van onze brieven
hieromtrent te lezen.
Wij zijn ons terdege bewust van het feit, dat Uw Commissie
zich bij haar besluit heeft laten leiden door datgene, wat zij
in haar schrijven van 20 Januari 1931 als gedragslijn heeft
aangenomen, welke gedragslijn is uitgedrukt in een algemeen
verbod van uitzendingen, die een bespreking inhouden van
het beleid der Regeering en van Regeeringscolleges in zake
den Radio-Omroep. Naar aanleiding hiervan hebben wij op
gemerkt en wij herhalen dit zeer nadrukkelijk, dat Uw Com
missie tot een zoodanig algemeen verbod niet het recht bezit.
„Het beleid der Regeering en van Regeeringscolleges in zake
den Radio-Omroep” is samen te vatten in het woord „Radio
politiek”. Welnu, nadrukkelijk is ons in onze Omroepmachtiging
toestemming verleend tot het doen van uitzendingen, o. a.
van politieken aard. De wet, het Radio-reglement en onze Om
roepmachtiging zonderen daarvan de radio-politiek niet uit.
Dat Uw Commissie dit wel doet, is derhalve in strijd met
de wet, en wij hebben U medegedeeld, dat wij ons bij een
dergelijke handelwijze Uwerzijds niet kunnen neerleggen. Wij
achten een dergelijke handelwijze integendeel zoodanig in
strijd met de openbare orde en goede zeden, dat wij meenen,
gerechtigd te zijn tot een scherp protest daartegen. De geest
van onze Radio-wetgeving is deze, dat alles wat de omroep
verenigingen wenschen uit te zenden, ook moet worden uit
gezonden, tenzij dit in strijd zou zijn met veiligheid van
den Staat, openbare orde en goede zeden. Hieruit volgt o. i.,
dat ieder programma-nummer op zich zelf aan deze normen
behoort te worden getoetst en dat het een verkrachting is
van den hierboven genoemden geest onzer Radio-wetgeving,
om een zeer algemeen verbod te geven, ongeacht de concrete
programma-nummers, voor een geheele groep van onder
werpen.
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Deze overwegingen zijn het, die wij meermalen ter kennis
van Uw Commissie hebben gebracht en waarop, wij constateeren het met leedwezen, door Uw Commissie nog nimmer
behoorlijk, laat staan afdoend, is geantwoord. De mededeeling
in Uw bovenaangehaalden brief, als zouden wij meenen, dat
het thans gegeven verbod „om reden van politieken aard”
is gegeven, raakt kant noch wal. Wij meenen evenwel ge
rechtigd te zijn tot de opvatting en willen U deze onomwonden
ter kennis brengen, dat de arbeid van Uw Commissie zich in
de allereerste plaats en hoofdzakelijk richt tegen de V.A.R.A.
In conferenties, die wij met Uw Commissie hadden, is Uwerzijds
te kennen gegeven, dat dit niet het geval is.
Wij zijn echter zoo vrij te meenen, dat uit Uw jaarverslag
het tegenovergestelde blijkt. In zooverre meenen wij dan ook,
dat Uw Commissie tot haar actie, speciaal tegen onze vereeniging, wel wordt gedreven door overwegingen van politieken
aard.”
Intusschen had de V.A.R.A. bij exploit van 23 Mei den Staat
in kort-geding gedagvaard.
Op 1 Juni velde de President van de Arrondissements Rechtbank
te ’s Gravenhage het volgende vonnis:
IN NAAM DER KONINGIN.
Dc President van de Arrondissemcnts-Rcchtbank te ’s Gravenhage, recht sprekende in
kort geding, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van:
„De Verccniging van Arbeiders Radio Amateurs”, gevestigd te Amsterdam, als rechts
persoon erkend door goedkeuring harcr Statuten bij Koninklijk Besluit van 13 Juni
1927, no. 22, domicilie gekozen hebbende ten kantore en verschijnende bij den
procureur Mr. J. E. W. Duys, Eischcres in kort geding bij exploit van den deurwaarder
Cornelis Evcrardus van Nieuwenhuizen te ’s Gravenhage, betcckcnd den 23sten Mei 1931
tegen:
den Sta^t der Nederlanden, wiens zetel is gevestigd te ’s Gravenhage,
Gedaagde in kort geding bij gemeld exploit, verschenen bij den procureur Mr. J. II.
Telders.
Wij, President van de Arrondissemcnts-Rcchtbank te ’s Gravenhage;
Gehoord partijen, eischcrcssc bij monde van haren procureur, gedaagde bij monde
van den landsadvocaat Mr. J. H. Telders;
Gezien dc stukken;
Overwegende dat eischcres bij Ons heeft gesteld en gevorderd;
dat eischcres is houdster cener aan haar verleende „machtiging” als bedoeld in artikel 1
der wet van 12 Mei 1928 (nr. 169);
dat eischcrcssc dus gerechtigd is Radio-uitzcndingcn te doen, onder meer ook van poli
tieken aard, als uitdrukkelijk wordt omschreven in het bij Koninklijk Besluit van 9 Mei
J930 (nr. 159) vastgcstcldc artikel z van het Radio Reglement;
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dat deze machtiging tot het doen van uitzendingen van politieleen aard is algemeen en
cischcrcsse in deze uitzendingen dus geen andere beperkingen behoeft te gedoogen of
zich te laten welgevallen, dan die, welke wettelijk kunnen en mogen worden opgelegd;
dat gemelde wet in genoemd artikel 1 de mogelijkheid opent om bij Algemeenen Maat
regel van Bestuur bepalingen vast te stellen ten aanzien van den inhoud van — en de
controle op hetgeen door cischcrcs wordt uitgezonden;
dat echter gemelde wet de mogelijkheid van het in het leven roepen van zulke bepalingen
van controle op uitzendingen niet onbeperkt opent, doch uitdrukkelijk vaststek, dat
deze contrólc-maatrcgclcn „slechts mogen strekken” ter voorkoming van gevaar voor
de veiligheid van den Staat, de Openbare orde of de goede zeden”;
dat bij Algemeenen Maatregel van Bestuur van den 3dcn Juli 1930 (nr 272) in artikel 10
van het Radio-Rcglcmcnt werd bepaald, dat bovengemelde controle zal worden uit
geoefend door een door Ons te benoemen lichaam;
dat bij dezen zelfden Algemeenen Maatregel van Bestuur werd vastgcstcld een RadioContrólc-Reglcmcnt, waarin werd bepaald, dat de bedoelde controle zal worden uitge
oefend door een commissie van 5 leden door Ons te benoemen;
dat in artikel 5 van dit Reglement, geheel conform de Wettelijke Voorschriften, werd
bepaald, dat de controle zal worden uitgeoefend „slechts ter voorkoming van gevaar
voor de Veiligheid van den Staat, de Openbare orde of de goede zeden”;
dat bedoelde Contrólc-Commissic aan cischcrcsse bij schrijven van 20 Januari 1931
heeft kenbaar gemaakt, dat zij niet toclaat:
1. Uitzendingen, die een bespreking inhouden van het beleid der Regeering en van
Rcgccringscollcgcs inzake den Radio-Omroep;
2. Uitzendingen waarbij critick wordt uitgeoefend op andere omrocp-vcrccnigingcn;
een en ander onder bedreiging van „afbreking” der uitzending, c.q. toepassing van artikel
ii van het Radio-Contrólc-Reglcmcnt;
dat deze aanschrijving niet steunt op de wet, die aan cischcressc uitzendingen van politieke
strekking onbeperkt waarborgt en toestaat en de Contrólc-Commissic, krachtens de
duidelijke wetsbepaling, controle vermag uit te oefenen „slechts ter voorkoming van
gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde, of de goede zeden”;
dat immers deze niet op de wet steunende, ja, daarmede zelfs in strijd zijnde, algemccnc
ockasc, niet alleen verbiedt critick op Rcgceringsbclcid en van beleid van Rcgccrings
collcgcs, maar alle „bespreking” in het algemeen, dus zelfs ook c.q. het brengen van
hulde of waardccring aan Regeering of Rcgccringscollcgcs, waarvan toch moeilijk kan
worden gezegd, dat daardoor de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede
zeden worden in gevaar gebracht;
dat cischcrcsse voornemens is op 3 Juni 1931 uit te zenden een „Hoorspel” getiteld
„Gevleugelde Daden”, vervaardigd door Huib Wouters, van welk „Hoorspel” een
afschrift van den vollcdigcn tekst mede aan gedaagde bij dit exploit wordt betcekcnd;
dat genoemde Contrólc-Commissic deze uitzending niet wcnscht toe te laten, omdat
naar hare meening dit „Hoorspel” „critick inhoudr op een andere omroepvcrccniging
en op de zcndtijdrcgcling der Regeering”;
dat gemelde Contrólc-Commissic deze critick, naar zij aan cischcrcsse mededeelde,
in strijd acht met de voorschriften der Commissie, doch cischcrcsse van meening is,
dat „slechts gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede
zeden” deze Commissie eventueel het recht zou kunnen geven op te treden of in te grijpen
en „hare” voorschriften alleen van waarde zijn indien, en voor zoover deze zich bewegen
binnen de wettelijk gestelde grenzen;
dat bij een uitzending van bedoeld hoorspel, zooals uit den inhoud duidelijk blijkt,
in geen enkel opzicht gevaar te duchten is voor de „veiligheid van den Staat, de open
bare orde of de goede zeden”;
dat het optreden der Commissie dus is onrechtmatig, als niet alleen niet steunende op
de wet, doch bovendien volkomen overschrijdende de grenzen door de wet zelve
aan hare taak en bevoegdheden gesteld;
dat cischcrcsse door het optreden dezer Commissie en als gevolg daarvan door het niet uit
zenden van dit „Hoorspel’ ’ schade lijdt en reeds geleden heeft en belang heeft bij een rechter
lijke uitspraak waarbij wordt verstaan, dat de Staat verplicht is de uitzending toe te laten;
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dat eischcrcsse immers met het oog op deze weigering reeds maatregelen heeft moeten
nemen om eventueel gereed te zijn den zendtijd, benoodigd voor de uitzending van
dit „Hoorspel” op andere wijze te besteden en daarom artisten in reserve te houden,
terwijl bovendien de door haar bereids gemaakte kosten voor de uitzending van dit
„Hoorspel” improductief blijven;
dat cischcressc gedaagde heeft gedagvaard ter terechtzitting der ArrondissementsRcchtbank te ’s Gravenhage, d.d. 2 Juni 1931 ter zake van de bij dit exploit aangewezen
onrechtmatige daad en de daardoor geleden schade;
dat cischcressc echter van oordeel is, dat haar belang ten deze een onverwijlde voor
ziening bij voorraad vordert;
mitsdien bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad zonder borgtocht op de minuut, totdat
op de hoofdzaak zal zijn beslist te verstaan, dat de Staat verplicht is de uitzending van
bovengenoemd „Hoorspel” toe te laten met vcroordccling van den Staat tot betaling
ccncr schadevergoeding van f 250,— voor icdcrcn keer dat een uitzending daarvan door
of vanwege gedaagde zal worden afgebroken, of door of vanwege gedaagde daden van
belemmering ten opzichte van deze uitzending worden verricht, kosten rechtens;
Overwegende dat gedaagde bij schriftelijkc conclusie tegen dien cisch heeft aangevoerd:
I. dat den President bij doorbladcring van het z.g. „Hoorspel” zal blijken, dat de
uitzending hiervan op een bepaalden datum van zoo weinig bctcckcnis is, dat niet gezegd
kan worden, dat het belang van partij cenc onverwijlde voorziening bij voorraad vordert,
te minder nu partij te kennen geeft den Staat tegen 9 Juni 1931 te hebben gedagvaard
op de hoofdzaak, nog minder nu over juridische vragen reeds cenc vordering tusschcn
partijen aanhangig is (dagvaarding 7 Januari 1931);
II. dat gedaagde terloops wil opmerken, dat het in de dagvaarding zoovele malen
aangchaalde woord „slechts” wel in de wet gebezigd wordt in art. 3tcr lid 7, doch niet
in lid 4, welk laatste alleen van belang is voor de procedure;
III. dat de bouw der dagvaarding deze is, dat het optreden der Commissie als onrecht
matig wordt beschouwd, als niet alleen niet steunende op de wet, doch bovendien
volkomen overschrijdende de grenzen, door de wet zelve aan de taak en bevoegdheden
der Commissie gesteld, door welk optreden schade wordt geleden, welke bij afzonderlijke
actie zal worden ingevorderd, terwijl dan cischcres stelt belang te hebben bij ccne
rechterlijke uitspraak, waarbij wordt verstaan, dat de Staat verplicht is de uitzending
van een bij dagvaarding bctcekcnd „hoorspel” toe te laten; met vordering van cenc
„dwangsom”;
dat hiermede van den President cenc uitspraak wordt gevraagd, waarmede deze zijne
rechtsmacht zou overschrijden; dat het openbaar gezag, optredende als zoodanig en
handelende binnen den formcclcn kring van zijn bevocgdhcidsvcld geene bevelen
van het rechterlijk gezag heeft te dulden;
dat toch partijen zich bewegen op het gebied van het publieke recht en in den gedachten
gang van cischcres de President zich zelf zou mogen stellen op de plaats van cenc andere
daartoe door de wet geroepen autoriteit en in plaats van deze zou mogen bcoordcclcn
of uitzending van een bepaald „hoorspel” al of niet zou worden tocgclatcn;
dat het rondschrijven van de Contróle-Commissie van 20 Januari 1931 wordt erkend,
doch daaraan tevens mag worden toegevoegd, dat de strekking hiervan was te doen
uitkomen, dat de Commissie de bewuste uitzendingen tegenwerkte, ter voorkoming
van gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden;
dat naar de hier geldende regeling de bcoordeeling of uitzending moet worden tegen
gehouden ter voorkoming van genoemd gevaar uitsluitend ligt ter bcoordeeling van het
daartoe in het leven geroepen Staatsorgaan en dit met name heeft te beslissen of uit
zending gevaar kan oplcvcrcn voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde of
de goede zeden;
dat de beslissing ten deze is nccrgclegd in een hierbij ovcrgelegd schrijven van de Com
missie aan cischeres van 8 Mei 1931;
IV. dat de vraag, wat onder openbare orde is te verstaan, afhangt van het onderwerp
in verband waarmede deze woorden gebezigd zijn en alsdan volgens het Radio-reglcmcnt
de uitzendingen moeten zijn van ontspannenden, leerzamen, politicken, aesthetischcn,
Cthischen of religieuzen aard, en de daarmede aangegeven orde wordt verstoord, indien
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vcrccnigingen den te harcr beschikking staanden beperkten zendtijd gaan gebruiken
voor daarbuiten liggende doeleinden, als critick op Rcgccringsbclcid ten aanzien van
de omrocp-rcgeling en vcrdccling van zendtijd;
dat, gelijk de Commissie het zelve uitdrukt in haar jaarverslag 1930 „de orde van den
acther” daardoor zou worden verstoord en juist dit de openbare orde is, waarvoor zij
te waken heeft;
dat ook overigens, gelijk gezegd, de Commissie heeft te bcoordcclen, als daartoe aangcstcldc autoriteit, of door de bewuste uitzending openbare orde, in welken zin dan ook,
wordt verstoord, en ook in veel ruimeren zin zulk ccne verstoring kan plaats hebben
door de uitzendingen, in het rondschrijven van 20 Januari 1931 bedoeld; men denkc
aan rustverstoring en kwetsing van gevoelens van anderen;
V. dat de Commissie dus niets heeft verricht, dat in strijd zou zijn met ccnig wets
voorschrift, zoodat er niets onrechtmatigs heeft plaats gehad en alleen verschil van in
zicht kan bestaan over de vraag, wat de openbare orde lijden kan, gelijk zich ook voordoct, indien een burgemeester ccne tooncelvcrtooning met de openbare orde strijdig
acht en een cischcr zich met dat opzicht niet zou kunnen verccnigen;
dat echter ook dan de President in kort-geding zich niet zou mogen stellen in de plaats
van den burgemeester om te beslissen, dat hem de vertooning niet voorkomt te zijn
in strijd met de openbare orde en om uit te spreken voor recht, dat de burgemeester
verplicht is de vertooning toe te laten;
VI. dat het vorderen ccncr dwangsom, gelijk ten deze geschiedt, is buiten de wet,
onder opmerking, dat volgens de dagvaarding de geleden en te lijden schade bij afzonder
lijke dagvaarding zal worden gevorderd;
met conclusie tot onbevoegdverklaring van den rechter, althans tot niet ontvankclijkvcrklaring, immers ontzegging der vordering, cum expensis;
Overwegende dat partijen vervolgens haar standpunt mondeling nader hebben tocgclicht;
Overwegende dat gedaagde tegen Onze bevoegdheid ten deze twee bezwaren heeft
aangevoerd, te weten dat de gevraagde voorziening niet spocdcischcnd zoude zijn en
dat het onderwerp van het geschil zoude zijn van publickrcchtclijken aard en mitsdien
zou liggen buiten de bevoegdheid van de rechterlijke macht;
Overwegende dat, als van de verste strekking, laatstbedoeld bezwaar het eerst behoort
te worden onderzocht;
Overwegende dienaangaande, dat — aangenomen, dat ook de ordenende rechtsmacht
van den president ingevolge artikel 289 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
hare grenzen vindt in die van de artikelen 154 van de Grondwet en 2 van de wet op de
Rechterlijke Organisatie, en toegegeven, dat het vcrlecnen of weigeren van ccne machti
ging, als bedoeld in artikel 2 van het Radio-Rcglcmcnt, is een onderwerp van publiek
recht — een eenmaal, gelijk hier, verleende machtiging deel uitmaakt van het vermogen
van dengene, aan wien zoodanige machtiging werd verleend, mitsdien naar Ons aan
vankelijk oordeel de daaruit voor hem ontstane rechten zijn burgerlijke rechten en schen
ding daarvan valt binnen de grenzen van voormelde artikelen 154 en 2;
dat bovendien cischcrcs zich hier beklaagt over schade, haar door de beweerdelijk on
rechtmatige daad der Radio-Omroep contrólc-commissic berokkend en mede op dien
grond naar de hcerschcnde rechtspraak hier te lande de rechterlijke macht ter zake
bevoegd is;
Overwegende wat het spoedcischcndc der zaak betreft, dat gedaagde zonder grond ter
betwisting daarvan heeft gewezen op het weinig belangrijke van den inhoud van het
uit te zenden hoorspel, immers zulks hier niet den doorslag kan geven, doch wel de
door cischcrcs aangevoerde onzekerheid over hetgeen haar thans te doen staat en de
daardoor door haar inmiddels te lijden gcldclijkc nadcclcn, en voorziening daartegen
inderdaad spocdcischcnd is te achten;
Overwegende alsnu wat de gegrondheid der gevraagde voorziening betreft:
dat de weigering der toestemming tot uitzending, over welke cischcrcs zich beklaagt,
door voormelde commissie in hare brieven van 8 en 27 Mei jongstleden uitsluitend
gegrond wordt op, en voor Ons namens gedaagde ook uitsluitend verdedigd werd
met een beroep op haar bij schrijven van 20 Januari 1931 nr. 687 gegeven voorschrift,
dat niet zijn tocgclatcn: uitzendingen, die een bespreking inhouden van het beleid der
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Rcgecring cn van Rcgccringscollcgcs inzake den Radio-omroep, of uitzendingen, waarbij
critick wordt uitgeoefend op andere omrocpvcrccnigingcn;
dat echter niet alleen naar den geest van het vierde lid van artikel 2 van het RadioRcglemcnt, doch uitdrukkelijk ingevolge artikel 5 van het Radio-Contröle-Rcglcmcnt,
het toezicht van meergemelde commissie moet dienen ter voorkoming van gevaar voor
de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden;
dat nu naar Ons aanvankelijk oordeel voormeld voorschrift in zijn algemeenheid verre
die grens overschrijdt cn mitsdien als missende wettelijken grondslag niet verbindend
is te achten;
dat dus de weigering der toestemming tot uitzending, welke gelijk overwogen, zonder
meer cn alleen steunt op dat voorschrift, onrechtmatig voorkomt;
Overwegende dat mitsdien de gevraagde voorziening, waar die slechts op vorenstaande
gronden door gedaagde is bestreden, voor toewijzing vatbaar is, ook wat betreft de
gevraagde schadevergoeding, immers al moge deze volgens cischcrcssc’s eigen stellingen
reeds geheel in dcnzclfden vorm cn terzelfder zake door haar bij den gewonen rechter
zijn gevorderd, zij immers ook te dier zake belang heeft bij onverwijlde voorziening,
opdat hare schade ten deze niet grootcr worde;
Recht doende in kort geding:
Verklaren Ons ten deze bevoegd;
Verstaan, dat totdat op de hoofdzaak zal zijn beslist, de Staat verplicht is de uitzending
van bovengenoemd „Hoorspel” toe te laten;
Veroordcelcn den Staat tot betaling eener schadevergoeding van f 250,— (twee honderd
cn vijftig gulden) voor iederen keer, dat ccnc uitzending daarvan door of vanwege
gedaagde zal worden afgebroken, of door of vanwege gedaagde daden van be
lemmering ten opzichte van deze uitzending worden verricht;
Verklaren dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad zonder borgtocht cn op de
minuut;
Vcroordcelen gedaagde in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan zijde
van cischcrcs begroot op f 65,— (vijf cn zestig gulden).
Aldus gewezen door Ons, Mr. A. H. du Mosch, President van de ArrondissementsRcchtbank te ’s Gravenhage, cn door Ons uitgesproken te Onzer openbare terecht
zitting van den istcn Juni 1931, in tegenwoordigheid van Mr. \V. van Roosendaal,
Waarncmcnd-Grifficr.
(gct.) A. H. du Mosch.
(gct.) W. van Roosendaal.

