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’s-Gravenhage, 29 Juni 1934.

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 1933.
De Voorzitter,
Van Boeijen.
De Secretaris,
E. P. Weber.

!
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HOOFDSTUK I.

II

SAMENSTELLING.

Artikel 2 van de bij Koninklijk Besluit van 26 Januari 1929,
Staatsblad nr. 14 vastgestelde Instructie voor den Radio-raad luidt
als volgt:
,,De Voorzitter, de leden en de secretaris van den Radio-raad
worden telkens om de vier jaar benoemd. Zij treden tegelijk af
op den 31 sten December van ieder vierde zittingsjaar; voor de
eerste maal op 31 December 1933. De aftredenden zijn terstond
herbenoembaar.”
Ingevolge deze bepaling eindigde derhalve de zittingsperiode van
den Radio-raad aan het einde van het verslagjaar. In verband hier
mede verzocht de Minister in den loop van December aan den Voor
zitter, de leden en den secretaris om mededeeling of zij hun her
benoeming zouden aanvaarden. Dit bleek met allen het geval te zijn.
Hierna verscheen het Koninklijk Besluit van 29 December nr. 35,
dat de herbenoeming bevatte van:
tot lid van den Radio-raad:
H. van Boeijen, lid van Gedeputeerde Staten in de provincie
Zuid-Holland, te Voorburg, tevens voorzitter;
L. J. Bakker, secretaris van den Nederlandschen Bond van per
soneel in Overheidsdienst, te Bussum;
Mevr. B. Boon—van der Starp, te ’s-Gravenhage;
A. J. da Costa, te Amsterdam;
D. Crommelin, directeur van het Zendingsbureau te Oegstgeest,
te Aerdenhout, Bloemendaal;
Mr. B. de Gaay Fortman, rechter bij de arrondissements-rechtbank
te Amsterdam, secretaris-penningmeester van het Algemeen Nederlandsch Verbond te Amsterdam;
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy, hoogleeraar aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam, te Amsterdam;
W. Graadt van Roggen, secretaris-generaal der Jaarbeurs, te
Utrecht;
Mr. P. J. A. Kleene, ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij
het Kantongerecht, te Roermond;

m1
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Prof. Dr. J. Lindeboom, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit, te
Groningen;
Prof. W. Nolet, pastoor, te Amsterdam;
Prof. Dr. J. Schmutzer, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit, te
Utrecht;
J. W. de Vries, hoofdbestuurder van de Nederlandsche Vereeniging
van Fabrieksarbeiders, te Bussum;
Mr. W. H. M. Werker, voorzitter van den Verzekeringsraad, te
’s-Gravenhage;
en tot secretaris den hoofdcommies bij het Hoofdbestuur der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie, E. P. Weber.

!’
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*3

WERKWIJZE.

In verband met de benoeming van de Indië-Programma-Commissie
bij beschikking van den Minister van Waterstaat van 30 Maart
1933, welke Commissie zich voortaan meer in het bijzonder met de
radio-problemen met betrekking tot de uitzendingen Nederland—
Indië zou bezighouden, besloot de Radio-raad in zijn vergadering
van 13 September tot opheffing van de Indische Commissie uit den
Radio-raad.
Als gevolg van een briefwisseling tusschen den voorzitter en den
Minister over de positie van den secretaris en de regeling van de
controle werd in de vergadering van 13 Maart een kleine Com
missie (Huishoudelijke Commissie) benoemd, bestaande uit den
Voorzitter en den Ondervoorzitter van den Radio-raad, de RadioOmroep contröle-commissie en de Algemeen Programma Commissie,
ten einde na te gaan of er bepaalde voorstellen moesten worden
gedaan tot herziening van de instructie van den Secretaris en van
de Radio-omroep controleurs en tot vaststelling van een instructie
voor het verdere personeel.
In zijn vergadering van 7 December behandelde de Radio-raad
een brief van den Minister van 17 November nr. 514, waarin
deze verzocht of de Radio-raad wilde onderzoeken of door een
wijziging in de werkwijze tot bezuiniging kon worden gekomen.
In deze vergadering werd in beginsel besloten tot een verandering
in de werkwijze, die haar definitief beslag in dit verslagjaar nog niet
kreeg.
Een voorloopige mededeeling van het beslotene aan den Minister
vond plaats bij schrijven van 8 December.
In dit verslagjaar bleek het, zooals in het vorig verslag reeds werd
voorzien, niet mogelijk zonder een derde werkkracht aan den
immer wassenden stroom van werkzaamheden het hoofd te bieden.
Van het begin van Februari af werd daarin voorzien door hulpverleening van een arbeidscontractante van het Hoofdbestuur P.T.T.
Op 1 Mei werd op den voet van arbeidscontractant bij den Radioraad in dienst gesteld Mr. Dr. A. A. M. Enserinck, in verband waar
mede de hulpverleening van het Hoofdbestuur op 1 Juli eindigde.

I
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Doordien het Staatsbedrijf der P.T.T. met ingang van 12 Juni
onder het ressort van het Departement van Binnenlandsche Zaken
kwam, was dit met ingang van dienzelfden datum eveneens het
geval met den Radio-raad en de met deze verwante colleges.
Een belangrijke wijziging vond plaats doordien op 29 December
de Radio-raad c.s. ook gehuisvest werd in het gebouw van het
Departement van Binnenlandsche Zaken. In de plaats van de ge
brekkige huisvesting op de 2e verdieping van het gebouw in de
Surinamestraat nr. 1, welke huisvesting niet alleen poover, maar
zelfs onvoldoende genoemd kan worden, trad in de plaats een in
richting, die aan de hoogste eischen voldoet, dank zij de groote
medewerking in deze ontvangen zoowel van het Departement van
Binnenlandsche Zaken als van het Hoofdbestuur P.T.T.

.
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HOOFDSTUK III.
BEZOEKEN.

VERTEGENWOORDIGINGEN.

De Radio-raad was vertegenwoordigd bij de herdenking van het
40-jarig bestaan van het Hoofdbestuur P.T.T. op 29 April in het
City-Theater te ’s-Gravenhage door de leden Mevr. Boon, Mr. De
Gaay Fortman en Graadt van Roggen.
Bij de overdracht van het monument op het graf van Dr. J. Th. de
Visser op 9 Februari was de Radio-raad vertegenwoordigd door het
lid A. J. da Costa.
Op 26 Juli werd een bezoek gebracht aan het nieuwe kantoorgebouw
der A.V.R.O. door de leden: Mevr. Boon, Bakker, Da Costa,
Graadt van Roggen, De Vries, Mr. De Gaay Fortman en den
secretaris.
Op 20 November werd een bezoek aan de A.V.R.O. gebracht door
den voorzitter en den secretaris, o.m. ter bezichtiging van het nieuwe
kantoorgebouw en ter bespreking van eenige radio-omroep aange
legenheden.
Op den Nationalen Landdag der N.C.R.V. op 27 Juli te Apeldoorn
waren aanwezig de leden Mevr. Boon, Bakker, Da Costa, Mr. De
Gaay Fortman, Prof. Mr. Gerbrandy, De Vries en de secretaris.
Aan den maaltijd, door den Directeur-Generaal P.T.T. op 9 October
aangeboden ter gelegenheid van de conferentie van de Union de
Radiodiifusion te Amsterdam, zaten aan Prof. Mr. P. S. Gerbrandy
en de secretaris.
Op de jaarvergadering der A.V.R.O. op 29 Juli te Scheveningen
was de Radio-raad vertegenwoordigd door de leden Mevr. Boon en
Mr. de Gaay Fortman.

i

i
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HOOFDSTUK IV.

VERGADERINGEN.

Ook in dit jaar vonden als regel de vergaderingen plaats in het
Gebouw van het Hoofdbestuur P.T.T., behoudens dat die op 13
April werd gehouden in het voormalige Diaconessenhuis te ’s-Gravenhage en die op 27 December in het Departement van Binnenlandsche Zaken.
De Commissie-vergaderingen vonden steeds plaats in het gebouw
van den Radio-raad.
Er vonden 16 plenaire vergaderingen plaats met de onder staande
dagorden, en wel op:
1.

11 Januari.
1. Golflengtenverdeeling.
2. Zendtijd V.L.R.A.

2.

26 Januari.
1. Golflengtenverdeeling.
2. Residentieorkest.
3. Zendtijd V.L.R.A.

3*

1 Februari.
1. Verkiezingsredevoeringen.
2. Politiek in den aether.

4-

1 Maart.
1. Zendtijd V.L.R.A.
2. Zendtijd O.S.R.O.
3. Nationale feestdagen en hoogtijdagen.
4. Aanvraag H.I.R.O. om meer zendtijd.
5. H.I.R.O. Evangelische Maatschappij.
6. Politie-Radio-Commissie.
7. Aanvraag A.V.R.O. zendtijd Matthëus-Passion.
8. Verkiezingsredevoeringen.

5-

13 Maart.
1. Verkiezingsredevoeringen.
2. Zendtijdaanvraag H.I.R.O. voor Goodwill Day.
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3. Personeelsaangelegenheden.
4. Politiek in den aether.
5. Zendtijd Ned. Fascistische Radio-Omroep (N.E.F.R.O.).
6.

5 A p r i 1.
1. Phohi-uitzending voetbalwedstrijd België—Nederland op
9 April.
2. Zendtijdaanvraag groep Kuypers.
3. Uitzending Algemeen Programma in plaats van op Goeden
Vrijdag.
4. Uitzending V.A.R.A. 18 April.
5. Geluktelegrammen.
6. Uitzending V.A.R.A. op 30 April.

7-

13 April.
1. Golflengtenverdeeling.
2. Vertegenwoordiger Radio-raad te Luzern, vergadering
Union de Radiodiffusion.
3. Zendtijd N.E.F.R.O.

8.

27 A p r i 1.
Uitzending Phohi ooggetuigeverslag voetbalwestrijd Hol
land—België.

9-

18
1.
2.
3.
4.
5.

Me i.
V.R.O.
Zendtijd N.E.F.R.O.
Aanvraag zendgelegenheid N.E.F.R.O.
Jaarverslag.
Verzoek van een particulier voor radio-reclame.

10. 3 J u 1 i.
1. Kurhausconcerten.
2. Zendtijdaanvraag V.D.B. op 25 November 1933.
3. Conferentie Luzern.
4. Gebruik Kootwijk-zender voor 1875 m golf.
11. 13 S e p t e m b e r.
1. Radio-reclame.
2. Phohi-machtiging.
2
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3. Uitzendingen V.A.R.A. over Kootwijkzender.
4. Draadomroep. Zondagmorgengramofoonmuziek.
5. Aanvraag zendgelegenheid N.E.F.R.O.
12. 28 S e p t e m b e r.
1. Vertegenwoordiging bij vergaderingen van de Union.
2. De „Internationale” via Kootwijk.
3. Zendtijdruil A.V.R.O.—V.A.R.A. in verband met 9 Sep
tember.
4. Zendtijdaanvraag Vrijz. Dem. Bond.
5. Uitzendingen in den Oudejaarsnacht.
6. Regeling van den omroep.
7. Draadomroep.
13. 26 O c t o b e r.
1. Commissie zenderkosten.
2. Ontwerp-machtiging Phohi.
3. Draadomroep.
4. Zendtijdaanvraag Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plrntkunde en Nat. Bond Landbouw en Maatschappij.
5. Zendtijd V.L.R.A.
14. 7 D e c e m b e r.
1. Uitzending in den Kerstnacht.
2. Uitzending Eerste Kerstdag vóór 8 uur.
3. Zendtijdaanvraag Ned. Evang. Vereeniging.
4. Samenstelling en werkwijze Radio-raad.
5. Ontwerp-Radio-omroepwet en Memorie van Toelichting.
15. 14 December.
1. Kerstuitzendingen.
2. Gymnastiekkwartiertjes.
3. Zendtijd Bijzondere Omroepvereenigingen.
4. Zendtijd Evangelische Vereeniging.
5. Ontwerp-Radio-omroepwet met Memorie van Toelichting.
16. 27 D e c e m b e r.
Ontwerp-Radio-omroepwet met Memorie van Toelichting.

s■
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De Juridische Commissie vergaderde op 3, 16 en 23 Januari, 13
Februari, 10 April, n Mei, 13 en 25 September en 13 November,
in hoofdzaak ter behandeling van een aangelegenheid betreffende
één der bijzondere omroepvereenigingen, politieke uitzendingen,
Ontwerp-Radio-omroepwet met Memorie van Toelichting, draad
omroep en uitzending van de V.A.R.A. over den Kootwijkzender.
De Zendtijdencommissie vergaderde op n Januari, 20 Februari,
1, 13 en 18 Maart, 18 September en 23 October in hoofdzaak voor
de verkiezingsredevoeringen, zendtijd H.I.R.O., nationale feest
dagen en hoogtijdagen, Onafhankelijke Socialistische Radio Om
roep, zendtijd voor de bijzondere omroepvereenigingen en uit
zendingen in den Oudejaarsnacht.
In verband met de behandeling van het vraagstuk der golflengtenverdeeling op internationale conferenties besloot de Radio-raad een
Commissie ad hoe, de Golflengtencommissie, in te stellen, die ver
gaderde op 17, 19 en 25 Januari, 4 April, 25 Mei en 30 Juni, terwijl
op 21 Januari een bespreking plaats vond met vertegenwoordigers
der N.D.O.

