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’s-Gravenhage, 26 Juni 1932.

Aan Hare Majesteit de Koningin.
Gevolg gevende aan 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 1932.
De Voorzitter,
van

Boeijen.

De Secretaris,
E. P. Weber.

_
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HOOFDSTUK I.

II

SAMENSTELLING.

In de samenstelling der Commissie kwam wijziging, doordien
de voorzitter Dr. J. Th. de Visser op 14 April overleed. Diens
functie werd daarna waargenomen door den plaatsvervangenden
voorzitter Mr. B. de Gaay Fortman, totdat bij Koninklijk besluit
van 16 Juli 1932, nr. 105, met ingang van dien datum tot lid tevens
voorzitter werd benoemd de heer H. van Boeijen, lid van Gedepu
teerde Staten in de provincie Zuid-Holland te Voorburg.
In Februari vertrok het lid de heer D. Crommelin voor een tijdelijk
verblijf naar Nederlandsch Oost-Indië en heeft mitsdien aan de
verdere werkzaamheden in het verslagjaar niet kunnen deelnemen.
Aan het einde van het verslagjaar was de samenstelling van den
Radio-raad als volgt:
Leden:
H. van Boeijen, tevens voorzitter,
L. J. Bakker,
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,
Mr. P. J. A. Kleene,
Prof. Dr. J. Lindeboom,
Prof. W. Nolet,
Prof. Dr. J. Schmutzer,
J. W. de Vries,
Mr. W. H. M. Werker;
Secretaris: E. P. Weber.

!
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HOOFDSTUK II.

WERKWIJZE.

In de samenstelling van de verschillende Commissiën kwam alleen
wijziging doordien de overleden voorzitter Dr. J. Th. de Visser
als voorzitter van de Zendtijdencommissie werd vervangen dooi
den nieuwen voorzitter van den Radio-raad, den heer H. van
Boeijen.
De samenstelling der Commissiën 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.

i.

ZENDTIJDENCOMMISSIE.
Voorzitter: H. van Boeijen.
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.
Gedurende de afwezigheid van den voorzitter dezer Commissie in
Nederlandsch Oost-Indië werd het voorzitterschap waargenomen
door Prof. Dr. J. Schmutzer.
Secretaris van de Commissiën is de secretaris van den Radio-raad
E. P. Weber.
De huisvesting van het bureau van den Radio-raad in het perceel
Surinamestraat i blijft voldoen. Het wordt echter als een bezwaar
gevoeld, dat de vergaderingen van den Radio-raad niet in het
bureau kunnen worden gehouden wegens de beperkte ruimte aldaar
beschikbaar. De Raad is derhalve erkentelijk voor de hem telkens
weer in het gebouw van het Hoofdbestuur P.T.T. verleende gast

:

i:

vrijheid.
ij:

;
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Ook in dit verslagjaar bleek het mogelijk een 3de werkkracht op
het bureau te ontberen. Mede in verband met de toeneming van
den arbeid in den laatsten tijd zal verdere voortduring van het
werken met verminderd personeel niet mogelijk zijn en tot wederindienstneming van een derde werkkracht moeten worden over
gegaan.

I

J

RADIO-RAAD

14

HOOFDSTUK III.
BEZOEKEN.

VERTEGENWOORDIGINGEN.

De Radio-raad woonde een voor hem vastgestelde vertooning bij
vandeK.R.O.-film te Hilversum op 29 Maart. Hierbij waren tegen
woordig de leden Bakker, Mevr. Boon, Da Costa, Mr. de Gaay
Fortman, tevens vervangende den voorzitter, Prof. Gerbrandy,
Mr. Kleene, Prof. Lindeboom, Prof. Nolet, Prof. Schmutzer,
De Vries en de secretaris.
Op 11 Mei werd een bezoek gebracht aan de uitgebouwde studio
der V.A.R.A. door den Radio-raad, vertegenwoordigd door de
leden Bakker, Mevr. Boon, Da Costa, Mr. de Gaay Fortman,
plaatsvervangend voorzitter, Prof. Gerbrandy, Graadt van
Roggen, Mr. Kleene, Prof. Lindeboom, Prof. Nolet, Prof.
Schmutzer, De Vries, Mr. Werker en den secretaris.
De nieuwbenoemde voorzitter bracht met den secretaris een be
zoek aan:
de kantoorlokalen te Amsterdam en de studio te Hilversum van de
K.R.O., zoomede aan den zender te Hilversum op 29 October,
de kantoorlokalen en studio der V.A.R.A. te Hilversum op 5 No
vember,
de fabrieken der N.S.F. en de kantoorlokalen en studio’s der N.C.
R.V. te Hilversum, zoomede aan den zender van den N.D.O. en
de PH.O.H.I. te Huizen op 14 November,
de tijdelijke kantoorlokalen der A.V.R.O. te Amsterdam op 2 De
cember.
De Radio-raad was vertegenwoordigd:
op de tentoonstelling „Klank en Beeld” op 6 Mei te Amsterdam
door de leden Mevr. Boon, Da Costa, Mr. de Gaay Fortman,
plaatsvervangend voorzitter, Prof. Gerbrandy, Graadt van.
Roggen, Prof. Nolet, Prof. Schmutzer, De Vries en den se
cretaris.
op de jaarvergadering der A.V.R.O. te Rotterdam op 30 Juli door
Mevr. Boon en den secretaris.

3

;
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HOOFDSTUK IV.

VERGADERINGEN.

De vergaderingen vonden ook in dit verslagjaar plaats in het ge
bouw van het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie,
behalve dat die op 18 April gehouden werd in het stadhuis te Rotter
dam en die op 11 Mei in het kantoorgebouw der V.A.R.A. te
Hilversum.
De Commissie-vergaderingen vonden vrijwel steeds plaats in het
bureau van den Radio-raad.
I. Er vonden n plenaire vergaderingen met de onderstaande dag
orden plaats en wel op:
1.

11
1.
2.
3.
4.
5.

Februari.
Zendtijdverdeeling op den Phohi-zender.
Proefnemingen Kootwijk.
Uitzending „Mercurius”.
Idem H.I.R.O.
Zendtijdverdeeling bijzondere vereenigingen.

2.

25
1.
2.
3.
4.
5.

3-

18 April.
Herdenking van den overleden voorzitter van den Radio-raad
Dr. J. Th. de Visser.

4.

11
1.
2.
3.

Februari.
Zendtijdverdeeling op den Phohi-zender.
Bezwaar K.R.O. afstand zendtijd aan H.I.R.O.
Draadomroep.
Zendtijdverdeeling bijzondere omroepvereenigingen.
Regeling uitzending op hoogtijdagen en nationale feest
dagen.
6. Proefnemingen Kootwijk.
7. Uitzending V.R.O.
8. Jaarverslag.

Mei.
Uitzending H.I.R.O.
Opening V.A.R.A.-studio 30 April.
Uitzending Ned. Evangelische Vereeniging.

i6

5-

6.

7.

8.
9.

!

10.

11.
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4. Zendtijdverdeeling op den Phohi-zender.
5. Belangenbehartiging N.S.F.
6. Schooluitzendingen.
26 Mei.
1. Zendtijdverdeeling op den Phohi-zender.
2. Politie-radio-omroep.
3. Reclame-uitzendingen.
4. Schooluitzendingen.
29 Juni.
1. Zendtijdruil A.V.R.O.—V.P.R.O.
2. Zendtijd V.R.O.
3. Idem Vrijzinnig Democratische Bond.
7 September.
'i. Verwelkoming van den nieuwen voorzitter.
2. Zendtijdruil A.V.R.O.—V.P.R.O.
3. Zendtijd Joodsche Radio Omroep.
4. Regeling zendtijd bijzondere vereenigingen.
5. Uitzending Evangelische Maatschappij.
21 October.
Hoogtijdag V.A.R.A. op 8 November.
27 October.
1. Hoogtijdag V.A.R.A. op 8 November.
2. Bijdragen radio-centrales aan de omroepvereenigingen;
Droit d’émission.
3. Zendtijd Joodsche Radio Omroep.
4. Idem Ned. Evangelische Vereeniging.
10 November.
1. Zendtijd H.I.R.O.
2. Reclame door de omroepvereenigingen.
3. Bijdragen radio-centrales aan de omroepvereenigingen;
Droit d’émission.
14 December.
1. Zendtijd H.I.R.O.
2. Uitzending in den Kerstnacht.
3. Zendtijd V.L.R.A.

I
i

]
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4. Politie-radio-omroep.
5. Zendtijd V.R.O.
6. Uitzending op den Phohi-zender.
Sedert zijn instelling vonden 59 vergaderingen van den Radio-raad
plaats.
II. De Zendtijdencommissie vergaderde op 21 September, 14,
21 en 27 October en 28 December ter behandeling van zendtijdaanvragen van den Joodschen Radio Omroep en van de V.L.R.A.,
een regeling voor de toekenning van zendgelegenheid, zendtijdregeling ter hulpverleening aan het Residentie-orkest, uitzending
V.A.R.A. op 8 November en zendtijd H.I.R.O.
Sedert haar instelling vonden 27 vergaderingen dezer Commissie
plaats.
III. De Juridische Commissie vergaderde op 17 Februari, 7 Maart,
10 Mei, 22 en 30 September, 7, 17 en 31 October, 28 November,
en 6 en 21 December ter behandeling van de onderlinge uitwisseling
van de programma’s door de omroepvereenigingen en van een her
zien der radio-omroep-wetgeving.
Op 5 en 8 Februari vond een vergadering plaats te zamen met de
Indische Commissie ter behandeling van de zend tijd verdeeling van
den Phohi-zender.
Tevens vonden op 24 November en 7 December besprekingen plaats
met de Radio-Omroep contröle-commissie ter behandeling van het
vraagstuk der politieke uitzendingen.
Sedert haar instelling vonden 31 vergaderingen dezer Commissie
plaats.
IV. De Indische Commissie vergaderde op 5 Januari, 18 Februari
en 4 Mei voor een ontwerp-zendtijdregeling op den Phohi-zender.
Tevens had over hetzelfde onderwerp een vergadering plaats met de
Juridische Commissie op 5 en 8 Februari.
Sedert haar instelling vonden 16 vergaderingen dezer Commissie
plaats.

ï

!
_
■

Het bureau van den Radio-raad, bestaande uit den voorzitter,
diens plaatsvervanger en den secretaris, * dat, zoolang de voorzittersplaats onbezet was, niet bijeen had kunnen komen, vergaderde
daarna eenige malen.
______
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HOOFDSTUK V.
BEHANDELDE ONDERWERPEN.
Een voorname plaats in de door den Radio-raad in het verslagjaar
behandelde onderwerpen nam het vraagstuk van de Phohi-uitzendingen in.
Daarnaast vorderden de bijzondere omroepvereenigingen, zoowel
ten aanzien van een regeling voor periodiek terugkeerende uit
zendingen als van incidenteele uitzendingen, veel van de aandacht
van den Radio-raad.
Verder werd door de Juridische Commissie aanzienlijke tijd besteed
aan de voorbereiding van een advies over een herziening van de
radio-omroep-wetgeving.
De Radio-raad begon in het eind van het verslagjaar zijn arbeid
voor een tweetal belangrijke onderwerpen en wel de politieke uit
zendingen, welk onderwerp in samenwerking met de Radio-Omroep
contröle-commissie werd behandeld, en het golflengtevraagstuk.
Ten slotte bereikten den Radio-raad verschillende verzoeken om
advies van den Minister over uiteenloopende aangelegenheden.
i.

Verdeelittg van de \enduren voor den omroep naar NederJandscb-Indzë,
Pbobz-^ender.

Zooals in het vorig jaarverslag staat vermeld, had de Radio-raad
bij schrijven van 13 Juni 1930 advies uitgebracht over den omroep
naar Nederlandsch-Indië, terwijl de Phohi-directie reeds vóórdien
besloten had den zender met ingang van 1 Juli 1930 te sluiten.
Door een schrijven van den Minister van 27 Juli 1931 nr. 65 werd
deze aangelegenheid weer bij den Radio-raad aan de orde gesteld,
hetgeen na verschillende besprekingen en briefwisselingen leidde tot
een voorstel van den Radio-raad aan de Phohi, medegedeeld bij
schrijven van 16 November 1931, waarop de Phohi bij schrijven van
15 December 1931 antwoordde.
De Indische Commissie behandelde dit schrijven in haar ver
gadering van 21 December 1931 en daarna met de betrokken om
roepvereenigingen in haar vergadering van 5 Januari. Naar aanleiding
van het besprokene werd aan de vereenigingen een schriftelijk voor
stel bij schrijven van 6 Januari gezonden. De daarop ontvangen
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antwoorden werden behandeld in de vergadering der Commissie
van 5 Februari, waarin het voorstel eenige wijzigingen onderging.
Een poging, om ten aanzien van het gewijzigde voorstel de instem
ming der Phohi en der omroepvereenigingen te verkrijgen, mislukte.
Met voorstel werd daarna behandeld in een gecombineerde ver
gadering van de Indische en de Juridische Commissie, gehouden
op 8 Februari en in een vergadering van den Radio-raad van 11 Fe
bruari.
Daarop volgde een vergadering der Indische Commissie op 18 Fe
bruari met de vertegenwoordigers der vereenigingen en der Phohi,
waarin tot op zekere hoogte overeenstemming werd bereikt, ter
wijl in de vergadering van den Radio-raad van 25 Februari het met
de vereenigingen en de Phohi overeengekomene werd vastgesteld
en aan den Minister advies werd uitgebracht bij schrijven van
2 Maart.
De Minister deed bij schrijven van 30 April nr. 1 Geheim, zijn
opmerkingen over het advies van den Radio-raad kennen. Na be
handeling van deze opmerkingen in zijn vergadering van n Mei
zond de Radio-raad bij schrijven van 17 Mei Geheim aan den Minister
een beantwoording dezer opmerkingen.
De Radio-raad vestigde bij zijn schrijven van 17 Mei Geheim aan
de betrokken omroeporganisaties haar aandacht op de bijzondere
eischen, waaraan volgens den Minister van Koloniën de uitzendingen
van den Phohi7zender zouden moeten voldoen.
De Minister zond aan den Radio-raad een afschrift van zijn schrijven
van 3 November nr. 492 aan de Phohi, N.C.R. V., K.R.O., V.P.R.O.
en V. A.R. A. met zijn beslissing inzake de Phohi-uitzendingen luiden
de, voor zoover het schrijven gericht was aan de laatstgenoemde
vier omroepvereenigingen, als volgt:
„1. Zooals U bekend is, heeft de Radio-raad op mijn verzoek overleg
gepleegd met de betrokken Nederlandsche Omroep-vereenigingen —
waarin ook de Phohi en de N.I.R.O.M. werden betrokken — inzake
de voorwaarden, door het Phohi-bestuur gesteld betreffende de toelating
van andere omroep-vereenigingen op de Phohi-zendinrichting.
2. Dit overleg, waarin tusschen de verschillende partijen overeen
stemming werd bereikt, had het volgende resultaat:
a. Algemeen werd ingestemd met de bepaling, dat politieke uitzen
dingen zullen zijn uitgesloten behalve, dat de V.A.R.A. het

I
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b.

c.

d.

e.

ƒ.

- •

voorbehoud maakte, dat zij — hoewel het niet eens zijnde met
het absolute verbod van politieke uitzendingen, doch zich bij deze
beperkende bepaling voorloopig neerleggende — uitzendingen wil
verzorgen slechts van socialistisch cultureelen aard, wanneer van
andere zijde ook inderdaad afgezien wordt van elke poging om
onder anderen naam politiek getinte uitzendingen te doen;
Ook uitzendingen van propagandistischen aard op het gebied van
den godsdienst, zullen overeenkomstig den door mijn ambtgenoot
van Koloniën gestelden eisch worden geweerd;
De óp den Phohizender beschikbare zendtijd zal worden verdeeld
naar de verhouding Phohi 2/3, K.R.O. 1/12, N.C.R.V. 1/12,
V.A.R.A. 1/12 en V.P.R.O. 1/12;
De omroepvereenigingen wenschten aanvankelijk zekerheid te
verkrijgen, dat hare uitzendingen in Nederlandsch-Indië door de
N.I.R.O.M. zouden worden heruitgezonden. In verband echter met
de door de Indische Regeering aanvaarde gedragslijn, dat de
N.I.R.O.M. zich bij haar uitzendingen zal hebben te richten naar
' de wenschen en behoeften van het Indisch luisterend publiek en
naar de aanwijzingen van een Indische commissie van Advies en
van den Directeur van Gouvernementsbedrijven, konden de omroepvereenigingen er zich tenslotte mede vereenigen, dat de Radio-raad
zich zou bepalen tot het volgende advies:
De Minister van Waterstaat zal er bij de Indische Regeering op
aandringen, dat in de aan de N.I.R.O.M. eventueel te verleenen
concessie, de voorwaarde zal worden opgenomen, dat deze Maat
schappij verplicht is om met inachtneming van de in Indië geldende
wettelijke voorschriften, alle uitzendingen van het Phohi-station te
heruitzenden en zoo dit niet geheel mogelijk zoude zijn, de Phohi
en de andere omroep-vereenigingen in deze geheel op denzelfden
voet te behandelen;
De omroepvereenigingen gingen er verder mede accoord, dat in
afwachting van de aan de N.I.R.O.M. te verleenen concessie,
onmiddellijk met de Phohi-uitzendingen zal worden aangevangen
in dien zin, dat zij -alleen- daaraan van meet af deelnemen.
Voorloopig zullen dus deze uitzendingen alleen rechtstreeks door
de Indische luisteraars kunnen worden ontvangen;
Bij onderlinge aan mijne goedkeuring te onderwerpen overeen
komsten, wordt vastgesteld de vergoeding, welke de omroep
vereenigingen aan de Phohi als eigenaresse van den zender
verschuldigd zullen zijn. Deze vergoeding zal zijn gebaseerd op
de werkelijke kosten, met inbegrip van de rente van het in den
zender gestoken kapitaal en een bedrag voor afschrijving. Voorts
zullen de overeenkomsten eveneens regelen de wederzijdsche
verlangens, die op verschillende punten kunnen bestaan;

■
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g. Er wordt een zgn. Indië-programma-commissie, bestaande uit
9 leden, in het leven geroepen, wier taak in de eerste plaats zal
zijn er op toe te zien, dat de programma’s zooveel mogelijk aan de
wenschen en behoeften der samenleving in de onderscheidene
gebiedsdeclen van het Rijk buiten Europa beantwoorden en te
waken voor de naleving der overeenkomsten, bedoeld in punt 2/,
door de omroeporganisaties onderling onder mijne goedkeuring
gesloten, voorzoover in die overeenkomsten daartoe de medewerking
der Commissie wordt ingeroepen. Van de 9 leden der Commissie
worden er 5 benoemd uit voordrachten van 2 personen, door de
Phohi en de 4 omroepverenigingen elk afzonderlijk in te dienen,
terwijl van de 4 overige leden er 2 worden aangewezen door den
Minister van Waterstaat in overleg met den Minister van Koloniën
en 2 door den Minister van Waterstaat.
3. Met bovenaangegeven, na gemeen overleg voorgestelde regeling,
kan ik mij, evenals mijn ambtgenoot van Koloniën vereenigen.
4. Op grond hiervan zal zoo spoedig mogelijk aan de Phohi, de
K.R.O., de N.C.R.V., de V.A.R.A. en de V.P.R.O., mits deze laatste
vier verenigingen hebben voldaan aan de in punt 5 gestelde voor
waarde, desgewenscht machtiging worden verleend tot het doen van
uitzendingen (waaronder begrepen heruitzendingen) van mededeelingen
van woord-, toon- of beeldinhoud van ontspannenden, leerzamen en
nuttigen aard. Uitgesloten hiervan zijn uitzendingen in strijd met de
de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden
alsmede politieke uitzendingen en uitzendingen van propagandistischen
aard op het gebied van den godsdienst.
Aan de Phohi zal bovendien een machtiging worden verleend voor
den aanleg en het gebruik van de noodige zendapparatuur.
5. Om voor een machtiging tot het doen van uitzendingen in
aanmerking te komen, moet door den aanvrager worden overgelegd
een contract met den exploitant van den Phohizender ten bewijze, dat
hij in staat is de uitzendingen aanstonds te verzekeren.
6. De op den Phohizender beschikbare zendtijd zal over de daarop
toegelaten omroepvereenigingen bij onderlinge aan mijne goedkeuring
te onderwerpen overeenkomst, naar billijkheid, worden verdeeld. Voor
het tegenwoordige wordt de vcrdeeling bedoeld in punt 2c van dit
schrijven billijk geacht met dien verstande, dat ik mij de bevoegdheid
moet voorbehouden om, in afwijking van deze verdeeling, zendtijd
toe te wijzen voor uitzendingen, die ik — mijn Ambtgenoot van
Koloniën gehoord — noodzakelijk acht.
7. Bij onderlinge aan mijne goedkeuring te onderwerpen overeenkomst
wordt eveneens vastgesteld de vergoeding, welke de omroepvereeni
gingen aan den eigenaar van den zender verschuldigd zullen zijn. Deze
overeenkomst zal tevens kunnen regelen de wederzijdschc verlangens,
die op de verschillende punten kunnen bestaan.
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8. Aan de omroepvereenigingen kan geen zekerheid worden gegeven,
dat heruitzending van hare uitzendingen in Nederlandsch-Indië door
de N.I.R.O.M. steeds den voorrang zal hebben boven een eigen
Indische uitzending. Wel is reeds de aandacht van den GouverneurGeneraal van Nederlandsch-Indië gevestigd op den wensch den
concessionaris voor den omroep in Nederlandsch-Indië de verplichting
te kunnen opleggen, bij technisch voldoende ontvangst, de Nederlandsche uitzendingen zooveel mogelijk door te geven, indien voor
die uitzendingen de wenschen der Indische luisteraars tot uitgangspunt
worden genomen en de inhoud van het uitgezondene ook naar het
oordeel der contröle-instanties in Indië toelaatbaar is. De beslissing of
heruitzending van een bepaalde uitzending uit hoofde van haren inhoud
toelaatbaar is, kan niet worden onttrokken aan de Indische Regcering.
9. Er wordt een zgn. Indië-programma-commissie in het leven
geroepen, wier taak in de eerste plaats zal zijn er op toe te zien, dat
de programma’s zooveel mogelijk aan de wenschen en behoeften der
samenleving in de onderscheidene gebiedsdeelen van het Rijk buiten
Europa beantwoorden en te waken voor de naleving der overeenkom
sten bedoeld in punt 7, door de omroepvereenigingen onderling, onder
mijne goedkeuring gesloten, voorzoover in die overeenkomsten daartoe
de medewerking der Commissie wordt ingeroepen. De Commissie zal
bestaan uit ten hoogste 9 leden, waarvan de benoeming zal geschieden
als in punt 2, letter g, van dit schrijven is aangegeven.
10. Hoewel alle voorwaarden aan de zendmachtiging te verbinden
nog niet definitief zijn vastgesteld, kan thans reeds worden mede
gedeeld, dat verder daarin o. m. zal worden opgenomen, dat:
a. de houder van de machtiging zich ten aanzien van de vraag wat
uitgezonden mag worden, onvoorwaardelijk moet houden aan de
beslissing van de zgn. Indië-programma-commissie, alsmede van de
Radio-Omroep contróle-commissic;
b. de machtiging kan worden ingetrokken:
1. bij niet-nakoming door den houder van de machtiging van de
voorwaarden waaronder zij is verleend;
2. indien daartoe aanleiding bestaat krachtens wettelijk voorschrift
(nationaal of internationaal) waardoor het gebruik van de
inrichting hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk niet toegestaan kan
blijven.
11. Gaarne zal ik vernemen, of U onder de in dit schrijven genoemde
voorwaarden een zendvergunning wenscht te ontvangen. Indien deze
vraag bevestigend wordt beantwoord, ontmoet het geen bezwaar om
in afwachting van de nog te treffen voorzieningen van wettelijken
aard, de uitzendingen, waaraan de betrokken Nederlandsche omroep
vereenigingen van meet af kunnen deelnemen, op korten termijn aan
te vangen. De programma’s zullen dan, evenals voor den Nederland-
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schen omroep is bepaald, aan de controle van de Radio-Omroep
contröle-commissie worden onderworpen.
12. Ik zie alsdan het door U met het Phohi-concern te sluiten oor
spronkelijke contract gaarne spoedig tegemoet.”