Naar aanleiding van dit vonnis meende de Commissie tegen de
uitzending op 3 Juni van het hoorspel „De Gevleugelde Daden”
geen bezwaar te mogen maken.
De Staat der Nederlanden teekende tegen dit vonnis hooger beroep aan.
De Commissie heeft op grond van het vermelde vonnis, ofschoon
overtuigd van de juistheid van haar eenmaal ingenomen standpunt,
in afwachting van de uitspraak in beroep voorshands geen bezwaar
meer geldend gemaakt tegen uitzendingen, die critiek inhielden
op het Regeeringsbeleid in zake den omroep en op een andere
omroepvereeniging.

i
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Het is voor de Commissie een aangename plicht hierbij te doen
uitkomen, dat de omroepvereenigingen slechts sporadisch tot
uitzendingen van dezen aard overgingen.
De Commissie ontving van de N.C.R.V. hierover een verzoek
om inlichtingen bij schrijven van 2 December:
„Destijds is door Uw Commissie bepaald, dat besprekingen
voor de microfoon van de gedragingen der omroepvereenigingen
onderling door U werden beschouwd als te zijn in strijd met
de openbare orde, waarom deze besprekingen moesten worden
nagelaten en door ons voor de microfoon niet meer zijn ge
houden.
Nu wordt echter door den Heer Vogt, den Directeur van
de A.V.R.O., de laatste weken ’s Zondagsavonds een causerie
gehouden voor de microfoon, waarbij niet alleen de toestand
bij de A. V.R.O. wordt uiteengezet, doch ook scherpe aanvallen
worden gedaan op andere omroepvereenigingen, met name
op de V.A.R.A., doch waarbij ook de N.C.R.V. af en toe
in het geding wordt gehaald.
In verband daarmede zou ik U willen vragen of Uw verbod
misschien is vervallen en ook onzerzijds voor de microfoon
de houding van de A.V.R.O. kan worden besproken; en zoo
niet, of dan Uwerzijds niet kan worden gezorgd, dat ook
de Heer Vogt zich aan Uw interpretatie van de wet houdt.”
De Commissie zond hierop het volgende antwoord van 17 December:
„Naar aanleiding van Uw schrijven van 2 dezer no. 5703/J
heeft de Commissie de eer U mede te deelen, dat zij nog steeds
op het standpunt staat, dat uitzendingen, die critiek inhouden
van de eene omroepvereeniging op de andere in strijd zijn
met de wettelijke bepalingen betreffende de verboden uit
zendingen.
Het zal U echter bekend zijn, dat de President van de Rechtbank
te ’s Gravenhage in kort geding tusschen den Staat en de
V.A.R.A. beslist heeft, dat het standpunt der Commissie in
deze niet juist is.
Van dit vonnis is de Staat in hooger beroep gekomen.

:
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Zoolang niet bij rechterlijk gewijsde over deze zaak is beslist,
meent de Commissie, mede ter voorkoming van nieuwe
gelijksoortige processen, zich van ingrijpen te moeten ont
houden.
Het zou de Commissie intusschen verheugen, indien de vereenigingen, hangende dit geding, van onderlingen strijd bij
de uitzendingen zouden afzien.”
De Commissie ontving van den Minister bij schrijven van 18 No
vember een verzoek om inlichtingen in verband met een uitzending
der V.A.R.A. op 14 November. De Commissie lichtte den Minister
in bij schrijven van 2 December:
„Naar aanleiding van Uwer Excellenties schrijven van 18 No
vember nr. 14 heeft de Radio-Omroep contröle-commissie de
eer U mede te deelen, dat zij in verband met het bekende
vonnis van den President der Haagsche Rechtbank in kort
geding — welk vonnis niet alleen onze algemeene aanschrijving
afwijst, doch ook ten principale de juistheid van ons standpunt
ontkent — geen vrijheid meer vindt, zoolang in deze materie
geen verandering is gekomen, uitzendingen, welke critiek van
een vereeniging op een andere inhouden, te verbieden.
Ook het geldelijk staatsbelang is hiermede gemoeid, omdat
afwijking van een eventueele beslissing in een volgend geval
een dergelijke procedure zou kunnen ten gevolge hebben en
boete met zich zou kunnen brengen.
De Commissie heeft dit standpunt niet aan de vereenigingen
medegedeeld in de verwachting, dat een beslissing in hooger
instantie spoedig zou volgen.”
3.

Interpellatie-Albarda.

Zooals de Commissie in haar vorig jaarverslag op blz. 122 mede
deelde, ontving de Commissie bij schrijven van 23 December 1930
nr. 1 van den Minister een lijst van opmerkingen, in de Tweede
Kamer tijdens de op 23 en 30 October 1930 gehouden interpellatieAlbarda gemaakt.
De Commissie beantwoordde dit schrijven bij haar brief van
26 Januari:

!
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Naar aanleiding van Uwer Excellenties schrijven van 23 December 1930 nr. 1, heeft
de Commissie gemeend de volgende beschouwingen te Uwer kennis tc moeten brengen:
De Alinis/er kan de Commissie een n euk geren ten aan^ien van baar optreden en beleid.
Zooals door Uwe Excellentie reeds terecht in de 11de Kamer is medegedeeld, doet de
Commissie alles om de controle 200 weinig mogclijk drukkend tc doen zijn voor de
vcrccnigingcn.
De controle was een nieuw instituut, waaraan de omrocpvcrccnigingen zich geleidelijk
moesten gewennen. Overal waar dit mogclijk was, is de Commissie dan ook steeds
tegemoet getreden aan de bijzondere wcnschcn der vcrccnigingcn, ten einde haar
tusschcnkomst zoo weinig mogclijk storend tc doen zijn.
Het is der Commissie dan ook niet duidelijk, waar in de Ilde Kamer tc dien opzichte
geen nadere aanduiding werd gegeven, in welk opzicht haar optreden nog soepeler
zou kunnen zijn.
Bij verdergaande soepelheid zou afbreuk worden gedaan aan het doel, hetwelk de wet
gever zich met de instelling der controle voor oogen stelde.
Met toepassing van de grootst mogclijkc tegemoetkomendheid en inschikkelijkheid
heeft de Commissie opvolging van de gestelde voorschriften te handhaven. Onver
mijdelijk heeft dit van de zijde der vcrccnigingcn tot ccnigc critick, zelfs tot ccnig verzet,
aanleiding gegeven. Nu de vcrccnigingcn bemerkt hebben, dat de Commissie, in deze
gesteund door de Rcgccring, niet afwijkt van de haar gestelde opdracht, is deze critick
geluwd.

\

De omroeporganisaties moeten ieder voor 3icb veranhvoordelijk zijn.
Ofschoon inderdaad de omrocpvcrccniging tegenover den overtreder machteloos kan
staan, spreekt het vanzelf, dat niettemin de omroeporganisatie voor de uitzending
verantwoordelijk is. Verantwoordelijk is hij, die van dc Rcgccring machtiging tot het
doen van uitzendingen heeft gekregen en niet hij, door den machtiginghoudcr in dienst
genomen of uitgenoodigd tot het daadwerkelijke spreken voor dc microfoon, noch
hij, aan wie dc machtiginghoudcr zijn recht op den zendtijd voor een bepaalden tijd heeft
afgestaan.
Preventief toedicht is niet noodtakelijk of zelfs ontoelaatbaar.
Bij het hier tc lande aanvaarde systeem achtte dc meerderheid der Commissie het
preventief toezicht niet alleen toelaatbaar maar noodzakclijk.
Door Uwe Excellentie is dc wettigheid van dc preventieve controle in dc Ilde Kamer
reeds aangetoond. Dc noodzakelijkheid ervan acht dc Commissie voldoende bewezen
door haar overzicht van dc practijk der controle, gegeven bij haar schrijven van 10
Octobcr 1930 nr. 319.
Afgescheiden van deze practijk, waaruit blijkt, dat het voordeel der preventieve controle
hoofdzakelijk heeft bestaan in het weren van godslasterlijke en zcdekwctscndc uitzen
dingen, meent dc meerderheid der Commissie, dat het noodzakclijk is voor dc Rcgccring
bij voorbaat dc bevoegdheid tc scheppen uitzendingen, die een Staatsgevaarlijk karakter
dragen, tc voorkomen.
Van de bevoegdheid overlegging tc vragen der redevoeringen moet met grooten takt gebrtdk worden
gemaakt.
Ofschoon, zooals dc Commissie reeds in haar hoogergenoemd schrijven in het licht
stelde, het juist bij politieke redevoeringen op den woordclijkcn tekst aankomt, heeft
de Commissie niettemin bij de sedert haar instelling plaats gevonden hebbende politieke
redevoeringen in den regel met dc inzending van een schema genoegen genomen.
Met de gewoonte van politieke sprekers om hun redevoeringen vooruit niet op schrift
tc stellen, houdt de Commissie derhalve ten volle rekening.
Deze practijk doet echter uiteraard geen afbreuk aan de bevoegdheid, die dc Commissie
zich moet voorbehouden om in alle gevallen, waarin zij dit noodzakelijk acht, den
voUedigcn tekst vooraf ter inzage te eischcn.