20
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HOOFDSTUK V. BEHANDELDE ONDERWERPEN.
1. Herziening Radio-Owroep-Wetgeving.
In het vorig jaarverslag is op blz. 42 vermeld, dat de Juridische
Commissie ter hand had genomen het ontwerpen van een voorstel
tot het aanbrengen van wijzigingen in de Telegraaf- en Telefoonwet
1904 Staatsblad nr. 7, doch dat deze Commissie nog niet tot het
formuleeren der in haar vergaderingen geuite denkbeelden was
gekomen.
Dit laatste vond plaats in het verslagjaar. De Juridische Commissie
vergaderde over dit onderwerp op 13 Februari, 10 April, 11 Mei en
13 November en zond den Radio-raad op 28 November een OntwerpRadio-omroepwet met Memorie van Toelichting. De Radio-raad
behandelde deze in zijn vergaderingen van 7, 14 en 27 December.
Aan het einde van het verslagjaar was de Radio-raad met de behan
deling van deze ontwerpen nog niet gereed.
2. Zendt ijdverdeeling.
De Radio-raad ontving bij brief van 11 September nr. 4 van den
Minister om advies een uitvoerig schrijven van een particulier
betrekkelijk de zendtijdverdeeling. Alvorens dit schrijven in be
handeling te nemen, kwam het den Radio-raad gewenscht voor
den Minister een enkele inlichting te vragen.
De Minister beantwoordde den betrekkelijken brief van den Radioraad van 29 September bij schrijven van 7 October nr. 4, waarna
de Radio-raad bij schrijven van 9 December den Minister mede
deelde, dat het in zijn voornemen lag nog vóór de afsluiting van
den loopenden zittingstijd een ontwerp van wet op den radioomroep met een ontwerp-memorie van toelichting aan te bieden,
waarbij aan het aan de orde gestelde onderwerp aandacht zou
worden geschonken.
3. Golflengte?werdeeling.
Bij schrijven van 31 December 1932 nr. 12’verzocht de Minister
aan den Radio-raad om in overleg met het Hoofdbestuur P.T.T.
en de betrokken omroepvereenigingen te treden omtrent het stand
punt, dat Nederland bij de komende internationale onderhandelingen

I
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inzake de golflengtenverdeeling voor den omroep zou moeten ver
dedigen.
Dit overleg vond namens den Radio-raad plaats door een uit zijn
midden gekozen Golflengtencommissie, bestaande uit de leden
H. van Boeijen, voorzitter, Bakker, Mr. de Gaay Fortman,
Prof. Mr. Gerbrandy, Prof. Nolet, Weber, secretaris.
Uit het met de omroepvereenigingen gepleegd overleg kwam vast
te staan, dat deze organisaties van oordeel waren, dat de belangen
van den omroep behoud van de 1875 m golf volstrekt noodzakelijk
maken, welk inzicht door den Radio-raad werd gedeeld.
De Radio-raad bracht terzake advies uit bij schrijven van 13 April.
Bij schrijven van 13 April nr. 14 verzocht de Minister den Radioraad een lid voor te dragen om deel uit te maken van de vertegen
woordiging onzer Regeering op de conferentie te Luzern.
In zijn brief van 18 April droeg de Radio-raad het lid Prof. Mr.
P. S. Gerbrandy voor en als diens plaatsvervanger den heer J. W.
de Vries.
Naar aanleiding van een schrijven van 28 Juni van den DirecteurGeneraal P.T.T. aan den Radio-raad stelde deze bij schrijven van 4
Juli aan den Minister voor een kleine Commissie te benoemen ter uit
voering van het aanbod van P.T.T. tot gedeeltelijke gebruikmaking
van haar zenders op de lange golf voor den radio-omroep, in het
bijzonder wat het gemeenschappelijk en in gelijke deelen dragen
der niet-uitgespaarde kosten van den Huizerzender betreft.
De Directeur-Generaal P.T.T. zond hierover een schrijven van 5
Augustus nr. 9004 S aan den Radio-raad.
Bij schrijven van 29 December nr. 14823 S stelde de DirecteurGeneraal P.T.T. aan den Radio-raad voor door vorenbedoelde
kleine Commissie ook de uitwerking van het vraagstuk der „zwijgurenvergoeding” te doen plaats vinden, waaronder -verstaan wordt
een vergoeding aan de N.D.O. voor de uren, waarop de Huizerzender
in den uitzendtijd zou zwijgen.
De beantwoording van dit schrijven volgde in het volgende verslag
jaar.
De Minister zond aan den Radio-raad een afschrift van een brief
van 1 Augustus van de N.V. Nederlandsche Draadlooze Omroep
met verzoek den Huizerzender op 60 kW draaggolf-energie te
brengen en de masthoogte met 25 meter te verhoogen, en den brief
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van 10 Augustus nr. 5 van den Minister als antwoord op dit verzoek.
De Directeur-Generaal P.T.T. verzocht bij schrijven van 22 Sep
tember nr. 10699 S den Radio-raad een vertegenwoordiger aan te
wijzen bij de in October te Amsterdam te houden vergadering der
Union Internationale de RadiodifFusion. Bij schrijven van 29 Sep
tember wees de Radio-raad daarvoor aan het lid Prof. Mr. P. S.
Gerbrandy.
Bij schrijven van 15 November nr. 4 zond de Minister aan den
Radio-raad een afschrift van diens brieven van gelijken datum aan
de N.S.F. met de mededeeling, dat op 15 Januari 1934 de frequentie
van den zender te Hilversum moest worden gewijzigd van 1013
kp/s (296 m) in 995 kp/s (301.5 m) en aan de N.D.O. met de mede
deeling, dat de Huizerzender na dien datum op de bestaande
frequentie van 160 kp/s (1875 m) moest blijven werken.
4. Bijzondere omroepvereenigingen.
a. Onafhankelijk Socialistische Radio Omroep.
De Radio-raad ontving bij schrijven van 1 Februari nr. 2 van den
Minister om advies een verzoek van den O.S.R.O. voor een mach
tiging tot het doen van uitzendingen.
De Radio-raad bracht dit advies uit bij schrijven van 3 Maart en
ontving de beslissing van den Minister bij diens schrijven van 11
Maart nr. n tot aanhouding van de behandeling van het verzoek
totdat door den O.S.R.O. goedkeuring op zijn statuten zou zijn
verkregen.
De Radio-raad ontving een afschrift van den brief van den Minister
van 13 September nr. 9 aan den O.S.R.O. behelzende de mededeeling,
dat volgens van den Minister van Justitie ontvangen bericht de
Statuten van den O.S.R.O. niet konden worden goedgekeurd. Het
verzoek om machtiging tot het doen van uitzendingen van den
O.S.R.O. werd mitsdien afgewezen.
b. Nederlandsche Fascistische R a d i o-O m r o e p.
De Radio-raad ontving bij schrijven van 6 Maart nr. 4 van den
Minister om advies het verzoek van den N.E.F.R.O. om machtiging
tot het doen van uitzendingen.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 13 April.
De Radio-raad ontving een nader verzoek om advies van den
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Minister bij diens schrijven van 26 April nr. 7 en verstrekte dit
advies bij schrijven van 23 Mei.
De Radio-raad ontving een afschrift van den brief van den Minister
van 30 Mei nr. 2, waarbij het verzoek van den N.E.F.R.O. werd
afgewezen.
c. Vereeniging Liberale Radio Amateurs.
Bij schrijven van 27 Januari aan den Minister berichtte de Radioraad, dat de V.L.R.A. hangende de voorbereiding van het advies
tot wering tot op zekere hoogte van de politiek uit den aether,
van de toekenning van geregelden zendtijd afzag.
Bij schrijven van 10 November bevestigde de V.L.R.A. ermede
accoord te gaan, dat de regeling voor regelmatige uitzendingen
voorloopig bleef rusten.
d. Vr ij denkers Radio Omroepvereeniging.
Bij schrijven van 4 November 1932 nr. 16 vroeg de Minister den
Radio-raad advies over een aangelegenheid, verband houdende met
de aan de V.R.O. verleende voorloopige machtiging.
Nadat deze aangelegenheid in de Juridische Commissie was behan
deld, vond op 25 Maart een onderhoud plaats tusschen den plaatsvervangenden voorzitter van den Radio-raad en bestuursleden van
de V.R.O.
Van de V.R.O. werden nog bij schrijven van 10 April en 3 Mei
nadere gegevens ontvangen.
Het advies verleende de Radio-raad bij schrijven van 23 Mei, en
hij ontving antwoord van den Minister bij diens schrijven van
1 Juli nr. 13.
e.

Bezwaren der algemeene omroeporga
nisaties.
De Radio-raad ontving bij schrijven van 12 Januari nr. 2 van den
Minister afschrift eener correspondentie, zijnerzijds met de K.R.O.
gevoerd in zake in den K.R.O.-gids tegen den afstand van zendtijd
aan de bijzondere omroepvereenigingen geuite grieven. De Minister
stelde zich daarbij op het. standpunt, dat de beschikbare zendtijd
niet verdeeld is tusschen „links” en „rechts” maar gelijkelijk
tusschen de vier bestaande groote omroeporganisaties en verder
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een billijke verdeeling der bijzondere over de algemeene omroep
organisaties gemaakt is, waarbij de waardevolle avonduren niet uit
gesloten konden worden. Omtrent een wijziging van de uitzend
tijden van den politie-radio-omroep, welke mede daarbij ter sprake
kwam, wachtte de Minister een advies van den Radio-raad. (zie blz. 3 2
van dit verslag).
f. Incidenteele uitzendingen.
De Radio-raad ontving een afschrift van den brief van den Minister
van 9 Februari nr. 20 aan de algemeene omroepvereenigingen,
waarin werd medegedeeld, dat, ten einde tegemoet te komen aan de
bezwaren tegen den somtijds korten termijn, waarop aan de omroep
vereenigingen mededeeling wordt gedaan, dat zij ten behoeve van
een bijzondere omroepvereeniging afstand van zendtijd moeten
doen, de Radio-raad in voorkomende gevallen de betrokken omroepvereeniging onmiddellijk zal waarschuwen, indien de waarschijnlijk
heid bestaat, dat zij in verband met een ingekomen aanvraag om
zendgelegenheid op een bepaalden datum of in een bepaald tijdvak
zendtijd zal moeten afstaan.
De Radio-raad ontving een schrijven van 19 Mei van het Comité
van Omroepvereenigingen met verschillende bezwaren tegen het
verleenen van incidenteelen zendtijd aan anderen.
Dit gaf den Radio-raad aanleiding in overleg te treden met de
algemeene omroeporganisaties en de resultaten van dit overleg aan
den Minister bij schrijven van 16 November mede te deelen.
De Radio-raad verzocht den Minister om machtiging dit onderwerp
nader in behandeling te nemen.
De afdoening van deze aangelegenheid viel in het volgende verslag
jaar.
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6. 'Politieke uitzendingen.
Zooals in het vorig jaarverslag op blz. 36 is vermeld, had de Minister
aan den Radio-raad advies gevraagd over de vraag in hoever aan
zijn bereidverklaring in de Tweede Kamer der Staten-Generaal tot
medewerking om te geraken tot wering, tot op zekere hoogte,
van de politiek in den aether kon worden tegemoet gekomen.
De Radio-raad vroeg hierover het oordeel van de Radio-Omroep
contröle-commissie, als gevolg waarvan eenige gecombineerde ver
gaderingen plaats vonden van deze Commissie en de Juridische
Commissie.
Bij schrijven van 8 Februari zond de Radio-raad zijn advies aan den
Minister, terwijl één der leden bij schrijven van 18 Februari een
minderheidsnota aan den Minister toezond.
De Minister gaf in zijn schrijven van 3 Maart nr. 15 9bis zijn meening
te kennen omtrent het door den Radio-raad uitgebracht advies.
De Radio-Omroep contröle-commissie en de Juridische Commissie
brachten over dit schrijven een prae-advies uit bij nota van 13 Maart.
De Radio-raad bracht zijn nader advies uit bij schrijven van 14 Maart.
De Radio-raad ontving daarop bij schrijven van 6 Mei nr. 14 van
den Minister diens opmerkingen naar aanleiding van het nader
advies van den Radio-raad, zoomede een exemplaar van het Staatsblad
nr. 223, waarin is opgenomen het Koninklijk besluit van 22 April
1933, nr. 48, houdende wijziging en aanvulling van artikel 2 van
het Radio-reglement 1930 en wijziging van artikel 5 van het Radiocontröle-reglement 1930 (zie blz. 95 van het verslag der RadioOmroep contröle-commissie).
7.- Omroep naar Nederlandsch-Indie. Phohi-zender.
Bij schrijven van 3 April nr. 8 ontving de Radio-raad om advies
van den Minister een verzoek van de Phohi om op 9 April het ooggetuigeverslag van den voetbalwedstrijd België—Nederland te Brus
sel te mogen uitzenden. De Radio-raad bracht zijn advies uit bij
schrijven van 4 April. De Radio-raad ontving een afschrift van het
telegram van den Minister aan de Phohi van 4 April nr. 9, waarbij
het verzoek werd ingewilligd, doch tevens werd medegedeeld, dat
door deze beslissing niet werd vooruitgeloopen op volgende
gevallen.
Bij schrijven van 21 April nr. 9 ontving de Radio-raad een gelijk
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verzoek om advies ten aanzien van den voetbalwedstrijd Nederland—
België te Amsterdam op 7 Mei. De Radio-raad bracht zijn advies
hierover uit bij schrijven van 28 April terwijl de toestemming door
den Minister werd verleend bij telegram van 28 April nr. 18.
De Minister zond bij schrijven van 12 Juli nr. 1 aan den Radio-raad
een ontwerp-machtiging voor de Phohi om advies en een schrijven
van 2 Augustus nr. 7 over hetzelfde onderwerp.
Bij schrijven van 9 Augustus verzocht de Radio-raad hieromtrent
advies aan de Indië-Programma-Commissie, terwijl bij schrijven
van 12 Augustus aan die Commissie verzocht werd over het vraag
stuk van de reclame geen opmerkingen te maken, omdat dit een zelf
standig punt van overweging bij den Radio-raad uitmaakte. Zie
hiervoor op blz. 29 „Radio-reclame”.
De Indië-Programma-Commissie zond haar opmerkingen aan den
Radio-raad bij schrijven van 8 September.
De Radio-raad zond zijn advies omtrent de ontwerp-machtiging
en het vraagstuk der reclame bij schrijven van 16 November.
8. Reclame.
a. Reclame voor tooneelvoorstellingen.
Op blz. 38 van het vorig jaarverslag wordt vermeld een verzoek
van de voornaamste Nederlandsche tooneelgezelschappen om aan
de omroepvereenigingen beperkingen op te leggen, wat betreft
het maken van reclame door middel van de microfoon voor tooneelvoorsteUingen, welke de omroep vereenigingen in eigen exploitatie
exploiteeren in verschillende plaatsen van ons land.
De Minister zond aan den Radio-raad een afschrift van zijn schrijven
van 11 Januari nr. 4, met de mededeeling, dat de bedoelde reclame
betrekking had op een publicatie in het orgaan eener omroepvereeniging en dat de Regeering geen bemoeienis heeft met het maken
van reclame, indien daarvoor geen gebruik van den radio-omroep
wordt gemaakt.
b. Reclame voor geluktelegrammen.
De Radio-raad ontving bij schrijven van 16 Maart nr. 17 een verzoek
om advies van den Minister over het maken van propaganda door
middel van den radio-omroep voor geluktelegrammen.
De Radio-raad bracht advies uit bij schrijven van 8 April.
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Dc Radio-raad ontving een afschrift van den brief van den Minister
van 25 April nr. 5022 S aan het Nederlandsche Jeugdleiders-Instituut,
inhoudende inwilliging van het desbetreffend verzoek.
c.

Radio-reclame.