De Radio-raad ontving bij schrijven van 4 April nr. 10 van den
Minister een verzoek om advies over de vraag, welke der beide
ooggetuigeverslagen van den voetbalwedstrijd Holland—België op
17 April — van de A. V.R.O. of van de K.R.O. — door een der zen
ders te Kootwijk zou worden uitgezonden naar Indië. De Radioraad bracht zijn advies uit bij schrijven van 7 April.
2. Zendtijdverdeeling voor de bijzondere omroepverenigingen.
In het vorige jaarverslag deelde de Radio-raad op blz. 18 mede,
dat hij op 13 April 1931 een nader advies had uitgebracht over de
zendtijdverdeeling voor de bijzondere omroepvereenigingen en dat
aan het einde van 1931 de Minister in deze aangelegenheid nog geen
beslissing had genomen.
Dit achterwege blijven van een regeling veroorzaakte, dat ten aan
zien van de bijzondere omroepvereenigingen verschillende incidenteele regelingen moesten worden vastgesteld en met den Minister
een briefwisseling werd gevoerd over de bezwaren door algemeene
omroepvereenigingen geopperd tegen deze incidenteele zendtij dverleeningen.
Wat dit laatste betreft vermeldde de Radio-raad in zijn vorig ver
slag reeds een briefwisseling over door de K.R.O. en de N.C.R.V.
te dien aanzien geuite bezwaren.
In 1931 had de Radio-raad ook nog een schrijven van den Minister
ontvangen van 8 December nr. 12 met een afschrift van een schrijven
der V.A.R.A., inhoudende bezwaren over de ondervverpelijke aan
gelegenheid, terwijl de Minister bij schrijven van 9 December 1931
nr. 6 een afschrift van een schrijven van dezelfde vereeniging aan
den Radio-raad zond met nadere gegevens over dit onderwerp.
In zijn schrijven van 18 December 1931 deelde de Radio-raad den
Minister mede, eerst over eenigen tijd over deze zaak advies te
kunnen uitbrengen; intusschen zond hij aan den Minister een over
zicht van de belasting der algemeene omroepvereenigingen met uit
zendingen der bijzondere omroepvereenigingen en incidenteele uit
zendingen.

*4

RADIO-RAAD

In zijn schrijven van 2 Maart deelde de Radio-raad den Minister
mede, dat aan de bezwaren der V.A.R.A. uiteindelijk eerst tegemoet
zou kunnen worden gekomen, indien de verdeeling van zendtijd
voor de bijzondere omroepvereen igingen was vastgesteld.
De Minister verzocht bij schrijven van 2 April nr. 2 aan den Radioraad mededeeling, of deze, alvorens in zake beschikbaarstelling van
zendtijd door een algemeene omroepvereeniging ten behoeve van
anderen werd geadviseerd, steeds overleg met de betrokken omroepvereenigingen pleegde zulks in verband met een door de V.A.R.A.
op 19 Maart voor de microfoon geuit bezwaar tegen een bevolen
afstand van zendtijd. De Radio-raad antwoordde hierop bij diens
schrijven van 13 April.
Bij schrijven van 8 September zond de Radio-raad aan den Minister
een overzicht van de uren, die de algemeene omroepvereenigingen
geregeld ten behoeve van de bijzondere omroepvereenigingen moe
ten afstaan waaruit bleek, dat de K.R.O. en de N.C.R. V. vanaf 1 October per week 50 minuten minder afstaan dan de A.V.R.O. en ruim
60 minuten minder dan de V.A.R.A., zoodat voorloopig, totdat
evengenoemde verschillen zouden zijn ingehaald, toegewezen incidenteele zendtijd ten laste moest komen van de K.R.O. en de
N.C.R. V.
H.I.R.O.
a. Regeling voor periodieke uitzendingen.
De vertraging welke de uitvoering van de bepaling in het Zend
tijdenbesluit ondervond in zake een regeling van den zendtijd voor
de bijzondere omroepvereenigingen bracht deze ertoe te trachten
door onderling overleg tot een regeling te komen voor het doen van
geregelde uitzendingen.
De eerste, die hiertoe stappen deed, was de H.I.R.O.
Bij schrijven van 17 Maart nr. 11 verzocht de Minister advies be
treffende een verzoek der H.I.R.O. om eiken Zaterdagmiddag van
16 tot 17 uur en bovendien op bijzondere dagen tot een maximum
van 6 uur per jaar te mogen uitzenden. In zijn advies van 24 Maart
verwees de Radio-raad naar zijn advies van 13 April 1931. De Radioraad verleende zijn bemiddeling bij de onderhandelingen met de
K.R.O., die volgens de ontworpen regeling de algemeene omroepvereeniging zou zijn, die met de uitzendingen van de H.I.R.O. zou
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worden belast. Bij deze onderhandelingen werd deze zendtijdaanvraag van de H.I.R.O. tot uitgangspunt genomen.
Op 14 Mei vond een bespreking plaats in het bureau van den Radioraad met vertegenwoordigers der H.Ï.R.O. en van de K.R.O. De
Radio-raad zond bij schrijven van 17 Mei aan beide vereenigingen
een samenvatting van het resultaat dezer bijeenkomst en ontving
zoowel van de H.I.R.O. als van de K.R.O. bericht van instemming
hiermee. De Radio-raad zond daarop bij schrijven van 26 Mei aan
den Minister een advies en ontving een afschrift van diens brieven
van 8 Juni nr. 18 aan de H.I.R.O. en de K.R.O., waarvan de eerste
luidde als volgt:
„1. Dc Radio-raad stelde mij in kennis met het resultaat van het met
U en de K.R.O. gepleegde overleg betreffende dc toewijzing van
zendtijd aan Uwe vcrceniging.
2. In verband met dc terzake bereikte overeenstemming wordt bij
dezen door mij bepaald, dat met ingang van 1 Juli a.s. aan Uwe
vereeniging, ten laste van de K.R.O., zendtijd wordt toegekend op:
den eersten Zaterdag van iedere maand (voor het eerst dus op Zater
dag 2 Juli a.s.) gedurende het tijdvak van 16—17 uur;
den derden Dinsdag van iedere maand (voor het eerst dus op Dinsdag
19 Juli a.s.) gedurende het tijdvak van 16—17.10 uur.
3. Incidentcclc aanvragen om toewijzing van zendtijd ten behoeve van
bijzondere uitzendingen zullen voor ieder geval afzonderlijk worden
beoordeeld.
4. Indien dc U toegewezen zendtijd valt op een nationalcn feestdag,
op den Nieuwjaarsdag, dan wel op een dag welke is of zal worden
bestemd voor de verzorging van het algemeen programma, zal geen
uitzending van Uwe vereeniging kunnen plaats vinden. Dc K.R.O.
is alsdan niet verplicht U zendtijd op een anderen dag terug te geven.
5. Onderlinge ruiling van zendtijd is toegestaan, mits daarvan tijdig
tevoren aan mij wordt kennis gegeven.
6. U gelieve mij mede te dcclcn, of U van den tocgcwczcn zendtijd,
met inachtneming van dc gestelde voorwaarden, zult gebruik maken.”
De H.I.R.O. heeft nog getracht de bepaling in sub 4 veranderd te
krijgen. doch de Minister zond aan den Radio-raad een afschrift
van zijn schrijven van 23 Juni nr. 7 aan de H.I.R.O. met afwijzende
beschikking op dit verzoek.
De Radio-raad ontving bij schrijven van 10 Augustus het verzoek
der K.R.O. om tusschenkomst van den Radio-raad in zake de pu
blicatie in een. dagblad, waaruit zou volgen, dat een uitzending der
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H.I.R.O. zou plaats vinden door de K.R.O. Bij schrijven van 12 Sep
tember berichtte de Radio-raad, dat het niet op zijn weg ligt hierin
op te treden en gaf aan de K.R.O. in overweging zich rechtstreeks
tot de H.I.R.O. te wenden.
b.

Incidenteele uitzendingen.

In het vorig jaarverslag is op blz. 24 vermeld een briefwisseling
betreffende een verzoek van de H.I.R.O. om zendtijd op 22 Decem
ber 1931 ten behoeve der Vereeniging van Spiritisten „Harmonia”.
De Radio-raad ontving hierover nog bij schrijven van 5 Januari
nr. 3 van den Minister een afschrift van een brief der H.I.R.O. over
dezelfde aangelegenheid.
Op dezelfde bladzijde van het vorig jaarverslag is vermeld een brief
wisseling over een verzoek der H.I.R.O. om zendtijd voor de aan
gesloten vredesorganisaties in verband met de Ontwapenings
conferentie. De Radio-raad ontving een afschrift van de brieven
van den Minister van 5 Januari nr. 3 aan de H.I.R.O. en de K.R.O.
met diens beslissing, dat de H.I.R.O. zendtijd ontving op 19 Januari
van 10.30—11.30 en van 17.15—18.15 uur.
Bij schrijven van 7 Januari nr. 6 ontving de Radio-raad een verzoek
om advies van den Minister betreffende een zendtijdaanvraag van
de H.I.R.O. in de week van 14—20 Februari. De Radio-raad bracht
zijn advies uit bij schrijven van 19 Januari en ontving een afschrift
van de brieven van den Minister van 30 Januari nr. 13 aan de H.I.R.O
en de K.R.O. met diens beslissing, dat de H.I.R.O. zendtijd ont
ving op 16 Februari van 10.30—11.30 of van 15.30—16.30 uur.
Bij schrijven van 19 Januari nr. 7 verzocht de Minister advies
over een verzoek der H.I.R.O. om zendtijd op 27 Februari van
20 tot 21 uur voor den Bond van Staatspensionneering. De Radioraad bracht dit advies uit bij schrijven van 28 Januari en ontving
een afschrift van de brieven van den Minister, van 3 Februari nr. 6
aan de H.I.R.O. en de K.R.O. met diens beslissing, dat de H.I.R.O.
zendtijd ontving op 27 Februari van 14—15 of van 16—17 uur.
Bij schrijven van 6 Februari nr. 8 verzocht de Minister advies in
zake een zendtijdaanvraag van de H.I.R.O. in de week van 6—12
Maart tusschen 19 en 22 uur ten behoeve van de Spiritistenvereeniging
„Harmonia” en bij schrijven van 9 Februari nr. 14 inzake een zend
tijdaanvraag van de H.I.R.O. in de week van 13—19 Maart van
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19.30—-21 uur ten behoeve van den Nederlandschen Blindenbond,
terwijl bij den Radio-raad aangekondigd was het schrijven van den
Minister van 15 Februari nr. 1 met verzoek om advies inzake
zendtijdaanvraag der H.I.R.O. op 7 April van 19.30—21 uur ten
behoeve van de Evangelische Maatschappij.
De Radio-raad bracht advies uit bij schrijven van 12 Februari en
ontving afschrift van de brieven van den Minister van 19 Februari
nr. 3 aan de H.I.R.O. en de K.R.O. met diens beslissing, dat de
H.I.R.O. zendtijd ontving in de week van 6—12 Maart gedurende
één uur in het tijdvak van 14—17 uur, in de week van 13—19 Maart
gedurende één uur in het tijdvak van 8—14 uur, op 2 April gedurende
één uur en op 7 April van 20—21 uur.
De Radio-raad ontving de aankondiging van een schrijven van
8 Maart nr. 11 van den Minister om advies inzake een verzoek
der H.I.R.O. om zendtijd op 26 April voor den Nederlandschen
Blindenbond en gebruikmaking van den zendtijd op 15 Maart voor
de Star-Publishing Trust. De Radio-raad bracht advies uit bij
schrijven van 7 Maart en ontving afschrift van de brieven van den
Minister van 14 Maart nr. 7 aan de H.I.R.O. en de K.R.O. met
zijn beslissing, dat de H.I.R.O. zendtijd ontving op 19 April van
17—18 uur met de bepaling, dat deze zendtijd gevuld kon worden
met het uur op 15 Maart toegewezen.
De Radio-raad ontving een schrijven van 17 Maart nr. 10 van den
Minister om advies inzake een verzoek om zendtijd van de H.I.R.O.
ten behoeve van het Jack London Verbond op 7 Mei van 15.30—
16.30 uur. De Radio-raad bracht advies uit bij schrijven van 24 Maart
en ontving afschrift van de brieven van den Minister van 1 April
nr. 1 aan de H.I.R.O. en de K.R.O. met zijn beslissing, dat de
H.I.R.O. zendtijd ontving op 7 Mei van 16.30—17.30 uur.
De Radio-raad ontving om advies een schrijven van den Minister
van 11 April nr. 3 inzake een verzoek om zendtijd ten behoeve
van het Karma en Incarnatie Legioen op 21 Mei tusschen 19 en
21 uur. De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 16 April
aan den Minister en ontving een afschrift van de brieven van den
Minister van 21 April aan de H.I.R.O. en de K.R.O. met zijn be
slissing, dat het verzoek werd ingewilligd in dien zin, dat van 17—18
uur zendtijd werd verleend.
Bij schrijven van 25 Augustus nr. 6 verzocht de Minister aan den
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Radio-raad advies inzake een zendtijdaanvraag der H.I.R.O. op
4 October zoo mogelijk van 20 tot 21 uur of anders van 18.30 tot
19.30 uur ter gelegenheid van den Dierendag. De Minister zond verder
nog bij schrijven van 27 Augustus nr. 1 een brief van de K.R.O.
en bij schrijven van 30 Augustus nr. 4 verschillende brieven van de
H.I.R.O. op dezelfde aanvraag betrekking hebbende. De Radio-raad
bracht zijn advies uit bij schrijven van 8 September en ontving
afschrift van het schrijven van 10 September nr. 7 van den Minister
aan de H.I.R.O. en de K.R.O. met zijn beslissing, dat de H.I.R.O.
op 4 October van 18.30 tot 19.30 uur zendtijd ontving.
Bij schrijven van 6 September nr. 6 verzocht de Minister advies
aan den Radio-raad inzake een zendtijdaanvraag der H.I.R.O. op
31 October ten behoeve van de Evangelische Maatschappij. De
Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 8 September
en ontving afschrift van de brieven van 12 October nr. 15 van den
Minister aan de H.I.R.O. en de N.C.R.V., dat de H.I.R.O. zendtijd
ontving op 31 October van 18—20 uur. Bij schrijven van 18 October
nr. 4 zond de Minister aan den Radio-raad om advies een verzoek
der H.I.R.O. om het tijdstip der uitzending vast te stellen op
20—22 uur. De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van
25 October en ontving afschrift van den brief van 29 October nr. 7
van den Minister aan de H.I.R.O. en de N.C.R.V., waarbij het
verzoek der H.I.R.O. werd afgewezen. Intusschen had de Minister
bij schrijven van 5 October nr. 2 den Radio-raad advies verzocht
in zake een zendtijdaanvraag der H.I.R.O. voor den Wapenstilstandsdag op 10 of 11 November en voor den Oudjesdag op 10
December. De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van
25 October.
De Radio-raad ontving afschrift van de brieven van den Minister
van 29 October nr. 6 aan de H.I.R.O., de K.R.O. en de N.C.R.V.
met zijn beslissing, dat in verband met het vervallen van de uit
zending op 31 October zendtijd werd verleend op 11 November
van 17 tot 18 uur en 10 December van 16 tot 17 uur.
Bij schrijven van 5 December nr. 1 ontving de Radio-raad van den
Minister een verzoek om advies in zake een zendtijdaanvraag der
H.I.R.O. op 24 December ten behoeve der. Theosofische Vereeniging. De Radio-raad bracht bij schrijven van 16 December
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zijn advies uit en ontving afschrift van het schrijven van den
Minister van 22 December nr. 10 inhoudende afwijzing van het
verzoek.
V.R.O.
a. Regeling voor periodieke uitzendingen.

i
I

:

I

1

Bij zijn brieven van 17 en 19 Maart zond de Minister aan den
Radio-raad om advies een verzoek van de V.R.O. om uitsluitend
in de avonduren zendtijd te mogen ontvangen. De Radio-raad
bracht zijn advies uit bij schrijven van 24 Maart. Omtrent deze
aangelegenheid werd verder door den Radio-raad niets meer ver
nomen.
Naar analogie van de regeling ontworpen voor het verkenen van
geregelden zendtijd aan de H.I.R.O. voerde de Radio-raad ook een
bespreking met de V.R.O. om tot eenzelfde doel te geraken. Dit
leidde tot het advies van den Radio-raad van 15 Juli. In verband
hiermede zond de Minister aan den Radio-raad een afschrift van zijn
schrijven van 30 Augustus nr. 5 aan de V.R.O. en aan de V.A.R.A.,
waarvan het eerste luidde als volgt:
„1. De Radio-raad stelde mij in kennis met het resultaat van het met
U cn de V.A.R.A. gepleegde overleg betreffende de toewijzing van
zendtijd aan Uwe vcrccniging.
2. In verband met de terzake bereikte overeenstemming wordt bij
dezen door mij bepaald, dat met ingang van 1 September a.s. aan
Uwe vcrceniging, ten laste van de V.A.R.A., zendtijd wordt toegekend
op den eersten Zaterdag van iedere maand (voor het eerst dus op
Zaterdag 3 September a.s.) gedurende het tijdvak van 19 tot 20 uur.
3. Indien de eerste Zaterdag der maand is een nationale feestdag, de
Nieuwjaarsdag, een zg. „hoogtij-dag” der V.A.R.A. of een dag, die
zal worden bestemd voor de verzorging van het algemeen programma,
zal de uitzending van Uwe vereeniging plaats vinden op den tweeden
Zaterdag der maand.
4. Onderlinge ruiling van zendtijd is toegestaan, mits daarvan tijdig
tevoren aan mij wordt kennis gegeven.
5. U gelieve mij mede te deelcn, of U van den toegewezen zendtijd,
met inachtneming van de gestelde voorwaarden, zult gebruik maken.”
b. Incidenteele uitzendingen.
Bij schrijven van 19 Januari nr. 6 verzocht de Minister den Radioraad om advies in zake een verzoek der V.R.O. om zendtijd op 24
Februari van 20 tot 21 uur. De Radio-raad bracht dit advies uit bij
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schrijven van 28 Januari en ontving afschrift van de beslissing
van den Minister bij schrijven van 4 Februari nr. 12 aan de V.R.O.
en de V.A.R.A., dat aan de V.R.O. op 2 Maart zendtijd werd
verleend van 18 tot 19 uur.
Bij schrijven van 23 Februari nr. 2 zond de Minister aan den Radioraad om advies een verzoek van de V.R.O. om uitzending op
26 Maart van 19 tot 20 uur. De Radio-raad bracht zijn advies uit
bij schrijven van 27 Februari. De Minister zond aan den Radioraad een afschrift van diens schrijven van 4 Maart nr. 16 aan de
V.R.O., op deze aangelegenheid betrekking hebbende. De V.R.O.
verzocht in antwoord op dit schrijven aan den Minister om zendtijd
op 27 April van 17 tot 18 uur, welk verzoek de Minister om advies
aan den Radio-raad zond bij schrijven van 31 Maart nr. 3. De
Radio-raad bracht dit advies uit bij schrijven van 9 April en ontving
een afschrift van den brief van den Minister van 15 April nr. 9
aan de V.R.O. en de V.A.R.A. met zijn beslissing, dat aan de
V.R.O. zendtijd werd verleend op 27 April van 17.30 tot 18.30 uur.
Bij schrijven van 18 Mei nr. 11 zond de Minister aan den Radioraad om advies een verzoek van de V.R.O. om zendtijd op 25 Juni van
19 tot 20 uur. De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van
8 Juni en ontving een afschrift van de brieven aan de V.R.O.
en de V.A.R.A. van den Minister van 11 Juni nr. 15 met diens
beslissing, dat de V.R.O. zendtijd ontving op 25 Juni van 19—20 uur.
De Minister zond aan den Radio-raad een afschrift van zijn brief
van 4 Juli nr. 4 aan de V.A.R.A. ter beantwoording van de klacht
dezer vereeniging, dat voornoemde beslissing eerst zeer laat te
harer kennis was gebracht.
De Radio-raad ontving bij schrijven van 16 Juni nr. 1 van den
Minister een verzoek om advies in zake een zendtijdaanvraag der
V.R.O. op 30 Juli. De Radio-raad bracht dit advies uit bij schrijven
van 2 Juli en ontving een afschrift van de brieven van den Minister
van 7 Juli nr. 3 aan de V.R.O. en de V.A.R.A. met zijn beslissing,
dat de V.R.O. zendtijd ontving op 27 Juli van 19 tot 20 uur.
De Minister zond aan den Radio-raad een afschrift van zijn schrijven
van 10 September nr. 6 aan de V.A.R.A., inhoudende de goed
keuring van een ruiling van zendtijd tusschen de V.A.R.A. en de
V.R.O.
De Radio-raad ontving een schrijven van 8 October van de K.R.O.,
i■ v
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waarbij een afschrift was gevoegd van een brief der Katholieke
Radiovereeniging te Amersfoort met een klacht over een uitzending
der V.R.O. De Radio-raad nam dit schrijven voor kennisgeving aan.
V.L.R.A.
a. Regeling periodieke uitzendingen.
Ook met de V.L.R.A. opende de Radio-raad onderhandelingen om
te komen tot een voorloopige regeling. In een bespreking met het
bestuur der V.L.R.A. op 27 Juni, later bevestigd door een brief der
V.L.R.A. van 26 Juli, bleek echter, dat de V.L.R.A. deze aangelegen
heid voorloopig wilde laten rusten en er de voorkeur aan gaf in
voorkomende gevallen telkens zendtijd te vragen.
Bij schrijven van 24 September kwam de V.L.R.A. hierop terug,
zoodat op 14 October wederom een bespreking plaats vond. De
V.L.R.A. verklaarde hierbij, dat de vorengenoemde opvatting van
den Radio-raad op een misverstand berustte en de V.L.R.A. te
beginnen met 1933 gaarne voor het doen van geregelde uitzendingen
in aanmerking wilde komen.
Voordat de Radio-raad hieromtrent een advies aan den Minister
uitbracht, ontving hij het op blz. 36 nader behandelde schrijven van
den Minister van 13 December nr. 8 betreffende politieke uitzendin
gen. Daar het ongetwijfeld in de bedoeling van de V.L.R.A. lag
om grootendeels uitzendingen van politieken aard te geven, werden
de besprekingen met de V.L.R.A. met haar goedvinden aangehouden.
b. Incidenteele uitzendingen.
De Radio-raad ontving een verzoek om advies bij schrijven van den
Minister van 24 Februari nr. 5 betreffende zendtijdaanvraag van de
V.L.R.A. op 2 April van 20—21 uur.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 4 Maart en
ontving een afschrift van het schrijven van den Minister van 14 Maart
nr. 6 aan de V.L.R.A., de A.V.R.O. en de V.A.R.A. met zijn be
slissing, dat het verzoek werd ingewilligd.
Bij schrijven van 22 November nr. 5 zond de Minister aan den
Radio-raad om advies het verzoek van de V.L.R.A. om zendtijd
in de eerste helft van Januari 1933 op een Woensdag-, Vrijdag- of
Zaterdagavond van 19 —19.45 uur. De Radio-raad bracht zijn advies
hierover uit bij schrijven van 16 December. Twee leden van den
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Radio-raad voegden bij dit advies een afzonderlijke nota, ten einde
van hun afwijkende meening te doen blijken. De Minister zond aan
den Radio-raad een afschrift van zijn schrijven van 29 December
nr. 8 aan de V.L.R.A. en de N.C.R.V. met zijn beslissing, dat het
verzoek werd ingewilligd.
Joodse he Radio Om roep. I.R.O.
a. Regeling periodieke uitzendingen.
De Radio-raad ontving bij schrijven van den Minister van 11 Juli
nr. 2 een vraag om advies inzake een verzoek der J.R.O. tot het
verkenen eener machtiging voor het doen van uitzendingen.
De Zendtijdencommissie behandelde deze aangelegenheid in haar
vergadering van 21 September, waarin vertegenwoordigers aanwezig
waren van de I.R.O., de Permanente Commissie tot de Algemeene
Zaken van het Nederlandsch-Israëlietisch Kerkgenootschap, The
Independent Order of B’nei B’rith, de Hoofdcommissie van de
Zaken van het Portugeesch-Israëlietisch Kerkgenootschap in Neder
land en de Vergadering van Opperrabijnen in Nederland.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 28 October
en ontving een afschrift van den brief van den Minister van 15 No
vember nr. 3 aan de I.R.O., waarin werd medegedeeld, dat het
verzoek der I.R.O. niet voor inwilliging vatbaar was.
b. Incidenteele uitzendingen.
Bij schrijven van 29 Juli nr. 5 ontving de Radio-raad een verzoek
Van den Minister om advies inzake een zendtijdaanvraag der I.R.O.
op 7 Augustus bij voorkeur tusschen 21 en 22 uur ten behoeve van
de uitzending van de conferentie der World Union for Progressiv
Judaism. In een bespreking van het Bureau van den Radio-raad
met een vertegenwoordiger der I.R.Ö. trok deze het verzoek in
naar aanleiding van een mededeeling van genoemd Bureau, dat de
aanvrage op te korten termijn was ingediend. De Radio-raad stelde
bij schrijven van 1 Augustus den Minister hiermede in kennis en
ontving een afschrift van den brief van den Minister van 8 Augustus
nr. 2 aan de I.R.O. met de mededeeling, dat de aanvrage als vervallen
werd beschouwd.
Nederlandsche Evangelische Vereeniging.
In het. vorig jaarverslag is op blz. 20 vermeld, dat de Nederlandsche
Evangelische Vereeniging zendtijd had gevraagd, waarop betrekking
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had de beslissing van den Minister bij schrijven van 3 December
1931 nr. 6. De Radio-raad ontving in verband hiermede nog een
afschrift van den brief van den Minister van 18 Januari nr. 4 aan
de N.C.R.V. mededeelende dat van de bepaling van de uitzending
der Nederlandsche Evangelische Vereeniging op 10 Maart van
18.15—19*30 uur was kennis genomen.
De Radio-raad ontving een schrijven van 25 April nr. 9 van den
Minister om advies inzake een aanvraag van de Nederlandsche Evan
gelische Vereeniging om zendtijd op een Zondagmorgen in de maan
den Juni, Juli of Augustus.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 12 Mei en
ontving afschrift van den brief van den Minister van 2 Juni nr. 8
aan de Nederlandsche Evangelische Vereeniging en de V.A.R.A.
met zijn beslissing terzake, zoomede een nader schrijven van 14 Juli
nr. 8 van den Minister, waarbij aan de Nederlandsche Evangelische
Vereeniging zendtijd werd verleend op 28 Augustus van 10—n.30
uur.
De Radio-raad ontving een schrijven van den Minister van 13 October nr. 20 om advies inzake een zendtijdaanvraag der Nederlandsche
Evangelische Vereeniging van 45 minuten op één van verschillende
in 1932 en 1933 genoemde data. De Radio-raad bracht zijn advies
uit bij schrijven van 28 November en ontving afschrift van de brie
ven van den Minister aan de Nederlandsche Evangelische Vereeni
ging en de N.C.R.V. van 6 December nr. 1 inhoudende zijn beslissing
dat zendtijd werd verleend op 4 Januari 1933 van 18.15—19 uur.
Vrijzinnig Democratische Bond.
Bij schrijven van 22 Juni nr. 1 verzocht de Minister den Radio-raad
advies inzake een zendtijdaanvraag van den V.D.B. op 19 November
voor de uitzending van een rede van Mr. H. P. Marchant. De
Radio-raad bracht advies uit bij schrijven van 8 September en ont
ving afschrift van de brieven van den Minister van 13 September
nr. 9 aan den V.D.B. en de K.R.O., waarbij het verzoek werd in
gewilligd.
Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius”.
In het vorig jaarverslag vermeldde de Radio-raad een verzoek om
zendtijd ter gelegenheid van de viering van het vijftig-jarig bestaan
3
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van den Bond in 1932, waarover de Radio-raad op 24 October 1931
advies en op 14 December nader advies uitbracht.
Bij schrijven van 7 Januari nr. 4 verzocht de Minister aan den Radioraad nog nadere inlichtingen omtrent diens standpunt in deze aan
gelegenheid.
De Radio-raad verstrekte deze bij schrijven van 12 Februari en ont
ving een afschrift van den brief van den Minister van 19 Februari
nr. 4 met zijn beslissing, dat op 4 Mei zendtijd van 20—22 uur
werd toegewezen.
3.