.!
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De actualiteit wordt geschaad/ door te vroegtijdige inzending. De redevoeringen in veelvoud inzenden
is bezwaarlijk.
Het antwoord door Uwe Excellentie op deze opmerkingen gegeven acht de Commissie
gelukkig gekozen.
De door de Commissie getroffen maatregelen zijn een noodzakclijk uitvloeisel van haar
opdracht. Het komt meermalen voor, dat de Commissie over een uitzending hetzij
telefonisch, hetzij op een vergadering van gedachten wil wisselen. Ten einde dit mogclijk
te maken is tijdige inzending gewcnscht. Op verzoek van de vcrccnigingcn heeft de
Commissie den termijn van inzending der programma’s op 10 dagen gesteld, die der
teksten, juist met het oog op het behoud der actualiteit, op 5 dagen.
In de gevallen, dat een vereeniging op billijke gronden afwijking van deze voorschriften
verzoekt, willigt de Commissie deze verzoeken zooveel mogclijk in. Zoo maakte o.m.
de Commissie er geen bezwaar tegen, dat dhr. Ir. Albarda het schema zijner Kerstrede
eerst den voorlaatstcn dag inzond.
Woordelijk spreken naar een tekst is niet ge/uakkeljk.
De Commissie laat bij de uitzending afwijkingen van den ingezonden tekst toe, behoudens
dat, indien deze afwijkingen in strijd zijn met de gestelde bepalingen, afbreking der
uitzending mogclijk is, terwijl tevens de uitzendende organisatie voor bestraffing kan
worden voorgedragen.
Geschiedt de keuring practisch door één persoon omdat de Commissie er een wcekdienst op na houdt ?
De Commissie moge, zij het wellicht ten overvloede, met betrekking tot dit punt in
herinnering brengen, dat moet worden onderscheiden tusschcn de controle op de uit
zendingen door de aan de Commissie toegevoegde controleurs, en de controle, voor,
tijdens of na de uitzending, door de Commissie zelf. De eerstbedoelde controle heeft
slechts een mechanisch karakter in verband met de onbevoegdheid der controleurs
om op eigen gezag een uitzending of te breken. Wat daarnaast de controle door de
Commissie zelve betreft, deze vindt wegens practische noodzakelijkheden, wat het
voorafgaand onderzoek van uit te zenden programma’s aangaat, zooals door Uwe
Excellentie reeds terecht werd opgemerkt, bij toerbeurt per maand door één lid plaats,
die, ingeval het ingezondene daartoe aanleiding geeft, zich in verbinding stelt met het
bureau, d.i. met den Voorzitter en Secretaris van de Commissie. Voor een vereeniging
zal het gewcnscht zijn in de toekomst beroep op de plenaire Commissie open te stellen.
De Commissie acht het nuttig aan deze regeling een wettelijke basis te verkenen, weshalve
zij bij dit schrijven een ontwerp heeft gevoegd tot wijziging van het Radio-contrölcrcglcmcnt en dientengevolge ook van de Instructie der Commissie. x)
Is het Kadio-Contróle-Reglement vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur?
Met betrekking tot de vraag of het Radio-Contrölc-Rcglcmcnt vastgcstcld is bij algcmeenen maatregel van bestuur en het daarop gegeven antwoord, dat alle stadia doorloopcn zijn, noodig om den algemeenen maatregel van bestuur in het leven te roepen,
zij het volgende opgemerkt.
In art. 1 der wet van 12 Mei 1928, Staatsblad nr. 169, wordt een nieuw art. 3ter ingevoegd
in de Telegraaf- en Telcfoonwct 1904; in dit art. 3ter wordt o.m. bepaald, dat bij alge
meenen maatregel van bestuur bepalingen worden gesteld „ten aanzien van den inhoud
van en de controle op hetgeen door middel van de inrichtingen wordt uitgezonden ter
voorkoming van gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede
zeden, enz.” Hieraan is uitvoering gegeven — de Raad van State gehoord — bij de
wijziging van het Radio-rcglcmcnt, vervat in het K.B. van 3 Juli 1930, Staatsblad 272,
art. II, luidende:
Niet in het Jaarverslag opgenomen omdat de Minister omtrent deze voorstellen
nog niet heeft beslist. Zie ook blz. 87.
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„I. Dc controle op hetgeen door middel van de inrichtingen bedoeld in art. 3ter der
Telegraaf- en Tclcfoonwct 1904 (Staatsblad nr. 7) wordt uitgezonden, geschiedt volgens
de bepalingen van het reglement, hetwelk aan dit besluit is gehecht.
11. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde reglement zooals het bij dit besluit
is vastgcstcld en bij nadere Koninklijke besluiten mocht worden gewijzigd, kan worden
aangchaald als: „Radio-Contrölc-Rcglcmcnt 1930”.
Het Radio-Contrólc-Rcglcmcnt is nu inderdaad gehecht aan het Koninklijk besluit
van 3 Juli 1930, Staatsblad 272 en draagt, achter de woorden: „Behoort bij Koninklijk
besluit van 3 Juli 1950 (Staatsblad nr. 272)”, het onderschrift: „Mij bekend, Dc Minister
van Waterstaat” (volgt diens ondcrtcekcning).
Waar nu art. 3ter der Telegraaf- en Tclcfoonwct 1904, cischt dat bij algcmccncn maatregel
van bestuur bepalingen zullen worden gesteld ten aanzien van dc controle op dc inrich
tingen, rijst dc vraag of art. II van het Koninklijk besluit van 3 Juli 1930, Staatsblad 272,
dat dc regelen volgens welke dc controle wordt uitgeoefend delegeert aan een reglement,
dat als bijlage bij laatstgemeld K.B. is gevoegd, wel wettig is, vooral nu deze bijlage
niet dc ondcrteckcningcn draagt die voor den algcmccncn maatregel van bestuur vercischt zijn en evenmin blijkt, dat over dit Radio-Contrölc-Rcglcmcnt, dc Raad van State
is gehoord.
Wijl dit reglement o.m. ook voor dc justiciabclcn — in deze: degenen, die als omroep
organisatie optreden — algemeen bindende regelen stelt en zelfs (art. 11) strafoplegging
toclaat, meent dc Commissie, dat het gcwcnscht ware dc Grondwettigheid en dc wettig
heid van het Radio-Contrólc-Rcglcmcnt, ook voor den rechter, buiten eiken twijfel
te stellen, door den inhoud op te nemen in art. II, eerste lid, van het huidige K.B. van
3 Juli 1930, Staatsblad 272, (in dc plaats van hetgeen daar nu staat vermeld).
Volgens bet Radio-reglement is bet afbreken van redevoeringen preventieve, volgens bet RadioConiróle-Rcgle/nent repressieve controle.
Afbreking van de uitzending is steeds een preventieve maatregel omdat men daarmede
wil voorkomen, dat een niet toelaatbare uitzending wordt voorgezet. Ten dcclc is het
echter ook een repressieve maatregel, omdat afbreking altijd wel als een straf zal worden
gevoeld.
Wanneer men weigert bet programma over te leggen is er, volgens bet Radio-Contróle-Rcg/ement
geen verbod van uitzending en mogen niet-vooraf gecontroleerde redevoeringen niet afgebroken worden.
Rij repressieve controle mag men, volgens bet Radio-Contrólc-Reglcmcnt dc uitzending niet afbreken.
Aan dc vcrccnigingcn is dc verplichting opgelegd, dc programma’s in te zenden. Het is
derhalve duidelijk, dat een programma, dat niet wordt ingezonden, niet mag worden
uitgezonden. Het verdient evenwel wellicht aanbeveling tegenover diegenen, die aan
dc juistheid dezer opvatting mochten twijfelen, het Controle-Reglement aan te vullen
volgens het bij dit schrijven gevoegde ontwerp.
beroepsinstantie.
Dc Commissie wil beginnen met op te merken, dat dc meeningen omtrent een eventueel
in te stellen beroepsinstantie niet gelijk zijn. Terwijl in dc Ildc Kamer dc heer Ir. Albarda
betoogde, dat dc uitcindclijkc beslissing moet blijven aan den Minister, zoodat ook dc
beroepsinstantie slechts een advisccrcnd karakter zou dragen, blijkt o.a. bij dc N.C.R.V.
dc opvatting te bestaan, dat aan dc beroepsinstantie dc beslissing moet worden gelaten.
Naar het oordeel van dc Commissie hebben beide opvattingen geen zin.
Indien dc beroepsinstantie slechts een advisccrcnd karakter heeft, bestaat er niet de
minste aanleiding te mogen verwachten, dat deze Commissie een juister oordeel uit
spreekt dan dc Contrölc-Commissic.
Eerder is het tegendeel te verwachten, daar dc leden der Contrölc-Commissic door dc
dagclijkschc aanraking met den radio-omroep meer ter zake kundig geacht kunnen worden
dan een College, dat slechts sporadisch met den radio-omroep te maken heeft.
De taak van den Minister wordt er bovendien niet eenvoudiger op, indien hij in plaats
van écn advies er twee zal ontvangen van twee gelijksoortige colleges. Dit klemt te meer,
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wanneer men in aanmerking neemt, dat de eindbeslissing noch in handen van de ccnc,
noch in die van de andere kan worden gelegd, maar deze blijft behooren bij den ver
antwoordelijken Minister.
Men kan over een plaats gevonden hebbende afbreking later gaan discussiccrcn, haar
in ecnigcrlci vorm ongedaan maken, is niet mogclijk. De Minister heeft daarentegen
de bevoegdheid aan een Commissie, die een onjuist gebruik maakt van haar recht tot
afbreking, haar dit onder het oog te brengen, c.q. een andere Commissie te benoemen.
Straffen worden door de Contrólc-Commissic slechts voorgcstcld en door den Minister
eventueel opgelegd.
Men zou toch mogen verwachten, dat eerst de practijk zou moeten worden afgewacht
om uit te maken of het inderdaad noodig is den Minister in zijn beschikkingsrecht
te kortwieken.
De Commissie acht een voldoende verzekering van oordeelkundige beslissingen gelegen in
de ministcriccle verantwoordelijkheid tegenover de Statcn-Gencraal,die dezen bewindsman
over diens daden met betrekking tot de controle steeds ter verantwoording kan roepen.
Veiligheid Staat, openbare orde en goede ^eden.
De Commissie is van oordeel, dat de drie reeds genoemde normen, die de huidige wet
bevat, door een vierde dient te worden aangcvuld namelijk, dat de uitzendingen geen
aanstoot mogen geven.
Bij herhaling toch hebben zich gevallen voorgedaan van uitzendingen, die aan breede
lagen van het publiek aanstoot hebben gegeven, zonder dat nochtans kon worden
gezegd, dat zij in strijd waren met de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de
goede zeden. Talrijke brieven, die de Commissie bereikten, toonen dit aan. Tegen
zoodanige uitzendingen staat de Commissie, gezien de bestaande drie criteria voor haren
arbeid, machteloos. Zij heeft zich er toe moeten bepalen, de aandacht van de betreffende
omrocpvcrccniging te vestigen op passages, die haars inziens aanstoot zouden moeten
geven; zij ondervond daarbij van de zijde der vcrccnigingcn medewerking. Het is verre
van de Commissie, overdreven gevoeligheid en prcutschhcid te willen ontzien, maar
het komt haar daartegenover voor, waar de radio nu eenmaal door lieden van de meest
uitcenloopcndc gezindheid en den meest verschillenden leeftijd, en dikwijls in den
huiselijken kring wordt beluisterd, dat de luisteraars mogen verlangen dat groote aan
tallen hunner worden gevrijwaard tegen uitzendingen die inderdaad aanstoot geven.
Het lijkt daarom aan de Commissie wcnschelijk dat zij tegenover uitzendingen als hier
bedoeld niet van de welwillende medewerking van de omrocpverccnigingen afhankelijk
is, maar te dezen aanzien een verbod kunne uitvaardigen.
De Commissie heeft nimmer den cisch gesteld, dat de uitzendingen geen critick mogen
inhouden op het Rcgceringsbclcid.
De Commissie heeft ook het begrip „openbare orde” uitgclegd in den zin, dat dit hier
mede betrof de „orde in den acthcr” en daar deze vroeger verstoord werd door den
onderlingcn strijd der vcrccnigingcn en de bestrijding van het Rcgceringsbclcid ten
aanzien van den Radio-omroep, daaraan een eind willen maken.
De Radio-omroep bevindt zich in den unicken toestand, dat door de beperkte uitzending
op de 2 golven aan de organisaties een zeker monopolie is verleend. Nu zou het toch
wel een vreemde toestand zijn, dat vcrccnigingcn naar hartelust tegen de Regeering
te velde konden trekken, indien hare besluiten ten aanzien van den Radio-omroep niet
welgevallig zijn aan die vereenigingen, terwijl het wederwoord, door het monopolie
der vereenigingen, zou zijn uitgesloten.
De Commissie acht trouwens het doel van den Radio-omroep blijkens de bewoordingen
van het Radio-reglcmcnt een ander dan deze tot kampplaats te maken van den strijd
der vereenigingen tegen de Regeering en der vcrccnigingcn onderling.
De orde in den aether behoort niet verstoord te worden, terwijl het de taak der Commissie
is daarvoor te waken.
Van een beperking der meeningsuitingen is hier geen sprake, omdat de vereenigingen
de volle vrijheid genieten in hun orgaan en in hun vergaderingen, de meer geëigende
plaats tot behandeling der twistpunten, alles te zeggen, wat zij mcenen te moeten zeggen.
Had de Commissie aanvankelijk de voorwaardc gesteld, dat alleen het Regecringsbcleid
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inzake de zcndtijdvcrdceling niet voor de microfoon mocht worden behandeld, dezer
dagen heeft zij op grond van vorenstaande beschouwingen dit verbod uitgebreid tot
alle onderwerpen den Radio-omroep betreffende. Geheel anders staat het ten aanzien
van den wcnsch van het Kamerlid van Dijk om dcnigrccrcndc critick, hetzij op de
krijgsmacht, hetzij op organen van het staatsgezag, te verbieden.
Ofschoon de Commissie er iets voor kan gevoelen, dat de argclooze luisteraar niet
onwillekeurig dcrgclijkc uitzendingen moet kunnen aanhooren, meent zij toch, dat
een algemeen verbod niet moet worden uitgevaardigd.
Allereerst acht de Commissie dit een gevaarlijk precedent omdat het zou indruischcn
tegen de in Nederland steeds zoo hooggeroemde en in ccrc gehouden vrijheid van het
woord.
Daarnaast meent de Commissie, dat de practijk der laatste maanden een dcrgclijkcn drastischcn maatregel niet rechtvaardigt, terwijl het niet te ontkennen valt, dat de verccnigingen, zonder uitzondering, zelf de neiging blijken te hebben zoo min mogclijk anders
denkenden voor het hoofd te stooten om den eigen omroep in zoo breeden kring als
mogclijk is, populair te maken.
Repressief toedicht.
Terugkomende op haar aanbeveling het preventief toezicht te behouden, merkt de
Commissie hier nog op, dat straffen tot het tijdclijk ontnemen van het woord of tijdclijk
verbod van uitzending ongetwijfeld een zeer ernstig karakter draagt, maar noodig is,
want de radio-omroep bevindt zich, in tegenstelling met de drukpers, waarbij inbeslag
neming mogclijk is, in de eigenaardige omstandigheid, dat indien eenmaal een uitzending
heeft plaats gevonden, achterhalen ten cencnmalc is uitgesloten.
De Commissie oordeelt het met het oog op al de genoemde argumenten rationcclcr
alle moeilijkheden te voorkomen en tevens de luisteraars bij voorbaat te vrijwaren
voor nict-gcoorloofde uitzendingen door een voorafgaande controle uit te oefenen.
Ook het waarschuwen tegen misbruiken zal niet het gcwcnschte effect hebben, zooals
de Commissie in de practijk reeds heeft ondervonden. Telkens zal men trouwens voor
een ander geval komen te staan. Wanneer voor het ccnc gewaarschuwd is, wordt op
een ander gebied overtreden, zoodat een reeks van waarschuwingen zijn te verwachten.
Trouwens de weigering van een uitzending of onderdeel van een uitzending is reeds
op zichzelf als een waarschuwing te beschouwen om dcrgclijkc uitzendingen niet meer
in de programma’s op te nemen.
Beperking der uitzending.
Het is der Commissie bekend, dat Uwe Excellentie aan den Radio-raad hierover advies
heeft gevraagd en dit college uitvoerig heeft geantwoord. De Commissie meent zich
derhalve ontslagen te rekenen van de plicht in deze van advies te dienen.
Samenstelling der Commissie.
De Voorzitter en de leden, die tevens lid van den Radio-raad zijn, vervullen hun functie
als lid van de Contróle-Commissie geheel los van het lidmaatschap van den Radio-raad.
Het is zeer practisch gebleken, dat de Voorzitter en de Secretaris van de Commissie
tevens Voorzitter en Secretaris zijn van den Radio-raad.
Wat den Voorzitter betreft, meent de Commissie dat niet moet worden vergeten, dat
een persoonlijkheid, die het centraal punt vormt van het geheel van wettelijke instituten
voor wetgeving en uitvoering, los van het Departement, zeer noodzakclijk is.
De opmerking omtrent de ondcrtcckcning van de brieven van de Commissie uitgaande
berust op formalisme. In de gevallen, dat deze brieven uitsluitend door den Secretaris
waren ondertcekcnd, berustte dit op een aan deze verstrekte opdracht van de Commissie.
Intusschcn heeft de Commissie geen bezwaar tegemoet te komen aan de hier gemaakte
opmerking, zoodat sedert ccnigcn tijd alle brieven mede door den Voorzitter worden
onderteekend.
De Commissie kan zich geheel vereen igen met het oordeel van den Voorzitter over
den huidigen Secretaris der Commissie.
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Matteotti-herdenking.