Bij den Radio-raad kwamen eenige verzoeken binnen van particulie
ren om uitzending van reclame door middel van den radio-omroep.
De Radio-raad wendde zich daarop bij schrijven van 7 Juni tot
den Directeur-Generaal P.T.T. met verzoek een overzicht te mogen
ontvangen van de regeling van de reclame in den radio-omroep
in dc landen, waar deze is toegestaan.
De Directeur-Generaal P.T.T. antwoordde bij schrijven van 13
Juni nr. 6964 S, dat aan de buitenlandsche administraties om in
lichtingen was gevraagd.
De gegevens van verschillende buitenlandsche administraties werden
den Radio-raad toegezonden bij schrijven van den Directeur-Gene
raal van 2 Augustus nr. 8861 S.
In samenwerking met de Indië-Programma-Commissie werd een
commissie ad hoe voor de bestudeering van het reclame-vraagstuk
benoemd, bestaande uit: de heeren Van Boeijen, Crommelin, Mr.
de Gaay Fortman, Graadt van Roggen, Salomonson en Stokvis.
Deze Commissie had op 11 October een onderhoud met vertegen
woordigers der Phohi te Amsterdam, en vergaderde op 20 Ocober
in tegenwoordigheid van den heer J. F. W. van der Meulen,
hoofd van de 5 e afdeeling bij het Departement van Koloniën, en
den heer P. A. Enserinck, Referendaris bij het Floofdbestuur P.T.T.
(zie ook op blz. 27 e.v. onder „Omroep naar Nederlandsch-Indië
en blz. 79 van het verslag der Indië-Programma-Commissie.)
Naar aanleiding van het prae-advies der Commissie ad hoe zond
de Radio-raad bij schrijven van 16 November zijn advies aan den
Minister.
De Radio-raad ontving een afschrift van den brief van den Minister
aan den Minister van Economische Zaken en Arbeid van 7 Maart nr.
23 met de mededeeling, dat er geen bezwaar bestaat de medewerking
in te roepen van de omroeporganisaties ter propageering van den
afzet van het Nederlandsche product, mits daarbij geen reclame
wordt gemaakt voor producten van bepaalde firma’s.
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Draadomroep door radio-centrales.

nr. 1 van den Minis
™ den Bond van
ter een
Radio-centrales
betreffende
het verleenen van
Exploitanten van
draadomroep-vergunningen aan radio-centrales in dien zin, dat ter
aanvulling van de buitenlandsche programma s gramofoonplatenmuziek mocht worden doorgegeven.
De Radio-raad deelde bij schrijven van 3 October mede, dat dit
advies niet vóór einde October kon worden gezonden.
De Minister verzocht den Radio-raad bij schrijven van 25 October
nr. 17, in afwachting van zijn onderzoek betreffende den draad
omroep, in verband met een ontvangen aanvraag van den Bond
van Exploitanten van Radio-centrales advies over dc doorgifte van
eigen gramofoonmuziek door de radio-centrales.
Bij schrijven van 31 October bracht de Radio-raad een uitvoerig
advies uit over de vraag van den Minister bij brief van 15 Juli nr. 1
gedaan, onder mededeeling dat het schrijven van den Minister van
25 October nr. 17 geen wijziging in dit advies bracht.
De Minister zond bij schrijven van 27 December nr. 6 aan den
Radio-raad een afschrift van zijn brief aan den Bond van Exploitanten
van Radio-centrales, inhoudende eene regeling voor den draadomroep.
10. Nationale feestdagen en V.A.R.A.-hoogtijdagen.
a. Regeling.
De Minister verzocht bij schrijven van 28 Februari nr. 37 kabinet
advies voor een regeling der Nationale feestdagen en V.A.R.A.hoogtijdagen voor 1933. De Radio-raad verstrekte dat advies bij
schrijven van 3 Maart. De regeling werd vastgesteld bij schrijven
van den Minister van 13 Maart nr. 1.
b. 30 April — 1 Mei.
De Minister zond bij schrijven van 24 Maart nr. 2 om advies aan
den Radio-raad een verzoek der V.A.R.A. om uitzending op Zondag
30 April van 20—24 uur in verband met de omstandigheid, dat de
V.A.R.A. op 1 Mei niet mocht uitzenden wegens de viering op dien
dag van de verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana, tenzij het vol
doende werd geoordeeld, dat op één zender die viering wordt
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uitgezonden, zoodat op den anderen zender de 1 Mei-viering zou
kunnen plaats vinden.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 6 April, terwijl
de regeling door den Minister werd vastgesteld bij schrijven van
12 April.
c. 2 Augustus R.V.U.
De Minister zond aan den Radio-raad bij schrijven van 10 Juli
nr. 14 om advies een verzoek van de Radio-Volksuniversiteit Holland
om inlichting over de vraag hoe haar uitzending op 2 Augustus zou
worden geregeld. De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven
van 17 Juli en ontving een afschrift van den brief van den Minister
van 21 Juli nr. 7 aan de Radio-Volksuniversiteit Holland, inhoudende
de mededeeling, dat haar zendtijd van 2 Augustus werd verplaatst
naar 1 Augustus.
d. Uitzending op 9 September.
De Radio-raad verleende zijn tusschenkomst voor een zendtijdruil tusschen A.V.R.O. en V.A.R.A. in verband met de nationale
betooging in het Stadion te Amsterdam op 9 September en bracht
advies uit aan den Minister bij schrijven van 3 October betreffende
den aan de V.A.R.A. door de A.V.R.O. terug te geven tijd. De
Minister zond aan den Radio-raad een afschrift van zijn brief van
11 October nr. 5 met zijn beslissing.
e. Kerstvergadering S. D. A. P.
De Minister verzocht bij schrijven van 27 November nr. 3 aan den
Radio-raad advies over een verzoek der V.A.R.A. om uitzending
op Zondag 24 December van 14—17 uur in verband met de dien
dag te houden Kerstvergadering der S.D.A.P. De Radio-raad bracht
zijn advies uit bij schrijven van 4 December en ontving afschrift
van den brief van den Minister van 8 December nr. 9 met diens
beslissing, volgens welke de V.A.R.A. op Zondag 24 .December
zendtijd zou ontvangen van 14—17 uur, en de A.V.R.O. op Maandag
25 December dienzelfden tijd van de V.A.R.A. zou terugkrijgen.
11. Uitzendingen na 24 uur.
De Minister verzocht bij schrijven van 21 April nr. 10 advies inzake
het verzoek der N.C.R.V. om op 26 April na 24 uur te mogen uit-
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zenden in verband met de verkiezingsuitslagen. De Radio-raad
bracht bij schrijven van 21 April advies uit en ontving afschrift
van de toestemmende beslissing van den Minister bij schrijven
van 23 April nr. 14.
De Radio-raad ontving een afschrift van den brief van 28 April
nr. 3 van den Minister aan de K.R.O. met de mededeeling, dat er
bezwaar bestond tegen uitzending in den nacht van 24 op 25 De
cember van 0.00—0.30 uur doch niet tegen uitzending gedurende
dien tijd in den Oudejaarsnacht.
Bij schrijven van den Minister van 23 Juni nr. 2 werd den Radioraad advies verzocht betreffende een verzoek om uitzending in den
Oudejaarsnacht van de A.V.R.O., N.C.R. V, en V.A.R.A. De Radioraad bracht zijn advies uit bij schrijven van 29 September. De
Minister besliste bij zijn schrijven van 10 October nr. 1, dat de
A.V.R.O. en K.R.O. dien nacht zouden mogen uitzenden van
0.00—0.30 uur, en de N.C.R.V. en V.A.R.A. van 0.30—2.00 uur.
De Minister zond aan den Radio-raad om advies bij schrijven van
7 November nr. 2 een verzoek der N.C.R. V. om uitzending op 25
December van 0.00—1.00 en van 7.30—8.00 uur. De Radio-raad
zond zijn advies op 18 November en ontving een afschrift van de
beslissing van den Minister van 21 November nr. 15, luidende,
dat het verzoek was afgewezen.
De Radio-raad ontving daarop bij schrijven van den Minister van
2 December nr. 9 om advies een verzoek van het Radio-Comité
„Amsterdam-Zuid” om vorenbedoelde uitzending der N.C.R. V. op
25 December van 0.00—1.40 uur alsnog toe staan.
De Radio-raad adviseerde op 12 December en nader op 19 December.
De Radio-raad behandelde daarbij tevens een verzoek van de
N.C.R.V. van 5 December betreffende uitzending tusschen 24 en
8 uur in den Kerstnacht.
De Minister besliste bij schrijven van 15 December nr. 9 afwijzend
op beide verzoeken, doch willigde alsnog in het verzoek van het
Radio-Comité Rijswijk tot uitzending door de N.C.R.V. op den
Eersten Kerstdagmorgen van 7.30—8.30 uur.
12. Politie-Radio-Commissie.
De Radio-raad ontving van de K.R.O. een afschrift van haar schrijven
van 17 Januari aan den Minister van Justitie, inhoudende het ver-
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zoek om wijziging van het tijdstip der uitzending van de politie
berichten op 11 Februari in verband met de uitzending van „Parsifal”
door de Wagnervereeniging.
De Minister verzocht den Radio-raad om advies betreffende dezelfde
aangelegenheid bij schrijven van 21 Januari nr. 6.
De Radio-raad pleegde ter zake overleg met de K.R.O. en de
Politie-Radio-Commissie, hetwelk tot een overeenkomst tusschen
beide leidde, hetgeen bij schrijven van 27 Januari den Minister
werd medegedeeld.
De Radio-raad ontving een afschrift van den brief van den Minster
aan de K.R.O. van 2 Februari nr. 1, waarbij de uitzending der
politieberichten op 11 Februari bepaald werd op 18.30 en 20.02 uur.
Door de K.R.O. waren herhaaldelijk bezwaren geuit tegen de vast
stelling van de uitzending der avondpolitieberichten van 19.30—19.45
uur. Na overleg te hebben gepleegd met de Politie-Radio-Commissie,
de K.R.O. en de N.C.R.V. zond de Radio-raad bij schrijven van
3 Maart een advies aan den Minister.
De Radio-raad ontving een afschrift van den brief van den Minister
van 9 Maart nr. 1 aan den Minister van Justitie, op dezelfde aangele
genheid betrekking hebbende.
De Radio-raad ontving een afschrift van den brief van den Minister
van 22 April nr. 2 aan den Minister van Justitie, met bijlagen, waar
uit bleek, dat de avonduitzending der politieberichten met ingang
van 1 Mei zou plaats vinden van 19—19.15 uur.
13. Uitzendingen van de V.A.R.A. door den Kootwijkeender.
Namens den Directeur-Generaal P. T. en T. werden bij brief van
20 Juli, nr. 8373 S, een tweetal stukken, door dezen ontvangen,
toegezonden, waarin de aandacht gevestigd werd op bepaalde
uitzendingen, welke door de V.A.R.A. over den Kootwijkzender
werden gegeven.
De Radio-raad vond het gewenscht over den inhoud van deze
stukken het advies van de Radio-Omroep contröle-commissie te
vragen en ontving dit bij schrijven van 13 September, waarna hij
bij brief van 16 September den Minister zijn oordeel over de aan
hangig gemaakte kwestie gaf. De Radio-raad ontving bij brief van
26 September nr. 13 ’s Ministers antwoord op zijn uitgebracht
advies.
3
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14. Algemeen Programma.
De Radio-raad ontving een telegram van den Minister van 4 April
nr. 5 inhoudende goedkeuring der verplaatsing van het Algemeen
Programma der A.V.R.O. van 14 April (ter vervanging van de
uitzending op Goeden Vrijdag) naar 24 Mei.
Eenzelfde mededeeling ontving de Radio-raad bij schrijven van .
17 Juni nr. 6 betreffende de verplaatsing van het Algemeen Program
ma der N.C.R.V. van 10 naar 8 November.
15. Uitzending Verkie^ingsredevoeringen.
Bij schrijven van 17 December 1932 nr. 6 verzocht de Minister den
Radio-raad advies met betrekking tot de mogelijkheid en toelaat
baarheid van radio-programma’s bij de aanstaande verkiezingen,
zoo mogelijk met toezending van een regeling, waarin ook aan de
kleine partijen de gelegenheid zou worden gegeven tot uitzending.
De Minister verzocht den Radio-raad hierover advies en zoo moge
lijk toezending van een regeling.
De Radio-raad stelde te dien einde een regeling vast en pleegde
daarover met de omroepvereenigingen overleg.
Deze vereenigden zich behoudens eenige bijzondere wenschen van
één der omroepverenigingen met de volgende regeling, die de
Raad bij schrijven van 2 Februari aan den Minister ter goedkeuring
zond, onder mededeeling, dat na goedkeuring en zoodra de aanvragen
waren binnengekomen, de Radio-raad deze met de omroepvereni
gingen zou bespreken, om daarna een geheel uitgewerkte regeling
voor te stellen:
„REGELING VAN DE UITZENDINGEN DER
VERKIEZINGSREDEVOERINGEN IN 1933.
1. Beperking van deze redevoeringen tot een tijdvak van 4 a 6 weken
vóór de verkiezingen.
2. Geen verdere uitzendingen van welke partij ook in dat tijdvak,
welke beoogen politieke propaganda te voeren met het oog op de
verkiezingen.
3. Aan elke politieke partij wordt per 2 leden van de He Kamer één
kwartier ter beschikking gesteld met een minimum van één kwartier.
4. Niet-vertegenwoordigde partijen in de He Kamer zullen per
Staatscourant worden opgeroepen en vóór een nader vast te stellen
datum moeten mededeelen o£ zij aan de verkiezingen zullen deelnemen
en of zij op zendgelegenheid prijs stellen.

.
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5. Na dc vaststelling hoeveel kwartieren voor verkiezingsredevoeringen
beschikbaar zullen worden gesteld zullen deze gelijkelijk over de
4 omroepuereenigingen worden verdeeld, waarbij zooveel mogelijk met
de verwantschap rekening wordt gehouden.
6. In overleg met dc vercenigingen zullen de tijdstippen worden vastgestcld, welke dc vercenigingen ter beschikking moeten stellen.
7. De Zondag, de Maandag en de Vrijdag, zullen op beide zenders
buiten de regeling vallen. De beide laatste dagen in verband met het
Algemeen Programma.”
De Minister zond bij schrijven van 11 Maart nr. 12 aan den Radioraad:
i°. Een afschrift van de volgende bekendmaking in de Staatscourant.
„1. De Minister van Waterstaat maakt bekend, dat in het tijdvak
van 27 Maart t/m 25 April a.s. gelegenheid gegeven zal worden
voor de uitzending, door middel van den radio-omroep, van ver
kiezingsredevoeringen.
2. De niet in de Staten-Generaal vertegenwoordigde politieke
partijen, die aan de a.s. verkiezingen zullen deelnemen, daarvan
blijk geven door het indienen van candidatenlijsten en verkiezings
redevoeringen zouden willen uitzenden, kunnen zich daartoe tot
den Minister van Waterstaat richten. Deze verzoeken moeten uiter
lijk op Donderdag 16 Maart a.s. aan het Departement zijn ontvan
gen. Met verzoeken welke na dien datum mochten inkomen, zal
geen rekening kunnen worden gehouden.
3. Voor zooveel noodig wordt de aandacht er op gevestigd dat op
de verkiezingsredevoeringen ten volle van toepassing zijn de bepa
lingen omtrent de controle op den inhoud daarvan.”
20. Een afschrift van het volgende schrijven aan de politieke partijen,
die in de He Kamer vertegenwoordigd waren:
„1. Ik deel U mede, dat in verband met de a.s. verkiezingen van
leden voor dc Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de politieke
partijen die aan de verkiezingen deelnemen, gelegenheid zal worden
gegeven tot het uitzenden van verkiezingsredevoeringen.
2. Ik verzoek U mij uiterlijk op Donderdag 16 Maart a.s. te
berichten of U van deze gelegenheid gebruik wenscht te maken.
Met na dien datum inkomende aanvragen zal geen rekening gehou
den kunnen worden.
3. Het ligt in de bedoeling aan elke politieke partij per twee leden
van de Tweede Kamer één kwartier ter beschikking te stellen met
een minimum van 1 kwartier, terwijl indien de partij in de
Kamer vertegenwoordigd is door een oneven aantal leden het naast
hoogere even getal als maatstaf voor de berekening van den toe te
wijzen zendtijd zal gelden.