Golflengten en Zenderbomv.

In de vorige jaarverslagen is medegedeeld, dat nog niet was af
gedaan, dat gedeelte uit het schrijven van den Minister van 8 Fe
bruari 1929 nr. 16, dat betrekking had op de behartiging van de be
langen van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek bij de regeling
van den zenderbouw. De Radio-raad bracht hierover advies uit bij
zijn schrijven van 12 Mei.
In het vorig jaarverslag wordt op blz. 17 melding gemaakt van een
onderzoek naar de uitzendingen op 298 m golflengte op één der
Rijkszenders te Kootwijk. In zijn schrijven van 28 Januari nr. 3032
deelde de Directeur-Generaal P.T.T. mede, dat het onderzoek te
Kootwijk geen resultaat had opgeleverd.
De Radio-raad ontving nog van eenige particulieren brieven om
trent den zenderbouw.
Ook in dit verslagjaar mocht de Radio-raad van den Minister geen
beslissing vernemen omtrent zijn bij schrijven van 4 Juli 1930 uit
gebracht advies en op zijn nadere adviezen van 7 October 1930
en 26 October 1931, betreffende de zenderapparatuur.
4.

Uitzending N.C.R.V. op 30 October 1931.

De Radio-raad ontving een afschrift van de brieven van den Minister
van 5 November nr. 16 aan de Algemeen Programma Commissie
en de N.C.R.V., inhoudende zijn beslissing inzake het beroep der
N.C.R.V. tegen het besluit van de genoemde Commissie tot uit
sluiting van de N.C.R.V. voor eenigen tijd van verzorging van het
Algemeen Programma in verband met een overtreding der voor
schriften (zie ook blz. 38 van dit verslag).

RADIO-RAAD

5-

35

Uitwisseling programma's door de omroépvereenigingen.

Bij schrijven van 3 Mei nr. 3 zond de Minister om advies aan den
Radio-raad een verzoek van de Radio-Volksuniversiteit Holland
om betrokken te worden in de uitwisseling van de programma’s
der algemeene omroepvereenigingen.
De Radio-raad zond dit advies bij schrijven van 12 Mei en ontving
van het Comité van Omroepvereenigingen afschrift van een op
25 Mei verzonden schrijven aan den Minister ter weerlegging van
het standpunt ingenomen door de Radio-Volksuniversiteit Holland.
De Minister zond aan den Radio-raad een afschrift van zijn schrijven
van 25 Mei nr. 13 aan de Radio-Volksuniversiteit Holland met zijn
beslissing tot afwijzing van het verzoek, waarbij de Minister tevens
mededeelde de noodige maatregelen te zullen nemen om de betref
fende bepaling van art. 3 punt 2 van het Radio-reglement 1930 te
zullen wijzigen, hetgeen plaats vond bij Koninklijk besluit van
6 September (Staatsblad nr. 463), zie de bijlage.
6.

Nationale feestdagen. Hoogtijdagen V.A.R.A.

De Radio-raad ontving bij schrijven van 16 Februari nr. 11 een
verzoek om advies van den Minister omtrent een regeling van de
uitzending op de nationale feestdagen en V.A.R.A. hoogtijdagen in
1932, zoomede inzake een verzoek der A.V.R.O. om voor den aan
de V.A.R.A. af te stanen hoogtijdag 1 Mei Zaterdag 19 Maart in ruil
terug te mogen ontvangen. De Radio-raad bracht zijn advies uit
bij schrijven van 26 Februari en ontving van den Minister afschrift
van zijn schrijven van 29 Februari nr. 20 aan de A.V.R.O. inhouden
de een regeling van de uitzending op de nationale feestdagen en
V.A.R.A. hoogtijdagen in 1932 en de bepaling, dat de A.V.R.O.
zendtijd zou ontvangen op 19 Maart van 19.30—24 uur en de
V.A.R.A. op 1 Mei van 20—24 uur en op 25 April van 16.30—17 uur.
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Uitzending V.A.R.A. 9 October. *

De Radio-raad ontving een afschrift van de brieven van den Minister
van 11 Augustus nr. 1 aan de V.A.R.A. en de A.V.R.O., waarbij
aan de V.A.R.A. op 9 October in verband met den Internationalen
Arbeiders-Radio-Dag en op grond van de regeling voor de V.A.R.A.
hoogtijdagen, zendtijd werd verleend van 14.20—15.20 uur .in ruil
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voor den overeenkomstigen tijd op 8 October aan de A.V.R.O.
af te staan.
De Radio-raad ontving verder een afschrift van de brieven van den
Minister van 21 September nr. 2 aan de V.A.R.A. en de A.V.R.O.
betreffende inwilliging van een verzoek der V.A.R.A. om op 9 Octo
ber in plaats van 14.20—15.20 uur te mogen uitzenden van 13.20—
14.20 uur.

8.

Uitzending op 8 November.

Bij schrijven van 14 October nr. 6 verzocht de Minister den Radioraad om advies inzake een verzoek der V.A.R.A. om de demon
stratie der moderne arbeidersbeweging op 8 November te mogen
uitzenden op grond van de regeling betreffende de hoogtijdagen.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 24 October
en ontving een afschrift van het schrijven van den Minister van
26 October nr. 9 aan de V.A.R.A. inhoudende de mededeeling, dat
de Minister overwegend bezwaar had zijn medewerking te verleenen
ten behoeve van het in het verzoek der V.A.R.A. omschrevene.
9. Politieke uitzendingen.
In verband met het gesprokene in de vergadering van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal van 6 December ontving de Radio-raad
bij schrijven van 13 December een verzoek van den Minister om
advies over de vraag in hoever aan zijn bereidverklaring in ge
noemde vergadering kon worden tegemoet gekomen en tot be
reiking van dit doel wetswijziging noodig was te achten en, zoo
ja, in welken vorm een desbetreffende bepaling ware te formuleeren.
Ten behoeve van een onderzoek door den Radio-raad deelde de
Radio-Omroep contröle-commissie bij schrijven van 15 December
aan den Radio-raad mede, dat op haar Bureau voor de leden van
den Radio-raad verschillende teksten ter inzage waren betreffende
uitzendingen, waarop de vraag van den Minister betrekking had.
Bij schrijven van 20 December verzocht de Radio-raad aan de
Radio-Omroep contröle-commissie de meening van dit college over
de vraag van den Minister te vernemen.
De verdere behandeling dezer aangelegenheid valt in het volgende
verslagjaar.
.
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i o. Verkie^ingsredevoeringen.
Bij schrijven van 17 December nr. 6 verzocht de Minister den
Radio-raad advies in zake een regeling van de uitzending van rede
voeringen in verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer
der Staten-Generaal in 1933.
De behandeling van deze aangelegenheid valt in het volgende
verslagjaar.
11. Scb00 luitpendingen per radio.
In zijn vorig jaarverslag deelde de Radio-raad mede, dat nog niet
was afgedaan een verzoek om advies van den Minister betreffende
radio-schooluitzendingen.
De Radio-raad ontving een exemplaar van het verslag van den
Onderwijsraad, uitgebracht naar aanleiding van een verzoek van
den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bij
schrijven van 8 November 1928 over de vraag
a. onder welke voorwaarden voor de onderscheidene soorten van
scholen en cursussen het luisteren naar radio-voordrachten door
klassen en leerlingen geacht mag worden geen bezwaar te
ontmoeten of zelfs wenschelijk te zijn;
b. of de tegenwoordige wettelijke voorschriften voldoenden waar
borg opleveren, dat aan deze voorwaarden wordt voldaan;
c. zoo niet, welke wijzigingen dan in de onderscheidene wetten
of de daarop berustende uitvoeringsmaatregelen zouden moeten
worden aangebracht, om dit te bereiken.
De Radio-raad ontving mede een afschrift van het advies van
19 Mei 1932 nr. 879 van de Commissie, ingesteld bij Kabinet
schrijven van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 8 November 1928 nr. 15 2/1, ten einde te onderzoeken
of door aanvulling van de wettelijke voorschriften een verbod of
zekere begrenzing van het gebruik, schoolklassen naar radio
voordrachten te laten luisteren, wenschelijk is en advies uit te
brengen over dezelfde vragen als hiervoren genoemd.
Bij schrijven van 8 Juni bracht de Radio-raad advies uit aan den
Minister over de radio-schooluitzendingen. De Minister zond aan
den Radio-raad een afschrift van zijn brief van 20 Juni nr. 11 aan
zijn Ambtgenoot van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

5

3«

RADIORAAD

In het verslagjaar werd verder over deze aangelegenheid niets meer
vernomen.
12. Reclame voor tooneelvoorsteliïngen.
De Radio-raad ontving een schrijven van 4 November nr. 15 van
den Minister met verzoek om advies uit te brengen over het verzoek
van de vooraanstaande Nederlandsche tooneelgezelschappen om aan
de omroepvereenigingen beperkingen op te leggen, wat betreft het
maken van reclame door middel van de microfoon voor tooneelvoorstellingen, welke de omroepvereenigingen in eigen exploitatie
exploiteeren in verschillende plaatsen van ons land.
De Radio-raad wendde zich om inlichtingen ter zake tot de RadioOmroep contröle-commissie en verzocht aan de N. V. Het Schouwtooneel om nadere bepaling van het feit, dat tot het verzoek aan
leiding had gegeven.
De Radio-raad bracht zijn uitvies uit bij schrijven van 31 December.
De verdere behandeling van deze aangelegenheid valt in het volgende
verslagjaar.
13. Reelat)!e door den radio-omroep.
De Radio-raad ontving een schrijven van 2 Maart van de K.R.O. met
een afschrift van een brief der Funkwerbung WERAG G. m. b. H.,
ten einde de aandacht te vestigen op de organisatie der reclame door
middel van den radio-omroep in Duitschland. De Radio-raad deelde
bij schrijven van 30 Mei aan de K.R.O. mede geen aanleiding te
vinden zich over deze aangelegenheid tot den Minister te wenden.
De Radio-raad ontving een schrijven van 27 Mei van het Comité
van Omroepvereenigingen met verzoek het toelaten van reclame
voor het Nederlandsch fabrikaat door den radio-omroep te be
vorderen. In verband met vorengenoemde afdoening werd dit
schrijven voor kennisgeving aangenomen.
De Minister zond bij schrijven van 15 Juni nr. 7 aan den Radioraad een afschrift van zijn op blz. 60 van dit verslag vermelde
briefwisseling met de Algemeen Programma Commissie over de
zgn. fabrieksuitzendingen door omroeporganisaties.
De Radio-raad ontving een afschrift van het schrijven van den
Directeur-Generaal van 7 October nr. 11566 S aan de K.R.O. en
van -16 December nr. 14882 S aan de A.V.R.O. wegens het uit
oefenen in één geval van reclame door middel van de microfoon.
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Cultureele waarde van den oinroep.

De Radio-raad ontving bij schrijven van den Minister van 9 Juli
nr. 2 ter kennisneming een afschrift van de uitvoerige beschou
wingen van een particulier tot verhooging van de cultureele waarde
van den radio-omroep met de mededeeling, indien deze verhandeling
aanleiding zou geven tot het doen van opmerkingen, deze gaarne
te zullen vernemen. De Radio-raad vond na kennisneming van
deze beschouwingen geen aanleiding daarover den Minister van
advies te dienen en nam het schrijven voor kennisgeving aan.
15.

Politie-radio-omroep.

De Radio-raad ontving bij schrijven van 20 Mei van de K.R.O.
de mededeeling, dat in verband met de uitzendingen van den
politie-radio-omroep vaak belangrijke programma’s niet konden
worden uitgevoerd, en het verzoek hierover een bespreking met
den Radio-raad te mogen houden.
Deze bespreking vond plaats te ’s-Gravenhage op 25 Mei. Daarna
vond op 18 Juni een bespreking plaats te Amsterdam met ver
tegenwoordigers van de K.R.O. en de Politie-Radio-Commissie.
De N.C.R.V., die mede was uitgenoodigd, had volstaan met schrif
telijke mededeeling van haar wenschen ten aanzien van de betreffende
uitzendingen.
De Politie-Radio-Commissie zond bij schrijven van 6 Juli een
bevestiging van de door haar in de genoemde bespreking geopperde
bezwaren tegen een wijziging van de tijdstippen van uitzending
der politieberichten.
De K.R.O. kwam op de zaak terug bij schrijven van 13 September
in verband met een uitzending op 3 September van Requiemplechtigheden ter gelegenheid van de Uitvaart van Kardinaal
Van Rossum te Maastricht.
De Radio-raad verzocht bij schrijven van 27 December aan de
Politie-Radio-Commissie een bezoek ter plaatse te mogen brengen
op 6 Januari 1933, ten einde zich van den gang van zaken bij
deze Commissie op de hoogte te stellen.
Het verdere verloop dezer aangelegenheid valt in het volgende
verslagjaar.
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Draadomroep.

Bij schrijven van 4 Februari verzocht de Minister advies omtrent
het vraagstuk van den draadomroep. De Minister deelde daarbij
aan den Radio-raad den stand van het vraagstuk mede en zond
een afschrift van ontvangen opmerkingen daarover, ontvangen van
het gemeentebestuur te Dordrecht, Arnhem, ’s-FIertogenbosch,
’s-Gravenhage, Leiden en Groningen, de A.V.R.O., den Bond van
exploitanten van Radio-centrales, het Comité van Omroepvereenigingen en de Vereeniging van Leiders van Gemeentelijke Radiodistributiebedrijven.
De Radio-raad stelde deze zaak om prae-advies in handen van de
Juridische Commissie.
De Juridische Commissie vergaderde voor de behandeling van dit
vraagstuk op 17 Februari.
Op 20 Februari bracht de voorzitter der Juridische Commissie
Mr. B. de Gaay Fortman een voorloopig verslag uit in verband
met een onderhoud met den heer Loeber, adjunct-referendaris
Hoofdbestuur P. T. T.
In verband met deze aangelegenheid werd een bezoek gebracht
aan Philips’ Radio te Eindhoven, ten einde nader kennis te nemen
van de door deze gehouden proeven ten aanzien van het gebruik
van sterkstroomgeleidingen voor den draadomroep.
Bij dit bezoek waren aanwezig de heeren Mr. B. de Gaay Fortman
als voorzitter der Juridische Commissie, G. H. H. Loeber, adjunctreferendaris P. T. T., Ir. C. H. de Vos, hoofdingenieur P. T. T.,
en de secretaris van den Radio-raad.
De Radio-raad behandelde deze aangelegenheid eerst in zijn ver
gadering van 25 Februari en verwees de zaak naar de Juridische
Commissie, die haar behandelde in haar vergadering van 7 Maart.
Het advies aan den Minister werd bij schrijven van 24 Maart uit
gebracht.
De Minister zond aan den Radio-raad een afschrift van zijn brief
van 5 September nr. 5 aan de Vereeniging van Leiders van Ge
meentelijke Radio-distributiebedrijven met zijn beslissing ter zake.
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Radio-centrales.

Vergoeding voor de doorgifte van buitenlandsche
stations.
In het vorig verslag is op blz. 29 vermeld het advies van den
Radio-raad van 12 December 1931 betreffende de vergoeding van
radio-centrales voor het doorgeven van buitenlandsche programma’s.
De Radio-raad ontving over deze aangelegenheid nog een schrijven
van 20 Februari van den Katholieken Radiohond in het bisdom
Roermond, hetwelk de Radio-raad met een begeleidend schrijven
van 27 Februari aan den Minister zond.
Verder ontving de Radio-raad van de A.V.R.O. een afschrift van
een schrijven aan den Minister ten aanzien van de vergoedingen
voor de doorgifte van buitenlandsche programma’s.
De Radio-raad ontving een afschrift van het schrijven van den
Minister van 24 Maart nr. 4 met zijn beslissing, dat de radio-centrales
in den vervolge niet meer de toestemming van de buitenlandsche
stations behoefden voor de doorgifte van de programma’s van deze
laatste.
18.

Bijdragen aan omroepvereenigingen.

In het verslag over 1930 van den Radio-raad is op blz. 23 vermeld,
dat de Radio-raad bij schrijven van 26 Februari 1930 advies uit
bracht omtrent de verplichting aan de radio-centrales tot betaling
van een vergoeding aan de omroepvereenigingen. De Radio-raad
had in zijn advies een voorstel tot wetswijziging in uitzicht gesteld.
In verband met het gesprokene door Mr. Teulings in de Tweede
Kamer bij de behandeling van de P. T. T.-begrooting 1932 bracht
de Minister den Radio-raad deze toezegging in herinnering.
De Radio-raad deelde mede, dat nog geruimen tijd zou verloopen,
alvorens het voorstel tot wetswijziging, waarbij ook andere wenschelijke wijzigingen zouden worden opgenomen, zou worden
uitgebracht.
Op 10 November vond een vergadering plaats van den Radio-raad,
waarbij mede aanwezig waren vertegenwoordigers van de algemeene
omroepvereenigingen, van de Vereeniging van Leiders van Gemeen
telijke Distributie Bedrijven en van den Bond van Exploitanten
van Radio-Centrales ter behandeling van het vraagstuk der vergoe-
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ding over de centrales aan de omroepvereenigingen, waarbij mede
behandeld werd het zgn. droit d’émission.
De Radio-raad stelde zijn standpunt ten aanzien van dit onderwerp
vast. De verdere behandeling valt in het volgende verslagjaar.
19. Machtigingen.
In het vorig jaarverslag is op blz. 28 vermeld, dat de Radio-raad
bij schrijven van 28 Januari 1931 advies uitbracht omtrent een
vraag van den Minister over een ontwerp-machtiging voor de
radio-centrales. Bij schrijven van 25 April nr. 15 ontving de Radioraad van den Minister een exemplaar der machtiging, zooals deze
door den Minister was vastgesteld.
Bij schrijven van den Directeur-Generaal P. T. T. van 9/10 Sep
tember nr. 3551 ontving de Radio-raad exemplaren van de vast
gestelde zendmachtiging voor:
a. amateurs;
b. fabrikanten;
c. onderwij sdoeleinden;
d. bijzondere diensten.
20. Herziening Kadio-owroep-mtgeving.
Op blz. 31 van het vorig jaarverslag is vermeld een schrijven van
28 November 1931 nr. 2 van den Minister, waarbij deze verwees naar
een schrijven van den Radio-raad van 26 Februari 1930, bij hetwelk
in uitzicht waren gesteld voorstellen tot gewenschte wijzigingen
in de Telegraaf- en Telefoonwet. De Radio-raad had hierop bij
schrijven van 12 December 1931 medegedeeld, dat hij onverwijld
verdere uitvoering aan dit voornemen zou geven. (Zie ook blz. 41,
onder 18, van dit verslag.)
In dit verslagjaar nam de Juridische Commissie dit onderwerp ter
hand en hield daarover beschouwingen in haar vergaderingen van
22 en 30 September, 17 en 31 October, 28 November en 6 December.
Aan het einde van het verslagjaar was de Juridische Commissie
nog niet gekomen tot het formuleeren der in haar vergaderingen
geuite denkbeelden in een voorstel.