De V.A.R.A. had op haar programma voor Woensdag 10 Juni
een Matteotti-herdenking vermeld. Gebruik makende van haar
bevoegdheid, in artikel 7 van het Radio-contröle-reglement vast
gelegd, had de Commissie bij schrijven van 27 Mei overlegging
gevraagd van den tekst der uitzending. Toen deze tekst was ont
vangen op 8 Juni, dus slechts 2 dagen vóór de uitzending zou
geschieden, en nader was bekeken, was de Commissie van oordeel,
dat tegen de uitzending bezwaar moest worden gemaakt. I11 den
tekst toch kwamen kwalificaties voor van den Italiaanschen minister
president, welker uitzending door de Commissie geacht werd
gevaar met zich te brengen voor de veiligheid van den Staat.
De Commissie meende hierbij niet uit het oog te mogen verliezen
de omstandigheid, dat uitzendingen, als hier bedoeld, te eer aan
stoot geven, waar in Nederland de uitzendingen staan onder
Regeeringscontröle.
In den voor de V.A.R.A. beschikbaren zendtijd van 18.45—19 uur
mocht dus dien dag door haar geen uitzending worden gedaan.
Toch ging zij daartoe over. Reeds toen deed zij iets ongeoor
loofds. Uit beleid greep op dat oogenblik de Commissie echter
nog niet in, in de veronderstelling, dat een vrij onschuldige
mededeeling zou worden gedaan omtrent de reden, die de Com
missie had geleid tot het opperen van bezwaren. In den aanvang
scheen dit dan ook het geval te zijn. Doch juist voor het einde
dier mededeelingen richtte de spreker, de Heer Zwertbroek, een
zóó scherpe aanklacht tegen den Italiaanschen minister-president,
dat ongetwijfeld afbreking zijner rede, volgens artikel 8 van het
Radio-contröle-reglement, zou zijn gevolgd, indien de rede langer
had geduurd.
In dubbelen zin had de V.A.R.A. zich hier misgaan. Allereerst —
dat zij, wetende wat tot het opperen van bezwaar tegen de uit
zending aanleiding had gegeven, het door de Commissie afgekeurde,
onder het mom van bloote mededeelingen, nog inscherper vorm
had uitgezonden. En ten tweede — dat zij door haar ergerlijke
beschuldiging van den Italiaanschen minister-president geacht moest
worden de veiligheid van den Staat in gevaar te brengen.
Bovendien was er volgens het oordeel der Commissie sprake van
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verstoring der openbare orde, toen de V.A.R.A., nadat bezwaren
tegen de uitzending aan haar waren kenbaar gemaakt, toch op
hetzelfde uur een uitzending deed plaats hebben, hetgeen niet
geschieden mocht, zoolang aan het, der V.A.R.A. bekende, bezwaar
der Commissie niet was te gemoet gekomen.
De Radio-Omroep contróle-commissie, die volgens artikel 3 van
het Radio-contröle-reglement verplicht is, dit gevaar te voorkomen,
besloot dan ook ingevolge artikel 9 van genoemd reglement de
V.A.R.A., ten aanzien van laatstgemeld punt, ter verantwoording
te roepen.
Aan dien oproep heeft het Bestuur van de V.A.R.A. voldaan.
Woensdag 17 Juni, des voormiddags te n.15 uur, heeft de Com
missie genoemd bestuur ontvangen en het in de gelegenheid gesteld
zich te verantwoorden. Dit stelde zich echter op het standpunt,
dat zij in de karakteriseering van de Italiaansche overheden in
het algemeen en van den minister-president in het bijzonder geen
gevaar zag voor de veiligheid van den Staat noch voor de openbare
orde. In dit opzicht stonden derhalve de Radio-Omroep controle
commissie en het Bestuur van de V.A.R.A. principieel tegenover
elkander.
Met het oog op een en ander heeft de Radio-Omroep controle
commissie gemeend den Minister in overweging te moeten geven
op de V.A.R.A. den maatregel, bedoeld in artikel n van het
Radio-contröle-reglement, toe te passen, en wel, omdat dezelfde
vereeniging reeds een paar maanden tevoren een ernstige vermaning
van den Minister had ontvangen, ook naar aanleiding van een
overtreding.
De Commissie ontving afschrift van den brief van den Minister
van 10 Augustus nr. 2 aan de V.A.R.A.:
„1. Hoewel onder protest, heeft Uw vereeniging afgezien van
de uitzending op 10 Juni jl. van de voorgenomen herdenking
van den sterfdag van den Italiaanschen socialist Matteotti.
2. In de plaats daarvan heeft de Secretaris van Uw vereeniging,
de Heer G. J. Zwertbroek, op dienzelfden dag te ongeveer
18.45 een toespraak tot de luisteraars gehouden.
3. Indien deze toespraak zich had beperkt tot de enkele
mededeeling van de redenen, waarom de oorspronkelijk voor-
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genomen uitzending niet kon doorgaan, zou daartegen geen
bezwaar zijn geweest, omdat het wenschelijk moet worden
geacht, dat de luisteraars weten, waarom een bepaalde uit
zending vervalt.
4. De Heer Zwertbroek heeft zich evenwel tot die een
voudige mededeeling niet beperkt; hij heeft naar aanleiding
van het feit, dat de Radio-Omroep contröle-commissie tegen
de uitzending van de Matteotti-herdenking bezwaren had,
eigen beschouwingen en eigen meening gegeven en is ten
slotte overgegaan tot het uiten van een scherpe aanklacht
tegen den Italiaanschen minister-president, een aanklacht, die —
zij het in anderen vorm — ook voorkwam in de rede van den
Heer Schevenels, tegen welke rede door evengenoemde
Commissie bezwaar was gemaakt.
5. Aangezien de Heer Zwertbroek zich niet beperkte tot
een zakelijke mededeeling, droeg zijn toespraak het karakter
van een wijziging van het oorspronkelijke programma en
deze wijziging van het programma had mitsdien op grond
van artikel 12 avan het Radio-contröle-reglement tijdig tevoren
door Uw vereeniging aan de Commissie moeten worden toe
gezonden. Ontbrak hiertoe de tijd, dan had van bedoelde
uitzending moeten worden afgezien.
6. Door een en ander heeft de V.A.R.A. genoemd artikel
overtreden.
7. Ik vind hierin aanleiding U mijn ernstige ontevredenheid
kenbaar te maken en geef U met nadruk in overweging, U
voortaan stipt te houden aan de gegeven voorschriften.
8. Ten slotte acht ik het noodig, Uw vereeniging als mijn
gevoelen mede te deelen, dat een beoordeeling van Overheids
organen, waarmede zij in aanraking komt, als heeft plaats
gehad in de door den Heer A. de Vries, op Maandag 22 Juni jl.
te Gorinchem uitgesproken redevoering, onvoorwaardelijk
afkeuring verdient.”
Naar aanleiding dezer uitzending richtte het lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal de heer Albarda op i i Juni de volgende
vragen tot den Minister:
I. Wil de Minister medcdeelcn, op welke gronden de Radio-contróle-commissie de
uitzending van een redevoering en van orgelmuziek, ter herdenking van den zeven jaar
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geleden in Italië omgcbrachten socialist Matcotti, op io Juni 1931 heeft verboden?
II. Heeft de Minister, toen hij van het in de eerste vraag bedoelde verbod bericht ont
ving, aanleiding gevonden zijn tusschcnkomst te verkenen, ten einde opheffing van het
verbod te bevorderen?
III. Hebben ccnigc beslissingen, welke de Radio-contróle-commissic in den laatstcn
tijd heeft genomen, den Minister niet tot de overtuiging gebracht, dat die commissie
mei haar preventief toezicht menigmaal verder gaat, dan „ter voorkoming van gevaar
voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden”, waarvan wet
en reglement spreken, verdedigbaar is?
IV. Is de Minister niet van meening, dat inzonderheid met het verbod van de Matcottiherdenking de Radio-contróle-commissic de grenzen heeft overschreden van de opdracht,
welke voor haar in artikel 3Ier van de Telegraaf- en Tclcfoonwct en in artikel 5 van het
Radio-contrölc-reglcmcnt is te vinden?
V. Hebben de ervaringen van den laatstcn tijd den Minister niet overtuigd van de
wcnschclijkhcid, om de preventieve censuur op de radio-uitzendingen af te schaffen,
en wil de Minister de afschaffing van die censuur, al of niet met wetswijziging, be
vorderen ?
VI. Wat is de reden, dat de Minister nog steeds niet overgegaan is tot de regeling
van het beroep van de beslissingen der Radio-contróle-commissic, hoewel hij reeds op
27 Mei 1930 in de Tweede Kamer zijn voornemen daartoe uitsprak, op 23 en 30 Octobcr
1930 die uitspraak bevestigde, en op 3 Januari 1931, in antwoord op schriftclijkc vragen,
mededeelde, dat zijn beslissing slechts wachtte op het verslag van een onderzoek in
het buitenland, welk verslag nu reeds geruimen tijd geleden is verschenen.
VII. Kan de regeling van het beroep nu spoedig verwacht worden, en zal die regeling
zoodanig zijn, dat de beslissing in hoogste instantie blijft bij den tegenover de volks
vertegenwoordiging verantwoordelijken Minister?

De Minister beantwoordde deze vragen op n Juli als volgt:

r
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Ad I. Zooals reeds is gepubliceerd, heeft de Radio-omrocp-contrólccommissic tegen
de uitzending van een voorgenomen redevoering, welke door de V.A.R.A. op 10 Juni
zou worden uitgezonden, bezwaar gemaakt, zulks ter voorkoming van gevaar voor de
veiligheid van den Staat.
Ad II. De ondergctcckcnde ontving in den namiddag van 10 Juni cenige telegrammen,
waaruit hem de weigering bleek. Hij heeft hierop geantwoord:
„Blijkens verkregen inlichtingen is reden weigering gelegen in gevaar voor de
veiligheid van den Staat. Zonder nadere gegevens en in verband met zeer beperkten
tijd, een gemotiveerde en tijdige beslissing niet doenlijk”.
Ad UI. In de onderstelling, dat met „Verdedigbaar” is bedoeld uit te drukken, dat
de commissie bij haar toezicht zich zou hebben gericht naar andere dan de drie in de
vraag aangchaaldc criteria, wordt deze ontkennend beantwoord.
Ad IV. In verband met het voorgaande antwoord, en nadat inmiddels kennis is ge
nomen van de verboden redevoering, luidt het antwoord op de vierde vraag eveneens
ontkennend.
Ad V. Het oordeel van den ondergctcckcnde omtrent preventieve censuur, dat door
zijn uiteenzettingen in de Tweede Kamer ter gelegenheid van de interpellatie betreffende
de censuur in den radio-omroep bekend is, is sedert niet gewijzigd.
Ad VI. Voor het antwoord op de zesde en de zevende vraag moge de ondergctcckcnde,
behalve naar de gegevens, in de zesde vraag reeds genoemd, nog verwijzen naar zijn
rede bij de behandeling van de begrooting over 1931 voor het Staatsbedrijf der P. T. T.
in de Eerste Kamer op 26 Maart jl., in antwoord op het betoog van het lid dier Kamer
prof. Kranenburg, waarin gehandeld werd over een radio-bcrocpsinstantic en waarin
tevens ter sprake kwam de inmiddels ingcstcldc commissie voor de administratieve
rechtspraak. Adviezen over het verband met deze materie ingewonnen en eerst zeer
onlangs ontvangen, alsmede een hernieuwde overweging van andere' er mede samen
hangende factoren, maken het niet mogclijk, dat deze aangelegenheid in den aanvankelijk
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gedachten en reeds gcrccdgcmaaktcn vorm haar oplossing vindt. Eenig oponthoud is
hierdoor onvermijdelijk.

Genoemd Kamerlid richtte op 21 Juli nog de volgende vragen
tot den Minister:
I. Is de Minister, nu hij in zijn antwoord van n Juli 1.1. op dc schriftclijkc vragen
van ii Juni 1.1. (n°. 185) heeft verklaard, in te stemmen met het oordeel van dc Radioomroep-contrólc-commissic, dat de uitzending van dc redevoering ter herdenking
van Mateotti, op 10 Juni, gevaar zou hebben opgclcvcrd voor dc veiligheid van den
Staat, bereid mede te dcclcn, welke woorden of zinsneden van dc redevoering, die op
10 Juni volledig in Het Volk is afgedrukt, dat gevaar zouden hebben kunnen oproepen
en welke gevolgen hij daarvan heeft gevreesd?
II. Indien dc uitzending per radio van een redevoering, waarvan dc publicatie in dc
pers, voor zoover bejeend is, geen enkel gevaar voor den Staat heeft veroorzaakt, en die
van gelijken geest was als tal van redevoeringen en dagbladartikelen, waarin het
Italiaanschc fascisme wordt beoordeeld en die evenmin eenig gevaar hebben opgclcvcrd,
niettemin voor de veiligheid van den Staat bcdenkclijk wordt geacht, is dit dan, ook
naar dc mcening van den Minister, niet een bewijs, dat door dc instelling van de preven
tieve radio-ccnsuur dc Rcgccring een zekere verantwoordelijkheid voor den inhoud
der uitzendingen is opgelegd, die haar beweegt de vrijheid van meeningsuiting meer
te beperken dan met de vrij algemeen gehuldigde opvattingen in Nederland strookt,
en levert dit gevolg dan niet een grond op voor dc afschaffing van de preventieve censuur?
III. Is dc Minister, zoo noodig in overleg met zijn ambtgenoot van Buitenlandschc
Zaken, bereid mede te dcclcn, of aan het verbod van de uitzending van de redevoering
ter herdenking van Mateotti misschien een wenk, in een of anderen vorm, van dc zijde
der Italiaanschc Rcgccring of een harcr vertegenwoordigers voorafgegaan is, zoodat
daarin een reden gezien kon worden om aan gevaar voor dc veiligheid van den Staat
te denken?
IV. Geeft het feit, dat in België op 10 Juni een herdenkingsrede van gelijke strekking
als die, waarvan de uitzending hier te lande is verboden, ongehinderd door dc radio
is verbreid, zonder eenig staatkundig gevolg van gevaarlijken aard op te leveren, den
Minister geen aanleiding om te overwegen, of in een volgend jaar een verbod, als nu
toegepast is, niet achterwege moet blijven?

De Minister beantwoordde deze vragen op 22 Augustus met:
Ad I. Ten antwoord op deze vraag moge dc ondcrgctcckcndc er op wijzen, dat zijn
antwoord van n Juli jl., naar hetwelk de vraag verwijst, geen ander oordeel inhoudt
— en dit in overeenstemming met dc vraag — dan dat dc Radio-omrocp-contrólccommissie naar dc mcening van den ondcrgctcckcndc dc grenzen van haar opdracht
niet heeft overschreden, d.w.z. hetgeen aan haar oordeel was onderworpen aan geen
andere normen heeft getoetst dan dc wet en het Radio-contrölc-rcglcmcnt daarvoor
aangeven.
Het waren geen op zich zelf staande woorden of zinsneden, waarop het bezwaar der
commissie tegen het uitzenden van dc rede was gegrond. Het geheel dier passages,
die culmineerden in beschuldiging van aanstichting tot moord, gericht tot den Italiaanschcn Ministcr-Prcsidcnt en die een samenhangend geheel vormden, hebben het oordeel
der commissie bepaald.
Ad II. Dc ondcrgctcckcndc beantwoordt deze vraag ontkennend, daar naar zijn oordeel
de preventieve censuur geenszins behoeft mede te brengen strengere beperking van
meeningsuiting dan met onzen volksaard overeenkomt, mits daarbij rekening worde
gehouden met het verschil in karakter van den radio-omroep, als vcrsprcidingsmiddel,
en dc gedachtenuiting door middel van dc drukpers en in vergaderingen, een verschil
waarop de ondcrgctcckende bij herhaling, ook in dc Tweede Kamer der Slatcn-Gcncraal,
dc aandacht mocht vestigen.
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Ad III. Dc Radio-omrocp-contrólc-commissic heeft haar beslissing genomen zonder
dat op haar ccnigc invloed is geoefend als in dc vraag bedoeld, en geheel uit eigen gezag.
Ad IV. Dc ondcrgctcckcndc is van oordeel, dat het uitblijven van ongcwcnschtc
gevolgen, als in deze vraag bedoeld, geen afdoenden grond oplcvert voor gevolg
trekkingen ten aanzien van het ongevaarlijke van een uitzending, terwijl hij overigens
her antwoord op dc aan het slot gestelde vraag moet schuldig blijven, daar een in het
volgend jaar te nemen beslissing niet alleen afhankelijk zal zijn van dc strekking, maar
ook van den woordclijkcn inhoud der alsdan te bcoordcclcn redevoering.

5- Voorstel bestraffing V.A.ïLA.
De Commissie vond in de verschillende moeilijkheden met de
V.A.R.A. ondervonden aanleiding het volgend schrijven van
9 Mei tot den Minister te richten:
Sedert dc Commissie haar werkzaamheden aanving is het vrijwel uitsluitend dc houding
der V.A.R.A. geweest, die moeilijkheden in den weg legde met betrekking tot dc haar
in de geldende wettelijke voorschriften gegeven taak, waaromtrent zij meent Uwer
Excellentie thans nader te moeten inlichten.
Alvorens te dien aanzien tot een bepaalde conclusie te komen en een voorstel te doen,
acht dc Commissie het nuttig U in het navolgende een overzicht te geven van dc be
zwaren der Commissie tegen dc V.A.R.A.
I. Bij haar schrijven aan U. E. van 9 Octobcr 1930, nr. 319, behelzende een uitvoerig
verslag van de uitzendingen der V.A.R.A. op 13 en 14 September 1930, kwam dc Com
missie tot dc conclusie, dat dc V.A.R.A. het volgende te haren laste had doen toekomen:
A.

op 13 September 1930:

1. Van 1.30 tot 4.30 nam. een program uitgezonden, hetwelk niet aan dc goedkeuring
der Commissie was onderworpen.
2. Geen uitvoering gegeven aan een gegeven belofte, door na de verbreking een
andere uitzending te doen dan was aangegeven.
3. Daarbij het publiek eenzijdig en onjuist voorgclicht over de houding en het gedrag
der Commissie.
B.

op 14 September 1930:

willens en wetens een door dc Commissie verboden uitzending toch uitgezonden.
Op grond van deze overtredingen stelde dc Commissie U voor aan dc V.A.R.A. voorwaardclijk een straf op te leggen van een week uitsluiting van uitzending.
Bij schrijven van 21 November 1930, nr. 4, berichtte U aan dc Commissie in dit geval
niet tot oplegging van straf te moeten overgaan, omdat U vertrouwde, dat dc V.A.R.A.
uit dc verwerping van dc motie van den heer Albarda lccring ten goede zou trekken.
II.