.
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4. De gelegenheid tot het uitspreken der redevoeringen zal
gegeven worden in het tijdvak van 27 Maart t\m 25 April a.s.,
terwijl in dat tijdvak verdere uitzendingen, welke beoogen poli
tieke propaganda te voeren met het oog op de verkiezingen, niet
zijn toegelaten.
5. Op Zondagen, alsmede op de dagen, waarop het Algemeen
Programma wordt uitgezonden (Maandag en Vrijdag) wordt geen
gelegenheid tot het uitzenden van verkiezingsredevoeringen
gegeven.
6. Na ontvangst van Uw bericht, dat U van de in punt 1 bedoelde
gelegenheid gebruik wilt maken, zal U door den Radio-raad worden
medegedeeld op welken dag en uur U de beschikking over een der
Nederlandsche omroep-zenders zal worden gegeven.
7. Voor zooveel noodig wordt er de aandacht op gevestigd, dat
op de verkiezings-redevoeringen ten volle van toepassing zijn de
bepalingen omtrent de controle op den inhoud daarvan.”

In verband met een en ander stelde de Radio-raad een verdeeling
van den beschikbaren tijd vast over de verschillende partijen ten
laste van de verschillende omroepvereenigingen, en deelde deze bij
schrijven van 20 Maart aan den Minister mede.
Aan de politieke partijen zond de Radio-raad het volgende schrijven
van 20 Maart:
„Naar aanleiding van Uw verzoek, gericht tot den Minister van Water
staat, om uitzending van (een) verkiezingsredevoering(en) deelt de
Radio-raad U mede, dat hij krachtens ontvangen opdracht van genoem
den Minister de data en uren heeft vastgesteld, waarop de onderschei
dene politieke groepen gelegenheid tot uitzending bekomen.
Voor Uw groep zijn de onder dezen brief genoemde data en uren aan
gewezen.
Achter ieder uur is de golflengte vermeld, waarop U kunt uitzenden,
zoomede de algemeene omroepvereeniging in wier programma Uw
redevoering valt.
Indien volgens deze regeling de uitzending plaats vindt op de korte golf
van 296 m gelieve U zich te wenden tot de N.V. Nederlandsche Seintoestellenfabriek te Hilversum (N.S.F.) en indien dit op de lange golf
van 1875 m plaats vindt tot de N.V. Nederlandsche Draadlooze
Omroep, postbus 19 te Hilversum, die U mede omtrent de kosten van
de uitzending zullen inlichten.
Deze kosten behooren bij vooruitbetaling te worden voldaan.
De uitzending kan plaats vinden in een localiteit der N.S.F., dan wel
in de studio der algemeene omroepvereeniging, in wier programma Uw
uitzending valt, ingeval deze omroepvereeniging daartoe bereid is.
%
\
.

RADIO-RAAD

37

Indien U de uitzending vanuit een andere plaats bijv. Uw woning of
een vergaderzaal wilt doen plaats vinden, kunt U zich mede tot de
N.S.F. wenden, die daartoe de noodige voorbereidingen zal treffen en U
de desbetreffende kosten zal mededcelen.
U moet er rekening mede houden, dat de omroepvereenigingen niet
verplicht zijn een uitzending aan te kondigen, zoodat het zijn nut heeft,
indien U een korte aankondiging van den naam van den spreker en
het onderwerp aan de uitzending doet voorafgaan.
Het is verder noodzakelijk, dat de sprekers de redevoeringen op het
vastgestelde tijdstip aanvangen en beëindigen. Bij niet tijdige beëindiging
zal verbreking door het zendstation plaats vinden derhalve op een
oogenblik, dat de redevoering nog niet is geëindigd. Te dien einde zullen
de sprekers goed doen vooraf te onderzoeken hoelang het uitspreken
van hun rede duurt, terwijl het de voorkeur verdient deze tijdsduur
op i a 2 minuten minder te stellen dan daarvoor is toegestaan.
Ten behoeve cener vermelding in de omroepgidsen wordt U aanbe
volen de namen der sprekers met de te behandelen onderwerpen onver
wijld aan ons mede te deelen. Wij zullen de ontvangen gegevens dan
aan de vier omroepverenigingen doorgeven.
In ieder geval wordt ontvangstbericht van dit schrijven gaarne tegemoet
gezien.
Namens de Radio-Omroep controle-commissie (Surinamestraat i, te
’s-Gravenhage) wordt U medegedeeld, dat de tekst van de uit te zen
den redevoering uiterlijk 5 dagen voor de uitzending in het bezit der
Commissie moet zijn.
Het verdient aanbeveling, dat de sprekers van een legitimatie zijn voor
zien.”

16. Klachten.
De Radio-Omroep controle-commissie zond bij schrijven van 27 De
cember 1932 aan den Radio-raad een klacht van den Bond van Klein
handelaren in Aardappelen, Groenten en Fruit over een uitzending.
Deze bond verzocht om gelegenheid voor de microfoon de zijns
inziens onjuiste mededeelingen in die uitzending recht te mogen
zetten.
De Radio-raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 19 Januari
en ontving afschrift van de beslissing van den Minister van 26 Janu
ari nr. 5.
Van één der omroepvereenigingen ontving de Radio-raad bij schrij
ven van 8 Augustus een klacht over het sluiten van exclusieve
contracten door een andere omroepvereeniging. De Radio-raad
behandelde deze klacht in zijn vergadering: de brief werd voor
kennisgeving aangenomen.
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Van het Landelijk Comité Belangen Luisteraars werden verschil
lende klachten ontvangen in het bijzonder over uitzendingen der
V.A.R.A. Deze klachten werden voor kennisgeving aangenomen.
Eenige andere klachten, die de Radio-raad ontving, gaven hem
geen aanleiding daaraan eenig gevolg te geven.
17. Jaarverslag.
Naar aanleiding van de toezending der ontwerp-jaarverslagen der
radiocolleges ontving de secretaris van den Radio-raad bij schrijven
van den Directeur-Generaal P.T.T. van 22 Juni nr. 7321 S de mededeeling, dat de Minister gaarne de vraag zou overwegen of in de
toekomst, mede met het oog op de kosten, de verslagen wellicht
bekort zouden kunnen worden, terwijl uit een bespreking van den
Minister met den Voorzitter bleek, dat bij samenstelling van het
jaarverslag over 1933 opnieuw onder de oogen zou worden gezien
de vraag of de wijze van verslaggeving wellicht verandering zou
behoeven en daarbij tevens vorenbedoelde vraag in overweging
zou kunnen worden genomen.

.
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’s-Gravenhage, 30 Juni 1934.

Aan den Kadio-raad.
Ingevolge de beschikking van den Minister van Waterstaat van
10 Juni 1930, Nr. 1, onder B, punt 2, heeft de Algemeen Programma
Commissie de eer U hierbij haar verslag over 1933 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.

Volgens de beschikking van den Minister van Waterstaat van io
Juni 1930, nr. 1 (Zie Jaarverslag 1930, blz. 69—70) liep de
zittingstijd van de Algemeen Programma Commissie op 31
December 1933 ten einde. Op een daartoe door den Minister aan
den Voorzitter van de Commissie gedaan verzoek berichtte deze
aan den Minister, dat alle leden bereid waren zich een herbenoeming
te laten welgevallen. In verband hiermede werden bij beschikking
van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 29 December
nr. 623 voor het tijdvak van 1 Januari 1934 tot en met 31 December
1937 opnieuw benoemd tot leden van de Algemeen Programma
Commissie:
H. van Boeijen, Voorzitter van den Radio-raad, tevens Voorzitter;
Mevr. B. Boon—-van der Starp,
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy,
Prof. W. Nolet,
J. W. de Vries,
allen leden van den Radio-raad;
tot Secretaris, E. P. Weber, belast met de functie van Secretaris
van den Radio-raad.

i'
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HOOFDSTUK II.
WERKWIJZE. VERGADERINGEN.
In haar vergadering van 2 December behandelde de Commissie
een brief van den Minister van 17 November nr. 514, waarin ver
zocht werd mee te deelen, of niet door wijziging ter zake van de
samenstelling en de werkwijze der Commissie tot bezuiniging zou
kunnen worden gekomen.
De Commissie berichtte bij schrijven van 8 December aan den
Minister, dat een vermindering van het aantal leden der Commissie
en verandering in haar werkwijze, waardoor besparing op de
kosten der Commissie zou worden verkregen, haar niet mogelijk
scheen.
De Commissie ontving antwoord op dit schrijven in het volgend
verslagjaar.
De Commissie vergaderde 11 maal in het bureau der Commissie,
Surinamestraat 1 te ’s-Gravenhage.
Sedert hare instelling vergaderde de Commissie 47 maal.
De vergaderingen werden gehouden op de navolgende data en
de Commissie behandelde de daarbij vermelde onderwerpen:
1.

11 Februari.
Voordracht door Klaas
voor de A.V.R.O.

2.

Vries „Een school voor allen”

de

Vries „Een school voor allen”

13 Februari.
Voordracht door Klaas
voor de A.V.R.O.

3-

de

24 Februari.
Twee uitzendingen van de K.R.O.:
a. Het tooneelstuk „Universeel”.
b. Het vraaggesprek van den heer Arts en Valstar.

.
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4-

10 M aart.
1. Aanvaag, aankondiging en gehalte Algemeen Programma
bij de N.C.R.V.
2. Vraaggesprekken Arts.
3. Verzorging Algemeen Programma door bijzondere omroepvereenigingen.
4. Voordracht door den heer Verkuil voor de N.C.R.V. op
17 Maart.

5-

31
1.
2.
3.
4.

6.

15 Augustus.
1. Uitzending koersen. Verzoek K.R.O.
2. Uitzending door de V.A.R.A. „Ons dagelijksch brood” op
21 Augustus.
3. Voordracht door Dr. Goedewagen over het boek van
Dr. Ritter „De drang der zinnen in dezen tijd”.

7-

28 A g u s t u s.
1. Voordracht der V.A.R.A. „Ons dagelijksch brood”.
2. Uitzending van de voordracht „Het nationale element bij
den Frieschen dichter” door de N.C.R.V. op 1 September.

8.

11 September.
1. Uitzending voordracht „Van scholier tot student” door
Dr. J. F. Reitsma op 15 September voor de N.C.R.V.
2. Reorganisatie Algemeen Programma.
3. Bespreking boek „De drang der zinnen in dezen tijd” van
Dr. Ritter.
4. Wettelijke regeling Algemeen Programma.

9-

27 September.
1. Bespreking met de K.R.O.
2. Uitzending door de V.A.R.A. van „De Spookcel” op z
October.
3. Bespreking met de A.V.R.O.

Me i.
Klacht Bendt.
Uitzending K.R.O. op 2 Juni over de Petroleumindustrie.
Jaarverslag.
Inzending teksten.

•5
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10. 23 October.
1. Reorganisatie Algemeen Programma.
2. Uitzending „Penseelstreekjes” door de N.C.R.V. op 27 Oc
tober.
3. Uitzending over Pan-Europa door de K.R.O. op 3 Novem
ber.
11. 2 December.
1. Rede van den heer Visser over het Nieuwe Testament in
het Friesch.
2. Samenstelling en werkwijze der Commissie.
3. Vergoeding voor werkzaamheden.
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HOOFDSTUK III.
UITVOERING VAN DE TAAK DER COMMISSIE.
1. 'Reorganisatie van het Algemeen Programma.
Sedert hare instelling heeft de Commissie zich bij voortduring
beijverd wegen te zoeken, waarlangs meer bevrediging over het
Algemeen Programma zou kunnen worden verkregen.
Nadat de Commissie deze aangelegenheid in het verslagjaar met de
omroeporganisaties had besproken, stelde zij een schema op voor
een reorganisatie van het Algemeen Programma, inhoudende ver
schillende grondgedachten alsmede een ontwerp tot wijziging van
het Zendtijdenbesluit en van het besluit tot instelling van de
Algemeen Programma Commissie.
De Commissie zond dit schema bij schrijven van n November
aan de omroeporganisaties met verzoek daarover schriftelijke op
merkingen in te zenden, waarna een gedachtenwisseling daarover
zou plaats vinden. De verdere behandeling vond in het volgend
verslagjaar plaats.
2. Voorafgaand onderhoek der teksten.
De Commissie ontving 104 programma’s ter onderzoek en nam
van 423 teksten kennis.
In 7 gevallen kon de Commissie zich niet vereenigen met een uit
zending, omdat deze niet aan de gestelde voorschriften voldeed:
van de A.V.R.O.:
op 13 Februari „Een school voor allen” door Klaas

de

Vries.

van de N.C.R.V.:
op 1 September „Het nationale element bij den Frieschen dichter”
door K. Fokkema.
van de V.A.R.A.:
op 15 Mei „De boterham en de goudzoeker” uit de gedichten van
den schoolmeester door Jan Lemaire en „Zenuwen” door W. v.
Cappellen.
op 21 Augustus „De heer zonder blinden darm” (wegens te late
inzending).

w
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op 4 September „De Electrische stoel” door Carel Rijken en
„Ons dagelijksch brood” door Frans Nienhuys. Deze laatste voor
dracht was aanvankelijk voor uitzending op 7 Augustus verboden
wegens te late inzending van den tekst.
In 31 gevallen werd tot afwijzing van een gedeelte van den tekst
overgegaan en wel 3 maal bij de A.V.R.O., 13 maal bij de K.R.O.,
in hoofdzaak wegens verwijzing naar den omroepgids, 6 maal bij
de N.C.R.V. en 9 maal bij de V.A.R.A.
Deze afwijzingen vonden onder meer plaats, omdat de desbetreffende
passages naar het oordeel der Commissie ruw en grof van taal of
zedenkwetsend waren, dan wel de mogelijkheid openden, dat zij als
beleediging van bepaalde personen of groepen van personen zouden
worden opgevat.