.
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Uitzendingen buiten de uren van bet Zendtijdenbesluit.
Uitzending A.V.R.O. in den nacht van 19 op 20 Maart.

De Radio-raad ontving een afschrift van een brief van den Minister
van 18 Maart nr. 19 aan de A.V.R.O., inhoudende afwijzing van
een verzoek tot uitzending in den nacht van 19 op 20 Maart na
24 uur.
b.

Uitzending V.A.R.A. op 10 Augustus na 24 uur.

De Radio-raad berichtte bij schrijven van 16 Augustus aan den
Directeur-Generaal P. T. T., dat de V.A.R.A. op 10 Augustus had
uitgezonden tot o. 10 uur.
c.

Uitzending A. V. R. O. 20 September tot o.30 uur.

De Radio-raad ontving een afschrift van den brief van den DirecteurGeneraal P. T. T. van 29 September nr. 11188 S aan de A.V.R.O.
betreffende een uitzending dezer vereeniging in den nacht van
20 op 21 September tot 0.30 uur.
d.

Uitzending in den Kerstnacht.

Bij schrijven van 25 November nr. 16 ontving de Radio-raad een
verzoek van den Minister om advies in zake een aanvrage der
K.R.O. om uitzending in den nacht van 24 op 25 December van
0.00 tot 0.30 uur. De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven
van 16 December en ontving een afschrift van den brief van den
Minister van 21 December nr. 5, inhoudende afwijzing van het
verzoek, behoudens de toestemming tot overschrijding van het
middernachtelijk uur met enkele minuten ten behoeve van het
uitzenden van klokgelui.
22.
a.

Zendtijdruil.
Kurhausconcerten.

Bij schrijven van 23 Juni nr. 10 ontving de Radio-raad van den
Minister om advies een verzoek van de A.V.R.O. tot ruil met den
V.P.R.O. van 10 Vrijdagavonden in Juli, Augustus en half Sep
tember voor uitzending van Kurhausconcerten, zonder de pauzes
van 9.00 tot 9.30 uur ’s avonds, welke tijd aan den V.P.R.O. zou
blijven, terwijl de V.P.R.O. in ruil zou terugontvangen 30 halve
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zenduren na i October telkens een half uur per week op werkdagen
en op tijdstippen, liggende tusschen 5.00 en 8.00 uur ’s avonds.
De Radio-raad ontving bij schrijven van den Minister van 25 Juni
nr. 13 een afschrift van een brief van de V.A.R.A. met bezwaren
tegen voornoemden ruil.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 30 Juni,
terwijl 4 leden in een minderheidsnota van hun afwijkend gevoelen
deden blijken.
De Radio-raad ontving een afschrift van het telegram van 30 Juni
van den Minister aan de A.V.R.O. met de mededeeling, dat in
afwachting van zijn beslissing op voornoemd verzoek de uitzending
van het Kurhausconcert op 1 Juli voortgang kon vinden.
Een zelfde afschrift ontving de Radio-raad van een telegram van
den Minister op 7, 13, 20 en 27 Juli, 3, 10, 16 en 30 Augustus en
9 September met betrekking tot de uitzending van het Kurhaus
concert op 8,15, 22, 29 Juli, 5,12, 19 en 26 Augustus, 2 respectievelijk
9 September.
Bij schrijven van 12 October nr. 14 deelde de Minister, onder
toezending van een afschrift der aan de A.V.R.O., den V.P.R.O.
en de V.A.R.A. verzonden brieven, aan den Radio-raad mede,
dat het verzoek van zendtijdruil tusschen A.V.R.O. en V.P.R.O.
was ingewilligd.
De Radio-raad ontving nog een afschrift van den brief van den
Minister van 19 October nr. 2 aan de A.V.R.O. en den V.P.R.O.
met diens goedkeuring, dat de A.V.R.O., te beginnen met 1 No
vember, gedurende 30 weken aan den V.P.R.O. zendtijd zou afstaan
van 17.30 tot 18.00 uur.
b. Ruil V.A.R.A. en V.P.R.O. 16 September.
De Radio-raad ontving afschrift van de telegrammen van den
Minister aan de V.A.R.A. en den V.P.R.O. van 16 September
betreffende zendtijdruil op 18 September.

i.
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BIJLAGE.
KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 SEPTEMBER 1932
(STAATSBLAD No. 463), HOUDENDE WIJZIGING EN
AANVULLING VAN HET RADIO-REGLEMENT 1930.
Artikel I.
Artikel 3, sub 20, van het Radio-reglement 1930 wordt gelezen
als volgt:
„2°. dat de overeenkomstig artikel 2 tot uitzending bevoegde
omroep-organisaties verplicht zijn hare programma’s van uit te
zenden mededeelingen onderling uit te wisselen, zulks op nader
door den Minister te stellen voorwaarden en met dien verstande,
dat de Minister in gevallen te zijner beoordecling van deze ver
plichting ontheffing kan verleenen.”
Artikel II.
Na artikel 63 van het Radio-reglement 1930 wordt opgenomen
een nieuw artikel 63b/s, luidende als volgt:
„Artikel 63 bis.
Het anders dan ten vervoer of in opslag aanwezig hebben, als
mede het gebruiken of doen gebruiken van inrichtingen of toe
stellen geschikt voor het registreeren van door middel van op
vanginrichtingen opgevangen morseseinen of seinen uitgezonden
met behulp van hughes of andere typendruktoestellen dan wel
met behulp van inrichtingen voor her uitseinen van beeldtelegrammen, is verboden.”
Artikel III.
Het tweede lid van artikel 68 van het Radio-reglement 1930
wordt gelezen als volgt:
„2. Wij behouden Ons voor, voor zooveel noodig ontheffing
te verleenen van het bepaalde in de artikelen 63 en 6$bts, zulks
voor belangen ten deze door Ons met die, bedoeld in het eerste
lid onder a en b van dit artikel, gelijk te stellen.”

46

RADIO-RAAD

Artikel IV.
Dit besluit treedt in werking voor zooveel betreft artikel I met
ingang van den tweeden dag en voor zooveel betreft de artikelen
II en III met ingang van den zestigsten dag na dien der dagteekening van het Staatsblad\ waarin het is geplaatst.
Onze Minister van Waterstaat is belast met de uitvoering van
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State
en aan de Algemeene Rekenkamer.

ALGEMEEN PROGRAMMA COMMISSIE.
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’s-Gravenhage, 26 Juni 1933.

Aan den Radio-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 1932 aan te bieden
ter opneming in het jaarverslag van Uw College.
De Voorzitter,
van

Boeijen.

De Secretaris,
E. P. Weber.
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SAMENSTELLING.

In dit verslagjaar kwam in de regeling van het Algemeen Programma,
opgenomen in het Zendtijdenbesluit van 15 Mei 1930, geen wijziging.
In de samenstelling der Commissie kwam wijziging, doordien op
14 April haar Voorzitter Dr. J. Th. de Visser overleed en bij be
schikking van den Minister van Waterstaat van 30 Juli nr. 9 Geheim
voor den tijd van 30 Juli tot en met 31 December 1933 werd benoemd
de heer H. van Boeijen, zoodat de samenstelling aan het einde van
het verslagjaar was:
H. van Boeijen, 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.
Plaatsvervangend Secretaris, Mr. B. de Gaay Fortman, plaatsver
vangend Voorzitter en Secretaris van den Radio-raad.

1
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HOOFDSTUK II.
WERKWIJZE.

VERGADERINGEN.

De Commissie vergaderde zesmaal in het bureau der Commissie,
Surinamestraat nr. i te ’s-Gravenhage en zevenmaal te Amsterdam,
in het geheel derhalve 13 maal.
Op een tweetal vergaderingen waren vertegenwoordigers van omroepvereenigingen aanwezig en op één der vergaderingen werden
bij wijze van uitzondering vertegenwoordigers der Nederlandsche
Vereeniging voor Cultureele films, van welke een uitzending was
uitgegaan, gehoord.
Sedert hare instelling vergaderde de Commissie 35 maal.
De vergaderingen werden gehouden op de navolgende data met
vermelding van de behandelde onderwerpen:
1.

6 Januari.
1.
2.
3.
4.

Uitzending van reclame.
Kerstgroet H. M. de Koningin.
Voordracht Leo Polak over de leer van Kant.
Uitzending der V.A.R.A. van het gedicht: „De Propagan
dist”.
Voordracht
over Paleis-Raadhuis-kwestie.
5*
6. Morgenwijding V.P.R.O.

2.

4 Februari
1.
2.
3.
4.
5.

3.

Fabrieksuitzendingen.
Voordracht Prof. van den Berg over den Islam.
Overleg met de vereenigingen.
Jaarverslag.
Rede van Generaal Snijders.

9 Maart.
1. Verhouding Radio-Omroep contróle-commissie tot Al
gemeen Programma Commissie.
2. Fabrieksuitzendingen.
3. Jaarverslag.
4. Uitzending V.A.R.A. 22 Februari „Gij vrouwen”.

,ak

ALGEMEEN PROGRAMMA COMMISSIE RADIO-OMROEP

5.
6.
7.
8.
9.
10.
4.
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Uitzending N.C.R.V. op 5 Februari.
Dienstenveloppen voor de V.A.R.A.
Overleg met de omroepverenigingen.
Indië Programma Commissie.
Uitzending A.V.R.O. op 29 Februari.
Uitzending K.R.O. „Overweging Christus’ lijden”.

11 April.
Hoorspel „De deur van de badkamer” van de A.V.R.O.

5.

19 April.
1. Hoorspel „De deur van de badkamer” van de A.V.R.O.
2. Hoorspel „Dolores Divine schuldig of onschuldig?” van
de A.V.R.O.

6.

3- Mei.
1. Opneming correspondentie over de uitzending op 30 October 1931 in het jaarverslag.

7-

24 Mei.
1.
2.
3.
4.

8.

Fabrieksuitzendingen.
Uitzending K.R.O. „Overweging Christus’ lijden”.
Boekbesprekingen.
Samenwerking tusschen de omroepverenigingen.

15 Juni.
1. Voordracht over „Wetenschap van het leven” door Mr.
Roel Houwink.
2. Rede over „Ontwapening” door K. ter Laan.
3. Samenwerking tusschen de omroepverenigingen.

9.

27 Juni.
1.
2.
3.
4.

10.

Fabrieksuitzendingen.
Opvragen van besproken boeken.
Samenwerking tusschen de omroepverenigingen.
Verwijzing in uitzending N.C.R.V. naar den omroepgids.

12 Juli.

Samenwerking tusschen de omroepverenigingen.

H
11.
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22 AugUStUS.

Wegens verhindering van de uitgenoodigde vertegenwoordi
gers der V.A.R.A. konden de op de agenda geplaatste onder
werpen niet worden behandeld.
12. 7 November.
1. Nederlandsch Christelijk Persbureau.
2. Uitzending K.R.O. 26 Augustus.
3. Uitzending V.A.R.A. 19 September.
4. Inlassching door V.A.R.A. van een bericht der K.N.A.C.
5. Klacht van een particulier.
6. Idem.
7. Uitzending N.C.R.V. op 30 October.
8. Samenwerking tusschen de omroepvereenigingen.
13. 22 November.
1. Publicatie in het orgaan der N.C.R.V. over de beslissing
inzake de uitzending op 30 October 1931.
2. Fabrieksuitzendingen.
3- Uitzending van de NederlandscheVereeniging voor Cultureele films.
4. Uitzending van de V.A.R.A. uit „Vaart” van Gerard
den Brabander.
In de werkwijze der Commissie kwam in het verslagjaar geen
wijziging.

i

Ook in dit verslagjaar werkte de Commissie in de gevallen dat
dit noodig was, vruchtbaar samen met de Radio-Omroep controle
commissie.
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HOOFDSTUK III.
UITVOERING VAN DE TAAK DER COMMISSIE.
1.

Samenwerking tusschen de omroepverenigingen.

De vraag langs welken weg meer bevrediging over het Algemeen
Programma kan worden verkregen, is nog steeds bij de Commissie
in overweging. Zij blijft van oordeel dat door een juiste organisatie
van de samenwerking tusschen de omroepvereenigingen en van de
omroepvereenigingen met de Commissie veel moet kunnen
worden bereikt.
2.

Voorafgaand onderhoek van de teksten der uitzendingen.

De Commissie ontving 106 programma’s voor onderzoek.
In het geheel nam zij kennis van 236 teksten van uit te zenden
voordrachten e. d.
In 10 gevallen kon de Commissie zich niet vereenigen met een
uitzending omdat deze niet aan de gestelde voorschriften voldeed:
van de N.C.R.V.:
op 15 April de „Herdenkingsrede in verband met het 25-jarig
bestaan der Koninklijke Marechaussee door W. Robijn.
van de V.A.R.A.:
8 Februari „Het huis der schande” door Otto Zeegers.
8 Augustus het hoorspel „Donder over het pension”.
3 October „Uncle Sam tusschen het graan” door Jack Cavel.
3 October „Vroolijke optocht” door Rolien Numan.
3 October „De cultureele film” door D. van Kreveld.
28 December „De schoone slaapster” door Carel Rijken.
22 Augustus „Als de liefde sterft” hoorspel, aanvankelijk wegens
te late inzending van den tekst. Als antwoord op een verzoek der
Commissie aan de V.A.R.A. om deze te hooren over de bezwaren
der Commissie tegen de uitzending berichtte de V.A.R.A. dat zij
accoord ging met de bezwaren der Commissie.
1

'

van de H.I.R.O.:
11 November „Wat 11 November 1918 ons te zeggen heeft” door
Mevr. A. C. Luyten—Block.
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ii November „Coöperatie als voornaamste factor voor den vrede”
door Mevr. Dr. G. Docters van Leeuwen—van Maarssenveen.
De Commissie kan tot haar genoegen mededeelen, dat in alle ge
vallen de vereenigingen na het overleg met de Commissie de uit
zendingen, waartegen de Commissie bezwaar had, van het programma
afvoerden.
In 5 gevallen moest de Commissie tot afwijzing eener uitzending
overgaan wegens te late inzending van den tekst dan wel om een
andere formeele reden.
De afwijzingen betreffen:
van de A.V.R.O.:
op 25 April het hoorspel „Dolores Divine schuldig of onschuldig?”;
van de N.C.R.V.:
op 23 December „De tuinbouw in den crisisgreep”, door Chr.
v. d. Heuvel;
van de V.A.R.A.:
„Ontwapening”, door K. ter Laan;
van de Radio-Volksuniversiteit „Holland”:
op 28 December: Slotlezing van den cursus „Karakteriseering van het
wezen en werk van den kunstenaar als Schilder en als Beeldhouwer”,
door Otto van Tusschenbroek.
In één geval rezen in den boezem der Commissie bezwaren tegen een
ingezonden tekst zonder dat de Commissie voor de noodzaak werd
geplaatst een formeele beslissing te nemen. Dit geval betreft het hoor
spel „De deur van de badkamer” nader vermeld op blz. 62
van dit verslag.
In 16 gevallen werd tot afwijzing van een gedeelte van den tekst
overgegaan, en wel 5 maal bij de A.V.R.Oi, 2 maal bij de N.C.R.V.
en 9 maal bij de V.A.R.A.
Ten aanzien van één uitzending van de V.A.R.A. en van een ge
deelte eener andere uitzending van de V.A.R.A. werd in overweging
gegeven deze achterwege te laten, hetgeen niet door de vereeniging
geschiedde.
In 2 gevallen werd aan de V.A.R.A. een opmerking gemaakt omtrent
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eenige minder gewenschte gedeelten in een uitzending, nadat deze
had plaats gevonden.
In io gevallen werd aan de vereenigingen medegedeeld, dat ten
onrechte in een voordracht verwezen werd naar het orgaan der
vereeniging, en wel in 2 gevallen aan de A.V.R.O., in één geval
aan de K.R.O., in 6 gevallen aan de N.C.R.V. en in één geval
aan de V.A.R.A.
In 8 gevallen werd aan den Directeur-G ene raai der P. T. T. kennis
gegeven, dat in een uitzending reclame was voorgekomen, en wel
betrof het in 2 gevallen de A.V.R.O., in 3 gevallen de K.R.O.,
in 2 gevallen de N.C.R.V. en in één geval de V.A.R.A.
In één geval verzocht de K.R.O., alvorens een uitzending op haar
programma te plaatsen, te mogen vernemen of de Commissie bezwaar
daartegen had. De Commissie kon zich met de uitzending vereenigen.
De Commissie ontving 9 klachten van particulieren, waarvan zij
nauwkeurig kennis nam.
Aankondiging.
De aankondiging van het Algemeen Programma door eenige
omroepvereenigingen, welke niet in overeenstemming met de voor
schriften was, had de aandacht der Commissie.
3-

4. Gebruik dienstenveloppen door de omroepvereenigingen.
De Commissie ontving bij schrijven van 3 Maart van de V.A.R.A.
het verzoek om bij de correspondentie met de Commissie van
haar dienstenveloppen gebruik te mogen maken. De Commissie
verwees deze vereeniging naar den Minister.
5. Reclame door den omroep.
De Commissie ontving een schrijven van 7 Maart van de K.R.O.
met een afschrift van een brief der Deutsche Rundfunk Werbung.
6. Uitzending N.C.R.V. op 30 October 1931.
In het vorig jaarverslag is op blz. 59—65 vermeld de correspon
dentie naar aanleiding van de afgebroken uitzending der N.C.R.V.
op 30 October 1931 van de Wijdingsure ter gelegenheid van de
Herdenking van de Hervorming.

:
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De Commissie ontving van den Minister afschrift van het volgende
schrijven van 5 November 1932 nr. 16 aan de N.C.R.V.:
„1. Met betrekking tot het door U bij telegram van 7 November 193 1
ingestelde beroep tegen de beslissing van de Algemeene Programma
Commissie, waarbij U voor drie malen werd uitgesloten van de verzor
ging van het algemeen programma wegens het in strijd met het dooi
de Commissie gegeven verbod toch gevolg geven aan Uw voornemen
tot uitzending van de op Uw programma van 30 Octobcr 1931 ver
melde „Wijdingsure ter gelegenheid van de herdenking van de Her
vorming” bericht ik U, dat ik na nauwgezette overweging van de mij
terzake verstrekte inlichtingen van oordeel blijf, dat bedoelde uitzen
ding, in verband met de ten aanzien van net algemeen programma
gestelde en aangenomen regelen, in den gekozen vorm niet kon worden
toegclaten.
2. Uwe verccniging had zich na ontvangst van mijn telegram van
30 October 1931 naar mijne meening bij het verbod van de Commissie
moeten neerleggen en had niet tot uitzending moeten overgaan. Dat
U niettemin toch met deze uitzending een aanvang maakte, acht ik
een handeling welke door mij wordt afgekcurd.
3. Overigens is mij uit den gcheelcn gang van zaken gebleken, dat
de omstandigheden in het onderhavige geval zoozeer hebben bijge
dragen tot het niet duidelijk erkennen noch begrijpen van de wederzijdsche standpunten en bedoelingen, dat men den grond voor een
beoordecling en een qualificcering van hetgeen geschied is als welhaast
afwezig kan beschouwen.
4. In verband hiermede meen ik van het opleggen van sancties voor
ditmaal te moeten afzien.
5. Onverminderd hetgeen ik U in punt 2 deed kennen, oordeel ik het
onderwerp van Uw programma, de herdenking van een feit van
historische beteckenis, als zoodanig niet vallende buiten het kader van
het algemeen programma. Het is duidelijk, dat wanneer zulk een feit
voor de bevolking in haar onderdeden niet eenzelfde beteekenis heeft,
daarmede bij de uitzending rekening moet worden gehouden. Ik acht
het wcnschelijk, dat daarvoor alsnog ccnige richtlijnen worden aan
genomen. Om daartoe te geraken, is de noodige voorbereiding getroffen.
6. De omroeporganisaties zullen zoo spoedig mogelijk ter zake nader
worden ingelicht.”

De Commissie vindt aanleiding het begeleidend schrijven van den
Minister aan de Commissie hieronder op te nemen, omdat de Minister
daarin een nadere uiteenzetting geeft betreffende deze aangelegenheid.
Ik doe U hierbij toekomen afschrift van mijn schrijven van heden
aan de N.C.R.V., naar aanleiding van het door haar bij mij ingesteldc
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beroep tegen de beslissing van Uwe Commissie, waarbij de N.C.R.V.
voor drie malen werd uitgesloten van de verzorging van het algemeen
programma, wegens het in strijd met het door Uwe Commissie gegeven
verbod toch een aanvang maken met de uitzending van de op het
programma van 30 October 1931 vermelde „Wijdingsure ter gelegen
heid van de herdenking van de Hervorming”.
2. Met Uwe Commissie ben ik van meening, dat de bedoelde uitzen
ding in verband met de ten aanzien van het algemeen programma
gestelde en aangenomen regelen, in den gekozen vorm niet kon worden
tocgclaten. Dienvolgens heb ik besloten aan de N.C.R.V. mijn afkeuring
over hare handelwijze kenbaar te maken. Daar mij uit den geheelen
gang van zaken is gebleken, dat de omstandigheden in het onderhavige
geval zoo zeer er toe hebben bijgedragen tot het niet duidelijk erkennen
noch begrijpen van de wcderzijdsche standpunten en bedoelingen,
zoodat men den grond van een beoordceling en een qualificeering van
hetgeen geschied is als welhaast afwezig kan beschouwen, heb ik
gemeend met deze afkeuring tc volstaan.
3. Zooals ik hiervoren reeds mededeelde, ben ik van oordeel, dat, wil
men het karakter van het algemeen programma, zooals dit in punt 4
van mijne beschikking van 10 Juni 1930, N°. 1, Hbs. P.T.T., is
aangegeven, niet aantasten, uitzendingen in den vorm als de gewraakte
daarop niet moeten voorkomen.
4. Ik ben echter mede van oordeel, dat aan het karakter van het
algemeen programma te kort zou worden gedaan, indien daarop niet
zou mogen voorkomen de herdenking van feiten van historische
beteckenis, die op zich zelf — hoe kan het anders bij een volk, dat op
bijna elk gebied van godsdienst, cultuur of politiek zeer uiteenloopcndc
opvattingen huldigt — bij een deel van de bevolking wellicht minder
aangename herinneringen zullen wakker roepen. Er zal evenwel voor
moeten worden gezorgd, dat dergelijke herdenkingen in objectieven en
gematigden vorm worden gehouden.
5. Ik zou het op prijs stellen te vernemen of Uwe Commissie mijne
zienswijze ten deze kan dcelen. Zou zulks het geval zijn, dan zou
Uwe Commissie wellicht bereid gevonden kunnen worden om in
overleg met de betrokken omroep-organisaties en onder voorbehoud van
mijne nadere goedkeuring, een regeling te ontwerpen, waarbij met die
zienswijze rekening gehouden is.”