Bij schrijven van 11 Augustus 1930 berichtte de Commissie aan de vereenigingen:
„Dc Radio-Omroep contrólc-commissic heeft dc eer mede te dcelcn, dat zij dc wijze’
waarop de organisaties door middel van radio-uitzendingen onderling strijd voeren
omtrent dc vcrdccling van den zendtijd en dc daarbij op dc desbetreffende rcgccringsbcsluiten gcuitc critick in vele gevallen in strijd acht met dc bepalingen van het
Radio-rcglcmcnt.
Nadrukkelijk worden dc vcrccnigingen derhalve uitgenoodigd, ten einde eventucclc afbreking der uitzendingen te voorkomen, van alle hierboven in het 2de lid
bedoelde uitzendingen, den vollcdigen tekst bij de Commissie in te zenden en niet
tot uitzending over te gaan, alvorens dc Commissie daarover hare beslissing heeft
medegedeeld”.
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In het programma van de V.A.R.A. van 8 Octobcr 1930 kwam het volgende voor:
„8.00 Uitzending vanuit 'Leiden.
Medewerking van het V.A.R.A.-orkcst o.l.v. Hugo de Groot. Toespraak
van den heer G. J. Zwcrtbrock, Secretaris der V.A.R.A.”
Toen de Commissie van de V.A.R.A. geen tekst ontving van de toespraak van den heer
Zwcrtbrock mocht zij verwachten, dat deze toespraak niet zou bevatten:
„een bespreking over besluiten c.d. van de Regccring of van Rcgccrings Colleges over
aangelegenheden den omroep betreffende”.
Nadat de heer Zwcrtbrock in zijn rede gezegd had, naar aanleiding van het zendervraagstuk:
„De Regccring heeft een jaar lang tijd gehad. Dank zij de tegenwerking van de Regccring
en van den Minister bestaat thans deze onhoudbare toestand
werd de uitzending terecht verbroken.
De V.A.R.A., die de rechtmatigheid van het voorschrift der Commissie vervat in het
genoemde schrijven van 23 September betwist, heeft den Staat over deze verbreking
in rechten aangesproken. Dit proces is thans nog loopcndc.
In afwachting van den uitslag van dit proces, meent de Commissie, overtuigd van de
juistheid van haar standpunt, dicnsvolgcns te moeten blijven handelen.
III. De Commissie verwijst verder naar haar schrijven van 7 Januari 1931, nr. 625,
als antwoord op Uw schrijven van 15 December 1930, nr. 1, betreffende de uitzending
van de V.A.R.A. op 10 December, waarbij door den Voorzitter der V.A.R.A. critick
werd uitgeoefend op de A.V.R.O. Bij schrijven van 28 Januari 1931, nr. 14, berichtte
U, dat door U deswege aan de V.A.R.A. een vermaning was gegeven.
IV. De Commissie berichtte U bij haar schrijven van 26 Januari 1931 betreffende de
critick op de A.V.R.O. uitgeoefend door de V.A.R.A. bij haar uitzending van 31 Decem
ber, het volgende:
„De Commissie heeft in een vergadering het ontoelaatbare dezer uitlatingen aan
de V.A.R.A. onder het oog gebracht. Deze verklaarde zich bereid in den vervolge
met de opvatting der Commissie rekening te zullen houden”.
De V.A.R.A. heeft intusschcn weinig blijk gegeven van haar voornemen om dien
overeenkomstig te handelen.
V. Bij schrijven van 20 Januari jl. vatte de Commissie haar voorschrift betreffende
de uitzendingen betrekking hebbende op den omroep samen, aldus:
„Met wijziging en aanvulling van de tot dusver door de Commissie verstrekte
aanwijzingen deelt de Radio-Omroep contrólc-commissic mede, dat zij niet toclaat:
1. Uitzendingen, die een bespreking inhouden van het beleid der Regccring
en van de Regccringscolleges inzake den Radio-omroep.
2. Uitzendingen, waarbij critick wordt uitgeoefend op andere omrocp-vcrccnigingen.
Ten einde afbreking c.q. toepassing van artikel 11 van het Radio-Contrólc-Reglcment te voorkomen wordt den vcrccnigingen derhalve in overweging gegeven,
steeds tijdig den tekst in te zenden van uitzendingen, die aangelegenheden betreffende
den Radio-omroep behandelen.
Bij nict-inzcnding van den tekst of indien op dezen tekst niet de goedkeuring van
de Commissie is verkregen, zal art. 8 en 11 van genoemd reglement op deze uit
zendingen van toepassing kunnen zijn”.
De V.A.R.A. beantwoordde dit rondschrijven met het volgende:
„Ons Hoofdbestuur nam goede nota van den inhoud van Uw brief d.d. 20 Januari
1951. Tot ons leedwezen moeten wij U berichten, dat wij meenen, ons niet te kunnen
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houden aan het voorschrift door U onder i. genoemd, n.1. uitzendingen achterwege
te laten, die een bespreking inhouden van het beleid der Rcgcering en van Rcgccringscollcges inzake den Radio-omroep. Wij meenen, dat Uw Commissie het
recht niet bezit, een dcrgclijk voorschrift te geven. In de in ons bezit zijnde Omroepmachtiging staat n.1. zeer nadrukkelijk vermeld, dat onze vcrccniging het recht
heeft, uitzendingen te doen ook van politickcn aard. Waar dit zoo is, heeft Uw
Commissie niet de bevoegdheid, hiervan de z.g. omrocp-politick uit te sluiten.
Het beleid der Rcgcering en van Rcgccringscollcgcs inzake den Radio-omroep
is evenzeer te brengen onder het begrip „politiek”, als het beleid der Rcgcering
of van Rcgccringscollcgcs in andere zaken. Zonder te kennen te willen geven,
dat wij van plan zijn, meer of minder vaak dcrgclijkc uitzendingen te doen, moeten
wij U toch mcdcdcclcn, dat wij principieel bezwaar hebben, aan het door U in
bovcnaangchaaldcn brief gegeven voorschrift te voldoen.
Hetzelfde geldt voor Uw voorschrift, onder 2. genoemd. Het is ons bekend, dat
Uw Commissie critick op andere Omrocpvcrccnigingcn in strijd acht met het
begrip „Openbare orde”. Wij dcclen deze meening in geen enkel opzicht. Wij
behouden ons dus het recht voor, deze uitzendingen te doen, waar en wanneer
wij dit wcnschclijk achten, en zullen ons, bij een o.i. ongerechtvaardigd ingrijpen
Uwerzijds wenden tot die instanties, die alsdan geroepen zullen zijn, tusschcnkomst te vcrlccncn.
Ook hiermede wil niet gezegd zijn, dat wij voornemens zijn, in onzen omroep
critick op andere Omrocpvcrccnigingcn te gaan uitoefenen, maar het geldt hier
het principe van Uw besluit, waarmede wij ons niet kunnen vcrccnigcn”.
Hiermede heeft de V.A.R.A. derhalve openlijk aangekondigd de voorschriften der
Commissie niet te zullen opvolgcn.
Een dergelijken toestand acht de Commissie onhoudbaar. De Commissie meent, dat
in deze niet moet worden afgewacht de uitslag van een vonnis, die zich vooralsnog
doet wachten.
VI. Dat het der V.A.R.A. ernst is met haar standpunt en zij de betreffende voorschriften
inderdaad niet opvolgt, bleek o.m. doordien op 21 Maart de V.A.R.A.-omrocpcr een
telegram aan den Minister verzonden, mededeelde, waarin o.m. voorkwam:
„constatccrcnd, dat ook de naar de meening van Uwe Excllcntic gcwcnschtc op
lossing der zcndcrmocilijkhedcn afstuit op den onwil van de A.V.R.O. tot samen
werking daartoe met de andere omrocpvcrccnigingcn;
van meening, dat het belang der luisteraars cischt, dat het verzet van de A.V.R.O.
de gemeenschappelijke oplossing van het zcndcr-problccm niet langer in den weg
behoort te staan;”
Het behoeft geen betoog, dat de mcdcdccling in wezen een overtreding inhield van het
verbod der Commissie, omdat de luisteraars daarin niet anders konden vernemen dan
een uitspraak van critick op de A.V.R.O.
Naar aanleiding van deze uitzending ontwikkelde zich de volgende correspondentie
tusschcn de Commissie en de V.A.R.A.:
Brief 23 Maart van de Commissie aan de V.A.R.A.
„Op 21 dezer werd ten 22.45 d°or den omroeper Uwer vcrccniging mcdcdccling
gedaan van het door U aan den Minister gezonden telegram in zake de ontvangst
op de 298 m-golf en den onwil der A.V.R.O. tot samenwerking.
De Commissie behoeft U niet mede te dcclen, dat deze uitzending ongeoorloofd
was en verzoekt U zulke uitzendingen achterwege te laten ten einde moeilijkheden
voor Uw vcrccniging te voorkómen”.
Brief 8 April van de V.A.R.A. aan de Commissie.
„Wij kwamen in het bezit van Uw brief van 23 Maart jl. Tot ons leedwezen moeten
wij U berichten, dat wij niet kunnen inzien, dat de door U in dezen brief ge
noemde uitzending ongeoorloofd was.
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Allereerst verwijzen wij U naar onzen brief van 3 Maart j.1., waarin wij hebben
vastgcstcld, dat Uw Commissie aan de wettelijke voorschriften, die te dien opzichte
bestaan, niet het recht kan ontlecncn tot het verbieden van uitzendingen, die de
Radio-Politick der Rcgccring behandelen, of daarmee in verband staande uitzen
dingen. Echter zou het verwijzen naar dezen brief in dit geval niet ccns noodig zijn,
daar de door U bedoelde uitzending niets anders was dan de blootc mcdcdceling
van een pas plaats gehad hebbende gebeurtenis, een nieuwsbericht alzoo. De Omrocpvcrccnigingcn hebben het recht, nieuwsberichten uit te zenden, zoodat wij
ons niet kunnen voorstellen, op welken grond Uw Commissie aanmerking maakt
op de bedoelde mcdcdceling aan de luisteraars”.
Brief 11 April van de Commissie aan de V.A.R.A.
„Naar aanleiding van Uw schrijven van 8 dezer deelt de Commissie U mede, dat
de bedoelde uitzending niet als een „blootc mcdcdceling van een pas plaats gehad
hebbende gebeurtenis, een nieuwsbericht alzoo” is te beschouwen, in verband
met de critick, welke daarbij op een andere omrocpvcrccniging werd uitgeoefend.
De Commissie moet U derhalve nogmaals ernstig in overweging geven dcrgclijkc
uitzendingen achterwege te laten ten einde moeilijkheden voor Uwe vcrccniging
te voorkomen”.
Brief van 17 April van de V.A.R.A. aan de Commissie.
„In antwoord op Uw brief van 11 April, nr. 904, moeten wij U tot ons leedwezen
mcdcdcclcn, dat ons Hoofdbestuur in zijn laatste vergadering niet kon komen tot
dezelfde conclusie als Uw Commissie, nl. dat de uitzending van een door onzen
Vcrccnigingsraad aangenomen motie, zonder ccnig commentaar, ongeoorloofd
zou zijn. Uw Commissie is overigens op de hoogte van het standpunt van ons
Hoofdbestuur, dat een algemeen verbod als U hebt uitgevaardigd, in strijd is met
het Radio-rcglcmcnt en dus door ons niet kan worden nagclccfd”.
VII.

Op 25 Maart jl. besprak de V.A.R.A. op critische wijze de A.V.R.O. Hierop
heeft betrekking Uw schrijven van 31 Maart jl., nr. 2, en het daarop volgende
antwoord der Commissie van 16 April, nr. 913.

VIII. Op de wijzigingen van het programma van de V.A.R.A. van 1 April, ontvangen
23 Maart, kwam voor:
,Frank van Wezcl’s Roemruchte Jaren”. Soldaterij in 7 tafcrcclcn naar den gclijknamigen roman van A. M. de Jong”.
» J

Bij schrijven van 23 Maart verzocht de Commissie toezending van den tekst.
Bij schrijven van de V.A.R.A. van 25 Maart werd op 26 Maart de gevraagde tekst
ontvangen.
Het lid met de controle belast had bezwaar tegen de uitzending en gaf daarvan kennis
bij schrijven van 29 Maart aan de Commissie met verzoek de uitzending in een vergade
ring te behandelen.
Deze vergadering vond plaats op 31 Maart .
In deze vergadering stelde de Commissie vast, dat het stuk eerst in rondlezing aan alle
leden zou worden gezonden alvorens de Commissie haar oordeel uitcindclijk kon vast
stellen. Dienzclfden dag verzocht de V.A.R.A. telefonisch om inlichting of de uitzending
kon plaats vinden. Volgens het besluit van de Commissie deelde de Secretaris mede,
dat de uitzending niet kon plaats vinden en de V.A.R.A. nader telegrafisch bericht
zou ontvangen. Op de vraag van de V.A.R.A. of het bezwaar de gchcclc uitzending
betrof dan wel slechts gedeelten daaruit, deelde de Secretaris mede, dat het bezwaar
de gchccle uitzending betrof.
Daarna werd dienzclfden dag aan de V.A.R.A. het volgende telegram verzonden:
„In verband met late inzending tekst hoorspel Frank van Wczcl’s roemruchte
jaren heeft Radio-Omroep contrólc-commissic geen gelegenheid gehad hiervan
kennis te nemen, zoodat zij geen toestemming kan vcrlccncn tot uitzending op
morgen”.
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Het antwoord daarop van de V.A.R.A. gedateerd 2 April werd op het bureau van de
Commissie in verband met de sluiting van het bureau gedurende de Paaschdagcn op
7 April ontvangen en luidde als volgt:
„Wij bevestigen U de goede ontvangst van Uw telegram dd. 31 Maart j.1., luidende
als volgt:
„In verband met late inzending tekst hoorspel Frank van Wczcl’s Roemruchte Jaren,
heeft Radio-Omroep contrólc-commissic geen gelegenheid gehad hiervan kennis
te nemen, zoodat zij geen toestemming kan vcrlecncn tot uitzending op morgen.”
In de allereerste plaats zouden wij willen opmerken, dat de telefonische mcdcdccling, die Uw secretaris op Dinsdag 31 Maart j.1. aan den chef onzer programmaafdceling deed, een geheel anderen indruk wekte, waar Uw secretaris toch zeide,
dat de Commissie bezwaar had tegen de opvoering in haar geheel, zonder daarbij
te vermelden, dat zulks geschiedde op grond van de in bovengenoemd telegram
vermelde omstandigheid.
Wat den inhoud van dit telegram betreft, zouden wij het volgende willen opmerken.
Op 23 Maart j.1. verzocht U ons om toezending van het stuk in kwestie, welk
schrijven op 24 Maart in ons bezit kwam. 25 Maart deden wij U het betreffende
stuk tockomcn, zoodat het op 26 Maart in Uw bezie geweest moet zijn, d.w.z.
volle zes dagen vóór den dag van uitzending en zeven dagen vóór het uur van
uitzending.
Wij hebben hiermede geheel en al voldaan aan den in Uw schrijven van 28 Novem
ber 1930 vermelden termijn, n.1. „5 dagen vóór de uitzending”. De daaropvolgende
zin luidt: „latere inzending kan tengevolge hebben, dat op dien grond voor de
uitzending geen toestemming wordt verleend”. Hieruit vloeit dus voort, dat volgens
de door de Commissie zelf ingcstcldc regelen, de V.A.R.A. geen bezwaren kenbaar
gemaakt konden worden tegen opvoering van het betrokken stuk, op grond van
de late inzending”.
Intusschcn ontving de Commissie op 7 April tevens het programma van de V.A.R.A.
van 17 April, waarop voorkwam:
„Voordracht door Rodi Mcdcnbach: Fragment uit „Frank van Wczcl’s Roem
ruchte Jaren” van A. M. de Jong”.
De Commissie berichtte hierover bij schrijven van 7 April aan de V.A.R.A.:
„In verband met de omstandigheid, dat de Commissie het gchccle stuk heeft ver
boden kan zij ook geen fragmenten daaruit goedkeuren.
U wordt verzocht mede te dcclcn, wat in de plaats dezer voordracht zal worden
uitgezonden”.
De V.A.R.A. beantwoordde dit schrijven bij haar brief van 9 April:
„Met de grootste verbazing ontvingen wij Uw brief van 7 April 1931, waarin
U ons mededeelt, dat Uw commissie het gchccle stuk „Frank van Wczcl’s Roem
ruchte Jaren” heeft verboden en daarom ook niet de voordracht van fragmenten
daaruit kan goedkeuren. Het komt ons voor, dat Uw commissie hier thans veel
te ver gaat en dat wij ons in geen enkel opzicht daarbij kunnen neerleggen. Er
zijn reeds verscheidene malen in onze programma’s fragmenten uit „Frank van
Wczcl’s roemruchte jaren” voorgedragen, zonder dat dit aanleiding heeft gegeven
tot het maken van ccnig bezwaar, noch door Uw commissie, noch door luisteraars.
Bovendien is het toch zeer wel mogclijk, dat bepaalde fragmenten uit een stuk,
dat niet in z’n geheel voor de microfoon kan worden gebracht, op zich zelf wel
geschikt zijn. Indien wij tegen deze wijze van handelen van Uw commissie geen
protest zouden aantcekencn, zouden wij de kans loopen, dat fragmenten uit tal
van belangrijke werken der wereldliteratuur niet meer voor de microfoon zouden
kunnen worden gebracht.
Wij vertrouwen, dat Uw commissie dit nog ccns nader zal willen overwegen en
twijfelen er niet aan, of U zult dan tot een andere beslissing komen.
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Ten slotte wijzen wij er U op, dat, volgens Uw door ons ontvangen telegram,
de opvoering van „Frank van WezePs Roemruchte Jaren” niet definitief door U
is verboden, maar dat U slechts een voorloopig verbod had gegeven, omdat U nog
niet in de gelegenheid waart, het stuk te lezen. Wij verwijzen U hieromtrent naar
de tusschcn ons gevoerde briefwisseling.
Wij meenen dus, dat, onverminderd het bovenstaande, en zelfs al zou U Uw stand
punt niet wcnschcn te wijzigen, dit ten opzichte van de door ons op het program
geplaatste fragmenten thans nog niet kan gelden.
Wij nemen dus aan, dat deze zonder ccnig bezwaar op ons programma kunnen
blijven staan en zullen gaarne van U vernemen, of U alsnog opzending wcnscht
van bedoelde fragmenten.
Ten overvloede wcnschcn wij U er nog op attent te maken, dat het tooncclstuk
„Frank van Wezcl’s Roemruchte Jaren” getrokken is uit het bock van A. M. de Jong
van dcnzclfdcn naam. Het is ons onbekend, dat Uw Commissie kennis heeft ge
nomen van het gchecle bock. Indien dit niet het geval is, lijkt ons een verbod
daarvan in ieder geval prematuur”.
In verband met de kennisneming van het hoorspel door de gchecle Commissie gaf
deze bij schrijven van 11 April aan de V.A.R.A. het volgende te kennen:
„Ten vervolge op het telegram van de Commissie van 31 Maart j.1. heeft de Com
missie de eer U thans te kunnen mcdcdcclcn, dat zij na kennisneming van den inhoud
van het stuk „Frank van WezePs Roemruchte Jaren” geen toestemming tot uit
zending kan vcrlccncn, omdat de taal, waarin het stuk is geschreven ten dcclc in
strijd is met de goede zeden en de eenzijdige wijze waarop de Ncderlandschc
militaire dienst wordt uitgebeeld gevaar levert voor de krijgstucht en derhalve
voor de openbare orde.
Verder deelt de Commissie U mede, dat de Secretaris telefonisch op 31 Maart
aan U mededeelde, dat de Commissie bezwaar had tegen uitzending van het stuk
op 1 April en op de vraag of dit bezwaar enkele gedeelten dan wel het gchecle stuk
betrof, te kennen gaf, dat het bezwaar de uitzending in haar geheel betrof. Deze
mcdcdccling geschiedde in opdracht van de Commissie.
Uw meening, dat inzending van den tekst 5 dagen vóór de uitzending steeds als
tijdige inzending moet worden beschouwd, berust op een misvatting. Met haar
schrijven van 28 November 1930 heeft de Commissie medegedeeld — zulks om
zooveel mogclijk de vcrccnigingcn ter wille te zijn — dat bij inzending binnen de
5 dagen de kans groot was, dat de uitzending wegens te late inzending zou kunnen
worden verboden. Dit sluit echter niet in, dat inzending 5 dagen of iets langer
vóór de uitzending in alle gevallen als tijdige inzending moet worden beschouwd.
Dit zal o.m. niet het geval kunnen zijn, wanneer de Commissie over een ingezonden
tekst in een vergadering wil beraadslagen, zooals i.c. het geval was”.
De Commissie behandelde den brief der V.A.R.A. van 9 April in haar vergadering
van 13 April en zond een antwoord bij haar schrijven van 16 April, luidende als volgt:
„Naar aanleiding van Uw schrijven van 9 dezer betreffende de uitzending van „Frank
van WezePs Roemruchte Jaren”, verzoekt de Commissie, alvorens dit te beant
woorden, om mcdcdceling van cenigc data, waarop fragmenten uit het stuk zijn uit
gezonden en bij welk schrijven der Commissie deze uitzendingen zijn goedgekeurd”.*)
Toen op 17 April de V.A.R.A. ondanks het verbod der Commissie toch tot uitzending
van de fragmenten overging, deed de Commissie deze uitzending afbreken.
De Commissie ontving daarna nog de volgende brieven van de V.A.R.A.:
Schrijven van 17 April van de V.A.R.A. aan de Commissie:
„In antwoord op Uw brief van 11 April j.1., nr. 902 dcclcn wij U mede, dat wij van
de eerste alinea daarvan goede nota hebben genomen. Het spreekt vanzelf, dat
wij de meening van Uw Commissie niet dcclcn.