5.

|
■

f:-.-

3. Inzending van teksten.
Bij schrijven van 7 Januari werd de N.C.R.V. er opmerkzaam op
gemaakt, dat ook zonder opvraging door de Commissie alle
teksten van uitzendingen onder het Algemeen Programma moeten
worden ingezonden.
Bij schrijven van 4 Maart werd aan de K.R.O. opgemerkt, dat de
teksten geregeld behooren te worden ingezonden.
Bij schrijven van 11 Maart werd aan de N.C.R.V. vrijstelling ver
leend van het inzenden van den tekst van de regelmatig op haar
programma voorkomende uitzendingen onder „Postzegelhalfuur”,
„Botanisch halfuur” en „Huishoudelijke raadgevingen” onder voor
waarde, dat hierbij geen reclame noch verwijzing naar den omroep
gids zou plaats vinden. Tegen dispensatie van inzending van de
teksten der litteraire lezingen, die mede was gevraagd, had de
Commissie bezwaar.
Bij schrijven van 1 Juni berichtte de Commissie het volgende aan
de vier algemeene omroeporganisaties:
„De Commissie ondervindt nog steeds moeilijkheden doordien de teksten
met overschrijding van den gestelden termijn worden ingezonden.
Ten einde een goeden gang van zaken te waarborgen deelt de Com
missie U mede, thans als regel te hebben gesteld, dat indien omtrent
een tekst die te laat door de Commissie werd ontvangen, bedenking
bestaat tegen den inhoud of een gedeelte van den inhoud, terwijl de
late inzending overleg tusschen de leden der Commissie en van deze
met Uw vereeniging bezwaarlijk maakt, zonder uitzondering tot afwij-
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zing van de uitzending wegens te late inzending van de tekst zal
worden overgegaan.
De Commissie vertrouwt op Uw medewerking te mogen rekenen, dat
de Commissie tot toepassing van dezen regel ten aanzien van Uw uit
zendingen niet zal behoeven te besluiten.”

4.

Herdenking van feiten van historische beteekenis in het Algemeen
Programma.

Zooals in het vorig jaarverslag op blz. 59 onder het hoofd „Uit
zending N.C.R.V. op 30 October 1931” is vermeld, verzocht de
Minister aan de Commissie of deze zijn zienswijze kon deelen, 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 beteekenis. In het vorig verslagjaar kwam
de Commissie er nog niet toe ter zake voorstellen aan den Minister
te doen.
Bij zijn schrijven van 17 Juni nr. 6, waarbij het Algemeen Programma
van Vrijdag 10 November verplaatst werd naar Woensdag 8 Novem
ber in verband met de herdenking van de geboorte van Maarten
Luther, herinnerde de Minister de Commissie aan de beantwoording
van vorengenoemde aangelegenheid.
De Commissie berichtte den Minister bij schrijven van 2 Augustus,
dat zij geheel instemde met het inzicht van den Minister omtrent
de herdenking van feiten van historische beteekenis en zich voor
stelde op deze aangelegenheid terug te komen, wanneer zij, gelijk
in haar voornemen lag, aan den Minister nadere voorstellen zou
doen omtrent het Algemeen Programma (Zie sub 1 van dit hoofd
stuk blz. 47).
5- Uitzendingen tusschen 0.00—8.00 uur.
Naar aanleiding van een verzoek om uitzending door de N.C.R.V.
van een wijdings-jeugddienst op den Eersten Kerstdagmorgen van
7.30—8.30 uur besliste de Minister bij schrijven van 15 December
nr. 9, dat voornoemde uitzending werd goedgekeurd, doch dat in het
algemeen als regel zal gelden, dat behoudens in den Oudejaarsnacht
de programma’s moeten worden afgewikkeld tusschen 8 en 24 uur
en alleen in zeer bijzondere omstandigheden overwogen zal kunnen
4
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worden of het algemeen belang eischt, dat ook buiten die uren
uitzendingen worden verzorgd.
6.

Vermelding van den uitgever van een boek, waaruit voorgedragen wordt.

Op een verzoek der V.A.R.A. werd door den Minister bij schrijven
van 15 December nr. 1 beslist, dat er geen bezwaar tegen bestaat
bij het voordragen voor de microfoon uit boekwerken, behalve
den naam van het boek en van den schrijver tevens dien van den
uitgever te vermelden.
7.

Veelvuldig overtreden der voorschriften.

In verband met de omstandigheid, dat de K.R.O. tijdens het pro
gramma op 10 Maart 6 maal en op 5 Mei 10 maal haar naam tijdens
het Algemeen Programma noemde, vond een bespreking plaats
op 3 Juli met de K.R.O. en de N.C.R. V., die zich ook eenige malen
aan hetzelfde feit had schuldig gemaakt. Bij schrijven der Commis
sie van 2 Augustus vond bevestiging van het besprokene plaats,
terwijl de N.C.R.V. bij schrijven van 9 Augustus mededeelde aan
de naleving van de bestaande voorschriften t.o.v. het Algemeen
Programma de hand te zullen houden.
8.

Opmerkingen, door de Commissie gemaakt, nadat de uitzending bad
plaatsgevonden.

Aan de A.V.R.O. werd éénmaal en aan de V.A.R.A. tweemaal een
opmerking gemaakt, omdat aan een goedgekeurden tekst bij de
uitzending een uitbreiding was gegeven, zonder dat de Commissie
daarvan vooraf kennis droeg.
Aan den Directeur-Generaal P.T.T. werd kennis gegeven van een
uitzending der K.R.O., die reclame bevatte.
In één geval gaf de V.A.R.A. kennis van een door haar begane
overtreding nog vóór dit feit langs anderen weg aan de Commissie
werd medegedeeld.
De Commissie ontving een klacht, dat de V.A.R.A. het programma
van 20 Maart „Zoo zingt Holland” wijzigde op een wijze, die anderen
aanstoot gaf. In antwoord op een desbetreffende vraag aan de

;
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V.A.R.A. deelde deze aan de Commissie mede, die uitzending niet
meer in den gewijzigden vorm te zullen doen plaats vinden.
De Commissie ontving 2 klachten van particulieren, waarvan zij
nauwkeurig kennis nam en vaststelde, dat deze ongegrond waren.
9- Koersen.
Aan de K.R.O. werd medegedeeld, dat de koersen niet onder het
Algemeen Programma mogen worden uitgezonden.
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’s Gravenhage, 29 Juni 1934.

Aan den Kadio-raad.
Ingevolge het bepaalde bij punt 13 van de Ministerieele beschikking
van 30 Maart 1933, nr. 201 heeft de Indië-Programma-Commissie
de eer U hierbij aan te bieden haar verslag over 1933 ter opneming
in het jaarverslag van Uw College.
De Voorzitter,
Van Boeijen.
De Secretaris,
E. P. Weber.
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VOORGESCHIEDENIS.
Het navolgende is ontleend aan gegevens van de Radio-Omroep
controlecommissie.
De uitzendingen vóór de instelling der Indië-Programma-Commissie
vonden plaats op grond van het schrijven van den Minister aan
de Phohi van 3 November 1932, nr. 492, punt 12, waarin vermeld
staat:
„Gaarne zal ik vernemen of Uwe vennootschap een machtiging voor
den aanleg en het gebruik van een zendinrichting, alsmede een mach
tiging tot het doen van uitzendingen op de in dit schrijven genoemde
voorwaarden 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 omroepvereenigingen van meet
af kunnen deelnemen, op korten termijn aan te vangen. Gaarne zal ik
omtrent den datum, waarop de zender voor het doen van uitzendingen
gereed zou kunnen zijn, worden ingelicht.”
Bij schrijven van 19 December 1932 verzocht de Phohi machtiging
tot het doen van uitzendingen op 24, 25 en 26 December in dat
jaar. De Minister verleende de gevraagde machtiging bij zijn schrij
ven van 21 December 1932, nr. n.
De Phohi deelde bij schrijven van 10 Januari d.a.v. aan de RadioOmroep contröle-commissie mede:
„Aangezien de technische uitvoering van de uitzendingen naar Indië ons
nog niet geheel bevredigt, zijn na de Kerstprogramma’s en de uitzen
dingen van Nieuwjaarsdag geen programma’s in den waren zin des
woords uitgezonden. Voor het doen van proefnemingen in samenwer
king met P.T.T. werden van tijd tot tijd gramofoonplaten uitgezonden.
Wij zouden gaarne deze proeven nog eenigen tijd voortzetten en ver
trouwen, dat hiertegen Uwerzijds geen bezwaar zal bestaan. Behalve
gramofoonplatenmuziek worden bij deze uitzendingen, wat het gespro
ken woord betreft, slechts mededeelingen van technischen aard gedaan.”
De Radio-Omroep contröle-commissie antwoordde bij haar schrij
ven van 14 Januari als volgt:
„Naar-aanleiding van Uw schrijven van 10 dezer Ze/N 173101 deelt
de Commissie U mede, dat de toestemming tot het doen van proefuitzendingen niet door haar doch door den Minister wordt verleend.
Wat de controle op deze uitzendingen betreft, behoeft inzending der
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programma’s niet plaats te vinden, zoolang deze zich beperken tot die
in Uw schrijven genoemd.
Wel zal de Commissie het op prijs stellen mededeeling te ontvangen
van de tijdstippen van begin en einde ook van de proefuitzendingen.”

De Phohi berichtte daarop bij schrijven van 16 Januari:
„In antwoord op Uw schrijven van 14 Januari Nr. 1326, deelen wij U
mede, dat de proefuitzendingen nog deze week zullen plaats vinden
en Vrijdag den 20sten zullen worden beëindigd.
De uitzendingen hebben plaats van 10 uur ’s morgens tot 12.30 uur
’s middags, met uitzondering van Woensdag, op welken dag later in
den middag (van 14.30 tot omstreeks 16 uur) zal worden uitgezonden,
en bij welke gelegenheid enkele woorden gesproken zullen worden tot
de deelnemers aan de Nederlandsche Groenlandexpeditie.
Wij deelen U verder mede, dat met ingang van 20 Januari de uitzen
dingen voor ongeveer 4 a 6 weken zullen worden onderbroken om
zoodanige wijziging in de installatie aan te brengen, dat voortaan, al
naar gelang de atmosferische omstandigheden zulks noodig mochten
maken, op een golflengte van 16.88 m of 25.57 m kan worden uitge
zonden.”

De N.S.F. berichtte bij schrijven van 15 Februari, dat de proefuitzendingen der Phohi aan het einde van de volgende week zouden
aanvangen en daarna de definitieve uitzendingen zouden worden
vastgesteld.
Bij schrijven van 18 Maart deelde de Phohi mede, dat de geregelde
uitzendingen op 27 Maart tusschen 13 en 15 uur G.M.T. zouden
aanvangen. Op 22, 23 en 24 Maart zouden dan tusschen 15 en 17
uur G.M.T. nog enkele proeven worden genomen op de 25.57
m golf. Tot 31 Maart zouden de programma’s uit gramofoonplaten
bestaan.
De uitzendingen na 27 Maart geschieden op de 16.88 m golf.
Bij schrijven van 31 Maart verzocht de Phohi aan het Hoofdbestuur
P.T.T. ook in de week van 3—8 April gramofoonplaten-concerten
te mogen geven en wel op 3, 6, 7 en 8 April tusschen 13 en 15 uur
G.M.T. zoomede op 9 April uitzending van het ooggetuigeverslag
van den voetbalmatch Holland—België.
Naar aanleiding van een brief van de Phohi van 5 April deelde
de Minister bij schrijven van 12 April nr. 19 aan de Phohi mede
er geen bezwaar tegen te hebben, dat van 10—15 April gramofoon-
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platen-concerten zouden worden uitgezonden en de normale pro
gramma’s op 16 April zouden aanvangen.
De Minister deelde verder mede, dat deze programma’s totdat de
Indië-Programma-Commissie haar taak zou hebben aanvaard, door
de Radio-Omroep contröle-commissie zouden worden gecon
troleerd.

6o

INSTELLING.

INDIË-PROGRAMMA-COMMISSIE

HOOFDSTUK I.
SAMENSTELLING.

INSTRUCTIE.

In het vorig Jaarverslag van den Radio-raad is op blz. 19—23 op
genomen het reeds genoemde schrijven van den Minister van 3
November 1932, nr. 492, aan de Phohi, N.C.R.V., K.R.O., V.P.R.O.
en V. A.R.A. inhoudende een regeling in zake de Phohi-uitzendingen.
Punt 9 van dit schrijven luidde als volgt:
„Er wordt een zgn. Indië-Programma-Commissie in het leven ge
roepen, 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 overeen
komsten bedoeld in punt 7, door de omroepverenigingen onderling,
onder mijne goedkeuring gesloten, voorzoover in die overeen
komsten 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.”
Naar aanleiding van de met de Phohi en de andere omroeporgani
saties verkregen overeenstemming gaven de Ministers van Water
staat en van Financiën de volgende beschikking van 30 Maart
1933, nr. 201:

„A. 1. In te stellen eene Commissie, welke tot taak heeft:
a. toe te zien, dat met inachtneming van het bepaalde in punt
B 4 van deze beschikking de programma’s voor den radioomroep naar de overzeesche gebiedsdeelen van het Rijk buiten
Europa zooveel mogelijk beantwoorden aan de wenschen en
behoeften der samenleving in die gebiedsdeelen;
b. te waken voor de naleving van de overeenkomsten, welke
door de medewerkende omroep-organisaties onderling onder
goedkeuring van den Minister van Waterstaat zijn gesloten
voor zoover in die overeenkomsten daartoe de medewerking,
der Commissie wordt ingeroepen.
2. Voor het tijdvak van heden tot en met 31 December 1933 te
benoemen:
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tot leden van deze Commissie:
H. van Boeijen, Voorzitter van den Radio-raad, tevens voorzitter;
Prof. Dr. J. Schmutzer, Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht en lid van den Radio-raad;
A. J. W. van Anrooy, Oud Hoofdinspecteur, Hoofd van den dienst
van Scheepvaart in Nederlandsch-Indië en Oud-Voorzitter van den
Bataviaschen Kunstkring;
0. M. Goedhart, Oud-Gouverneur van Atjeh en Onderhoorighcden;
H. Salomonson, Directeur van het Persbureau „Aneta”;
A. B. ten Berge, Oud-lid van den Volksraad;
J. E. Stokvis, Oud-lid van den Volksraad;
Ds. F. Kleyn, Remonstrantsch Predikant;
tot secretaris E. P. Weber, secretaris van den Radio-raad.
B. Met betrekking tot de onder A bedoelde commissie en het
programma voor den radio-omroep naar de overzeesche gebiedsdeelen van het Rijk buiten Europa de volgende regelen vast te
stellen:
1. Het programma voor den radio-omroep naar de overzeesche
gebiedsdeelen van het Rijk buiten Europa, draagt den naam van
Indië-programma.
2. De Commissie draagt den naani van Indië-Programma-Commissie, is gevestigd te ’s-Gravenhage en wordt in deze beschikking
verder met „Commissie” aangeduid.
3. De Commissie is bevoegd zaken bij rondschrijven aan de leden
af te doen en vergadert zoo dikwijls de voorzitter of ten minste
4 leden dit wenschen.
4. Het Indië-programma zal moeten bevatten mededeelingen van
woord-, toon- of beeldinhoud van ontspannenden, leerzamen en
nuttigen aard; uitgesloten zijn uitzendingen in strijd met de veilig
heid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden, alsmede
politieke uitzendingen en uitzendingen van propagandistischen aard
op het gebied van den godsdienst.
5- De medewerkende omroep-organisaties zijn gehouden tien
dagen vóór de uitzending het Indië-programma aan den secretaris
der Commissie in te zenden in een zoodanig aantal exemplaren
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als door de Commissie wordt vastgesteld. Voor zoover dit het
gesproken woord betreft, zal de volledige tekst in duplo moeten
worden ingezonden, tenzij ter beoordeeling van de Commissie die
inzending achterwege kan blijven.
De Commissie is verder bevoegd elke door haar gewenschte nadere
toelichting van de ingezonden programma’s te verlangen.
6. Indien een Indië-programma of onderdeel daarvan niet dooi
de Commissie dan wel in de gevallen in punt 9 bedoeld door de
Radio-Omroep contröle-commissie wordt toegelaten, is de be
trokken omroep-organisatie gehouden binnen 5 dagen, nadat zij
daarvan met omkleeding van redenen schriftelijke mededeeling heeft
ontvangen een ander programma of aanvulling in te zenden. Wordt
ook dit afgekeurd, dan wordt op de door de Indië-ProgrammaCommissie te bepalen wijze in de uitzending gedurende den vrij
gekomen tijd voorzien.
7. Een omroep-organisatie, die een Indië-programma uitzendt met
afwijking van het door de Commissie — dan wel in de in punt 9 be
doelde gevallen door de Radio-Omroep contröle-commissie — goed
gekeurde programma, zal gedurende ten hoogste een half jaar van
verzorging van het Indië-programma kunnen worden uitgesloten.
Zoolang geen algemeene beroepsinstantie is ingesteld, bestaat van
deze beslissing beroep op den Minister van Waterstaat.
8. De besluiten van de Commissie worden genomen met meerder
heid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van
den voorzitter.
9. In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van den voorzitter,
is deze bevoegd in zake de toelaatbaarheid van een Indië-programma,
de beslissing in te roepen van de Radio-Omroep contröle-commissie,
welke beslissing alsdan bindend is.
10. De Commissie kan geen besluiten nemen, wanneer niet ten
minste vijf leden tegenwoordig zijn.
11. De Commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend
voorzitter aan.
12. Alle van de Commissie uitgaande stukken worden door den
voorzitter en den secretaris onderteekend. De afdoening van spoedeischende zaken geschiedt door den voorzitter.
13. Het jaarverslag van de werkzaamheden van de Commissie
wordt opgenomen in het jaarverslag van den Radio-raad.
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14. De belooning van den secretaris wordt, 200 noodig, nader
geregeld. De Minister van Waterstaat regelt, op voorstel van den
voorzitter, de wijze waarop bij afwezigheid of ontstentenis van
den secretaris in diens vervanging wordt voorzien.
15. De leden van de Commissie genieten geen bezoldiging. Zij
ontvangen een vacatiegeld van f 12,50 voor eiken dag, waarop
zij een vergadering hebben bij gewoond van de Commissie of waarop
zij ingevolge opdracht van de Commissie werkzaamheden hebben
verricht.
16. De leden en de secretaris genieten vergoeding voor reis- en
verblijfkosten overeenkomstig de bepalingen van het „Reisbesluit
1916” wegens door hen ten behoeve van de Commissie gemaakte
reizen”.
In zijn eerste vergadering wees de Commissie het lid Prof. Dr. J.
Schmutzer aan tot plaatsvervangend voorzitter.
In verband met diens verblijf in Nederlandsch-Indië nam het
lid Ds. F. Kleyn voor het eerst op 6 September aan de werkzaam
heden der Commissie deel.
Het lid, de heer J. E. Stokvis vertrok in November voor 6 maanden
naar Indië en zegde toe dit verblijf dienstbaar te maken aan het
verzamelen van gegevens, die voor de Commissie van nut zouden
kunnen zijn.
De voorzitter der Commissie verzocht bij schrijven van 9 Juni aan
den Minister om evenals dit met den Radio-raad en de beide andere
Commissies het geval was, den heer Mr. B. de Gaay Fortman
aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris der Commissie. Bij
schrijven van 1 Juli, nr. 2, deelde de Minister mede gaarne met dit
voorstel in te stemmen.
Bij schrijven van 17 November, nr. 514, deelde de Minister in ver
band met het einde der benoemingsperiode der Commissie op 31
December aan de Commissie mede den voorzitter te hebben ver
zocht namens hem aan de leden de vraag te stellen of zij bereid
waren zich een herbenoeming te laten welgevallen. Dit bleek met
alle leden het geval te zijn. De Commissie ontving daarop een afschrift
van de beschikking van den Minister van 29 December, nr. 623,
inhoudende eene herbenoeming der Commissie volgens haar eerste
samenstelling.

:

r

1

64

INDIË-PROGRAMMA-COMMISSIE

HOOFDSTUK II.
VERGADERINGEN.
i.

INSTALLATIE.
VERRICHTINGEN.

Installatie.

De installatie van de Commissie vond plaats op verzoek van den
Minister door den Voorzitter der Commissie in haar eerste verga
dering, gehouden op n Mei in haar bureau met de volgende rede:
„Zooals U bereids uit den oproep voor deze vergadering is gebleken,
heeft de Minister van Waterstaat mij verzocht de Indië-ProgrammaCommissie namens hem te installeeren.
Ik voldoe gaarne aan deze opdracht.
Gaarne, om meer dan één reden.
Allereerst omdat er behoefte is U dank te zeggen voor Uwe bereidheid
in de Commissie zitting te nemen.
Gij hebt uit de opdracht gezien, dat, althans een deel van die taak, die
de Indië-Programma-Commissie heeft te vervullen, van zeer dclicaten
aard is.
Toezicht houden is bijna altijd moeilijk.
Toezicht houden, dat het gesproken woord aan zekere eischen voldoet,
is ongetwijfeld lastig, voor het besef van ons Hollanders vaak pijnlijk,
en de uitoefening van deze taak kost in menig geval zelfoverwinning,
wil zij naar behooren volbracht worden.
En nu wordt de moeilijkheid van de taak nog vergroot, omdat de
geschiktheid van het uitgezondene naar de Overzeesche gebieden moet
beantwoorden aan de wenschen en behoeften der samenleving in die
streken.
Het oordeel: wat gewenscht is, wat mag en wat niet mag, kan daarom
alleen gevormd worden door personen die volledig de wenschen en
behoeften in onze Koloniën kunnen peilen en die bij de vervulling van
hun taak bereid zijn zoo noodig terzijde te stellen wat persoonlijk
begeerd wordt en die alleen het belang van anderen willen dienen.
Mijne Heeren, de Regeering verheugt zich erover, dat Gij U juist be
schikbaar hebt willen stellen om in de Commissie zitting te nemen.
Uw rijke ervaring in onze Overzeesche gebiedsdeelen, Uw kennis van
de wenschen en behoeften der bevolking aldaar, geven met Uw begeerte
om het beste voor de bevolking te zoeken, de waarborg dat de taak
vervulling van de Indië-Programma-Commissie aan rechtmatige eischen
zal voldoen.
Maar in de tweede plaats wordt gaarne tot installatie van de IndiëProgramma-Commissie overgegaan, omdat door de instelling van deze
Commissie wordt vertolkt, dat eindelijk een oplossing is verkregen voor
de regelmatige uitzendingen naar onze Koloniën.
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Het is, naar het mij voorkomt, niet nuttig en niet noodig, in herinnering
te brengen dat sinds i Juli 1930 de uitzendingen naar Indië zijn
nagelaten. Ik wensch alleen dankbaar in herinnering te brengen, dat de
Phohi vóór 1 Juli 1930 zich beijverde om het dagelijksch leven van
de Indische luisteraars waardevoller te maken, en wij verheugen ons
erover, dat thans een oplossing is verkregen, waardoor éénerzijds aan
het verlangen van verschillende Omroepvcreenigingen wordt voldaan
aan Indië te mogen geven wat zij noodig achten, maar waarbij ander
zijds de Phohi vrijheid heeft kunnen vinden een belangrijk gedeelte
van de taak, die de uitzendingen medebrengt, op zich te nemen.
Het feit dat in deze Commissie zitting hebben mannen, die voorge
dragen zijn door de Omroepvcreenigingen, die de uitzendingen zullen
verzorgen, is, dunkt mij, voor de toekomst een voorteeken, dat hoopvol
stemt.
Ik spreek zeer den wensch uit dat de arbeid van deze Commissie ook
dienstbaar mag zijn tot een vruchtbare samenwerking tusschen de orga
nisaties, die de uitzending naar onze Overzcesche Gewesten zullen
verzorgen.
Als ik een derde oorzaak noem, waarom ik gaarne tot installatie van
deze Commissie overga, dan is het dit:
Het feit van de installatie vertolkt niet alleen dat de omroeporganisaties .
haar taak gaan vervullen, maar het beteckcnt méér nog dat dagelijks
de banden, die Nederland en de beide Indiën aan elkander binden, kun
nen worden versterkt. De Indiën zullen nu meer dan voorheen het
leven in Holland mee kunnen leven. Holland zal thans volop de gelegen
heid krijgen om van haar geestelijk bezit te gewagen, om van haar
wetenschap mede te declen, om lief en leed, zooals dat hier beleefd
wordt mee te doen genieten of mee te doen dragen.
Wanneer de arbeid van Uwe Commissie tot het verkrijgen van deze
vrucht dienstbaar zal zijn, dan ben ik er van overtuigd dat haar arbeid
niet tevergeefs zal zijn. Met den wensch dat het de Commissie gegeven
mag zijn te bevorderen dat Nederland en de Indiën hechter aaneen
gesmeed worden, verklaar ik namens den Minister van Waterstaat de
Commissie voor geïnstalleerd.”

2.

Vergaderingen.

De Commissie vergaderde in het geheel 11 maaL
De vergaderingen werden gehouden op de navolgende data met
vermelding van de behandelde onderwerpen:
1.

11 Mei.

1. Installatie van de Commissie door den Voorzitter.
2. Algemeene richtlijnen voor het Indië-programma.
5
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2.

24 M e i.
1. Rondzending teksten aan de leden.
2. Inzending teksten.
3. Bespreking met vertegenwoordigers V.P.R.O.
4. Bespreking met vertegenwoordigers K.R.O.
5. Journalistiek Weekoverzicht Aletrino 20 Mei.

3-

7
1.
2.
3.
4.

4-

16 Juni.
1. Rede Melis Stoke.
2. Wekelijksch praatje Aletrino op 17 Juni.
3. Rede Dr. de Waal op 16 Juni.
4. Reclame.
5. Meeningen van de luisteraars in Indië.

5-

22 Juni.
1. Bespreking uit te zenden teksten.
2. Voordracht Paul de Waart.
3. Uitzendingen van de K.R.O.
4. Boekbespreking Johan Koning.
5. Journalistiek praatje Aletrino.
6. „Langs de Riviera” van Mevr. Pierson.
7. Rede Oudgast.

6.

15
1.
2.
3.

J u n i.
Teksten van gehouden redevoeringen.
Bespreking met vertegenwoordiger Phohi.
Bespreking met vertegenwoordiger V.A.R.A.
Uitzending van reclame.

Agustus.
Uitzendingen Paul de Waart.
Brief Aletrino van 27 Juni.
Verslag samenspreking met pater Dito en Paul de Waart
van de K.R.O.
4. Brief Phohi van 29 Juni betr. reclame in den omroep.
5. Uitzending van liedjes Anny Prins op 27 Augustus.
6. Regeling afbreking.

ji
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7. Machtiging van de Phohi.
8. Contröle-rapporten.
9. Medisch Missie-praatje.
10. Rooster Controle.
7.

8.

L

6
1.
2.
3.
4.
5.

September.
Rede Aletrino op 9 September en politieke mededeelingen.
Regeling Controle.
Vergoeding voor controle-werkzaamheden.
Ontwerp-machtiging der Phohi.
Reclame.

18
1.
2.
3.
4.
5.

O c t o b e r.
Brief Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 4 October.
Overeenkomst V.P.R.O.—Phohi.
Uitzending Koning van 20 November.
Rede van Domburg.
Reclame.

9.

3 November.
1. Rede v. d. Sterren over het „Internationaal StudentenMissie-congres” voor de K.R.O. op 5 November.
2. Zondagavond-toespraak van Prof. M. van Rijn op 15 No
vember.
3. Rede van Z.E. Idenburg voor de N.C.R.V. op 27 Sep
tember.
4. Inlichting van den heer Stokvis.

10.

16 November.
1. Rede v. d. Sterren op 5 November.
2. Nadere omschrijving der normen.
3. Rede Z.E. Idenburg van 27 September.

11.

1
1.
2.
3.
4.

December.
Technisch praatje van Hans Schnabel voor de K.R.O.
Samenstelling en werkwijze der Commissie.
Gehalte der uitzendingen.
Journalistiek weekoverzicht van Aletrino op 2 December.
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In de vergadering van 24 Mei vond overleg plaats met vertegenwoor
digers van K.R.O. en V.P.R.O. en in die van 7 Juni met de Phohi
en de V.A.R.A.
Verrichtingen.
In haar eerste vergadering op 11 Mei besloot de Commissie alvorens
over te gaan tot de vaststelling van een definitieve werkwijze, ge
durende een proeftijd van 6 weken telkens gedurende een week de
controle door 2 leden, waaronder de voorzitter, te doen uitoefenen
en onafhankelijk van de vraag of de beoordeeling van de teksten
tot het maken van opmerkingen aanleiding gaf, iedere 14 dagen
bijeen te komen ten einde het oordeel omtrent de ingezonden
teksten vast te stellen.
3-

In de derde vergadering op 7 Juni werd door de Commissie besloten,
dat alle ingezonden teksten na de uitzending aan alle leden zouden
worden rondgezonden, ten einde eventueele opmerkingen daar
over in de volgende vergadering te kunnen behandelen.
In haar zevende vergadering op 6 September besloot de Commissie
de controle niet meer per week doch per maand te laten wisselen.
Op uitnoodiging van de Phohi bracht de Commissie op 9 September
een bezoek aan den zender te Huizen. Hierbij waren tegenwoordig
van de Commissie de voorzitter H. van Boeijen en de leden Van
Anrooy, Ten Berge, Goedhart en Salomonson. Bij het bezoek
werd door de Phohi een korte toespraak uitgezonden van Dr. van
Aalst, Dr. Philips en den heer Van Boeijen.
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HOOFDSTUK III. MACHTIGINGEN.
OVEREENKOMSTEN. ZENDTIJDEN.
1.