Met verwijzing naar hetgeen de Commissie vermeldt op blz, 55
onder het hoofd: „Samenwerking tusschen de omroepverenigingen”,
kan de Commissie hier mededeelen, dat punt 5 van den vorenstaanden brief van den Minister in het verslagjaar nog niet
leidde tot het doen van voorstellen aan den Minister.
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7. Fabrieksuit^endingen.
De Commissie zond het volgende schrijven van 12 Maart aan den
Minister:
„Naar aanleiding van Uwer Excellenties schrijven van 31 Octobcr
1931 n°. 3 en 6 November 1931 n°. 4 betreffende de fabricksuitzending der K.R.O. op 23 Octobcr 1931, heeft de Commissie overleg
gepleegd met de K.R.O. met het resultaat, dat zij de volgende ontwerp
regeling voor de fabrieksuitzendingen vaststelde:
1. De omroepverenigingen zullen zich voor eene fabrieksuitzcnding
zooveel mogclijk in verbinding stellen met eene organisatie, die een
gehecle tak van industrie vertegenwoordigt, opdat deze de leiding der
uitzending in handen neemt. In dit geval kan reclame voor een bepaald
bedrijf uitgesloten worden geacht.
Mocht een dergelijke regeling niet mogclijk zijn, dan moet in elk
geval het volgende in acht worden genomen.
2. De directie der fabriek, bij welke de uitzending zal plaats vinden,
moet zich verbinden noch vooraf noch later naar buiten, door adver
tenties in dagbladen e. d., reclame voor haar fabriek te maken in
verband met de uitzending.
3. De uitzending moet plaats vinden volgens een vooraf vastgestclden
tekst, die aan de Commissie moet worden ingezonden en waarvan,
behoudens op ondergeschikte punten, niet mag worden afgeweken.
4. Indien deze fabriek in ons land concurrenten heeft, mag bij de
uitzending de naam der fabriek niet worden genoemd, noch eenigerlci
mededeeling worden gedaan, waardoor men omtrent dezen naam niet
in twijfel behoeft te verkeeren.
Ingeval U met deze regeling accoord kunt gaan, zal.de Commissie de
vereenigingen daarmede in kennis stellen.”

De Minister beantwoordde dit schrijven met zijn brief van 24 Maart
nr. 7, luidende als volgt:
„1. Met de door U getroffen ontwerp-regeling voor de z.g. fabrieks
uitzendingen stem ik in.
2. Evenwel zou ik gaarne zien, dat punt 4 van die regeling zoodanig
gewijzigd werd, dat bij uitzending uit fabrieken, die geen concurrenten
hier te lande hebben, evenmin de naam van de fabriek wordt genoemd.
Het noemen van namen bij dergelijke uitzendingen bevat altijd een
min of meer persoonlijke reclame voor de betrokken fabriek; ook deze
reclame moet m. i., zooveel mogelijk voorkomen worden.”
De Commissie zond hierop als antwoord haar brief van 26 Mei:
„Naar aanleiding van Uwer Excellenties schrijven van 24 Maart j.1.
n°. 7 heeft de Algemeen Programma Commissie de eer U mede te
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dcelcn, dat zij in verband hiermede punt 4 van de regeling betreffende
fabricksuitzendingen aldus heeft gewijzigd:
„Bij de uitzending mag de naam van de fabriek niet worden
genoemd. Ook mogen geen medcdeelingen worden gedaan, waar
door men omtrent dezen naam niet in twijfel behoeft te verkeeren.
Deze regeling is niet van toepassing, wanneer door het feit, dat
een bedrijf cenig is in ons land, door het noemen van het bedrijf
de naam voor iedereen duidelijk is.”
De Commissie vertrouwt, dat U zich thans met de gchcele regeling
kunt vereenigen en geeft U in overweging deze ter kennis te brengen
van den Radio-raad en de Radio-Omroep contröle-commissie.”
Dc Minister zond daarna zijn brief van 15 Juni nr. 7:
„1. De laatste zin van punt 4 van de ontwerp-regeling voor de z.g.
fabrieksuitzendingen ondervangt m. i. niet het bezwaar, genoemd in
het tweede lid van mijn schrijven van 24 Maart j.1., n°. 7, Hoofdbestuur
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie.
2. Gaarne zou ik zien, dat deze zin werd geschrapt, waarna ik mij
overigens met de geheele regeling kan vereenigen.
3. In de veronderstelling, dat U hiermede instemt, heb ik, overeen
komstig Uw verzoek, deze regeling ter kennis gebracht van den Radioraad en de Radio-Omroep contröle-commissie, door overlegging van een
afschrift van de terzake met U gevoerde briefwisseling.”

De Commissie zond daarop aan de algemeene omroepvereenigingen
haar schrijven van 29 Juni:
„De Algemeen Programma Commissie acht het nuttig, dat fabrieks
uitzendingen onder het Algemeen Programma worden uitgezonden,
waarbij echter rekening moet worden gehouden met het verbod tot
het uitzenden van reclame.
De Commissie heeft te dien aanzien schriftelijk van gedachten gewis
seld met den Minister van Waterstaat, die zich met de volgende regeling
vereenigde.
1. De omroepvereenigingen zullen zich voor eene fabrieksuitzending
zooveel mogelijk in verbinding stellen met een organisatie, die een
geheele tak van industrie vertegenwoordigt, opdat deze de leiding der
uitzending in handen neemt. In dit geval kan reclame voor één bepaald
bedrijf uitgesloten woiden geacht.
Mocht een dergelijke regeling niet mogelijk zijn dan moet in elk geval
het volgende in acht worden genomen.
2. De directie der fabriek, bij welke de uitzending zal plaats vinden,
moet zich verbinden noch vooraf noch later naar buiten, door adver
tenties in dagbladen e. d., reclame voor haar fabridk te maken in
verband met de uitzending.
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3. Dc uitzending moet plaats vinden volgens een vooraf vastgestelden
tekst, die aan de Commissie moet worden ingezonden en waarvan,
behoudens op ondergeschikte punten, niet mag worden afgeweken.
4. Bij dc uitzending mag de naam van de fabriek niet worden
genoemd. Ook mogen geen mcdedeelingen worden gedaan waardoor
men omtrent dezen naam niet in twijfel behoeft te verkeeren.
Den omroepvereenigingen wordt verzocht in voorkomende gevallen
met het vorenstaande rekening te houden.”

De Commissie ontving van den Voorzitter van het Comité van
Omroepvereenigingen het verzoek om in verband met diens werk
zaamheden bij de Rijkscommissie voor Werkverruiming door de
Commissie te worden gehoord over de getroffen regeling betreffende
de fabrieksuitzendingen. Dit vond plaats in de vergadering der
Commissie van 22 November. Bij deze bespreking werd vastgesteld,
dat de wenschen van genoemden Voorzitter kunnen geacht worden
te zijn vervuld op grond van de getroffen regeling voor de fabrieks
uitzendingen.
8.

Hoorspel „De deur van de badkamer”, door de A.V.R.O.

Op het programma der A.V.R.O. van 11 April kwam voor een
hoorspel „De deur van de badkamer”. De Commissie had teger
deze uitzending bezwaar, doch had geen gelegenheid in een ver
gadering overleg te plegen, omdat de late inzending van den tekst
dit hoogst bezwaarlijk maakte. De Commissie berichtte derhalve
aan de A.V.R.O. bij schrijven van 7 April, dat zij op grond van
de late inzending van den tekst bezwaar tegen de uitzending had.
Bij schrijven van 9 April nr. 16 zond de Minister om advies aan
de Commissie een afschrift van een door hem op denzelfden dag
ontvangen telegram van de A.V.R.O. van den volgenden inhoud:
„Algemeen Programma Commissie verbiedt uitzending hoorspclletjc
Maandagavond as. tusschen 21 en 21.20 op formeele gronden stop Gaan
door dit telegram bij U E in beroep tegen deze beslissing stop Verzoeken
opschorting verbod of uitnoodiging aan de Commissie om de beoordeeling nog vóór Maandagavond te doen geschieden waarbij goed
keuring in onze oogen onvermijdelijk Na strenge maatstaven die
AVRO zelf bij de beoordeeling aanlegt stop Uwe beslissing belangrijk
aangezien Avro prestige met uitstel hoorspel gemoeid en goede verhou
ding met Commissie noodeloos in gevaar.”
.
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Bij schrijven van 9 April lichtte de Commissie den Minister in
en ontving een afschrift van het telegram van 11 April van den
Minister aan de A.V.R.O., luidende als volgt:
„Algemeen Programma Commissie verbood opvoering op hedenavond
van hoorspel De deur van de badkamer wegens te late inzending tekst
d.w.z. het geval waarvoor beroep is toegekend (beschikking van 10/13
Juni 1930) is niet aanwezig stop Aangezien opschorting uitzending
mogelijk is in afwachting goed- of afkeuring Commissie, en bovendien
na vergadering Commissie op heden termijn voor behandeling thans
te kort zou zijn, acht ik ook overigens aanleiding tot beslissing op dit
oogenblik noch wenschelijk noch mogelijk.”
De Commissie vergaderde over deze aangelegenheid op 11 April
en zond aan de A.V.R.O. bericht, dat zij bij haar besluit bleef,
en noodigde de A.V.R.O. uit tot haar vergadering van 18 April.
Deze vergadering werd later gesteld op 19 April. Na de bezwaren
der Commissie te hebben gehoord, deelden de vertegenwoordigers
der A.V.R.O. mede het stuk van het repertoire te zullen afvoeren.
9.

Hoorspel „Do/ores Divine schuldig of onschn/dig?”, door de A. V.K.O.

Op het Algemeen Programma der A.V.R.O. van 25 April kwam
het hoorspel „Dolores Divine schuldig of onschuldig?” voor.
De Commissie had tegen deze uitzending bezwaar en hoorde de
A.V.R.O. hierover in haar vergadering van 19 April. Haar be
slissing deelde zij later op dien dag telefonisch aan de A.V.R.O.
mede en verzond op 20 April het volgende schrijven aan de
A.V.R.O.:
„Ter bevestiging van de U gisteren reeds per telefoon overgebrachte
mededeeling, bericht de Commissie U, dat zij bezwaar heeft tegen
de uitzending van het 2e vervolg van het radio-drama „Dolores Divine
schuldig of onschuldig?” in het Algemeen Programma op Maandag
25 dezer omdat de beide voorgaande uitzendingen in het gewone
programma waren uitgezonden.
Ofschoon door het mededeelen aan de luisteraars vóór de uitzending
van een uittreksel uit de beide vorige uitzendingen aan het bezwaar
der Commissie in zekere mate tegemoet zou worden getreden, meent
zij niettemin deze uitzending onder het Algemeen Programma te
moeten verbieden omdat zij vreest, anders een precedent te scheppen,
hetwelk in de toekomst tot moeilijkheden aanleiding zou kunnen geven.
Volgens de richtlijnen, die de Commissie voor het Algemeen Pro-
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gramma heeft vastgesteld, behoort dit programma door alle luisteraars
te kunnen worden gevolgd zonder naar uitzendingen der betreffende
vereeniging op een niet-Algemeen Programmadag te moeten luisteren.
Het radio-drama „Dolores Divine schuldig of onschuldig?” omvat een
serie van uitzendingen, die uiteraard in verband met elkander staan.
Door het geven van een kort overzicht der vorige uitzendingen zullen
alle luisteraars weliswaar de 3e uitzending kunnen volgen maar de
luisteraars, die ook de beide eerste uitzendingen volgden, verkeeren
daarbij ongetwijfeld in het voordeel. Een dergelijk verschil meent de
Commissie dat vermeden moet worden.
Ten slotte vestigt de Commissie de aandacht op de ie zinsnede in het
overzicht uit de beide vorige uitzendingen, waaruit duidelijk blijkt,
dat de 3e uitzending niet op zichzelf staat:
„Van den cerbiedwaardigen zetel af, die bestemd is voor den
raadsman en zijn cliënte in de rechtszaal, waar de zaak-Dolores
Divine wordt behandeld, klonk verleden Dinsdagavond plotseling
een dramatische klank op”.”
Bij schrijven van 20 April nr. 8 zond de Minister aan de Commissie
om advies een afschrift van het volgende telegram der A.V.R.O.:
„Algemeen programma commissie verbiedt uitzending hoorspel Maan
dagavond aanstaande Dolores Divine schuldig of onschuldig gaan door
dit telegram bij U E. in beroep aangezien dit hoorspel een op zich
zelf staand gesloten geheel ook al werden stukken onder gelijken titel
in gewoon programma opgevoerd spoedige beslissing van U excellentie
met het oog op officieel orgaan dringend verzocht.”
De Commissie zond aan den Minister een afschrift van haar ge
noemden brief van 20 April en ontving afschrift van het volgende
telegram van den Minister aan de A.V.R.O.:
„Antwoord op telegram van 19 dezer.
Geval waarvoor beroep is loegekend is niet aanwezig stop Uwe
luisteraars werden op Dinsdag 19 April reeds met mogelijkheid van
uitzending op Dinsdag 3 Mei in kennis gesteld stop Opschorting uit
zending tot een dag waarop A.V.R.O. eigen programma verzorgt is
derhalve blijkbaar zonder bezwaar mogelijk stop Acht geen termen
aanwezig voor tusschenkomst.”
10.

Nederlandscb Christelijk Persbureau.

In het vorig jaarverslag is op blz. 80 vermeld, dat het Nederlandsch
Christelijk Persbureau bij schrijven van 24 September 1931 had
verzocht op de dagen, dat de N.C.R.V. het Algemeen Programma
verzorgt, haar persberichten op het terrein van kerk en godsdienst
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te mogen uitzenden en dat de Commissie alvorens op dit verzoek
te beslissen van eenige teksten van uitzendingen van het bureau
wilde kennis nemen.
Bij zijn schrijven van 30 Juli kwam het Persbureau op haar verzoek
terug. De Commissie deelde mede de gevraagde teksten van eenige
uitzendingen van het Persbureau nog niet te hebben ontvangen.
Bij schrijven van het bureau van 25 Augustus werden deze teksten
aan de Commissie toegezonden. In haar schrijven van 9 November
deelde de Commissie aan het Persbureau mede in beginsel geen
bezwaar te hebben tegen opneming van diens persberichten onder
het Algemeen Programma.
11.

Boekbesprekingen. •

De Commissie overwoog, dat de tekst eener boekbespreking op
zichzelf geen bezwaar tot uitzending onder het Algemeen Programma
zou kunnen opleveren, doch daartegen niettemin bezwaar zou kun
nen worden gemaakt omdat in die bespreking de lezing van een
boek wordt aanbevolen, terwijl tegen den inhoud van het boek
bezwaar bestaat. Bij schrijven van 3 Juni verzocht de Commissie
derhalve aan de algemeene omroepvereenigingen bij den tekst
eener boekbespreking steeds een exemplaar van het te bespreken
boek te voegen. De V.A.R.A. deelde telefonisch mede aan het
verzoek gevolg te zullen geven. De K.R.O. berichtte van het schrij
ven der Commissie kennis te hebben genomen. De A.V.R.O. deelde
mede niet in staat te zijn aan het verzoek der Commissie te voldoen.
Van de N.C.R.V. kwam geen antwoord binnen. De Commissie
besloot daarop in de gevallen, dat de omroepvereeniging geen
boek bij den tekst der bespreking voegde, te zullen beoordeelen
of zij tot aankoop of leening van het boek zou overgaan.
12. Mededeelingen aan particulieren.
De Commissie ontving een klacht van een particulier bij schrijven
van 3 November 1931 en deelde als gebruikelijk mede, dat deze
aangelegenheid op de volgende vergadering zou worden behandeld.
Deze klager verzocht bij schrijven van 8 Februari inlichting omtrent
een genomen beslissing. De Commissie antwoordde bij schrijven
van 11 Februari dat zij omtrent de in haar vergaderingen behandelde
onderwerpen geen mededeeling aan particulieren kon doen.
5
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13. Ingekomen stukken.
De Commissie ontving geregeld van den Directeur-Generaal P.T.T.
de gegevens betreffende de huur van internationale geleidingen
voor radio-uitzendingen.
De Commissie ontving een afschrift van den brief van den Minister
van 29 Februari no. 20 betreffende nationale feestdagen en V.A.R.A.hoogtijdagen.
14. Vrijstelling inzending teksten.
Aan de V.A.R.A. werd op haar verzoek vrijstelling van inzending
van de teksten verleend voor de voordrachten te houden in verband
met de „Boekenweek”.
15. Inlassching niet aangekondigd nummer in een programma.
De V.A.R.A. deelde bij schrijven van 5 October mede, dat een
mededeeling in haar programma van 3 October was opgenomen,
welke niet vooraf was aangekondigd. Deze mededeeling betrof:
„De veiligheidsweek van de Koninklijke Nederlandsche Auto
mobiel Club”.
Op 9 November werden in het programma van de V.A.R.A. uit
den bundel „Vaart” verzen ingelascht, die niet vooraf waren aange
kondigd. De V.A.R.A. bood haar verontschuldigingen over deze
overtreding aan.
16. Voordracht „De Cultureele Film in Nederland”.
Op het programma der V.A.R.A. van 3 October kwam een voor
dracht voor van D. van Kreveld getiteld „De Cultureele Film
in Nederland”. De Commissie berichtte bij schrijven van 1 October
aan de V.A.R.A., dat zij bezwaar had tegen deze rede, omdat deze
grootendeels reclame bevatte voor de Cultuurfilm-centrale en den
cursus in film- en projectie-techniek. De Commissie ontving daarop
een brief van 6 October van de Nederlandsche Vereeniging voor
Cultureele films, waarbij deze haar verwondering uitdrukte over
het verbod en zich bereid verklaarde in een onderhoud haar standpunt
nader mede te deelen. Dit vond plaats in de vergadering der Com
missie van 22 November waarbij tegenwoordig was de heer D. van
Staveren en de heer J. K. van Zwijndrecht, Secretaris van
genoemde centrale.
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Naar aanleiding van dit onderhoud deelde de Commissie aan de
V.A.R.A. mede, dat aan den heer Van Staveren de eischen waren
medegedeeld, waaraan uitzendingen onder het Algemeen Programma
moeten voldoen en dat zij vertrouwde, dat een voordracht, die
de heer Van Staveren mededeelde voornemens te zijn over de
cultureele films te houden, tot geen bezwaar aanleiding zou geven.
De V.A.R.A. maakte in haar antwoord er bezwaar tegen, dat de
Commissie rechtstreeks met de genoemde centrale in verbinding
was getreden. Geantwoord werd, dat dit was uitgegaan van de
Nederl. Vereeniging voor Cultureele films en aan het verzoek van
deze om een onderhoud geen bezwaren in den weg stonden.
17-

Rede van K. ter Laan „Ontwapening\

De Commissie had bezwaar tegen de rede van den heer K. ter
Laan over „Ontwapening” voorkomende in het programma van
13 Juni nadat een rede van ongeveer gelijken inhoud welke op
22 Februari zou worden uitgezonden door de V.A.R.A. was terug
genomen. Met de V.A.R.A. werd over deze zaak overleg gepleegd
in de vergadering van 27 Juni, als gevolg waarvan de V.A.R.A.
de rede definitief van het Algemeen Programma afvoerde.
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’s-Gravenhage, 26 Juni 1933.
Aan Hare Majesteit de Koningin.

Ingevolge artikel 4 van het Radio-contröle-reglement heeft de RadioOmroep contröle-commissie de eer Uwer Majesteit hierbij het ver
slag aan te bieden van hare werkzaamheden over 1932.
De Voorzitter,
van

Boeijen.

i

De Secretaris,
E. P. Weber.
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SAMENSTELLING.

In de samenstelling der Commissie kwam wijziging, doordien op
14 April haar Voorzitter Dr. J. Th. de Visser overleed en in
diens plaats bij K. B. van 16 Juli nr. 105 geheim voor den tijd
van 16 Juli 1932 tot en met 31 December 1933 werd benoemd
de heer H. van Boeijen, zoodat de samenstelling aan het einde
van het verslagjaar was:
I~I. van Boeijen, Voorzitter van den Radio-raad; tevens Voorzitter,
Mr. W. J. Berger,
Mr. P. E. Briët,
Mr. E. N. van Kleffens,
Mr. W. PI. M. Werker, tevens plaatsvervangend voorzitter.
In het verslagjaar kwam geen verandering in de werkzaam gestelde
controleurs, zoodat aan het einde van het verslagjaar de volgende
controleurs in dienst waren:
R. D. Bouma te ’s-Gravenhage,
G. J. Landweer te Soestdijk,
W. J. M. Linden te ’s Gravenhage,
J. J. Robitsch te Haarlem.

;

i

‘

:
<
i

iw»
i

74

RADIO-OMROEP CONTROLE-COMMISSIE

HOOFDSTUK II.

VERGADERINGEN.

De Commissie vergaderde in het verslagjaar 12 maal, zoodat zij
sedert haar instelling 47 maal vergaderde.
De vergaderingen vonden plaats op de volgende data met ver
melding van de behandelde onderwerpen:
1. 20 Januari.
1.
2.

Samenwerking met de Algemeen Programma Commissie.
Opvragen teksten van de V.A.R.A.

2. 24 Februari.
1.
2.
3.
4.
1;

3.

Brief van den Minister aan de N.C.R. V. betreffende reclame.
Brief van den Minister betreffende klacht van de Midden
standsbonden.
Opvragen teksten van de V.A.R.A.
Bespreking jaarverslag.

16 Maart.
1.
2.

:
34.
5.
6.
7.
8.

Samenwerking met de Algemeen Programma Commissie.
Gegevens van de K.R.O. omtrent uitzending van reclame
in Duitschland.
Klacht van den heer Van Leeuwen.
Bespreking portvrij-zenden van stukken.
Regeling hoogtijdagen van de V.A.R.A.
Klacht Middenstandsbond.
Uitzending actualiteiten door de K.R.O.
Reclame-uitzending van de V.A.R.A. op 2 Maart.

4. 27 Juli.
1.
2.
5.

Uitzending V.R.O. op 27 Juli.
Klacht van den heer Albach over hetgeen de omroepvereenigingen in haar organen schrijven.

19 September.
1. Installatie van den heer H. van Boeijen als Voorzitter
der Commissie.

.
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2. Rouleering van den controledienst.
3- Brief van den Minister betreffende „Lied van een werkelooze
aan de Commissie-WELTER”.
4. Uitzending door de V.A.R.A. van het lied „De Bandieten”.
5. Uitzending van de voordracht „Jeugd en vrije gedachte”
door den V.R.O.
6. Uitzending door de V.A.R.A. van het literair halfuurtje
en het N.V.V.-kwartiertje.
7. Klacht van de Limburgsche Liga in verband met uitzen
dingen van den V.R.O.
6. 21 September.
1. Bespreking met vertegenwoordigers van de V.A.R.A.
2. Uitzending door de V.A.R.A. van „Wederwaardigheden
van Wakker en Tropenduit”.
7. 7 October.
1. Uitzending van „De Dorpsbarbier” door de V.A.R.A.
2. Uitzending door de V.A.R.A. van het gedicht „Het meisje”.
8. 15 October.
1. Bespreking tekst van „De Dorpsbarbier”.
9. 21 October.
1. Brief over uitzending „Wederwaardigheden van Wakker
en Tropenduit” door de V.A.R.A.
2. Uitzending N.C.R.V. op 6 October.
3. Toezending teksten.
4. Reclame door N.C.R.V. voor cursus knippen.
5 Literair halfuurtje A. M. de Jong.
6. Klacht Middenstandsbonden.
7. Verboden uitzending van de rede van den heer De Roode..
8. Internationale Arbeiders-Radio-dag.
9 Verzoek V.R.O. uitzending van een tweegesprek.
10. Uitzendingen van de K.R.O.

:

p

7<>

RADIOOMROEP CONTROLE-COMMISSIE

io. 2 November.
1.
2.
3.

Het V.A.R.A.-hoorspel „Als het komen zou”.
Uitzending door de V.A.R.A. demonstratie der S.D.A.P.
op gramofoonplaten op 9 November.
Uitzending door de V.A.R.A. van de rede van Paul
Loebe.