*) Bij schrijven van 21 Mei berichtte de V.A.R.A., dat de betreffende mcdcdccling in haar
brief van 9 April niet juist was.
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Het is o.i. niet de schildering van de door U bedoelde toestanden in het leger,
die gevaar oplcvcrcn voor de krijgstucht, maar het zijn die toestanden zelf. Wanneer
deze aan de kaak worden gesteld, hetgeen tot verbetering kan leiden, wordt hierdoor
de krijgstucht eerder gediend dan benadeeld. Een gcdachtcnwisscling hieromtrent
met Uw Commissie kan echter tot niets leiden.
Wij zullen echter naar aanleiding van deze aangelegenheid den Minister van Water
staat nogmaals verzoeken, ten spoedigste een bcrocps-instantic op de beslissingen
van Uw Commissie, die door hem aan de volksvertegenwoordiging is toegezegd,
in te stellen, opdat wij ook in dit opzicht bij die instantie op de beslissingen van
Uw Commissie in beroep zullen kunnen gaan.
Naar aanleiding van de tweede alinea van Uw brief berichten wij U, dat bij het ver
schil in de mcdcdccling van Uw secretaris en den inhoud van het door U gezonden
telegram, wij dit laatste als juist hebben aangenomen.
Tegen de derde en vierde alinea van Uw brief moeten wij echter ten sterkste protestccrcn. In Uw brief van 28 November 1930, gericht aan alle omroep-vereenigingen,
staat nadrukkelijk vermeld, dat de programma s uiterlijk 10 dagen voor de uitzending
in het bezit van Uw Commissie moeten zijn, en opgevraagde teksten en schema’s
uiterlijk 5 dagen voor de uitzending. Latere inzending, zoo vermeldt verder Uw
brief, kan tengevolge hebben, dat op dien grond voor de uitzending geen toe
stemming wordt verleend. Dit impliceert o.i., dat, wanneer voldaan wordt aan
Uw mcdcdccling, dat opgevraagde teksten en schema’s uiterlijk 5 dagen voor de
uitzending in Uw bezit moeten zijn, U niet het recht hebt, dan toch bezwaar te
maken tegen de uitzending, omdat een en ander niet tijdig in Uw bezit zou zijn.
Het komt ons voor, dat ook Uw Commissie haar werkzaamheden zal dienen te
regelen naar de cischcn van den Omroep, omdat het tegenovergestelde nu eenmaal
niet mogclijk is. Bovendien hebben wij hier niet anders gedaan, dan voldoen aan
het door U zelf gegeven voorschrift. De uitlegging, die U daar thans aan geeft
in Uw brief van 11 April, kunnen wij in geen geval dcclcn”.
Schrijven van 23 April van de V.A.R.A. aan de Commissie.
„Wij wcnschcn bij dezen ernstig te protcstecrcn tegen de o.i. onrechtmatige daad,
welke op last van Uw Commissie is begaan, met name het afbreken van de voor
dracht van Mcj. Rodic Mcdcnbach op Vrijdag 17 April j.1. van een fragment uit
het bock van A. M. de Jong, „Frank van Wczcl’s Roemruchte Jaren”. Bij schrijven
van 9 April j.1. hebben wij U onze bezwaren kenbaar gemaakt tegen een algcmccncn
maatregel, door U genomen, om, wanneer opvoering van een bepaald stuk in
zijn geheel voor de microfoon ongeschikt moet worden geacht, dan ook tevens
declamatie van elk fragment daaruit te verbieden. Tevens hebben wij er in dienzclfdcn brief Uw aandacht op gevestigd, dat Uw Commissie wel het tooncclstuk
heeft verboden, maar dat het hier betreft een fragment uit het gelijknamige bock.
Wij schreven verder, in dit verband te mogen aannemen, dat deze fragmenten
zonder bezwaar op ons programma konden blijven staan, en dat wij gaarne van
U zouden vernemen, of U alsnog opzending wcnschtc van bedoelde fragmenten.
Zooals wij zeiden, dateerde deze brief van 9 April. De voordracht geschiedde
op 17 April. Er was dus o.i. tijd genoeg om ons op onze opmerkingen nader te
antwoorden, en ons mede te dcclcn of U de fragmenten nog wcnschte te ontvangen.
Wij hebben echter niets van U vernomen, en mochten derhalve met reden aannemen,
dat U van oordeel waart, dat bij nader inzien ons standpunt het juiste was. Niettemin
hebt U het toch oirbaar geacht, de uitzending van het fragment, dat van volkomen
onschuldigcn aard is, te onderbreken en wij meenen, dat U daarmede niet alleen
Uw bevoegdheid volkomen is te buiten gegaan, maar dat U bovendien daarmee
blijk hebt gegeven, geen prijs te stellen op ccnig overleg omtrent verschil van
inzicht tusschcn Uw Commissie en ons Bestuur.
Een woord van protest tegen een zoodanige willekeurige handelwijze Uwerzijds
mag niet achterwege blijven, terwijl wij U mcdcdcelcn, dat wij ons terzake ook
tot den Minister van Waterstaat hebben gewend”.
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Naar aanleiding van deze aangelegenheid wil de Commissie er allccrst de aandacht
op vestigen, dat er van een tegenstelling tusschcn de telefonische medcdecling van den
Secretaris der Commissie op 31 Maart en het dicnzclfden dag verzonden telegram geen
sprake is. Volgens opdracht van de Commissie behoorde 'de Secretaris slechts mede
te dcclcn, dat de Commissie bezwaar had tegen de uitzending op 1 April en te verwijzen
naar het telegram dat volgen zou, waarin de reden van het verbod zou worden mede
gedeeld. Voor de V.A.R.A. bestond er geen zekerheid, dat het bezwaar van de Commissie
op dat oogenblik gelegen was in den inhoud van het stuk.
Verder merkt de Commissie op, dat uit het programma van 17 April niet bleek, dat
hier van iets anders dan het hoorspel sprake was.
Bovendien, ook al ware dit het geval geweest, dan kon de inhoud van beide uitzendingen
zoo identiek met elkander worden beschouwd, dat een verbod van het hoorspel ook
gold voor fragmenten uit het bock.
De V.A.R.A. blijkt den brief van de Commissie van 16 April niet te hebben ontvangen
vóór de uitzending van 17 April. De V.A.R.A. had toen echter moeten voldoen aan de
laatst ontvangen opdracht der Commissie van 7 April. Zij mocht niet veronderstellen,
dat de voorstelling van zaken, door de V.A.R.A. in haar schrijven van 9 April gegeven,
door de Commissie werd gedeeld, omdat de V.A.R.A. daarop geen antwoord ontving.
De V.A.R.A. had in geval van twijfel telefonisch inlichtingen kunnen inwinnen, zooals
hcrhaaldelijk gebeurt.
Ten slotte vestigt de Commissie er de aandacht op, dat zij op de gestelde vraag in haar
schrijven van 16 April geen antwoord ontving.
Toen de V.A.R.A. op 17 April, ondanks het verbod der Commissie toch tot uitzending
overging, werd deze op grond van de voorschriften afgebroken, zooals reeds vermeld.
De Commissie meent met het vorenstaande tevens te hebben beantwoord Uw schrijven
van 4 Mei j.1., nr. 5.
IX. Voor de V.A.R.A. hield op 22 April j.1. Mevr. Sikkes-Hartelust een voordracht
over den roman: „Wat komen zal” en richtte daarbij een niet in het ontvangen programma
opgenomen aansporing tot de luisteraars om bij de stemming voor de Provinciale Staten
te stemmen op de S.D.A.P.-candidaten. De V.A.R.A. hierover schriftclijk ter verant
woording geroepen, heeft daarop nog niet geantwoord. *)
X. De Commissie ontving den tekst van een hoorspel getiteld: „Gevleugelde Daden”
door de V.A.R.A. uit te zenden op 15 Mei. Dit stuk is geheel gewijd aan het zend
tijdenvraagstuk en houdt critick in op de A.V.R.O., het geheel in den vorm van een
satyrc, waarbij de betrokkenen door namen van vogels worden voorgestcld.
De Commissie heeft aan de V.A.R.A. medegedeeld, dat de uitzending slechts kon plaats
vinden, indien alles daaruit werd verwijderd, wat in strijd is met de wettelijke voor
schriften der Commissie.
Uit een en ander moge U. E. de overtuiging verkrijgen, dat de houding van de V.A.R.A.
tegenover de voorschriften der Commissie niet langer geduld kan worden en ernstig
tegen haar moet worden opgetreden.
De Commissie stelt Utver Excellentie derhalve voor, de V.A.R.A. voor den tijd van écn wek van
het doen van uitzendingen uit te sluiten. De Commissie vertrouwt, dat de V.A.R.A. dan zal inzien,
dat het der Regeering ernst is met haar voorschriften en zjj op eerbiediging en opvolging daarvan staat.
Ten slotte merkt de Commissie op, dat de V.A.R.A. nog steeds voortgaat met teksten
in te zenden, die der Commissie aanleiding geven daarin enkele of meerdere gedeelten
te verbieden wegens ruwe of onzedelijkc taal. Om eenige voorbeelden te noemen, deelt
de Commissie mede, dat in het hoorspel: „Werkloozcn”, uitgezonden op 10 December
1930, op verschillende plaatsen zijn verboden:
„’tls een rotzooi eerste klas; Je wordt uitgevloekt of je een beest bent. Geen
wonder as je ’t dan wordt óók; dat jij een beest gaat worre; Gods; Dat is allemaal
maar flauwe kul waar niemand wat aan heeft. Behalve dan dat stel ofcierc, die er
van leven moeten; Ochgotogot; Godallemachtig; Gods; God; God; Gotogot;”

*)

Zie blz. 135—137. De V.A.R.A. antwoordde eerst bij schrijven van -21 Mei.
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In het hoorspel: „Tinc Kipra’s Echtscheiding”, waarvan het 5de bedrijf in zijn geheel
werd verboden wegens strijd met de openbare orde, werden in andere bedrijven ver
boden op verschillende plaatsen de uitdrukkingen:
„De duvel is oud; verdomt; verrekte; godoric; omdat de dominee zooicts zondig
vond; in Godsnaam; de goeie God; God mag ’t weten; de piespot; belazerd;
bedondert; bedondert; verdomme; bedondcrc; verdomme; Jezus; bedondert;
verdomme; God; God-god; Christelijke; verdomd; bedonderd; bedonderen;
Godorie; Godoomc; God; God; Och, dat doet iedere wet; God verdorie; bij God;
verdomme; verdomme; Jezus; verdomme-verdomme; God O, God; God; Hecrcgod; verdomd; Goeie God; God; God; verrekt; God; gedonder; God; God;
God; God; verdommenis; God, Goeie God; God; verdomde; gcdoric; in
Jezusnaam; God zal me beware; Bij God; God nog toe, God nog toe; je God;
verdommenis; Dat verdom ik; Godverdomme; Jezus; Groote God;”
I-Ict behoeft geen betoog, dat de Commissie slechts in het uiterste geval tot afkeuring
overgaat en veel, wat ongetwijfeld den luisteraars tot ergernis strekt, moet doorlaten.
De Commissie zou het derhalve op prijs stellen, dat ook Uwe Excellentie, zooals de
Commissie in haar vergadering meer dan ccns mondeling heeft gedaan, de V.A.R.A.
onder het oog brengt, dat het hoogst gcwcnscht is, dat bij de radio-uitzendingen alles
moet worden vermeden, wat de luisteraars kan kwetsen, te meer omdat door de beperkte
zcndgclcgenheid aan de V.A.R.A. in zekeren zin een monopolie is verleend.
De beste oplossing acht de Commissie een wetswijziging, zooals in haar schrijven van
26 Januari, nr. 716, is voorgcstcld, waarbij verboden wordt, datgene uit te zenden,
wat aanstoot kan geven.

Inliet'verslagjaar ontving de Commissieopdit schrijven geen antwoord.
6.

Fragmenten uit den roman „Frank van We-^eFs Roemruchte Jaren”
ingezonden door de V.A.R.A.
Onder verwijzing naar het hiervoren onder 5 VIII op blz. 122 ver
melde deelt de Commissie hier het volgende mede:
Na kennisneming van den tekst der door de V.A.R.A. tegen
4 Juli 1931 aangekondigde uitzending van Willem van Capellen
van fragmenten uit den roman „Frank van Wezel’s Roemruchte
Jaren” schreef de Commissie d.d. 29 Juni als volgt aan de V.A.R.A.:
„De Radio-Omroep contröle-commissie deelt U hierbij mede,
dat zij geen bezwaar heeft tegen de uitzending van de fragmenten
voor te dragen door den heer Willem van Cappellen, uit den
roman „Frank van Wezel’s Roemruchte Jaren”, op Zaterdag
4 Juli a.s., behoudens dat daaruit moet vervallen op
blz. 332, 10de regel v.b. het woord „gadvergeme”,
blz. 333, 17de regel v.b. het woord „Gadverdomme”,
blz. 374, regel 22—27 v.b.: „En Frank voelde maar één vreugde:
dat hij tenminste behoorde tot de organisaties, die zich hadden
voorgenomen heel deze schandelijke huichelaarsmaatschappij
ondersteboven te keren en een samenleving te stichten, waar
een behoorlik mens vrij adem kon halen

128

RADIO-OMROEP CONTRÖLE-COMMISSIE

Hierop heeft de V.A.R.A. 30 Juni getelegrafeerd:
„Verzoeke beleefd motiveering bezwaar tegen aangegeven
woorden en zinsnede Frank van Wezel”.
1 Juli is in antwoord op dat telegram telegrafisch geantwoord:
„Betreft Frank van Wezel. De uitdrukkingen zelf leveren
genoegzaam bewijs voor de door Commissie daartegen ge
opperde bezwaren”.
Denzelfden dag seinde de V.A.R.A.:
„Antwoord telegram heden protesteer opnieuw tegen verre
gaand onredelijk en dictatoriaal optreden Uwer Commissie
stop wijzen U op wettelijke criteria waarop uitsluitend be
zwaren gegrond mogen zijn eischen mededeeling welk wettelijk
criterium U in onderhavig geval tot genoemde bezwaren
brengt”.
Hierop is op 3 Juli geantwoord:
„Radio-Omroep contröle-commissie acht uitzending voor
zoover daartegen bij brief van 29 Juni 1931 bezwaar is gemaakt
niet van ontspannenden, leerzamen, politieken, aesthetischen,
ethischen of religieuzen aard als genoemd in artikel 2 lid 1
Radioreglement”.
Denzelfden dag telegrafeerde de V.A.R.A.:
„Protesteeren opnieuw tegen onwettige machtsaanmatiging
uwer commissie stop volgens artikel 5 radiocontrolereglement
wordt controle uitgeoefend ter voorkoming gevaar veiligheid
staat openbare orde of goede zeden en niet ter beoordeeling
van den algemeenen aard der uitzendingen stop daar Uw
commissie hier dus opnieuw haar bevoegdheid verre over
schrijdt heeft Uw bezwaar geen rechtskracht en kunnen we
er ons niet naar gedragen”.
Door de Commissie is den volgenden dag geseind:
„Naar aanleiding antwoord zal radioomroepcontrölecommissie
zoo spoedig zij kan nader vergaderen en gij zult dan van haar
hooren”.
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Bij de uitzending werden de woorden: „gadvergeme” en gadverdomme” in het eerste fragment weggelaten. Ook andere in dit
stuk voorkomende vloeken en ruwe woorden werden of wegge
laten of door andere vervangen, („gierige verdommeling”, „ver
domme nog toe”, „rotvent”, „rotzak”, „boerelul”.)
De in het tweede fragment voorkomende zin: „En Frank voelde
maar één vreugde, dat hij tenminste behoorde tot de organisaties
die zich hadden voorgenomen heel deze schandelijke huichelaars
maatschappij ondersteboven te keeren en een samenleving te stichten,
waar een behoorlijk mensch vrij adem kon halen”, werd niet
weggelaten.
In het laatste fragment werden de woorden „in Jeruzalem” en
de zin: „En toch zou ik hem even goed met plezier de kolf van
mijn geweer in zijn nek leggen, het sekreet”, weggelaten.
Later behandelde de Commissie deze aangelegenheid in haar ver
gadering en besloot daaraan geen verder gevolg te geven.
7.