Machtigingen.

De Commissie ontving bij schrijven van 9 Augustus een verzoek
om advies van den Radio-raad omtrent de ontwerp-machtiging
voor de phohi, door den Radio-raad bij schrijven van 12 Juli nr. 1
van den Minister om advies ontvangen.
De Radio-raad verzocht bij schrijven van 12 Augustus het reclamevraagstuk niet in het onderzoek te betrekken.
De Commissie zond bij schrijven van 8 September haar advies.
De Commissie ontving een afschrift van de brieven van den Minister
van 4 September nr. 1:
aan de Phohi, luidende:
„Hierbij doe ik U toekomen afschrift van mijn schrijven van heden
aan de Stichting Katholieke Radio Omroep inzake haar verzoek om
machtiging tot het voor het doen van uitzendingen vereischte gebruik
van den Phohi-zender en om goedkeuring der door haar met U gesloten
overeenkomst inzake dat gebruik.”
aan dc K.R.O., luidende:
„1. Naar aanleiding van Uw bovenvermeld schrijven deel ik U mede,
dat Uw verzoek om machtiging tot het voor het doen van uitzendingen
vereischte gebruik van den Phohi-zender thans nog niet voor inwilliging
vatbaar is.
2. Dit zal eerst het geval zijn, zoodra aan het Phohi-concern machti
ging is verleend voor den aanleg en het gebruik, als bedoeld in het
eerste lid van artikel 2 van het Radio-reglement 1930, van een
zcnd-inrichting.
3. Omtrent het ontwerp van deze machtiging wordt echter thans nog
briefwisseling gevoerd.
4. Het ontmoet echter mijnerzijds geen bezwaar, dat U op dc mij in
afschrift toegezonden door U met het Phohi-concern overeengekomen
voorwaarden, welke hierbij worden goedgekeurd, en rekening houdende
met de voorwaarden vervat in het dezerzijdsche schrijven van 3 Novem
ber 1932 Nr. 492, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefo
nie, van den Phohi-zender blijft gebruik maken voor het doen van uit
zendingen.
5. Zoodra aan het Phohi-concern een machtiging als in punt 2 hier
boven bedoeld, is verleend, zal Uw verzoek om machtiging nader in
behandeling worden genomen.”

7°
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Overeenkomsten.

De Commissie ontving een schrijven van 4 October, nr. 6 van
den Minister waarin, met overlegging van de tusschen de Phohi
en de V.P.R.O. gesloten overeenkomst, over een bepaalde voor
waarde het oordeel der Commissie werd gevraagd.
De afdoening dezer aangelegenheid valt in het volgend verslagjaar.
De Commissie ontving bij schrijven van 9 October nr. 11381 S
van den Directeur-Generaal P.T.T. een afschrift van den brief der
Phohi van 5 October inhoudende de mededeeling, dat het contract
met de K.R.O., dat aanvankelijk tot en met 24 September liep,
was verlengd tot 1 Januari 1934.
3.

Zendtijden.

Voor de uitzendingen in den tijd vóór de instelling der Commissie
wordt verwezen naar de „Voorgeschiedenis” in dit verslag.
De Phohi-uitzendingen namen een aanvang op 16 April 1933. Op
Zaterdag en Zondag werd uitgezonden van 13—15.30 G.M.T.
(14.20—17.20 A.Z.T.), op Maandag, Donderdag en Vrijdag van
13—15 uur G.M.T., op een golflengte van 16.88 m.
Bij schrijven van 15 Mei deelde de Phohi aan den Minister mede,
dat zij voorloopig met twee omroep-organisaties een afspraak had
gemaakt over door hen uit te zenden programma’s over den Phohizender en wel met den V.P.R.O. voor een wijdingskwartier op 29
Mei en met de K.R.O. voor een uitzending van een toespraak van
den Aartsbisschop van Utrecht.
In de vergadering der Commissie van 24 Mei deelde de vertegen
woordiger van den V.P.R.O. mede met het oog op de kosten voor
loopig per 14 dagen slechts één kwartier te zullen uitzenden. De
vertegenwoordiger der K.R.O. deelde mede voorloopig één uur
per week uit te zenden en wel op Zondagmiddag van 4—5 uur
behalve de eerste uitzending, die op Zaterdag zou plaats vinden.
Naar aanleiding van een schrijven der Phohi van 14 Juni deelde
de Minister bij schrijven van 1 Juli, nr. 5 mede, dat er geen bezwaar
bestond tegen het met ingang van 17 Juli doen aanvangen der uit
zendingen om 12.30 G.M.T. (13.50 A.Z.T.) in plaats van om 12.00
uur G.M.T. Tevens werd bericht, dat dergelijke wijzigingen bij
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eenvoudige mededeeling aan den Minister en aan de Commissie
konden plaatsvinden.
Op 24 Juni vond de eerste K.R.O.-uitzending via den Phohi-zender
plaats en wel van 13.40—14.40 uur.
In Augustus vond een verlenging van de Phohi-uitzendingen plaats,
zoodat deze voortaan plaats vonden van 12.10—15.00 uur G.M.T.
(13.50—16.30 A.Z.T.) op Zondag en Zaterdag en op de weekdagen
van 13.50—15.50 uur. De K.R.O.-uitzending werd opgeschoven
naar 15 uur, om op 16 uur te eindigen.
Ofschoon overigens nooit op Dinsdag werd uitgezonden, werd op
Dinsdag 19 September de opening der Staten-Generaal uitgezonden.
Bij schrijven van 3 November deelde de Phohi mede, dat de N.C.R.V.
verzocht had op twee achtereenvolgende Zondagen een kerkdienst
te mogen uitzenden. De Phohi had in verband met de overeenkomst
met de K.R.O. daarvoor voorgesteld den 2en Kerstdag en 1 Januari
1934. De N.C.R. V. verzocht daarop beschikbaarstelling van zendtijd
op Zondag in Januari. De K.R.O. had echter aan de Phohi verlen
ging der bestaande overeenkomst na 1 Januari verzocht met 3
maanden tot uitzending van één uur op Zondag. De Phohi raadde
daarop aan. de N.C.R.V. ter zake overleg te plegen met de K.R.O.
onder suggestie aan de N.C.R.V. de zaak eventueel aan de Com
missie ter beslissing voor te leggen.
De verdere behandeling van deze zaak vond plaats in het volgend
verslagjaar.
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HOOFDSTUK IV.
i.

DE UITZENDINGEN.

Inhoud der uitzendingen.

De taak der Commissie is, zooals uit de beschikking van 20 Maart
1933 blijkt, niet alleen een controleerende. Zij heeft ook de roeping
positief te bevorderen, dat de uitzendingen beantwoorden aan de
wenschen en behoeften der Indische samenleving. Zij heeft derhalve
niet alleen te bepalen, wat in verband met de gestelde normen niet
mag worden uitgezonden doch ook in een beoordeeling te treden
of het ter uitzending aangebodene in Indië bevrediging zal schenken.
Deze positieve zijde van haar taak liet de Commissie voorshands
rusten, aangezien de uitzendingen zich nog in een aanvangsstadium
bevonden; de Commissie beperkte zich daarom voorloopig voornamelijk tot het weren uit de uitzendingen van datgene, wat in
strijd was met de gestelde normen.
Bij de controle stond de Commissie meermalen voor de niet gemak
kelijke toepassing van den eisch, dat politieke uitzendingen niet
waren toegelaten, hetgeen zich vooral voordeed bij de periodiek
gegeven journalistieke en economische overzichten. De Commissie
stelde te dien aanzien vast, dat de spreker zich daarbij niet mocht
begeven in een subjectieve beoordeeling van het feitenmateriaal,
zoodat alleen objectieve vermelding van de feiten werd toegestaan
en deze niet mochten worden getoetst aan bepaalde opvattingen
en meeningen, terwijl al datgene werd verboden, wat kwetsend is
of de gevoeligheden van groepen der Indische bevolking raakt,
ook wat de Chineezen en Japanners in Indië wonende betreft.
In verband met de vele bezwaren der Commissie tegen het weke
lijk sch overzicht van één der overzichtsprekers had één der leden
van de Commissie in het begin van Juni een onderhoud met dezen,
ten einde een uiteenzetting te geven van de eischen, waaraan de uit
zendingen moeten voldoen.
In haar vergaderingen van 3 en 16 November stelde de Commissie
vast, dat bij de uitzending godsdienstige opwekking is toegelaten
en deze moet onderscheiden worden van godsdienstige propaganda,
die verboden h. Bij de propaganda gaat het om verbreiding van
eigen inzichten, opdat anderen in die richting worden getrokken.
bij godsdi.enssjge opwekking daarentegen richt men zich uitsluitend

I
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tot de eigen geloofsgenooten om deze te sterken in hun geloofs
overtuiging. Het afwegen van het eigen beginsel tegen de meening
van anderen, het treffen van vergelijkingen is verboden. Gods
dienstige uitzendingen moeten zich beperken tot een rustige uiteen
zetting van het eigen beginsel, zoodat zij bij bepaalde volksgroepen
in Nederlandsch-Indië geen antipathie, gestoordheid of verstoord
heid verwekken. De superioriteit van de eigen richting boven die
van anderen mag niet worden verkondigd, omdat andersdenkenden
in Indië daaraan gemakkelijk aanstoot zouden kunnen nemen.
In haar vergadering van 16 November deelde de Commissie deze
grondlijnen aan de daarin aanwezige vertegenwoordigers der
K.R.O. mede, waarbij tevens de eerder genoemde eischen werden
medegedeeld, waaraan de journalistieke overzichten moeten voldoen.
2. Inzending van programma's en teksten.
De Commissie zond op n Mei het volgend schrijven aan de Phohi:
„De Commissie heeft kennis genomen van de voorloopige toezegging
van de Radio-Omroep contröle-commissie, dat voor een 3-tal Uwer
periodieke uitzendingen inzending van den tekst 2 dagen vóór de uit
zending kan plaats vinden.
De Commissie moet U mededeelen, dat een deugdelijke uitoefening
van haar taak eischt, dat de teksten uiterlijk 4 dagen vóór de uitzending
in haar bezit zijn.
Te beginnen met de uitzendingen die na 20 dezer plaats hebben, ver
zoekt de Commissie U derhalve, met intrekking van den voorloopig
door de Radio-Omroep contróle-commissie genomen maatregel, er voor
zorg te dragen, dat de teksten uiterlijk 4 dagen vóór de uitzending in
het bezit der Commissie zijn.”
De Phohi verzocht bij haar schrijven van 17 Mei intrekking dezer
beslissing, omdat de actualiteit der onderwerpen de vroege inzending
belette.
In haar tweede vergadering op 24 Mei stelde de Commissie vast,
dat de termijn van 4 dagen voor de inzendingen van de teksten
voor de actueele uitzendingen slechts voorloopig zou gelden en
zou worden opgeheven zoodra bleek, dat de inzending wel op
korter termijn mogelijk was.
De Commissie deelde op 29 Mei telegrafisch aan de Phohi mede,
dat de tekst der „Journalistieke praatjes” van Aletrino 4 dagen
vóór de uitzending in het bezit der Commissie moeten zijn.
Bij schrijven van 31 Mei verzocht de Phohi met het oog op de
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actualiteit dezer uitzendingen toestemming, dat deze teksten des
Vrijdagavonds werden ingezonden.
De Commissie ontving een schrijven van 27 Juni van den heer
L. Aletrino met bezwaren tegen de verplichting tot vroegtijdige
inzending van den tekst van zijn „Wekelijksch praatje”.
Bij schrijven van 27 Juni verzocht de Commissie inzending van den
tekst van het programmanummer „Beantwoording luisterrapporten”.
De Phohi berichtte bij schrijven van 4 Juli, dat dit verzoek op een
misverstand berustte, omdat het hier geen causerie betrof, doch het
oplezen van namen en adressen, die een rapport inzonden, met in
voorkomende gevallen een kort antwoord op een gestelde vraag.
De Commissie antwoordde bij schrijven van 5 Juli, dat haar verzoek
niet op een misverstand berustte, daar alle teksten van het gesproken
woord moesten worden ingezonden, doch de Commissie intusschen
bereid was tot nader bericht van de inzending af te zien, aannemende
dat de beantwoording beperkt bleef als in het schrijven der Phohi
was aangegeven.
Op 3 Juli had een bespreking plaats van het Bureau der Commissie
met afgevaardigden der K.R.O., die verzochten of inzending van
den tekst van „De Wereld in vogelvlucht” plaats kon vinden
na de uitzending, zooals dit voor de Radio-Omroep contróle-commissie geschiedde. Dit verzoek werd niet ingewilligd, evenmin een
verzoek om den inzendingstermijn op minder dan 5 dagen te stellen.
Wel werd aan de K.R.O. toegestaan de programma’s rechtstreeks
aan de Commissie, derhalve niet door tusschenkomst der Phohi,
in te zenden, waarna de Commissie ook de teksten rechtstreeks zou
opvragen en haar opmerkingen rechtstreeks aan de K.R.O. maken.
Bij schrijven van 8 Juli deelde de Commissie aan de Phohi mede
voor ditmaal genoegen te nemen met inzending alleen van den
inhoud van het wijdingskwartiertje van den V.P.R.O. en te verlangen,
dat de tekst van den Oudgast in duplo wordt ingezonden.
Bij schrijven van 14 Juli deelde de Commissie aan de Phohi mede, dat
de teksten van Dr. de Waal bij herhaling te laat werden ontvangen.
De Phohi antwoordde bij schrijven van 18 Juli den heer De Waal
in kennis te hebben gesteld met deze klacht.
Bij schrijven van 15 Augustus deelde de Commissie aan de Phohi
mede voor eenmaal geen bezwaar te hebben gemaakt tegen toelating
van een uitzending van een voordracht door Wouter Loeb op
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12 Augustus, ofschoon de tekst eerst n Augustus in enkelvoud
was ontvangen.
Bij schrijven van 22 September berichtte de Commissie, dat de
teksten der voordrachten van den heer P. de Waart steeds over
tijd binnenkwamen, n.1. Donderdag of Vrijdag in plaats van Dinsdag.
3. De controle op de uitzendingen.
Zie voor de controle op de uitzendingen vóór de instelling
van de Commissie onder „Voorgeschiedenis” van dit verslag.
De Commissie stelde zich op het standpunt, dat zij vóór de uit
zending moest kennis nemen van alle teksten der te houden voor
drachten e.d.
In het geheel nam zij kennis van 284 teksten. In één geval kon de
Commissie zich niet vereenigen met den inhoud van den tekst en
moest tot afwijzing van het desbetreffende programmanummer
overgaan. Dit betrof:
op 5 November de voordracht der K.R.O. „Internationaal Studenten-Missiecongres” door Driek v. d. Sterren.
In 39 gevallen werd tot afwijzing van een gedeelte van den tekst
overgegaan en wel 16 maal bij een Phohi-uitzending en 23 maal
bij een K.R.O.-uitzending.
De Commissie acht het overbodig eene stuksgewijze opsomming
van de schrappingen te geven, aangezien de schrappingen deels
slechts enkele woorden betroffen, en deels verklaard moeten worden
uit het feit, dat de omroepvereenigingen en de sprekers nog niet
met de door de Commissie te stellen eischen bekend waren.
In het algemeen kan vastgesteld worden, dat de vereenigingen alle
medewerking verleenden om het contröle-werk der Commissie zoo
gemakkelijk mogelijk te maken.
Ten aanzien van een euvel dient echter een uitzondering te worden
gemaakt. Het werk der Commissie werd bij herhaling bemoeilijkt
door de omstandigheid, dat bij de inzending der teksten niet de
gestelde termijn werd in acht genomen.
Omtrent de controle op de uitzendingen kan de Commissie nog
de volgende correspondentie vermelden:
Bij schrijven van 31 Mei deelde de Commissie aan de Phohi mede,
dat op 28 Mei een programma-wijziging had plaats gevonden, die
niet aan de Commissie was medegedeeld.
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In verband met de omstandigheid, dat een telegrafisch bericht der
Commissie, inhoudende bezwaar tegen eenigc gedeelten eener uit
zending in de studio der Phohi te Huizen werd ontvangen, toen de
uitzending reeds had plaatsgevonden, verzocht de Phohi bij schrijven
van 31 Mei opmerkingen over uitzendingen naar de Phohi-Studio
in Hilversum te zenden, terwijl aanvragen tot inzending der teksten
konden gericht blijven aan de directie te Eindhoven.
In antwoord op een schrijven der Commissie van 31 Mei over het
zelfde geval, deelde de Directeur-Generaal P.T.T. bij schrijven van
12 Juli nr. 44513 K afd. 2 mede, dat de vertraagde aflevering van
het telegram der Commissie aan de Phohi een gevolg was van drukke
loketwerkzaamheden van den kantoorhouder te Huizen.
De Commissie berichtte bij schrijven van 21 Juni aan de Phohi,
dat het gedeelte uit de rede van Aletrino, waartegen de Commissie
bezwaar had gemaakt op 17 Juni, toch was uitgezonden. De Phohi
deelde bij schrijven van 29 Juni mede, dat dit was geschied als gevolg
van een fout van de studio.
Bij schrijven van 18 Juli deelde de Commissie aan de Phohi mede,
dat een verboden gedeelte van „De Wereld in vogelvlucht” op 9 Juli
toch was uitgesproken. Verder zou volgens een schrijven der Phohi
van 29 Juni op 15 Juli het praatje van den omroeper niet worden
uitgezonden, terwijl dit toch had plaats gevonden.
Bij schrijven van 26 Juli deelde de Phohi mede, dat de omroeper
eenigen tijd, die beschikbaar was, omdat een programmanummer
niet den aangegeven tijd geheel had gevuld, had aangevuld met
eenige algemeene propaganda-woorden.
De K.R.O. berichtte bij schrijven van 27 Juli, dat de heer de Waart
bij zijn beste weten de bedoelde passage niet had uitgesproken.
Bij schrijven van 24 Juli deelde de Commissie andermaal aan de
K.R.O. mede, dat een verboden gedeelte van de voordracht „De
Wereld in Vogelvlucht”, en wel thans op 23 Juli, toch werd uit
gesproken.
De Phohi berichtte bij schrijven van 2 Augustus, dat de nietuitvoering van de opdracht der Commissie een gevolg was van
de gewijzigde gedragslijn der Commissie om opmerkingen over
K.R.O.-programma’s alleen aan de Phohi mede te deelen.
Maatregelen waren intusschen genomen, dat herhaling zou worden
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voorkomen. Van de K.R.O. ontving de Commissie een schrijven
van i Augustus met denzelfden inhoud.
De Commissie antwoordde bij schrijven van 2 Augustus, dat inge
volge den brief van den Minister van 3 November 1932 nr. 492
het verkenen van een machtiging aan de K.R.O. afhankelijk was
gesteld van het overleggen van een contract met de Phohi, zoodat
voorloopig de briefwisseling over K.R.O.-uitzendingen met de
Phohi moest plaatsvinden.
De Commissie deelde bij schrijven van 2 Augustus aan de K.R.O.
mede, dat door de Commissie in de uitzendingen van den heer de
Waart op 9, 23 en 30 Juli bepaalde gedeelten waren geschrapt,
welke evenwel toch geheel of gedeeltelijk werden uitgezonden.
Bij schrijven van 7 Augustus deelde de Commissie aan de Phohi
mede, dat aan een opdracht der Commissie op 29 Juli tot wijziging
van den tekst der voordracht „De Wereld in Vogelvlucht” geen
gevolg was gegeven. De Phohi berichtte bij schrijven van 12 Augus
tus de opmerking der Commissie aan de K.R.O. te hebben door
gegeven.
Bij schrijven van 16 Augustus maakte de Commissie de Phohi
opmerkzaam op het feit, dat de uitzendingen herhaaldelijk op een
ander tijdstip aanvingen en eindigden dan in het programma was
aangegeven.
Bij schrijven van 13 November verzocht de Commissie aan de Phohi
nauwkeurig de in de programma’s opgegeven aanvangsuren in acht
te willen nemen.
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HOOFDSTUK V.