11. 9 November.
1. Uitzending V.A.R.A. op 9 November.
2. Rede van Paul Loebe.
3. Wijziging normen voor de controle.
4. Inzending tekst van „De Dorpsbarbier”.
5. Brief V.A.R.A. betreffende eigen richting.
6. Uitzending „Wederwaardigheden van Wakker en Tropenduit” van 28 September.
7. N.V.V.-kwartiertje.
8. Klacht Centrale Winkeliersvereeniging „De Vrijheid”.
12. 23 December.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bespreking politieke uitzendingen.
Beroepsinstantie.
Rede van de V.A.R.A. „De Vredestaak der Katholieke
kerk”.
Brief Bond van Kleinhandelaren.
Uitzending V.R.O. 3 December.
Uitzending K.R.O. 19 November.
V.A.R.A.-Bestuursmededeelingen en N.V.V.-kwartiertje.
Rede Mr. Duys 19 December.
Schemarede De Miranda voor 25 December.

.
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HOOFDSTUK III.
DE UITVOERING DER CONTROLE.

I
!
I

;

i. Aanmerkingen der Commissie op de uitzendingen.
a. De Commissie had bezwaar tegen den geheelen tekst van de
volgende uitzendingen:
V.A.R.A.:
13 Juni hoorspel „Overgeschakeld op Genève”.
24 September „Bandieten”, lied van W. v. Iependaal.
11 November voordracht „Wordend Huwelijk”, door Dr. F. M.
Wibaut.
12 November hoorspel „Als het komen zou”.
9 December voordracht „Rechter Dickman”, door Rolien Numan.
24 December „Brief van een dragonder”, lied van W. v. Iependaal.
31 December voordracht „De Vredestaak der Katholieke Kerk”,
door Mevr. Bulsing—van Besouw.
V.R.O.:
24 September voordracht „Jeugd en vrije gedachte”, door Jac. Erka.
3 December voordracht „De legende Heijermans onder het Kruis”,
door Jan Mesman.
b. De Commissie had bezwaar tegen een gedeelte van den tekst
van de volgende uitzendingen:
A.V.R.O.: 24 April voordracht „De lange steenen pijp”.
9 April hoorspel „Odette schiet een beetje op”.
K.R.O.:
V.A.R.A.: 6 Januari hoorspel „De jaloersche vrouw”.
3 Februari hoorspel „Ontwapent”.
23 Maart hoorspel „De dolende soldaat”.
1 April hoorspel „Inneming van den Briel”.
14 Mei voordracht „Van het Ontwapeningsfront”, door
Paul Kies.
29 Juni hoorspel „Zoo is het leven”.
8 Juli voordracht „Het geloof der Rijken” uit „De
kleine wereld”, door Kees Bakker.
23 Juli voordracht „De Economische toestand in Neder
land en de Arbeidersklasse”, door J. Oudegeest.
13 Augustus hoorspel „Vrijheid”.
24 Augustus hoorspel „Stemmen achter de klapstoel”.

73

V.R.O.:
V.U.:

RADIOOMROEP CONTROLE-COMMISSIE

2 September voordracht fragment uit „Gij vrouwen”,
door Rolien Numan.
7 September voordracht „Ja, ja dat publiek”, door
Rolien Numan.
io September hoorspel „De doove”.
12 November „Ontwapeningskwartiertje”, door Paul
Kies.
2 Maart „Giordano Bruno, Van hem begint de weg in
de Geestesvrijheid”, door J. Hoving.
8 Juni voordracht „Stervend Europa”, door Dr. H.
GER VERSMAN.

c. De Commissie vermeldt hier afzonderlijk eenige regelmatige
uitzendingen der V.A.R.A.:
„Wederwaardigheden van Wakker en Tropenduif\
In 16 gevallen werd tegen een gedeelte bezwaar gemaakt, nl. op
20 Januari, 2 en 16 Maart, 27 April, 4 en 11 Mei, 15 en 29 Juni,
6 Juli, 10, 17 en 30 Augustus, 14 en 28 September, 27 November
en 11 December. In 41 gevallen werd de tekst geheel goedgekeurd.
„Nieuws van Teun de Klepperman” (na 1 October vervangen door
„De Dorpsbarbier”).
Tegen de uitzending op 21 Mei in haar geheel had de Commissie
bezwaar, in verband waarmede het volgende schrijven van 21 Mei
van de V.A.R.A. werd ontvangen:
„Wij bevestigen U bij deze de goede ontvangst van Uw telegram van
heden, waarin de uitzending van „Teun de Klepperman” van heden
avond door U wordt verboden, wegens gevaar voor de openbare orde.
Zeer tot ons leedwezen namen wij van dit verbod nota. Wij hebben n.1.
bij het doorlezen van de tekst geen oogenblik kunnen bevroeden, dat
van het uitspreken daarvan ook maar eenig bezwaar voor de openbare
orde te duchten is, omdat deze tekst in algemeene trekken gelijk is
aan de reeds meermalen vroeger uitgesproken soortgelijke teksten. Wij
kunnen niet aannemen, dat Uw meening uitsluitend gegrondvest is op
het feit, dat in deze tekst in afkeurende zin wordt gesproken over het
militairisme, gezien de steeds sterker wordende vredesbeweging over
de geheele wereld. Wij zullen het op hooge prijs stellen, wanneer Uw
Commissie ons zou willen mededeelen, in het bijzonder wat haar
gedreven heeft tot haar besluit, zoodat wij daarmede dan voor het
vervolg rekening kunnen houden.”

RADIO-OMROEP CONTROLE-COMMISSIE

79

De Commissie zond hierop in antwoord haar schrijven van 27 Mei:
„In antwoord op Uw schrijven van 21 dezer Zw/T-Uz deelt de Com
missie U mede, dat zij zich allerminst partij stelt ten opzichte van het
vraagstuk van het militairisme, zoodat zij critische beschouwingen
daarover nimmer heeft geweerd.
Het op hoonendc wijze ter sprake brengen van een instituut, dat ook
in Nederland dient tot uitoefening van het Staatsgezag, onder den bij
het „Nieuws van Teun de Klepperman” gebezigden vorm, kan echter
geacht worden een gevaar op te kunnen leveren voor de openbare orde.
In sterkere mate had de Commissie bezwaar tegen de aanstootgevende
wijze, waarop het Koningschap in verband met de verblijfplaats van
het Hoofd van onzen Staat werd behandeld.
De Commissie nam met belangstelling kennis van het slot van Uw
schrijven en vertrouwt in verband daarmede, dat in den vervolge met
de bovengenoemde zienswijze van de Commissie zal rekening worden
gehouden.”

In 4 gevallen werd een gedeelte der uitzending verboden, nl. op
2 en 9 Juli en 3 en 17 September.
In 24 gevallen werd de tekst geheel goedgekeurd.

;
_

,, De Dorpsbarbier’5.
Tegen deze uitzending werd in haar geheel bezwaar gemaakt op
8 October wegens strijd met de wettelijke voorschriften en eenmaal
op 17 December wegens niet-inzending van den tekst.
In 6 gevallen, nl. op 15 en 22 October, 5, 12 en 26 November en
10 December, werd tegen gedeelten van den tekst bezwaar gemaakt.
In 3 gevallen werd de tekst geheel goedgekeurd, nl. op 29 October,
19 November en 3 December.
In het geheel onderzocht de Commissie 336 teksten van uitzendingen.
Tegen de volgende aantallen had de Commissie bezwaar:
10 der V.A.R.A.,
2 van den V.R.O.
Van 41 teksten werd een gedeelte niet toegelaten:
1 A. V.R.O.,
1 K.R.O.,
37 V.A.R.A.,
1 V.R.O.,
1 V.U.
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Uitzendingen van de Vrijdenkers Radio Omroep. V.R.O.
De Commissie ontving het volgend schrijven van 25 Juli nr. 10
van den Minister:
„1. Ik doe U hierbij toekomen afschrift van een van de Limburgsche
Liga te Maastricht ontvangen schrijven, houdende een klacht over
redevoeringen van de Vrijdenkersvcrecniging „De Dageraad”, welke
per radio, vermoedelijk door de V.R.O. zijn uitgezonden.
2. Ik zal het op prijs stellen terzake Uwe inlichtingen te mogen
ontvangen.”
Het afschrift luidde:
„De Limb. Liga, Koninklijk goedgekeurde vereeniging, vernam dat
door de Radio Centrale in Limburg, redevoeringen van „De Dageraad”
werden doorgezonden in de huizen der abonnés. Wij wendden ons tot
de betreffende vereeniging en kregen tot antwoord, dat ze de twee
Hollandsche omroepstations onverkort moesten doorgeven.
Excellentie, wij betreuren dit ten zeerste. Werd eenigen tijd geleden de
Godloochenaarsbende uit Limburg verdreven, thans tracht ze weer op
deze wijze binnen te dringen in de huizen der bevolking en haar gif
te verspreiden.
Excellentie, die uitzendingen, bcleedigen de meerderheid van ons volk,
zij beleedigen inzonderheid de Katholieke bevolking van Limburg. Ons
gewest is steeds trouw geweest aan Vaderland en Koningshuis, ofschoon
het Vaderland toelaat, dat haar trouwste zonen herhaaldelijk diep
gekwetst worden door personen en vereenigingen uit ’t Noorden, met
verlof der regeering.
Excellentie, wij verzoeken U beleefd, de Radio-Omroep-ContröleCommissie hierop te willen wijzen en zoo mogelijk maatregelen te
nemen om verdere beleedigingen te voorkomen.”

De Commissie beantwoordde dit schrijven bij haar brief van
24 September:
„De Radio-Omroep contröle-commissie heeft de eer Uwer Excellentie
mede te deelen, in antwoord op Uw schrijven van 25 Juli j.1. n°. 10,
dat de V.R.O. op grond van de wettelijke bepalingen en van de aan
haar verleende zendvergunning uitzendingen mag doen, waarin haar
beginselen worden uiteengezet.
De omstandigheid, dat deze uitzendingen anderen aanstoot geven door
dat de beginselen der V.R.O. indruischen tegen de overtuiging van
het overgroote deel der Nederlandsche bevolking, kan geen grond
voor een verbod geven.
Evenwel acht de Commissie de wijze, waarop in sommige uitzendingen
de V.R.O. haar beginselen uitdrukt door het bezigen van platte woorden
en het beschimpen op een lompe en grove wijze van den godsdienst in
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strijd met de goede zeden en verbiedt deze uitzendingen, hetzij geheel
of gedeeltelijk.
In een op 24 dezer door de V.R.O. te houden voordracht waren deze
uitdrukkingen zoo groot in aantal en vormden een zoo integreerend
deel daarvan, dat de Commissie zich genoodzaakt zag de geheele voor
dracht te verbieden.
Een afschrift van het desbetreffende schrijven aan de V.R.O. gaat
hierbij.”
De Commissie ontving een schrijven van de K.R.O. van 8 October
met een klacht van de Katholieke radiovereeniging te Amersfoort
over de uitzendingen van den V.R.O.
Op het programma van den V.R.O. van 24 September kwam voor
een voordracht van den heer Jac. Erka „Jeugd en vrije gedachte”
Naar aanleiding van de kennisneming van den tekst dezer voor
dracht zond de Commissie het volgend schrijven van 21 September
aan den V.R.O.:
„De Radio-Omroep contröle-commissie deelt U mede, dat zij bezwaar
moet maken tegen de uitzending van de voordracht: Jeugd en Vrije
Gedachte, voorkomende op Uw programma van 24 September a.s.
In de voordracht komen verschillende uitdrukkingen en beweringen
voor die de Commissie niet kan toelaten.
Aangezien het in verband met hetgeen hierna volgt onnoodig is alle
ontoelaatbare uitdrukkingen en zinsneden op te sommen, volstaat de
Commissie met te wijzen op het navolgende:
blz. 2. Toen in 1914 de mobilisatie werd gelast stond de kerk aan
de zijde der rcgcering en verloochende haar christelijke principes,
blz. 4. Als het onredelijk is te gelooven in de schepping dan is het
eveneens onredelijk te gelooven in een samenleving, die de broeder
moord tot nationale deugd heeft gepromoveerd en de toepassers der
christelijke liefdeleer, de dienstweigeraars, naar Veenhuizen verbant,
blz. 5. Het moet toch langzamerhand voor een ieder duidelijk zijn,
dat heel wat verhevener, of om het zoo maar eens te noemen, heiliger
is de smart en de nood van duizenden en duizenden bezitloozen tijdens
hun leven op aarde te lenigen, dan hen met een aan de kas des hemels
betaalbaar gestelde cheque af re schepen. Het hiernamaals is de eeuwige
betaalkas geweest der heerschende klassen. Of de wissels behoorlijk
werden gehonoreerd is niemand ooit te weten gekomen. Maar de
preventieve werking was buiten kijf. De massa’s bleven in berusting,
de hemelsche lolly van het geloof werkte onfeilbaar.”

i

i

i
:

.

Naast het bezwaar dat de Commissie tegen verschillende uitdrukkingen
en zinnen heeft, is zij bovendien van oordeel, dat in deze voordracht
zonder bewijsgrond, vastgesteld na ernstig onderzoek verdacht wordt
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gemaakt hetgeen anderen heilig is, en dat op volstrekt ontoelaatbare
wijze lompe aanvallen worden gedaan op geloot en Kerk. Zoowel het
een als het ander is o. m. strijdig met de goede zeden.
De inhoud van de voordracht voldoet derhalve niet aan de eischen die
daaraan krachtens de wet moeten worden gesteld.”

Op het programma van den V.R.O. van 3 December kwam voor
een rede van den heer Jan Mesman „De legende Heijermans onder
het kruis”.
De Commissie had bezwaar tegen deze voordracht.
Bij schrijven van 12 December verzocht de V.R.O. een nadere om
schrijving van de redenen waarop dit verbod gegrond was te mogen
vernemen. De Commissie deelde bij haar schrijven van 13 December
als antwoord het volgende mede:
„Naar aanleiding van Uw schrijven van 12 dezer deelt de Commissie
U mede bezwaar te hebben gemaakt tegen de voordracht van den heer
J. Mesman omdat de kwetsende wijze, waarop over de RoomschKatholieke kerk in het bijzonder en over het Christelijk geloof in het
algemeen wordt gesproken in strijd is met de goede zeden.”

2. Klachten van particulieren.
De Commissie ontving 13 klachten van particulieren en behandelde
deze in haar vergaderingen.
De Commissie ontving een schrijven van 16 Maart van de Rotterdamsche Federatie van Personeel in Openbaren Dienst, inhoudende
een nota tot afkeuring eener uitzending der V.A.R.A. waarbij o.m.
was medegedeeld, dat de Federatie van Textielarbeiders aangesloten
bij het N.A.S. reeds had besloten, aan het werk te zullen gaan, wan
neer de Roomsch Katholiek en Christelijk georganiseerden de
staking zouden opheffen, welk bericht volgens eerstgenoemde
federatie onjuist zou zijn en die aan de Commissie verzocht te be
vorderen, dat dit bericht werd herroepen. De Commissie berichtte
bij schrijven van 6 April aan de Federatie het volgende:
„Naar aanleiding van Uw schrijven van ] 6 Maart jl., afd. Organisatie,
letter O.Z.1, n°. 11, deelt de Commissie U mede, dat het niet op den
weg der Commissie ligt, om de omroepvereenigingen ter verantwoording
te roepen of haar opmerkingen te maken betreffende de al of niet
juistheid van uitgezonden berichten, doch dat het uiteraard aan iederen
belanghebbende vrijstaat zich tegen onware mededeelingen bij degenen,
die haar uitzonden, teweer te stellen.”

I
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3. Klachten over uitzendingen van den Minister ontvangen.
In verschillende gevallen wendden particulieren zich tot den Minister
met een klacht over een uitzending. Aan de Commissie werd deze
klacht dan doorgezonden, waarop de Commissie den Minister mededeeling deed van haar gevoelen ter zake. Deze klachten betroffen:
de volgende uitzendingen der V.A.R.A.:
13 Januari: „Wederwaardigheden van Wakker en Tropenduit”,
1 Juni: hoorspel „In Mijnschacht III”,
20 Februari: gedicht „Als de bank wordt overvallen” en „Op je
houten vlerken”,
22 Juni: „Wederwaardigheden van Wakker en Tropenduit”,
3 September: lied „Brief van een werkelooze aan de Commissie
Welter”,
23 Juli: voordracht „Is de verbruiker werkelijk vrij”,
20 Augustus: „Het groote voorop”,
25 September: „Wederwaardigheden van Wakker en Tropenduit”,
16 November: causerie „Van het Binnenhof”.
4. Niet in het programma vernielde uitzendingen.
A.V.R.O. 13 November filmpraatje Jordaan.
Bij brief van 27 December berichtte de Commissie aan de A.V.R.O.,
dat de korte redevoeringen van den Directeur in de aan de Commissie
te zenden programma’s moeten worden opgenomen.
K.R.O. 8 en 12 Maart „Actualiteiten”.
K.R.O. 17 December voordracht Dr. Eijkel over Robert Koch.
Bij schrijven van 14 Juni berichtte de Commissie aan de V.A.R.A.
dat op 11 Juni een niet aan de Commissie vooraf medegedeelde uit
zending had plaats gevonden van de opening der Rembrandt Ten
toonstelling. De V.A.R.A. antwoordde bij schrijven van 18 Juni
en berichtte, dat het verzuimen van dergelijke opgaven zou worden
voorkomen.
V.P.R.O. 11 November voorlezing uit het boek „Vrouwen in nood”.
5- Opmerkingen over plaats gevonden hebbende uitzendingen.
Bij schrijven van 11 October deelde de Commissie aan de V.A.R.A.
mede, dat bij de uitzending van het hoorspel „De affaire Dreyfus II”
niet de volgorde van den ingezonden tekst was gevolgd.
6*
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Bij schrijven van 6 December berichtte de Commissie aan de V.A.
R.A. dat volgens het programma op 26 November een voordracht
zou worden gehouden over de Gewestelijke Conferenties der A.J.C.
doch in plaats daarvan een voordracht werd gehouden over „Oorlogsspeelgoed en nog wat”. De verdere behandeling dezer aan
gelegenheid viel in het volgend verslagjaar.
6. Inzending programma's en teksten.
Programma’s.
Bij schrijven van 15 Februari werd aan de K.R.O. bericht, dat ook
programma-wijzigingen in io-voud moeten worden ingezonden.
In verband met de behoeften van het bureau der Commissie werd
bij schrijven van 15 September aan de vereenigingen verzocht in
den vervolge de programma’s in n-voud in te zenden.
Bij schrijven van n November verzocht de Commissie aan de
V.A.R.A. een meer gedetailleerde opgave in te zenden van de num
mers te geven gedurende de zoog. „Bonte Avonden”.
Op blz. 94—95 van het vorig jaarverslag is opgenomen een schrijven
van 29 December 1931 van de V.A.R.A., waarbij deze vereeniging
verklaarde, dat het menigvuldig opvragen van teksten voor haar
administratie zeer bezwaarlijk was.
De Commissie zond hierop als antwoord haar schrijven van 29 Janu
ari luidende als volgt:
„In antwoord op Uw schrijven van 29 December jl. Zw/T-Uz stelt de
Commissie op den voorgrond, dat zij ten aanzien van het opvragen
van teksten bij alle omroepvereenigingen volgens volkomen gelijke
richtlijnen, dus onpartijdig, te werk gaat.
Daar echter de Commissie den tekst van alle politieke redevoeringen
opvraagt, en in de programma’s Uwer vereeniging deze uitzendingen
niet alleen naar verhouding het meest voorkomen, doch bij Uw vereeni
ging in grooter aantal voorkomen dan bij de andere vereenigingen
tezamen, is het natuurlijk gevolg daarvan, dat van Uw vereeniging
meer — zelfs vrij veel meer — teksten worden opgevraagd dan van
de andere vereenigingen.
Tot het opvragen van betrekkelijk veel teksten heeft nu en dan ook
de omstandigheid bijgedragen, dat in Uw uitzendingen meermalen
gedeelten voorkwamen, die aanstoot gaven op zedelijk en godsdienstig
gebied.
Indien Uw vereeniging wenscht, dat de Commissie minder teksten
opvraagt, vindt zij in het vorenstaande daarvoor voldoende aanwij
zingen.

.
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Intusschen heeft de Commissie reeds tot hare voldoening opgemerkt,
dat in de laatste’ maanden de hiervoor in de derde zinsnede genoemde
bezwaren tegen de uitzendingen minder voorkwamen dan voorheen.
Volgens Uw inlichtingen aan den Secretaris der Commissie gegeven
is dit het gevolg van een scherpe en georganiseerde controle door Uw
vereeniging zelf op de teksten vóór de inzending aan de Commissie
uitgeoefend, hetgeen mede bleek uit de ovcrgelegde schriftelijke
bewijzen.
De Commissie stelt dezen gewijzigden gang van zaken bij Uw verceniging op prijs, waarvan gij zelf allereerst de gunstige gevolgen zult
ondervinden.
Op grond hiervan acht de Commissie voorloopig een bespreking met
U en Uw vaste medewerkers niet noodig.
De ovcrgelegde bescheiden over de interne controle bij Uw vereeniging
gaan hierbij terug.
De Commissie maakt U opmerkzaam op de omstandigheid, dat Uw
vereeniging zeer laat is met het inzenden der teksten, zelfs die, welke
reeds lang vooraf vaststaan, zooals hoorspelen en voordrachten.
De Commissie heeft volgens artikel 8 van het Radio-Omroep contrólereglcment tot taak het onderzoeken der teksten. Zij moet voldoenden
tijd hebben voor dit onderzoek.
Zendt U zeer laat in, dan.loopt U de kans dat het onderzoek niet
is afgeloopcn vóór den dag der uitzending, waarvan het gevolg is, dat
het stuk niet kan worden uitgezonden.
Met het oog hierop heeft de Commissie de omroepvereenigingen bij
brief van 28 November 1930 verzocht de stukken tenminste 5 dagen
vóór den dag der uitzending in te zenden.”

De V.A.R.A. antwoordde hierop bij schrijven van 3 Februari als
volgt:
„In antwoord op Uw brief van 29 Januari j.1. achten wij ons verplicht,
Uw Commissie er opmerkzaam op te maken, dat Uw Commissie er
zich ten opzichte van de V.A.R.A. niet toe bepaalt, de teksten op te
vragen van politieke redevoeringen. Het aantal politieke redevoeringen
is ook bij onze omroep gering. Wij werden echter tot onze brief van
29 December j.1. niet in de eerste plaats gedreven door de moeilijk
heden, die wij zouden hebben met het gereed maken van teksten van
redevoeringen. Ook zuiver wetenschappelijke toespraken als in de reeks
„Het Kapitalisme en wat eraan voorafging” gehouden, en die o. i. geen
enkel gevaar voor openbare orde, veiligheid van de Staat of goede
zeden kunnen opleveren, hetgeen in de praktijk ook wel is gebleken,
kunnen wij zonder bezwaar vooraf toezenden. De moeilijkheden, orga
nisatorisch en financieel, ontstaan daar, waar het gaat om fragmenten
uit boeken, gedichten uit bundels e. d. Dit berokkent onze programmaafdeeling onze schrijfkamer en onze medewerkers zelf regelmatig groote
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zorgen. Zou Uw Commissie aanleiding kunnen vinden, het preventieve
toezicht in het bijzonder hierop, iets milder te maken, dan zou ons dit
zeer verheugen.
Uw opmerking omtrent het te laat inzenden van teksten zullen wij
onderzoeken en wij zullen trachten, daarin verbetering tc brengen.”
De Commissie zond hierop het volgende ten antwoord:
,,De Commissie gevoelt, dat menigvuldig opvragen van teksten voor
Uwe administratie eenigen last meebrengt en de Commissie is gaarne
bereid U hierin tegemoet te komen. Maar dit zal het best mogclijk
zijn, indien U steeds nauwkeurig nagaat, wat al of niet voor uitzending
geschikt is. Hoe nauwkeuriger dit geschiedt, des tc minder reden
zal er voor het opvragen zijn.
Van de reeks „Het kapitalisme en wat eraan vooraf ging” zijn ter
oriëntcering van de Commissie de teksten der eerste uitzendingen opgevraagd. Na 23 December heeft geen opvraging van den tekst dezer
uitzendingen plaats gevonden.”