Uitzendingen, die reclame inbonden.

Meermalen moest de Commissie in het verslagjaar constateeren,
dat uitzendingen reclame inhielden. In verband met de omstandig
heid, dat de controle op deze uitzendingen niet bij de Commissie
berust doch tot het ressort van den Directeur-Generaal P. T. T.
behoort, omdat het maken van reclame alleen in het Radio-reglement
is verboden, beperkte de Commissie zich tot het mededeelen van
de geconstateerde gevallen aan den Minister.
De geconstateerde gevallen betroffen:
Op 29 Januari: door de V.A.R.A. werden bij een lezing over
triplexhout de producten van één fabriek speciaal naar voren
gebracht.
Op 31 Januari: door de K.R.O. en op 9 Februari en 4 Mei door de
N.C.R.V. mededeeling over de firma van den voor een uitzending
gebruikten vleugel. De Commissie ontving van den Minister
afschrift van diens schrijven van 13 Mei aan de N.C.R.V. betreffende
deze uitzendingen.
Op 23 Maart door de N.C.R.V. mededeeling van den abonnements
prijs van een radiotechnisch weekblad.
9
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Op 10 April door den V.P.R.O. mededeeling van de firma, die
gramofoonplaten voor de uitzending had beschikbaar gesteld.
O.m. op 2 October door de V.A.R.A, aanbeveling voor bepaalde
dagbladen.
Op 23 October onder het Algemeen Programma door de K.R.O.
werden bij een fabrieksuitzending de producten van die fabriek
op den voorgrond gesteld.
Op 21 November door de K.R.O. mededeeling over prijs en uit
gever van een boek.
8. Aanmerkingen op plaats gevonden hebbende uitvindingen.
Vóór het vonnis sub 2 op blz. 102 in dit verslag genoemd maakte
de Commissie aanmerking op de volgende gevallen, dat een vereeniging in een uitzending critiek op een andere omroepvereeniging
uitoefende:
K.R.O. op 1 Maart.
V.A.R.A. op 21 en 25 Maart.
Aangaande het laatste geval ontving de Commissie van den Minister
een schrijven van 31 Maart nr. 2 met verzoek om inlichtingen in
verband met een van het „Landelijk Comité Belangen Luisteraars
in den Algemeenen Omroep zonder voorkeur voor politieke of Gods
dienstige richting” door den Minister ontvangen telegram.
De Commissie beantwoordde dit schrijven bij brief van 16 April:
„Naar aanleiding van Uwer Excellenties schrijven van 31 Maart
jl. nr. 2, heeft de Commissie de eer U te berichten, dat de
V.A.R.A. het recht der Commissie betwist om uitzendingen
te verbieden, waarbij critiek wordt uitgeoefend op andere
omroep vereenigingen.
De V.A.R.A. heeft dan ook aan de Commissie bericht zich
niet aan dit voorschrift te houden, waarvan de uitzending op
25 Maart een voorbeeld is.
Alvorens haar standpunt ten deze nader te bepalen, wenscht
de Commissie onder voorloopige handhaving van haar tot
dusverre te dezen gevolgde gedragslijn af te wachten den
uitslag van het proces V.A.R.A.—Staat over de verbreking van
de uitzending op 8 October 1930, waarbij het verbod der
Commissie een analoog geval betrof”.
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De Commissie verzond een schrijven aan den Minister van 26
Januari inhoudende de mededeeling, dat de V.A.R.A. op 31 Decem
ber 1930 een gedicht met eenige ontoelaatbare gedeelten had uit
gezonden.
De Commissie deelde verder aan den Minister mede in een ver
gadering aan de V.A.R.A. het ontoelaatbare dezer uitlatingen onder
het oog te hebben gebracht en dat de V.A.R.A. daarbij verklaard
had in den vervolge met de opvatting der Commissie rekening
te zullen houden.
De Commissie had in het vorig verslagjaar een brief ontvangen
van den Minister van 15 December nr. 11.
„1. Ik doe U hierbij in afschrift toekomen een van de
A.V.R.O. ontvangen telegram, betreffende de uitzending van
een niet aangekondigde rede van den Voorzitter der V.A.R.A.
op Woensdagavond 10 December j.1.
2. Voor het ontvangen van Uwe inlichtingen terzake moge
ik mij aanbevelen.”
(Afschrift telegram.)
„Referte niet aangekondigde rede Vara Voorzitter de Vries
voor microfoon op Woensdagavond 10 December moeten
ernstige bedenkingen uiten tegen bespreking Radiotoestanden
(in ’t bijzonder Avro houding) per Radio wanneer Avro door
loyaal opvolgen gestelde bepalingen in onvoordeelige positie
moet raken tegenover tegenstander die straffeloos driest kan
zijn”.
De Commissie verzond als antwoord daarop haar brief van 7
Januari:
„Naar aanleiding van Uwer Excellenties schrijven van 15
December j.1. nr. n heeft de Commissie de eer U mede te
deelen, dat naar aanleiding van het in afschrift bijgaande
schrijven van de V.A.R.A. van 4 December, waarbij was
gevoegd het mede hierbijgaand stuk getiteld „Het zendervraagstuk”, aan de V.A.R.A. op 5 December telefonisch
werd medegedeeld, dat bij de betreffende uitzending elke
kritiek op de A.V.R.O. achterwege moest blijven terwijl in
overweging werd gegeven de geheele uitzending achterwege
te laten.
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Blijkens het verslag van de uitzending op 10 December heeft
de voorzitter der V.A.R.A. o.m. gezegd:
„Wat eischt nu de omroep in ons land? Wij meenen, dat dit
nogal duidelijk is, n.1. dat er voor één golflengte slechts één
zender wordt gebouwd. Hiermede is het standpunt, dat door
een bepaalde omroepvereeniging wordt ingenomen, om een
eigen zender zoowel voor de 1875 m-golf als voor de 298 mgolf voor zich zelf alleen te bouwen, volkomen in strijd.
Indien aan dit verlangen door de Regeering zou worden tege
moet gekomen, vloeit daaruit voort, dat ook de andere omroepvereenigingen gedwongen zouden worden zenders te bouwen
voor de beide golflengten, d.w.z., dat voor de twee golven,
waarover Nederland de beschikking heeft, niet twee, doch
totaal noodeloos, %es zenders verrijzen”.
En verder:
„Welk een krankzinnige geldverspilling het beteekent, als de om
roep wordt gedwongen tot den bouw van zes zenders in ons
land, moge blijken uit de volgende eenvoudige mededeelingen”.
Het is duidelijk, dat in het aangehaalde critiek wordt uitge
oefend op de A.V.R.O.
De V.A.R.A. heeft zich derhalve niet gehouden aan het door
de Commissie gegeven voorschrift.
Mede in verband met haar schrijven van 10 October 1930
nr. 319 en Uw antwoord daarop van 24 November 1930 nr. 4
geeft de Commissie U in overweging deswege aan de V.A.R.A.
een ernstige vermaning te geven.”
De Commissie ontving afschrift van den hier volgenden brief
van den Minister van 28 Januari nr. 14 aan de V.A.R.A.
„1. Op 10 December j.1. heeft de Voorzitter Uwer vereeniging,
de Heer A. de Vries, voor de microfoon een toespraak gehouden
over het onderwerp „Het zendervraagstuk in ons land”. Bij
schrijven van 4 December j.1., letter B/K-U/z. aan de RadioOmroep contröle-commissie was door U, onder overlegging
van een uittreksel van de rede van Uwen Voorzitter op de
Persconferentie over het standpunt van de V.A.R.A. inzake
het zendervraagstuk, gevraagd of deze uitzending de instem
ming van de Commissie had, in antwoord waarop U op 5
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December d.a.v. telefonisch werd medegedeeld, dat bij de
betreffende uitzending elke critiek op de A.V.R.O. achterwege
moest blijven, terwijl in overweging werd gegeven de geheele
uitzending achterwege te laten.
2. Blijkens het verslag van de uitzending op 10 December
heeft de Voorzitter van de V.A.R.A. o.m. gezegd:
„Wat eischt nu de omroep in ons land? Wij meenen, dat dit
nogal duidelijk is, n.1. dat er voor één golflengte slechts één
zender wordt gebouwd. Hiermede is het standpunt, dat door
een bepaalde omroepvereeniging wordt ingenomen, om een
eigen zender zoowel voor de 1875 m-golf als voor de 298 mgolf voor zichzelf alleen te bouwen, volkomen in strijd. Indien
aan dit verlangen door de Regeering zou worden tegemoet
gekomen, vloeit daaruit voort, dat ook de andere omroepvereenigingen gedwongen zouden worden zenders te bouwen
voor de beide golflengten, d.w.z. dat voor de twee golven,
waarover Nederland de beschikking heeft, niet twee, doch
totaal noodeloos, zes zenders zouden verrijzen.
Welk een krankzinnige geldverspilling het beteekent, als de om
roep gedwongen wordt tot den bouw van zes zenders in ons land
moge blijken uit de volgende eenvoudige mededeelingen.”
3- Het is duidelijk, dat in het aangehaalde critiek wordt uitge
oefend op de A.V.R.O., waardoor Uwe vereeniging zich niet
gehouden heeft aan het door de Contröle-commissie gegeven
voorschrift.
4. Ik vind hierin aanleiding om U deswege ernstig te vermanen
en U uit te noodigen, ter voorkoming van verdere moeilijk
heden U voortaan stipt te houden aan de door de Commissie
gegeven voorschriften”.
Bij schrijven van 1 Mei nr. 9 verzocht de Minister aan de Commissie
inlichtingen omtrent de uitzending van de V.A.R.A. op 22 April
„1914 Kaleidoscopische flitsen uit een barbaarschen tijd”.
De Commissie verstrekte deze inlichtingen bij schrijven van 6 Mei
en ontving daarop nog een brief van den Minister van 24 Juni nr. 5.
De Commissie zond aan de V.A.R.A. het volgend schrijven van
26 Januari.
„De Commissie heeft de eer U mede te deelen, dat in de voor-
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dracht van Mevrouw Pothuis—Smit over „Wat er gebeurde”
op 14 dezer door Uw vereeniging uitgezonden, het volgende
voorkwam:
„Het land Indonesia was toch door God aan die inlanders
gegeven. De zoogenaamde misdaden waren dus een opkomen
van overheerschten tegen overheerschers. Men wil er een
communistengeval van maken, wat het niet was. Het vonnis
heeft onrust verwekt. De inlanders zijn fijngevoelig en gesloten.
In hen brandt het. In hen hoopt zich het geleden onrecht op”.
Deze uitlatingen acht de Commissie in strijd met de wets
bepaling, dat de uitzendingen geen gevaar mogen opleveren
voor de veiligheid van den Staat.
De Commissie verzoekt U derhalve in den vervolge dergelijke
ongeoorloofde uitzendingen te voorkomen, terwijl zij zich ge
noodzaakt ziet, van eventueel later uit te zenden redevoeringen
van dezelfde spreekster, den volledigen tekst te eischen”.
De Commissie ontving daarop den volgenden brief van 2 Maart
van de V.A.R.A.
„Wij ontvingen Uw brief van 26 Januari 11., nr. 720, waarin
U schrijft naar aanleiding van de voordracht, gehouden door
Mevr. Pothuis—Smit op 14 Januari 11. U acht hetgeen in deze
rede werd gezegd in strijd met de wetsbepaling, dat uitzen
dingen geen gevaar mogen opleveren voor de veiligheid
van den Staat.
Wij moeten U echter mededeelen, dat wij na lezing van de
door U gebruikte passage, Uw zienswijze niet kunnen deelen.
Wij achten een dergelijke passage niet in strijd met de
veiligheid van den Staat, evenmin als dit het geval is ge
weest toen Mevrouw Pothuis—Smit krachtens haar lidmaat
schap van de Tweede Kamer in een Vergadering van dit
College ongeveer hetzelfde heeft gezegd, hetwelk ook door
andere vooraanstaande politici meermalen is gedaan. Wij
achten het goed, U van onze zienswijze in deze op de hoogte
te brengen”.
Naar aanleiding van een uitzending der V.A.R.A. op 27 Maart
zond de Commissie het volgend schrijven van 7 April:
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„Tijdens het N.V.V.-kwartiertje op 27 Maart zijn besproken
de arbeidstoestanden bij de firma Rath en Doodeheefver.
De Commissie heeft van deze uitzendingen nimmer den tekst
opgevraagd, omdat volgens Uw verklaring hierbij uitsluitend
vereenigingsnieuws werd medegedeeld.
Nu dit niet gebeurd is, merkt de Commissie U op, dat zij bij
herhaling hiervan zich genoodzaakt zal zien van deze uit
zendingen steeds vooraf den tekst op te vragen, omdat het
haar voorkomt, dat een dergelijke uitzending ongeoorloofd is”.
De Commissie voerde over deze aangelegenheid nog een corres
pondentie met den Minister.
Aan de K.R.O. zond de Commissie een schrijven van 26 Januari
over een uitzending op 13 Januari van pater Borromeus de Greeve.
De Commissie had bezwaar tegen de volgende gedeelten in deze
rede:
„Waar haalt Stalin, waar haalt Mussolini het recht vandaan
anderen hun wil op te leggen. Het is het recht van den uit
smijter, van den bokser”.
„De regeeringen zijn onchristelijk, de volkenbond is zonder
God”.
De N.C.R.V. werd er opmerkzaam op gemaakt, dat op het pro
gramma van 13 Mei „Gramofoonmuziek” stond en in plaats daarvan
een onaangekondigde propagandarede werd uitgezonden.
De Commissie verzond aan de V.A.R.A. het volgend schrijven
van 30 April.
„Het is der Radio-Omroep contröle-commissie gebleken, dat
op den 22sten April jl. een afwijking in het door U vastgestelde
programma heeft plaats gehad, die ontoelaatbaar is. Aangekondigd toch was een boekbespreking door Mevr. Sikkes—
Hartelust over „Wat komen zal”.
Onmiddellijk daarop zou gramofoonmuziek worden gegeven.
Echter is tusschen beide geplaatst een aanbeveling voor be
paalde candidaten bij de verkiezing van de Provinciale Staten,
waarbij zelfs voor elke provincie de nummers der lijsten

136

RADIO-OMROEP CONTROLE-COMMISSIE

werden genoemd, waarop de stem moest worden uitgebracht.
De Commissie stelt U, alvorens verdere maatregelen te nemen
in de gelegenheid haar schriftelijk verantwoording omtrent
het gebeurde te geven”.
De V.A.R.A. beantwoordde dit schrijven bij brief van 21 Mei:
„In antwoord op Uw brief d.d. 30 April 1.1. nr. 928, deelen
wij U beleefd mede, dat wij een onderzoek hebben ingesteld,
uit welk onderzoek ons gebleken is, dat de leidster van het
vrouwenuurtje zich had gewend tot een der betrokken leden
van ons personeel, met verzoek, eenige woorden over de
Statenverkiezingen te mogen uitspreken. Bedoelde employé
heeft daartoe, in strijd met zijn instructie, toestemming ver
leend.
Naar aanleiding hiervan betuigen wij U ons leedwezen voor
dit voorval. Wij hebben aan alle betrokkenen onder ons perso
neel een circulaire gericht, waarvan U bijgaand afschrift gelieve
aan te treffen”.
De bedoelde circulaire luidde:
„In verband met moeilijkheden, die den laatsten tijd zijn
ontstaan tusschen het V.A.R.A.-bestuur en de Radio-Omroep
contröle-commissie, vestigen wij er nadrukkelijk de aandacht
op, dat uitsluitend voor de microfoon mogen worden uitge
voerd die programma’s, die aan de Radio-Omroep contrölecommissie ter goedkeuring zijn voorgelegd, en die tot geen
opmerkingen van de zijde van deze Commissie aanleiding
hebben gegeven.
De wijzigingen, die door deze commissie noodzakelijk worden
gedacht, dienen alle, zonder uitzondering, te worden aan
gebracht.
Indien bepaalde aangekondigde programma-nummers door de
een of andere reden niet kunnen doorgaan en daarvoor andere
in de plaats worden gesteld, dient de Radio-Omroep contrölecommissie daarvan, desnoods telefonisch, in kennis te worden
gesteld.
De verschillende sprekers en voordracht-gevers mogen onder
geen enkele voorwaarde andere zaken ter sprake brengen, dan
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die van tevoren zijn ingezonden. Korte berichten, mededeelingen e.d. mogen door de omroepers en eventueel door
sprekers of voordracht-gevers slechts worden uitgesproken
wanneer de tekst daarvan schriftelijk is vastgelegd, en het
V.A.R.A.-stempel draagt, voorzien van de paraaf van ondergeteekende, of, bij zijn ontstentenis, van één der beide andere
bezoldigde bestuurders.
Tegelijkertijd worden de omroepers en de andere betrokkenen
er nog even op attent gemaakt, dat vereenigingsberichten
van allerlei aard uitsluitend en alleen mogen worden uitge
sproken in de rubriek V.A.R.A-varia. Deze mogen niet worden
ingelascht in andere programma’s, tenzij hiertoe nadrukkelijk
opdracht is gegeven door ondergeteekende, of, bij zijn af
wezigheid, door één der beide andere bezoldigde bestuurders.
In de gewone programma’s mogen uitsluitend z.g. S.O.S.berichten worden ingevoegd. Hiervoor blijft de gewone
regeling gelden. Voor alle andere berichten wende men zich
tot ondergeteekende.
Kam. groetend
W. g. ZWERTBROEK.

Secretaris.

r

De V.A.R.A. zond op 11 November „Levensliedjes” uit, hetgeen
niet op het programma was vermeld. De V.A.R.A. gaf een ver
klaring van het gebeurde onder aanbieding van verontschul
digingen.
Van den Minister ontving de Commissie een schrijven van 26 No
vember nr. 8 met verzoek om inlichtingen betreffende een uit
gezonden vraaggesprek van Henri Polak over de „Paleis-Raadhuiskwestie” op 21 November door de V.A.R.A. uitgezonden. De
Commissie verzond de inlichtingen bij schrijven van 10 December:
„Naar aanleiding van Uwer Excellenties schrijven van 26 No
vember jl. nr. 8 heeft de Radio-Omroep contröle-commissie de
eer U mede te deelen, dat de daarin bedoelde uitzending op
het programma was aangegeven als:
„Vraaggesprek door Henri Polak en een belangstellende over
Paleis-Raadhuis-kwestie”.

r
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In verband met de omstandigheid, dat vanwege de omroepvereeniging van wvraggesprekken geen letterlijken tekst vooraf kan
worden vastgesteld, heeft de Commissie den tekst niet opge
vraagd, terwijl naar haar oordeel noch de persoon van hem,
met wien het gesprek zou worden gevoerd, noch het onderwerp
aanleiding tot nog verdere navraag kon geven.
In het verslag van den radio-omroepcontroleur komt omtrent
deze uitzending het volgende voor:
„Na een inleidend gesprek en de opmerking, dat H. P. benoemd
is in de betreffende commissie, vertelt H. P., dat de kwestie
niet veel met architectuur te maken heeft, en dat de vraag
te beantwoorden is uit een oogpunt van practijk, terwijl het
praten er over een delicate zaak is, wijl hij lid is van de commissie.
Spr. heeft er ook veel over geschreven en zal probeeren, zoo
goed en kwaad als het kan, er over te praten. Besproken
worden de veranderingen, die eventueel zouden moeten worden
aangebracht, en de ruimten voor de diensten, die er in onder
zouden zijn te brengen, indien het paleis raadhuis zou worden.
Verder, waarvoor de Amsterdammers zooveel waarde aan het
paleis hechten; de kosten van een eventueel nieuw te bouwen
raadhuis, want de stad mag volgens spr. geen afstand doen
van het paleis, dat eigendom van de stad dient te blijven;
welke bestemming het paleis zal moeten krijgen, daarover
heeft spr. zich nog geen meening gevormd. Op de vraag,
of de stad geen paleis voor de Koningin zou moeten bouwen
voor haar jaarlijksch bezoek, zegt spr. hier aan geen moeilijk
heden te gelooven, wijl de meeste inwoners geen belang er
in stellen of de Koningin de stad komt bezoeken. Spr. kan
de zon wel in het water zien schijnen. Maar als het hoofd
van den Staat komen wil, moet het Rijk voor verblijf zorgen.
Een bevredigende oplossing zou zijn, als de Koningin een
vleugel van bijv. het Amstelhotel betrok en de zalen in het
paleis werden gebruikt. Besproken wordt nog, dat het bezit
door de gemeente aan het paleis ten goede zou komen, want
het Rijk heeft het gebouw verwaarloosd. Spr. vindt het gebouw
van groote schoonheid, al is het on-hollandsch. Het is
Italiaansche Renaissance. Spr. meent, dat Amsterdam het
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gebouw niet mag prijs geven. Het is geschikt om eenige
gemeente-diensten te herbergen en de prachtige zalen kunnen
dienen voor officieele ontvangsten, congressen van allerlei aard,
ook van de arbeidersbeweging. Spr. hoopt, dat het eens
verwezenlijkt zal worden”.
Zooals uit dit verslag blijkt, heeft de Heer Polak zich inder
daad op eenigszins kleineerende wijze uitgelaten over de be
zoeken van H. M. de Koningin aan Amsterdam, echter niet
over Haar zelve. Volgens een nadere verklaring van den Heer
Polak in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 29 November jl.
heeft deze niet gezegd, dat de meeste inwoners geen belang er
in stellen of de Koningin de stad komt bezoeken, maar heeft
hij gesproken van een „aanzienlijk deel”.
Ook al geeft zulk een uitzending aanstoot aan vele Nederlanders,
toch meent de Commissie daartegen geen bezwaar te kunnen ma
ken, omdat, al had de Commissie den tekst vooraf gezien, be
zwaar uit hoofde van gevaar voor de openbare orde, de
goede zeden of de veiligheid van den Staat, niet aanwezig was.”
Aan de V.R.O. zond de Commissie het volgend schrijven van
2 April:
„De Commissie heeft de eer U mede te deelen, dat zij den
tekst der rede van Prof. Leo Polak: „Eenheid boven geloofs
verdeeldheid” te laat ontving om daarover van gedachten te
wisselen en zij bij wijze van uitzondering U een goedkeuring
deed toekomen.
Dergelijke teksten, in het bijzonder indien daarin voorkomen
zinsneden als de volgende:
„En wat als „goddelijke” waarheid aan de kinderziel voor
het leven is ingeprent aan de duizenden binnen de groep, dat
is verdoemelijke leugen, priesterbedrog, kwakzalverij voor de
tienduizenden daarbuiten”,
vereischen voor behandeling bij de Commissie zekeren tijd.
De Commissie acht zich derhalve genoodzaakt U te verzoeken
steeds de teksten der door Uw vereeniging te houden rede
voeringen in te zenden ui terlijk 10 dagen vóór de uitzending
onder mededeeling, dat latere inzending reeds op dien grond
tot afwijzing kan leiden”.
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De Commissie ontving bij schrijven van 6 October nr. 8 van den
Minister het verzoek om inlichtingen te verstrekken omtrent een
uitzending der V.A.R.A. op 19 September.
De Commissie verzocht in verband hiermede aan de V.A.R.A. in
lichtingen bij haar schrijven van 3 October, luidende als volgt:
„In verband met de omstandigheid, dat de laatste uitzendingen
van „De Wijze uit het Oosten” geen aanleiding tot opmerking
gaven, had de Commissie den tekst der uitzending van 19 Sep
tember jl. niet opgevraagd.
De Commissie was dan ook pijnlijk getroffen toen haar bleek,
dat bij deze uitzending een gedeelte voorkwam, behelzende
een bespotting van de door H.M. de Koningin op 15 Sep
tember jl. uitgesproken Troonrede, die de Commissie, indien
zij den tekst had opgevraagd, zeker niet zou hebben goed
gekeurd.
De Commissie verzoekt U in verband met artikel 9, alinea 2,
van het Radio-contröle-reglement van U te vernemen hetgeen
U te Uwer verantwoording van deze uitzending kunt mededeelen”.
De V.A.R.A. beantwoordde dit schrijven bij haar brief van
13 October:
„In antwoord op Uw brief dd. 3 dezer nr. 1008 deelen wij
U mede, dat in onze uitzending „De Wijze uit het Oosten”
op 19 September jl. o. i. op een treffende en juiste wijze het
gebrek aan inhoud van de door de geheele Nederlandsche Pers
openlijk gecritiseerde Troonrede als politiek stuk der Regeering eveneens is gecritiseerd.
Ons Hoofdbestuur is van meening, dat critiek op de Troonrede,
zijnde een van de belangrijkste onderdeden van het politieke
leven, in den omroep, waarin ook uitzendingen van politieken
aard zijn toegelaten, geoorloofd is. Voorts zijn wij van meening,
dat deze critiek niet is geschied op een wijze, die strijdig is
met de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van
de Staat.
Wij kunnen ons dus niet voorstellen, dat Uw Commissie
inderdaad de vrijheid zou hebben gevonden, deze uitzending
te verbieden.
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Wij deelen U ten overvloede nog mede, dat, wanneer Uw
Commissie den tekst zou hebben opgevraagd, deze natuurlijk,
zooals gewoonlijk, zou zijn toegezonden”.
De Commissie verstrekte daarop aan den Minister de gevraagde
inlichtingen bij schrijven van 23 October en ontving het oordeel
van den Minister over deze uitzending bij schrijven van 18 No
vember nr. 1.

\

9. Algen/een Progra/n/na Commissie.
Evenals het eerste jaar van haar instelling bestond er ook in dit
verslagjaar een aangename verhouding tusschen deze Commissie
en de Radio-Omroep contröle-commissie.
Naar aanleiding van het schrijven der Algemeen Programma
Commissie op blz. 70 van het verslag vermeld, zond de Commissie
het volgende schrijven aan de N.C.R.V. van 2 April:
„De Radio-Omroep contröle-commissie ontving van de Alge
meen Programma Commissie de mededeeling, dat U het
voorschrift om het Algemeen Programma aan te kondigen
uitsluitend met: „Nederlandsche Omroep. Algemeen Pro
gramma”, ondanks herhaalde herinneringen daaraan, niet
opvolgt, doordien Uw omroeper vrij geregeld aan de voor
geschreven aankondiging den naam van Uw vereeniging toe
voegt, terwijl de Algemeen Programma Commissie dit alleen
heeft toegestaan bij het begin en het einde van het dag
programma. De Radio-Omroep contröle-commissie acht dit
een ernstige veronachtzaming van de voorschriften en deelt
U derhalve met nadruk mede, dat zij, voor het geval U doorgaat
met het genoemde voorschrift niet op te volgen, tot toepassing
van artikel 11 van het Radio-Contröle-Reglement zal overgaan”.
Omtrent de afbreking op den 2den Paaschdag van den V.P.R.O.
en van de herdenking van de Hervorming door de N.C.R.V. op
30 October meent de Commissie kortheidshalve te mogen verwijzen
naar hetgeen de Algemeene Programma Commissie daarover in
haar verslag heeft vermeld, omdat het in dat verslag vermelde
schrijven van 12 November mede van de Radio-Omroep contrölecommissie uitging en het aandeel van deze Commissie in deze
aangelegenheid daarbij uitvoerig wordt besproken.

f
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Inlichtingen aan den Minister.

De Commissie verzond den volgenden brief van 30 November
aan den Minister:

;
;

:

„De Commissie heeft het nuttig geoordeeld Uwe Excellentie
nader in te lichten naar aanleiding van hetgeen de Heer Mr. Duys
op 10 November jl. in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
heeft opgemerkt over de radio-omroep controle.
In verband met diens veronderstelling, als zou de Commissie
de beoordeeling van welke uitzendingen de teksten moeten
worden opgevraagd en andere beslissingen overlaten „aan een
of andere adjunct-commies of klerk op het bureau, of een
secretaris of een andere employé” kan de Commissie mededeelen, dat dit ten eenenmale op onkunde aangaande den
gang van zaken bij de Commissie berust, omdat het steeds
en uitsluitend de Commissie is, die over de opvraging van
de teksten en de afkeuring van een programmadeel beslist.
Wat de becritiseerde opvragingen door de Commissie betreft,
kan deze het volgende opmerken:
„De Kleine Johannes” van Frederik van Eeden werd niet
opgevraagd. In het programma stond alleen „Voordracht”.
Nadat de Commissie de mededeeling ontving, dat het dit boek
betrof, had zij natuurlijk geenerlei bezwaar tegen de uitzending.
„De beroepschauffeur en het verkeer”, door den heer Van
Duuren werd niet opgevraagd. In het eerst ontvangen pro
gramma werden alleen de namen der sprekers vermeld zonder
de te behandelen onderwerpen te noemen.
„Fragmenten uit Jerome’s „Drie man in een boot”, door den
heer Sternheim werd niet opgevraagd, in het eerst ingezonden
programma stond alleen „Voordracht”. Eerst later werd
medegedeeld, dat daarbij o. a. deze voordracht zou worden
gehouden.
Voordracht over „Hoe werkt een coöperatieve vereeniging”,
door den heer K. de Boer, werd opgevraagd, omdat het
niet zeker was, dat deze voordracht geen politiek inhield en
politieke voordrachten steeds worden onderzocht.
Verzen van Adama van Scheltema werden opgevraagd, omdat
bij de dichtwerken de overweging of deze voor de uitzending
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door de microfoon toelaatbaar zijn, eerst na lezing kan worden
vastgesteld.
Wat betreft het opvragen van den tekst der voordracht „De
ontdekking van Amerika”, welke op zich zelf geen aanleiding
tot opvraging van den tekst zou geven, deelt de Commissie
U mede, dat de V.A.R.A. de Commissie meermalen voor
verrassingen stelt, door in een programma, dat oogenschijnlijk
slechts geoorloofde uitzendingen bevat, onverwachts iets on
geoorloofds uit te zenden. De Commissie verwijst U bijv.
naar de kwestie Rath en Doodeheefver, die destijds veel stof
op deed waaien.
Zoo werd dezer dagen uit dien hoofde opgevraagd AntiOorlogspoëzie, waaronder zich bijgevoegd gedicht bleek te
bevinden, dat door de Commissie werd afgekeurd”.

HET MODERNE ONZE VADER.
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam wordt ontheiligd.
Uw beelt’nis wordt door bloed ontwijd
en Uw kind’ren zijn onbeveiligd.
O Vader, er is geen plek ter aarde
waar de geest des verderfs niet over waarde,
Maar het meest in hem die U belijdt
O ! Vader, die in de hemelen zijt.
Uw Koninkrijk kome ! en dat het rijk
der aardsche koningen zinke.
En dat wij elkander eens zijn gelijk
en geen machtsvertoon meer blinke.
Dat de grenzen zullen verwaaien als zand
dat één menschheid wone op één groot land
en de weg worde licht van Moskou tot Rome
Uw Koninkrijk kome.

i

!
!

Uw wil geschiede, de wil alleen,
tot vrede, tot samen leven,
en niet die van vorsten, zij zenden ons heen
om ons bloed tot hun heil te geven.
En niet van die meerd’ren in Kerk en Staat
die ons armoe brengt en ten bloede slaat
O ! wil hen als onkruid uit ons wieden,
Uw wil geschiede.

I
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Gelijk in de hemelen Uw wil geschiedt
alzoo op deez donk’re aarde.
Want daar heerscht de liefde en hier verdriet
door de strijd om geen hand vol waarde.
Want ginds is de waarheid, het licht, dat welt
Maar hier is bedrog en de glans van geld
waar men legers van heeft en de rijke van erft
maar het volk voor sterft.........

i

J

En geef ons heden ons dagelijksch brood !
En bewaak het voor ons, O ! Vader
want de troepen van onheil, brand en dood
en de zeis van den dief zwaait nader.
Geef brood aan de kind’ren en zwakken, Heer
want zij vallen als trillende halmen neer.
Verdelg hen die ’t staplen in d’eigen stallen
maar verdeel het onder ons allen !
En vergeef ons onze schulden God
want zij zijn groot en velen.
Gij weet dat er heiligen en handelaars
met tienduizenden levens spelen.
Gij kent de millioenen, die zijn vermoord
en de kreupele bedelaars voor de poort,
en allen die nameloos lijden nog dulden.
Vergeef ons deze schulden.

'

Gelijk ook wij vergeven de schuld
van al onze schuldenaren.
Want het volk heeft te lang en te diep geduld
in de vuist zijn der martelaren.
Geef God, dat de schuld van de arme Staten
op de hoofden komen der potentaten,
dat de schuld niet den armen onttrokken wordt
zij hebben hun cijns al in bloed gestort.

}

;

■

■

I

:
i

En leidt ons niet in verzoeking meer
als de krijgsroes ons heeft verzwolgen
opdat wij geen vaandel, geen priester en geen
bedwelmingsmuziek meer volgen.
Opdat ons geen pers en jenever verblindt
en geen fabrikant, die er zij van spint
en geen vrees voor de kogel, noch de vervloeking
leidt ons uit die verzoeking.

:
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En verlos ons van den booze, Heer
want weer komen de duivels te samen.
De wapenhand’laars, politici
die de winst met bloed beramen.
Verlos ons van heel deze vijle horden
waardoor wij al eeuwen verraden worden
van lafaards, slappen, gewetenloozen
verlos ons van deze boozen.
Want U is de kracht en de heerlijkheid
tot in alle eeuwigheid, Amen.
Maar onze kracht werd gebroken, God
daar ze het bloed onzer zonen namen.
En de heerlijkheid was ons niet weggelegd
wij hebben in eeuwigheid „Amen” gezegd.
En bidt men ons weer door het bloed te trêen
Wij zeggen voorwaar tot in eeuwig heen
— God zal U verdoemen ! Neen !.
Martien Beversluis.
i i.

Klachten.

De Commissie ontving 17 klachten van particulieren, die alle in
haar vergaderingen werden behandeld en waaraan, indien dit gewenscht bleek, het noodige gevolg werd gegeven.