De Commissie ontving een afschrift van het schrijven van den
Minister van 24 Maart nr. 5 aan het lid van de Tweede Kamer der
Staten Generaal Dr. I. H. J. Vos inhoudende de mededeeling dat
inzending van den tekst der redevoeringen ter gelegenheid van de
Nederlandsche week uit te zenden, door de Commissie niet zou
worden gevorderd.
De Commissie zond het volgend schrijven aan de algemeene omroepvereenigingen en den V.P.R.O. van 21 October:
„De Commissie deelt U mede, dat een enkele omroepvereeniging nog
steeds het voorschrift niet opvolgt, dat de opgevraagde teksten in
3-voud moeten worden ingezonden.
Voor een vlotten gang van zaken bij de Commissie is dit voorschrift
van groote beteekenis.
Het geeft echter voor de vereenigingen blijkbaar tot groote bezwaren
aanleiding.
De Commissie meent op dien grond tot nader order dit voorschrift
te moeten intrekken, zoodat met inzending in enkelvoud van de teksten
kan worden volstaan.”

De Commissie zond het volgend schrijven aan de V.A.R.A. van
15 October:
„De Radio-Omroep contröle-commissie heeft de eer U mede te dcelen,
dat de controle op de uitzending „De Dorpsbarbier” van welke uitzen
ding aanvankelijk werd goedgevonden dat de tekst des Zaterdagsmor-
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gons aan ons secretariaat kon worden ingezonden, grootc moeilijk
heden voor een regelmatige afdoening van de werkzaamheden der Com
missie veroorzaakt.
De Commissie ziet zich dan ook genoodzaakt U te verzoeken zorg
te willen dragen, dat de tekst van dit programmadccl uiterlijk Donder
dagsmorgens in haar bezit is.”
Bij schrijven van 7 April berichtte de Commissie aan de V.A.R.A.
dat steeds de tekst der uitzendingen onder den titel „Wederwaardig
heden van Wakker en Tropenduit” moest worden ingezonden.
Op een desbetreffend verzoek der V.A.R.A. deelde de Commissie
bij haar schrijven van 30 Augustus aan.de V.A.R.A. mede, dat zij,
zoolang daartegen uit anderen hoofde geen bezwaar bestond, de
goedkeuring van eiken ingezonden tekst bij afzonderlijk schrijven
zou mededeelen.
In haar vergadering van 21 September besprak de Commissie met
vertegenwoordigers der V.A.R.A. een ontvangen klacht over een
als onderdeel van den zoog. „Bonte Avond” uitgezonden lied.
De V.A.R.A. zegde toe over deze uitzendingen zelf een strenge
controle te zullen uitoefenen, in verband waarmede de Commissie
toezegde voorloopig niet tot het opvragen van den tekst van het
uitgezondene van het verzamel nummer „Bonte Avond” te zullen
overgaan.
De Commissie maakte bij deze bespreking tevens bezwaar tegen het
houden van politieke beschouwingen door den heer A. M. de Jong
tijdens diens boekbesprekingen. De vertegenwoordigers zegden
toe hierover met den heer A. M. de Jong overleg te zullen plegen.
Ten slotte kwam in behandeling het zoog. S.D.A.P.-kwartiertje,
hetwelk evenzeer politiek inhoudt. De V.A.R.A. zegde toe over
het eventueel inzenden van den tekst dezer uitzendingen een voor
stel te zullen doen.
De Commissie ontving daarop het volgende schrijven van 10 October der V.A.R.A.
„In aansluiting op het onderhoud, dat wij hebben gehad met Uw
Commissie op 21 September j.1., declen wij U mede, dat wij onzen
medewerker A. M. de Jong hebben verzocht bij zijn letterkundige
beschouwingen zooveel mogelijk zich te onthouden van direct politieke,
en, wanneer hij meent, hierbij ook politieke beschouwingen te moeten
geven, ons daarvan tevoren in te lichten, zoodat wij Uw commissie de
tekst daarvan vooraf ter inzage kunnen zenden.
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Ten opzichte van het z.g. N.V.V.-kwartiertje* is het geval minder
eenvoudig. Dit bevat actueele beschouwingen over de afgeloopen week,
waarbij, gezien de aard van dit kwartiertje, veelal eenige plaats aan de
politiek zal dienen te worden ingeruimd. Indien Uw commissie meent,
op grond daarvan de teksten regelmatig van te voren te moeten inzien,
zouden wij U willen verzoeken, in dat geval eenzelfde regeling te
willen treffen als ten opzichte van de uitzending „De Dorpsbarbier”
door U bereids getroffen is.
Wij geven U echter beleefd in overweging, hiervan voorloopig nog ai: te
zien. Wij zullen U in de eerstkomende weken de tekst van deze
kwartiertjes toezenden; U kunt deze dan, zij het achteraf, doorlezen,
zoodat U zich er van kunt overtuigen, dat wij zelf er voor zorgen, dat
hierin geen passages voorkomen, die in strijd zijn met de algcmcenc
wettelijke bepalingen.”

De Commissie zond hierop haar schrijven van 25 October:
„Naar aanleiding van Uw schrijven van 10 dezer deelt de Com
missie U mede er voorloopig genoegen mede te nemen, dat de teksten
van het zoog. N.V.V.-kwartiertje achteraf worden ingezonden en ver
zoekt U tevens de teksten der drie laatste uitzendingen te mogen
ontvangen.”

5

:

De V.A.R.A. had verzocht de gehouden redevoeringen op het
Demonstratief Congres op 8 November te ’s-Gravenhage te houden,
op 9 November per gramofoonplaat te mogen uitzenden. De
Commissie heeft gemeend de V.A.R.A. in deze ter wille te moeten
zijn en met afwijking van de gestelde voorschriften toe te staan,
dat ontvangst door de Commissie van den volledigen tekst uiterlijk
9 November ten 12 uur plaats vond.
7- Beslissingen der Commissie.
Bespreking arbeidstoestanden.
De Commissie zond bij schrijven van 13 Augustus aan de V.A.R.A.
bericht, dat zij bezwaar had tegen een gedeelte van de uitzending
van „De Wederwaardigheden van Wakker en Tropenduit” op
17 Augustus, waarbij de Commissie het volgende opmerkte:
„Dc Radio-Omroep contröle-commissie deelt U mede, dat zij geen
bezwaar heeft tegen de uitzending van „De Wederwaardigheden van
Wakker en Tropenduit” op 17 dezer behoudens, dat vervallen moet
blz. 3 bovenaan ie regel „Neem nou het geval met die oude bankiers
firma in Den Haag” tot en met blz. 4 regel 14.

:
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I)c Commissie stelt er prijs op er Uw aandacht op te vestigen, dat zij
bezwaar heeft tegen de genoemde passage omdat zij bespreking van
arbeidstoestanden bij met name genoemde inrichtingen of waarvan
de naam weliswaar niet wordt genoemd, maar voor velen uit het
verband voldoende duidelijk is, afgescheiden van de vraag of deze
bespreking juist of onjuist is, in strijd acht met de wettelijke voor
schriften.”
8.

Herdenking Hervorming 30 October 1931.

Onder verwijzing naar blz. 141 van het vorig jaarverslag deelt
de Commissie mede, dat zij van den Minister afschrift ontving
van diens brief aan de Algemeen Programma Commissie met bijlage
betreffende de uitzending der N.C.R.V. op 30 October 1931 eener
Wijdingsure in verband met de herdenking van de Hervorming, welk
schrijven in extenso op blz. 58 en 59 van dit verslag is opgenomen.
9.

Gebruik dienstenveloppen door de on/roepvereenigingen.

De Commissie ontving bij schrijven van 3 Maart van de V.A.R.A.
het verzoek om voor de inzending van teksten dienstenveloppen
te mogen gebruiken. Bij schrijven van 17 Maart gaf de Commissie
der V.A.R.A. in overweging zich met dit verzoek tot den Minister
van Waterstaat te wenden.
10.

Wettelijke voorschriften der Radio-O/uroep controle.

In verband met de omstandigheid, dat de Juridische Commissie
van den Radio-raad een onderzoek instelde of en in hoeverre de
wettelijke bepalingen betreffende den radio-omroep wijziging be
hoefden vonden op 24 November en 7 December gemeenschappe
lijke vergaderingen plaats van deze en de Radio-Omroep controle
commissie. Als gevolg van de in die vergaderingen gehouden be
sprekingen vergaderde de Commissie nog op 23 December.
Het verdere vervolg van deze zaak valt in het volgende verslagjaar.
11.

Politieke uitzendingen.

De Commissie ontving bij schrijven van 20 December van den
Radio-raad een afschrift van den brief van den Minister van 13 De
cember nr. 8, waarbij deze den Radio-raad advies 'had gevraagd in
verband met zijn toezegging in de vergadering van de Tweede
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Kamer der Staten-Generaal om het initiatief te nemen ten einde te
komen tot een beperking tot op zekere hoogte van de politiek in
den aether. In verband met de opmerking in den brief van den Minis
ter, dat deze het aan het oordeel van den Radio-raad overliet of en
in hoeverre de Radio-raad over de onderwerpelijke aangelegenheid
met de Commissie overleg zou moeten plegen, verzocht de Radioraad ter zake de meening van de Commissie te vernemen.
De Commissie behandelde dit verzoek in haar vergadering van
23 December.
De verdere behandeling dezer aangelegenheid valt in het volgend
verslagjaar.
12. Samenwerking met de Algemeen Programma Commissie.
In verband met een door de Algemeen Programma Commissie
verboden rede stelde de Commissie zich in haar vergadering van
17 December 1931 de vraag of ingeval deze verboden rede toch werd
uitgezonden tot afbreking zou moeten worden overgegaan. De
Commissie stelde eenige algemeene richtlijnen vast ten aanzien van
het toezicht door haar op het Algemeen Programma.
In de vergadering van 16 Maart deelde de Voorzitter mede, de voor
genoemde richtlijnen in een vergadering der Algemeen Programma
Commissie te hebben besproken en dat deze de punten na eenige
discussie aanvaardde.
13. Kadio-politieke uitzendingen.
De Commissie zond het volgend schrijven van 23 December aan
de K.R.O.:
„Voor de uitzending van den Vrijzinnig Democratischcn Bond op
19 November j.1. deelde Uw omroeper mede:
„Er komt thans een hiaat in onze uitzending, enz.”, terwijl Uw
omroeper na deze uitzending opmerkte:
„Voor hen die onze mededeeling van half negen niet hebben gehoord,
herhalen wij, dat de zendtijd van half negen tot half elf door ons,
op last van den Minister, is afgestaan aan den Vrijzinnig Democralischen Bond.
Hoe van dien zendtijd gebruik is gemaakt, behoeft geen betoog. Even
min dat voor het uitgezondene de K.R.O. geenerlei verantwoording
draagt.”
De Commissie verzoekt U vriendelijk dergelijke bcoordeelingcn van
uitzendingen van andere omroepvereenigingen achterwege te doen
laten.”
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Uitzendingen na 24.00 uur.

De Commissie berichtte bij schrijven van 27 September aan den
Directeur-Generaal P.T.T. dat de A.V.R.O. op 20 September haar
uitzendingen had voortgezet tot 24.25 uur.
Bij het schrijven van den Directeur-Generaal P.T.T. van 10 October
nr. 11721, Afdeeling 5, was gevoegd een afschrift van een brief der
A.V.R.O. met bericht, dat maatregelen waren genomen om te voor
komen, dat uitzendingen den voorgeschreven termijn overschrijden.
Aan de K.R.O. was door den Minister machtiging verleend in den
nacht van 24 op 25 December eenige minuten na 24.00 uur te
mogen uitzenden ten behoeve van gramofoonmuziek. Bij schrijven
van 27 December berichtte de Commissie aan den Minister dat de
K.R.O. in dien nacht tot 0.30 uur had uitgezonden.
15.

Processen JAA.R.A. contra Staat der Nederlanden.

1. Afbreking rede Zwertbroek V.A.R.A. op 8 October
1930.
De Rechtbank te ’s-Gravenhage wees in dit proces vonnis op 7 April,
hetwelk luidde als volgt:
IN NAAM DER KONINGIN.
Dc Arrondisscmcnts-Rcchibank tc ’s-Gravcnhagc heeft het navolgende vonnis gewezen
in de zaak van:
dc Vcrceniging: „Vcrccniging van Arbeiders Radio Amateurs, (V.A.R.A.), gevestigd
te Amsterdam, doch kantoor houdende tc Hilversum, domicilie gekozen hebbende ten
kantore van en verschijnende bij den procureur Mr. Tj. Mobach,
EISCHERES bij exploit van den deurwaarder Pictcr Johanncs Grondel te ’s-Gravcnhagc,
bctcekcnd den yden Januari 1931,

;
!

i.

,

tegen:
den Staat der Nederlanden, wiens zetel is tc ’s-Gravcnhagc,
GEDAAGDE bij gemeld exploit, verschenen bij den procureur Jhr. Mr. G. W. van
der Does.
De procureur van cischcrcs heeft geconcludeerd voor:
cisch: dat 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 dc wet;
2. den gedaagde tc vcroordcclcn, aan cischcrcs terzake in de conclusie vermeld legen
kwijting tc betalen: een som aan schadevergoeding zoo mogclijk bij vonnis te begrooten,
en anders op tc maken bij staat en tc vereffenen volgens dc Wet;
3. den gedaagde te vcroordcclcn in dc kosten dezer proccduic;
Dc procureur van gedaagde heeft geconcludeerd voor:
antwoord: tot niet ontvankelijk verklaring, althans ontzegging der vordering, c.e.
Dc procureur van cischercs heeft voor repliek acte gevraagd van haar verklaring tot
persistit.
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Dc procureur van gedaagde heeft voor dupliek gepersisteerd bij de genomen conclusie;
De Arrondisscmenis-Rcchibank te ’s-Gravenhage, Vierde Kamer;
Gehoord partijen en hare pleidooien, cischercs bij monde van Jhr. Mr. M. van der
Gocs van Naters, advocaat te Heerlen, gedaagde bij monde van Mr. J. H. Tcldcrs,
advocaat te ’s-Gravenhagc;
Gehoord het Openbaar Ministerie, concludcerendc lot toewijzing der vordering;
Gezien dc stukken;
Wat de feiten betreft:
Overwegende, dat ten proccsse het volgende vaststaat:
Op ii Augustus 1930 verzond dc Radio-Omroep Contrölc-Commissic (voortaan te
noemen: ,,dc Commissie”) aan dc verschillende omrocp-organisatics, waaronder cischercs,
het volgende schrijven:
„Dc Radio-Omroep Contrölc-Commissic heeft dc eer mede te dcclcn, dat zij de wijze,
waarop dc organisaties door middel van radio-uitzendingen onderling strijd voeren
omtrent dc vcrdccling van den zendtijd en dc daarbij op dc desbetreffende Regeer ingsbcsluiten gcuitc critiek in vele gevallen in strijd acht met dc bepalingen van het Radiorcglcmcnt.
Nadrukkelijk worden dc verccnigingcn derhalve uitgenoodigd, teneinde eventucele
afbreking der uitzendingen te voorkomen, van alle hierboven in het 2e lid bedoelde
uitzendingen den vollcdigcn tekst bij de Commissie in te zenden en niet tot uitzending
over te gaan, alvorens dc Commissie daarover haar beslissing heeft medegedeeld.”
Eischcrcs antwoordde daarop op 15 Augustus 1930:
„Ons Hoofdbestuur nam goede nota van Uw brief dd. 11 Augustus 1930. Het zal
met dc door Uwe Commissie daarin gegeven wenken gaarne rekening houden.”
Dc Commissie verzond aan dc organisaties, waaronder cischercs, op 23 September 1930,
een nader schrijven, luidende:
„In aansluiting aan het schrijven der Commissie n. 46 van 11 Augustus jl. heeft de
Commissie dc eer U mede te dcclcn, dat zij toezending verzoekt van den tekst van
uitzendingen, die inhouden een bespreking over besluiten c. d. van de Rcgccring of
van Rcgccrings Colleges over aangelegenheden den omroep betreffende.
Het is der Commissie gebleken, dat dcrgclijkc besprekingen plaats vinden zonder in
het ingezonden programma te zijn vermeld.
Dc Commissie meent dit in den vervolge niet meer te kunnen toelaten en verzoekt
voorafgaande inzending van den tekst.
Ten einde voor dc verccnigingcn moeilijkheden te voorkomen, vestigt de Commissie
er dc aandacht op, dat bij niet naleving van dit verzoek afbreking der verbinding,
onverminderd toepassing van art. 11 van het Radio-Contrólc-Rcglcmcnt, het gevolg
kan zijn.”
Op 8 Octobcr 1930 had cischercs dc beschikking over den Htlvcrsumschcn zender;
In het te voren door haar aan dc commissie toegezonden programma van dien dag
kwam voor:
8.00 uitzending vanuit Leiden:
Medewerking van het Vara-orkest onder leiding van Hugo dc Groot. Toespraak
van den heer G. J. Zwertbroek, secretaris der Vara.
Eischcrcs zond den tekst van dc uit te zenden toespraak niet aan de commissie toe,
deze vroeg hem niet op, dcch deed dc uitzending van de rede, welke te 8.30 n.m. was
aangevangen, te 8.47 afbreken zonder voorafgaande sommatie of aankondiging, terwijl
het verbroken contact eerst weder te 9.30 n.m. werd hersteld.
Overwegende dat eischcrcs nu heeft gesteld:
dat deze afbreking was onrechtmatig, immers in strijd met het Radio-Contröle-Rcglcment, het Radiorcglcmcnt 1930 en met dc Wet;
dat toch in meergenoemd Radio-Contrölc-Reglemcnt afbreking wordt verboden, behalve
ingeval er afwijking plaats vindt van het toegclatcn programma of van hetgeen 11a
overlegging tot geen bezwaar aanleiding heeft gegeven, welke gevallen in casu niet
aanwezig waren;
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dat bovendien de controle der opgcmcldc 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 de minste sprake was, zoodat al zou de afbreking wanneer dit gevaar
m casu wél had bestaan, geoorloofd zijn geweest — quod non — deze afbreking
dan toch thans ten onrechte is geschied;
dat cischcres nu tengevolge van opgemelde onrechtmatige daad schade heeft geleden,
immers zij gedurende bijna drie kwart uur het gebruik van den door haar gchuurden
zender heeft moeten ontberen, en zij thans te vergeefs zich grootc uitgaven heeft
getroost, voor transportkosten van apparaten, en reis- en verblijfkosten van haar personeel
naar Leiden, alsmede voor huur ccncr telefoonlijn en bijkomende kosten;
dat opgemelde afbreking aan cischcres mede grootc schade heeft berokkend in haar
kwaliteit van Omroep-Vereeniging, immers zij hare leden en luisteraars niet heeft
kunnen bieden waarop dezen recht hebben, en deze plotselinge afbreking haar gezag
van Omroep-Vereeniging met eene bedrijfszekere outillage heeft geschaad, wat lot
leden- en inkomstenverlies heeft geleid;
dat de totale toegebrachte schade echter thans nog niet valt te begrooten;
op welke gronden zij heeft geconcludeerd:
dat het der Rechtbank behage, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
1. te verklaren, dat de afbreking der uitzending van cischcres door den gedaagde,
althans door zijn orgaan, geschied, was onrechtmatig en in strijd met de wet;
2. den gedaagde te vcroordcclen, aan cischcres ter zake voormeld tegen kwijting te
betalen: een som 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 vcroordcclen in de kosten dezer procedure;
Overwegende, dat gedaagde de vordering heeft bestreden door de stelling, dat, toen
de commissie geen tekst ontving van de door Zwcrtbrock te houden toespraak, zij op
grond van haar voormelde aanschrijvingen van 11 Augustus en 23 September 1930
mocht verwachten, dat die rede niet zoude bevatten eene bespreking over besluiten c, d.
van de Regcering of van Rcgeci ingscollcgc’s over aangelegenheden, den omroep betref
fende, zoodat, toen bleek, dat dit toch hel geval was, de afbreking terecht is geschied;
dat cischcres in hare dagvaarding geen nadere beschouwing geeft, waarom het afbreken
in strijd zou zijn met Radio-rcglcmcnt of wet, zoodat alleen de stelling overblijft, dat
de afbreking in strijd zou zijn met het Radio-Contrölc-rcglcmcnt, doch van dit laatste
geene sprake kan zijn, te minder, nu de bovenbedoelde brieven van 11 Augustus en
23 September 1930 niet slechts zonder ccnig protest tegenover de Commissie, maar
zelfs de eerstgenoemde met instemming was aanvaard;
dat de dagvaarding subsidiair schijnt aan te voeren, dat de controle der 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, waartegen
gedaagde wenscht op te merken:
primo: dat de bcoordccling of deze bedreigd worden ingevolge de wctlclijkc voorschriften
is opgedragen aan de Commissie, en:
secundo: dat geen oogenblik te betwijfelen valt, dat hare brieven van 11 Augustus en
23 September 1930 op voorkoming van het bedoelde gevaar waren gericht, gelijk die
brieven dit zelf uitdrukten, en derhalve het voorschrift van de gedragslijn, als in die
brieven is geschied, wettelijken grondslag heeft, en deze gedragslijn zeker, nu zij zonder
ccnig protest werd aanvaard, had behooren te zijn in acht genomen, met dat gevolg,
dat eene concrete daad niet meer rechtstreeks aan de begrippen veiligheid, openbare
orde en goede zeden behoort te worden getoetst, maar de ccnigc vraag blijft, of de
gedragslijn wordt in acht genomen;
dat overigens aan het publiek gezag de bevoegdheid tockomt, welke het in deze in voege
als bovenomschreven heeft uitgeoefend;
dat, gegeven de aan cischcres bekende zienswijze der Commissie over de critick op
Rcgccringsbcsluitcn en dcrgclijkc over aangelegenheden, den omroep betreffende, cischcres
een vollcdigcn tekst van behandeling over dat onderwerp bij de Commissie had behooren
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in tc zenden, terwijl de verplichting van cischcrcs daartoe uitdrukkelijk in art. 12 van
het Radio-Contröle-rcglcment is uitgesproken;
dat gedaagde niet kan inzien, dat eischercs schade zou hebben geleden, welke naar de
wet voor vergoeding in aanmerking komt en blijkens de ovcrgclegdc notulen de heer
Zwertbrock dan ook van oordeel was „propagandistisch doet ons ccne afbreking geen
kwaad”;
dat de schadc-clcmcntcn, door cischcrcs gesteld, zoo vaag zijn, dat debat daaromtrent
niet mogclijk is en de samenstellende factoren door gedaagde worden betwist en met
name onwaarschijnlijk wordt geacht, en dus weersproken, dat de afbreking heeft geleid
tot verlies van leden en inkomsten, en ook niet uit het oog verloren mag worden, dat
behoudens het halve uur der onderbreking, het programma van 8 October 1930 is
afgcwikkcld;
dat tenslotte in de geschetste omstandigheden van eenige schuld van gedaagde geen
sprake kan zijn, en het gchcclc incident is tc wijten aan schuld van cischcrcs, die geene
rekening hield met het haar bekende en door haar aanvaarde standpunt, dat te dezen
aanzien de Radio-Omroep Contrölc-Commissic had ingenomen, althans daardoor hare
mcdc-schuld aan het incident moet worden aangenomen;
op welke gronden hij heeft geconcludeerd tot nict-ontvankclijkverklaring van cischcrcs,
althans tot ontzegging der vordering;
Overwegende, dat op de verdere beweringen van partijen, voorkomende in de nader
gewisselde conclusicn en voorgedragen bij pleidooi, zoo noodt» hieronder zal worden
teruggekomen;
WAT HET RECHT BETREFT:
Overwegende, dat blijkens art. 8 van het Radio-Contrólc-Rcglcmcnt 1930 afbreking ccner
uitzending slechts geoorloofd is in de in het eerste lid van dat artikel genoemde gevallen;
Overwegende toch, dat dat reglement onderscheidt tusschcn eene preventieve en een
repressieve controle, waarvan de eerste wordt geregeld in de artt. 1 en 8, de laatste in
de artt. 9 tot en met 11 van genoemd reglement;
Overwegende, dat blijkens het eerste lid van art. 7 de preventieve controle bestaat in
het vooraf onderzoeken der programma's en van een na opvraging ovcrgclcgd schema
of van den tekst der uitzending, in verband waarmede aan de omroeporganisaties in
art. 12 o. a. de verplichting is opgelegd tot tijdige toezending van alle programma’s
en, op verzoek der commissie, van den woordelijken tekst der uitzendingen;
Overwegende, dat art. 7 tweede lid verder de uitzending verbiedt van die programma’s
of gedeelte daarvan, waarvan de bij de commissie naar aanleiding van genoemd onder
zoek gerezen bezwaren niet tot haar genoegen zijn opgeheven;
Overwegende, dat de commissie nu bij hare aangehaaldc brieven van 11 Augustus en
23 September 1930 in het algemeen toezending had verzocht van den tekst van die
uitzendingen, welke inhouden besprekingen hetzij over de vcrdccling van den zendtijd,
hetzij over besluiten c. d. van de Rcgccring of van Rcgecringscollcgcs over omroepaangelegenheden;
Overwegende, dat cischcrcs, indien zij voornemens was, op 8 October 1930 een door
haren secretaris tc houden toespraak omtrent een dier onderwerpen uit tc zenden, dus
verplicht was tot inzending van den volledigcn tekst daarvan, daar hare meening dat
het opvragen daarvan slechts in een concreet geval mogelijk is en niet in het algemeen
ten aanzien van een bepaald onderwerp kan geschieden, geen steun vindt in wet of
reglement;
Overwegende dat het niet voldoen aan die verplichting echter nog niet medebrengt
het recht der Commissie tot afbreking der uitzending;
Overwegende toch, dat uit art. 8, in verband met art. 7 van het reglement blijkt, dat
die afbreking slechts mag geschieden, indien het uitgezondene afwijkt i°. van het
programma, aan de Commissie ingezonden, en waartegen bij haar, al dan niet na daarin
overeenkomstig art. 7, lid 2, aangebrachte wijzigingen, geene bedenkingen bestaan,
zonder dat zij overlegging volgens art. 7, lid 1, heeft verzocht; 2°. ingeval schema
of tekst is ingezonden van datgene, waartegen bij de Commissie geene bezwaren zijn
gerezen;
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Overwegende, dat nu in het onderhavige geval de uitzending van de door Zwcrtbrock
gehouden toespraak niet afweek van het tevoren ingezonden programma, waartegen op
zich zelve van geen bedenkingen is gebleken, terwijl ook geen sprake kan zijn van
afwijking van een vooraf ingezonden tekst, nu die inzending achterwege bleef, de
verbreking der uitzending onrechtmatig was en alleen tegen cischercs had kunnen worden
opgetreden langs den weg van artt. 9—n;
Overwegende, dat gedaagde nog wel heeft betoogd, dat de Commissie de bevoegdheid
tot afbreking der uitzending heeft krachtens cenc haar als uitvoerend orgaan toekomende
politiemacht, doch ten onrechte, daar, welke machtsmiddelen den Staat of zijnen organen
ook mogen ten dienste staan tegen den overtreder van het Radio- of Radio-ContrölcRcglemcnt, het middel van afbreking ccncr uitzending door een krachtens goedkeuring
van den Minister tot uitzending gemachtigde blijkens het tweede lid van genoemd
art. 8 uitdrukkelijk is beperkt tot de in het eerste lid genoemde gevallen;
Overwegende, dat ook gedaagde’s beroep op de instemming van cischercs met de
genoemde brieven der Commissie, waarin deze met afbreking der uitzending dreigt,
niet opgaat, daar de mcdcdccling van cischercs, dat zij ,,mct de daarin gegeven wenken
gaarne rekening zal houden”, der Commissie niet het recht kan geven, hare publiek rcchtclijkc bevoegdheid uit te breiden buiten de daaraan bij wettelijke voorschriften
gestelde grenzen;
Overwegende ten aanzien der schade, dat het aannemelijk is, dat cischercs schade heeft
geleden, al ware het alleen ter zake van door haar ten behoeve der uitzending gemaakte
kosten;
Overwegende dat de vordering dus kan worden toegewezen, behoudens ten aanzien van
de gevraagde uitvocrbaarvcrklaring bij voorraad, welke niet steunt op de wet;
RECHT DOENDE:
Verklaart de afbreking der uitzending van cischercs op 8 Octobcr 1930 onrechtmatig:
Veroordeelt gedaagde om aan cischercs ter vergoeding der deswege door haar geleden
schade tegen kwijting te betalen cenc som, nader op te maken bij staat en te vereffenen
volgens de Wet;
Veroordeelt gedaagde in de kosten, tot aan dit vonnis aan zijde van cischercs begroot
op f235.— (twee honderd vijf en dertig gulden);
Verklaart cischercs voor het overige nict-ontvankclijk.
Aldus gewezen bij de Heeren Mrs. De Kuypcr, Vice-President, Schollen, en Haga,
Rechters, en uitgesproken ter openbare terechtzitting dezer Rechtbank en Kamer van
den 7dcn April 1932, bij monde van den Vice-President voornoemd, in tegenwoordig
heid van de Heeren Mrs. Knuttel, Waarnemend Substituut-Officicr van Justitie en
Jhr. Hoeufft, Substituut-Grifficr.
(get.) de Kuyi'ER.
(gct.) D. J. P. Hoeufft, S.-Gr.

De Staat ging tegen dit vonnis in hooger beroep.
Op 12 December werd door den Staat van grieven gediend als volgt:
GERECHTSHOF TE ’S-GRAVENHAGE.
Terechtzitting van 12 December 1932.
CONCLUSIE VAN EISCH IN HOOGER BEROEP, inzake:
De Staat der Nederlanden, wiens zetel is te ’s-Gravenhage,
Appellant;
Procureur: Jhr. Mr. G. W. van der Does,
contra:
De Vcrccniging: ,,Vcrccniging van Arbeiders Radio Amateurs”, (V.A.R.A.), gevestigd
te Amsterdam,
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Geïntimeerde;
Procureur: Mr. Tj. Mobach.
Edclgrootachtbarc Hccrcn,
De Rechtbank te ’s-Gravenhagc heeft op 7 April 1932 het vonnis gewezen tusschcn
partijen, welk vonnis aanvangt met eene overweging, betreffende hetgeen ten proccsse
vaststaat.
Appellant veroorlooft zich naar deze overweging te verwijzen, alsmede naai de conclusies,
in deze zaak gewisseld.
Ovcrgelegd zijn: het Radio-Rcglemcnt (zie verslag 1930 van den Radio-Raad, pag. 34)
en het Radio-Contróle-Rcglemcnt (zie zelfde verslag, pag. 131).
De tekst der brieven, waarop appellant zich beroepen heeft, is te vinden op pag. 2 en 3
van de conclusie van antwoord in eersten aanleg.
Nog zij hier herinnerd, dat de pleidooien in eersten aanleg voor een groot deel hebben
gcloopen over de vraag van politie-dwang, welke zich in dit geding voordecd.
Men heeft hier te maken met tweeërlei controle: preventief en repressief; de uitvoering
is opgedragen aan een orgaan, de Radio-Omrocp-Contrölc-Commissic.
Haar optreden valt zelfs onder het begrip politic en derhalve mag op den voorgrond
gesteld worden, dat aan dit orgaan in het algemeen ook de bevoegdheid tockomt,
maatregelen van politie-dwang te nemen.
De Rechtbank, aanvangende met hare overwegingen „wat het recht betreft”, gaat in
hare eerste zes zinsneden met de stellingen van den Staat mede.
Zij neemt aan, dat de V.A.R.A. verplicht was, indien zij voornemens was een toespraak
uit te zenden, houdende besprekingen, hetzij over de vcrdceling van den zendtijd, hetzij
over besluiten e. d. van de Rcgccring of van Regcerings-collcges over omrocp-aangclegcnheden, tot inzending van den vollcdigcn tekst daarvan.
Daarop volgt echter de overweging, dat het niet voldoen aan die verplichting echter nog
niet medebrengt het recht der Commissie tot afbreking der uitzending en dan volgen
de onderstaande overwegingen:
„Overwegende toch, dat uit art. 8, in verband met art. 7 van liet reglement blijkt, dat
„die afbreking slechts mag geschieden, indien het uitgezondene afwijkt:
,,i°. van een programma, aan de Commissie ingezonden en waartegen bij haar, al
„dao niet na daarin overeenkomstig art. 7, lid 2, aangebrachte wijzigingen, geene
„bedenkingen bestaan, zonder dat zij overlegging volgens art. 7, lid 1, heeft verzocht;
„2®. ingeval schema of tekst is ingezonden van datgene, waartegen bij de Commissie
„geene bezwaren zijn gerezen;
„Overwegende dat, nu in het onderhavige geval de uitzending van de door Zweribroek
„gehouden toespraak niet afweek van het tevoren ingezonden programma, waartegen
„op zich zelve van geen bedenkingen is gebleken, terwijl ook geen sprake kan zijn
„van afwijking van een vooraf ingezonden tekst, nu die inzending achterwege bleef,
„de verbreking der uitzending onrechtmatig was en alleen tegen cischcrcs had kunnen
„worden opgetreden langs den weg van artt. 9—n;
„Overwegende, dat gedaagde nog wel heeft betoogd, dat de Commissie de bevoegdheid
„tot afbreking der uitzending heeft krachtens eene haar als uitvoerend orgaan toe
komende politiemacht, doch ten onrechte, daar, welke machtsmiddelen den Staat of
„zijnen organen ook mogen ten dienste staan tegen den overtreder van het Radio- of
„Radio-Contrólc-Rcglemcnt, het middel van afbreking ccner uitzending door een
„krachtens goedkeuring van den Minister tot uitzending gemachtigde blijkens het
„tweede lid van genoemd art. 8 uitdrukkelijk is beperkt tot de in het eerste lid
„genoemde gevallen;
„Overwegende, dat ook gedaagde’s beroep op de instemming van eischcrcs met de
„genoemde brieven der Commissie, waarin deze met afbreking der uitzending dreigt,
„niet opgaat, daar de mededccling van cischcrcs, dat zij „met de daarin gegeven
„wenken” gaarne rekening zal houden, der Commissie niet het recht kan geven,
„hare publiekrechtelijke bevoegdheid uit te breiden buiten de daaraan bij wettelijkc
„voorschriften gestelde grenzen.”
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Appellant kan zich met deze overwegingen en de daarop gegronde beslissing niet
vcrcenigcn en richt daartegen hare grief.
Volgens de 8ste rechtsoverweging van het vonnis is de Rechtbank van oordeel, dat uit
artikel 8, in verband met artikel 7 van het reglement blijkt, dat afbreking slechts mag
geschieden, indien het uitgezondene afwijkt:
i°. van een programma, aan de Commissie ingezonden en waartegen bij haar, al dan
niet na daarin overeenkomstig artikel 7, lid 2, aangebrachte wijzigingen, geene beden
kingen bestaan zonder dat zij overlegging volgens artikel 7, lid 1, heeft verzocht;
2°. enz.
In de daarop volgende overweging spreekt de Rechtbank dan als haar oordeel uit, dat
in het onderhavige geval de uitzending van de door Zwcrtbrock gehouden toespraak
niet afweek van het tevoren ingezonden programma, enz. De Rechtbank neemt, hier
dus het standpunt in, dat onder „toegclatcn programma” bedoeld in artikel 8, lid 1,
moet worden verstaan een „ingezonden programma”, waartegen geen bezwaren zijn
kenbaar gemaakt. Dit oordeel is naar appcllants meening niet juist.
Artikel 7 bepaalt, dat de preventieve controle bestaat uit het vooraf onderzoeken van
de programma’s. Uiteraard zal dit onderzoek wel meestal geschieden aan de hand
van de programma’s, wanneer die overeenkomstig artikel 12, sub a van het Radiocontrölc-rcglcmcnt zijn ingezonden, doch strikt noodig is dat niet. De Commissie kan
ook, uit een contrölc-oogpunt, daaromtrent opdrachten geven, alvorens de programma’s
zijn ingezonden.
Ten aanzien nu van een bepaald onderwerp van de programma’s — de bespreking in
den omroep van het beleid der rcgcering terzake daarvan — heeft de Commissie
bij de uitoefening van haar controle ervaren, dat uitzending daarvan aanleiding kan
geven tot strijd met de openbare orde. Ten einde dit te voorkomen heeft zij bij haar
brieven van 11 Augustus 1930 en 23 September 1930, overeenkomstig artikel 7, lid r
en artikel 12, sub b, van het Radio-conirólc-rcglcmcnt (vergelijk ook artikel 10, lid 2,
van het Radio-rcglemcnt), in het algemeen voorgeschreven dat, indien dat onderwerp
in een programma zou worden opgenomen, overlegging van den tekst in ieder geval
moet plaats vinden.
Zonder die overlegging was liet onderwerp niet toegclatcn, behoorde het niet tot het
toegclatcn programma. Tot het geven van dit algcmcenc voorschrift was de Commissie,
ook naar het oordeel van de Rechtbank, volkomen bevoegd. Dat de Rechtbank niettemin,
blijkens hare zevende rechtsoverweging, van meening is, dat het niet voldoen aan de
verplichting tot overlegging aan de Commissie niet het recht tot afbreking geeft, vindt
zijn grond in hare boven aangeduide onjuiste opvatting, vermeld in de achtste rechts
overweging, als zoude een toegclatcn programma steeds een ingezonden programma
moeten zijn.
De V.A.R.A. wist dus, dat een rede als de heer Zwcrtbrock wcnschte te houden zonder
overlegging niet toegclatcn was. Dit niet tocgelatcn zijn berustte in dit geval niet op een
concrete maar op een algcmcenc uitspraak van de Commissie.
Aangezien dus de rede, die de heer Zwertbroek te Leiden hield, afweek van het tocgclatcn programma, in den zin als hiervoren betoogd, is afbreking terecht geschied.
Hij deze beschouwing komt uit, dat de Rechtbank in overweging 8 en eveneens in
overweging 9 alle aandacht, doch ook uitsluitend aandacht wijdt aan een „Ingezonden"
programma, hoewel het Reglement van „toegclatcn" programma gewaagt.
Overweging 10 komt dan te vervallen en eveneens overweging II.
Overigens volhardt de Staat bij de weren, door hem in eersten aanleg aangevoerd.
Op deze gronden concludeert Jhr. Mr. G. W. van der Does als procureur van appellant
tot vernietiging van het vonnis a quo en tot nict-ontvankelijk verklaring, althans ontzeg
ging der in eersten aanleg ingcstcldc vordering, cum expensis.
w. g. en voor afschrift:
G. W. van der Does, Procureur.
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2. Verbod uitzending hoorspel „Gevleugelde daden”
op 15 Mei 1931.
Het kort-geding werd ingesteld bij dagvaarding van 23 Mei 1931.
Van het vonnis van den President der Rechtbank van 1 Juni 1931
ging de Staat in hooger beroep. Zie vorig jaarverslag blz. 102—106.
Het arrest van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage van 18 Maart
luidde als volgt:'
IN NAAM DER KONINGIN.
Het Gerechtshof te ’s-Gravenhagc heeft het navolgend arrest gewezen in de zaak van:
DE STAAT DER NEDERLANDEN, woonplaats hebbende te ’s-Gravenhagc.
Appellant.
Procureur: Jhr. Mr. G. W. van der Does,
tegen:
de als Rechtspersoon erkende vereeniging ,,DE VEREENIGING VAN ARBEIDERS
RADIO-AMATEURS’’, gevestigd te Amsterdam,
Geïntimeerde;
Procureur: Mr. J. E. W. Duijs.
Het Gerechtshof te ’s-Gravcnhagc, Tweede Kamer,
Gehoord partijen in hare conclusiën en pleidooien,
Gehoord den Procurcur-Gcneraal in zijne conclusie strekkende tot vernietiging van
het vonnis, waarvan beroep, met vcroordceling van geïntimeerde in de proceskosten;
Gezien de stukken van het geding;
Overwegende dat appellant in hooger beroep is gekomen van een beslissing bij voorraad
op 1 Juni 1931 door den President dci Arrondisscmcnts-Rcchtbank te ’s-Gravenhagc
in kort geding tusschcn partijen genomen, uit welk vonnis en ovcrgelcgde stukken
blijkt, dat geïntimeerde (V.A.R.A.), in het bezit van een machtiging als bedoeld bij
artikel i der Wet van 12 Mei 1928 (Stbl. n°. 169) en voornemens zijnde het hoorspel
,,Gevleugelde daden” uit te zenden, op 8 Mei 1931 van de Radio-omrocpcontrólccommissic een schrijven heeft ontvangen van den volgenden inhoud: ,,de Commissie
deelt U hierbij mede, dat het hoorspel „Gevleugelde daden” critick inhoudt op een
andere omroepverccniging en op de zcndtijdrcgcling der Rcgccring en derhalve in strijd
is met de voorschriften der Commissie. Indien het mogclijk is deze gedeelten uit het
stuk te verwijderen, dan zou de Commissie de uitzending nader kunnen overwegen.
In dit geval verzoekt de Commissie U een gewijzigden tekst ter bcoordccling in te
zenden”;
dat de bedoelde voorschriften der Commissie waren nccrgclcgd in een schrijven van
20 Januari 1931, luidende als volgt:
„Met verwijzing naar en aanvulling van de tot dusver door de Commissie verstrekte
aanwijzingen, deelt de Radio-omrocpcontrölccommissic mede, dat zij niet toclaat:
1. Uitzendingen, die een bespreking inhouden van het beleid der Rcgccring en van
de Regccringscollcgcs inzake den radio-omroep.
2. Uitzendingen, waarbij critick wordt uitgeoefend op andere omroepvereenigingen”;
Overwegende dat de V.A.R.A. dit optreden van de Controlecommissie onrechtmatig oordeclcndc, den Staat deswege heeft gedagvaard voor de Arrondisscments-Rechtbank te
’s-Gravenhagc, met cisch tot schadevergoeding, en tevens in kort geding voor den
President heeft gevorderd, dat zal worden verstaan, dat de Staat verplicht is tic
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uitzending van bovengenoemd hoorspel toe te laten met vcroordeeling van de weder
partij tot betaling ccner vergoeding van f 250.— voor iedcrcn keer dat ecnc uitzending
van het hoorspel door o£ vanwege den Slaat zal worden afgebroken, of door of vanwege
den Staat daden van belemmering ten opzichte van deze uitzending zullen worden
verricht;
Overwegende dat de President, zich in deze bevoegd oordcclcndc, de gevraagde beslis
sing bij voorraad heeft gegeven;
Overwegende dat geïntimeerde de nict-ontvankclijkhcid van het hooger beroep, op grond
van afwezigheid van belang, heeft tegengeworpen, doch ten onrechte, aangezien reeds
dc in eerste instantie uitgesproken veroordceling in de kosten een voldoend belang is
voor hoogerc voorziening;
Overwegende dat dc Staat tegen dc beslissing van den President onder meer als grief
heeft aangevoerd, dat dc President daartoe niet bevoegd was, aangezien het openbaar
gezag, optredende als zoodanig en handelende binnen den formcclcn kring van zijn
bevoegdheidsvcld, geene bevelen van het rechterlijk gezag heeft te dulden;
Overwegende dat omtrent dc juistheid van deze stelling tusschcn partijen geen geschil
bestaat, doch dc V.A.R.A. aanvoert, dat de Controlecommissie die grenzen heeft over
schreden, daarmede een onrechtmatige daad heeft gepleegd en dientengevolge schade
veroorzakende aan een particuliere vereeniging, deri Staat, waarvan zij een orgaan is,
heeft geplaatst onder dc justiciabclcn van de rechterlijke macht;
Overwegende dat, naar het schijnt, ook dc President deze meening heeft gehuldigd;
Overwegende evenwel, dat het Hof zonder prcjudicc van dc hoofdzaak, aanvankelijk
van oordeel is, dat de Controlecommissie dc grenzen van haar bevoegdheid geenszins
heeft overschreden, doch zich heeft bepaald tot bestuursdaden waarover dc rechter niet
te oordcclcn heeft;
Overwegende toch dat ingevolge dc toepasselijke voorschriften van het Radio-Rcglemcnt
1930 en van het Radio-Contrölc-Rcglcmcnt, dc Controlecommissie de bevoegdheid heeft
om op te treden, zooals zij in deze gedaan heeft, indien dit geschiedt, ,,tcr voorkoming
van gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden”;
Overwegende dat dc V.A.R.A. het heeft willen doen voorkomen, alsof dc Controle
commissie in deze niet is opgetreden ter beveiliging van deze belangen, doch uitsluitend
ter handhaving van hare aanwijzingen van 20 Januari 1931; dat evenwel dc V.A.R.A.
hiermede een klaarblijkelijk verkeerde voorstelling van het beleid der commissie geeft,
aangezien een oordeelkundige lezing van de hierboven aangehaalde brieven van dc
Controlecommissie in hun noodzakclijk verband met de bovengenoemde reglementen
tot geen andere slotsom kan leiden, dan dat de commissie van oordeel is, dat dc
uitzending van het hoorspel „Gevleugelde daden”, kritiek brengende op andere radioomrocpvcrccnigingen, daarmede in strijd komt met dc openbare orde;
Overwegende dat derhalve in het onderhavig geval geen plaats was voor een bij voorraad
ingrijpen van dc rechterlijke macht, en de President zich daarvan had moeten onthouden;
Rechtdoende:
Vernietigt dc aangevallen beslissing bij voorraad;
Verstaat, dat de President van dc Arrondisscmcnts-Rcchtbank te ’s-Gravcnhagc geen
bevoegdheid heeft om van dc onderhavige vordering in kort geding kennis te nemen;
Veroordeelt geïntimeerde in dc kosten van het geding in eerste instantie tot aan het
vonnis begroot op f 60.— aan zijde van appellant en in hooger beroep tot aan deze
uitspraak aan zijde van appellant begroot op f 230.—.
Gedaan door dc I-Iccrcn Mrs. Brevet, President, van Slootcn en Lunsingh Tonckens,
Raden, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van den 18 Maart 1932, in tegen
woordigheid van voornoemde Hcercn, alsmede de Hccren Mrs. Brants, AdvocaatGcncraal, en van Gricthuyscn, Griffier, door Mr. Brevet voornoemd.
(w. g.) K. W. Brevet.
(w. g.) W. van Grietiiuysen.
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RADIO-OMROEP CONTROLE-COMMISSIE

Toelating uitzending „Gevleugelde daden”.

De dagvaarding werd namens de V.A.R.A. uitgebracht op 27 Mei
1931. Deze zaak werd aangehouden tot afloop van het onder 2
genoemde proces. Thans is deze procedure van de rol geroyeerd,
op verzoek der V.A.R.A. omdat dit proces zijn reden van bestaan
had verloren.
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