RADIO-RECLAME.

De Commissie maakte een opmerking over een uitzending der
Phohi „Praatje van den Oudgast” op 8 Juni, die een — blijkbaar
niet als zoodanig bedoelde — reclame bevatte voor een onder
neming. De Phohi kon zich volgens haar schrijven van 17 Juni
niet met de zienswijze der Commissie vereenigen. Bij schrijven van
23 Juni deelde de Commissie het volgende aan de Phohi mede:
„Naar aanleiding van Uw schrijven van 17 dezer 173182 IPC deelt
de Commissie U mede, dat zij de gewraakte passage in het praatje
van den Oudgast over de genoemde onderneming niet geheel zonder
bedenking vond, omdat deze vereeniging ofschoon, mede een alge
meen goed doel nastrevende, tevens een commercieele instelling
is, die beoogt winst te maken.
De Commissie heeft niettemin gemeend over haar aanvankelijk
bezwaar in dit geval heen te moeten stappen, doch vond het nood
zakelijk te verstaan te geven dat reclame in de uitzendingen ver
boden is. Zij volgt door dit standpunt in te nemen volkomen de
gedragslijn die voor de uitzendingen bestemd voor Holland op grond
van het Radio-reglement is uitgestippeld.
Een verwijzing naar de uitzending van de K.R.O. van een ooggetuigeverslag van den Nederlandschen Tentoonstellingstrein is naar
wij vernemen niet toepasselijk, omdat deze uitzending plaats vond
zonder dat vooraf aan de Radio-Omroep contröle-commissie daar
over eenige mededeeling werd gedaan”.
Bij schrijven van 23 Juni deelde de Commissie aan de Phohi mede,
dat alles wat reclame inhoudt of daarnaar zweemt, in de uitzendingen
moet worden geweerd, en, nu bij den Radio-raad en de RadioOmroep contröle-commissie het vraagstuk der reclame aan een
onderzoek wordt onderworpen, de Commissie vertrouwde erop
te mogen rekenen, dat in afwachting van de resultaten van dit
onderzoek de uitzendingen geen reclame zullen bevatten.
De Phohi deelde bij schrijven van 29 Juni mede het officieele stand
punt betreffende de uitzending van reclame niet te kunnen deelen,
doch zooveel mogelijk met de wenschen der Commissie rekening
te zullen houden.
De Minister verzocht bij schrijven van 2 Augustus nr. 7 aan de Com
missie advies over een schrijven der Phohi van 15 Juli inhoudende
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het verzoek om radio-reportage te mogen uitzenden uit fabrieken
met vermelding van den naam der fabriek en met een dergelijke
uitzending een proef te mogen nemen.
Bij schrijven van 12 Augustus deelde de Radio-raad aan de Commis
sie mede ten vervolge op zijn brief van 9 Augustus, waarin advies
in zake de Phohi-machtiging was gevraagd, dat het vraagstuk der
reclame bij hem een afzonderlijk punt van overweging uitmaakte,
en hij om die reden verzocht dit onderwerp niet in de opmerkingen
te betrekken.
Bij schrijven van 8 September deelde de Commissie aan den
Radio-raad o.m. mede, dat zij het reclame-vraagstuk niet had aan
gesneden, doch verzocht met den Radio-raad daarover van ge
dachten te mogen wisselen, alvorens deze zijn advies vaststelde,
omdat het niet onmogelijk werd geacht, dat het reclamevraagstuk
én wat de rechts- én wat de beleidskwestie betreft, voor Indië anders
ligt dan voor Nederland.
Ter behandeling van het reclame-vraagstuk werd een commissie
ad hoe benoemd met als voorzitter de voorzitter van den Radio-raad
en der Commissie. Als vertegenwoordigers van den Radio-raad
hadden zitting in deze Commissie de leden Crommelin, Mr de
Gaay FortxMan en Graadt van Roggen, als vertegenwoordigers
der Commissie de leden Salomonson en Stokvis. Secretaris was
de secretaris van den Radio-raad en der Commissie.
Op 11 October vond te Amsterdam in het gebouw van de Nederlandsche Handelmaatschappij een bespreking der Commissie ad hoe
plaats met de vertegenwoordigers der Phohi Dr. van Aalst,
Dr. Philips en Mr. Guépin.
De Commissie ad hoe vergaderde op 14 en 20 October. In de laatste
vergadering waren mede aanwezig de heeren J. F. W. v. D. Meulen,
hoofd der 5 e afdeeling van het Departement van Koloniën en P. A.
Enserinck, referendaris van het Hoofdbestuur P.T.T. (Zie verder
blz. 29 van het verslag van den Radio-raad.)
De Phohi zond aan de Commissie, in antwoord op haar vraag of
tegen reclame-uitzendingen wellicht door de Nirom bezwaar zou
worden gemaakt, het volgend schrijven van 19 October:
„Ter gelegenheid van de voorbesprekingen over de totstandkoming
van de N.V. Philips Omroep Holland—Indië (PHOHI) en de N.V*
Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij (NIROM) werd
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tusschen de beide groepen een afspraak gemaakt, die naderhand ter
gelegenheid van besprekingen tusschen de beide vennootschappen
werd bevestigd.
De NIROM verplichtte zich namelijk om minstens gedurende
14 uur per week' uit te zenden, waartegenover PHOHI de verplich
ting op zich nam minstens gedurende 7 uur uitzendingen voor Nederlandsch-Indië te zullen verzorgen. Over den aard en het karakter
der programma’s werd niets vastgelegd.
Toen in de volgende jaren zich de technische mogelijkheid voor
rebroadcasting ontwikkelde, werd uiteindelijk tusschen PHOHI en
NIROM overeengekomen, dat NIROM het recht zou hebben alle
uitzendingen van de PHOHI in Indië te rebroadcasten. Een ver
plichting tot rebroadcasten kon NIROM niet aangaan, aangezien
zij uit den aard der zaak slechts datgene van de uitgezonden pro
gramma’s zou willen overnemen, wat in het kader van haar Indische
programma’s paste en door de Indische Programma Commissie zou
zijn goedgekeurd. Uit den aard der zaak zal evenwel NIROM
al datgene rebroadcasten, wat zij zelfstandig in Indië niet verkrijgen
kan en op heruitzending waarvan de Nederlandsch-Indische luiste
raars bij haar zullen aandringen.
In geval door de PHOHI in de toekomst uitzendingen, die reclame
beoogen, zullen worden verzorgd, behoeft dit in geen enkel opzicht
aanleiding te geven tot conflict met de NIROM, aangezien of wel
de NIROM deze uitzendingen zal overnemen wegens de belangrijk
heid ervan, of wel de overneming ervan afhankelijk zal stellen van
een participatie harerzijds in de ontvangsten voor reclame van de
PHOHI.
Indien uitzendingen, die reclame beoogen, door de NIROM in
Indië worden gerebroadcast, zal ongetwijfeld een grootere categorie
luisteraars worden bereikt dan die, welke rechtstreeks naar de PHOHI
luistert. Mitsdien zal de PHOHI ook in de gelegenheid zijn hare
tarieven voor in Nederlandsc-Indië gerebroadcaste reclame-uitzendingen hooger te stellen.
In plaats van conflict tusschen NIROM en PHOHI zal ongetwijfeld
de voor de PHOHI geopende mogelijkheid van reclame-uitzendingen
de relatie tusschen beide hechter maken.”
••
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’s-Gravenhage, 29 Juni 1934.
Aan Hare Majesteit de Koningin.

Ingevolge artikel 4 van het Radio-contróle-reglement 1930 heeft de
Radio-Omroep contröle-commissie de eer Uwer Majesteit hierbij
het verslag aan te bieden van hare werkzaamheden over 1933.
De Voorzitter,
Van Boeijen.
De Secretaris,
E. P. Weber.
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HOOFDSTUK I.
SAMENSTELLING. INSTRUCTIE.
De Commissie ontving een afschrift van den brief van den Minister
van 18 April nr. 13, zoomede een afschrift van het Koninklijk
besluit van 30 Maart nr. 25 inhoudende:
„A. de bepaling, dat artikel 1, eerste lid, van de instructie voor de
Radio-Omroep contröle-commissie, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 3 Juli 1930, nr. 19, wordt gelezen als volgt:
„1. De Radio-Omroep contröle-commissie — in dit besluit verder
aangeduid als „de Commissie” — bestaat uit ten minste vijf leden,
den Voorzitter inbegrepen”;
B.
van
van
van

I
H
1

i

?

!

de benoeming tot lid van de Radio-Omroep contröle-commissie
Mr. J. Th. Goossens, Oud-President van het Hooggerechtshof
Nederlandsch-Indië, te ’s-Gravenhage, zulks voor het tijdvak
den datum van dit besluit tot en met 31 December 1933.”

De vorengenoemde uitbreiding der Commissie geschiedde in ver
band met de instelling van de Indië-Programma-Commissie naar het
verslag van welke Commissie hier verder wordt verwezen.
Op 31 December eindigde de loopende zittingsperiode van de leden
der Commissie. In verband hiermede hield het Koninklijk besluit
van 29 December nr. 35 o.m. het volgende in:
„te benoemen tot leden van de Radio-Omroep contröle-commissie:
H. van Boeijen, voorzitter van den Radio-raad, te Voorburg,
tevens voorzitter;
Mr. W. J. Berger, advocaat-generaal bij den Hoogen Raad der
Nederlanden, te ’s-Gravenhage;
Mr. P. E. Briet, advocaat en procureur, lid van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal, te Leiden;
Mr. J. Th. Goossens, oud-president van het Hooggerechtshof in
Nederlandsch-Indië;
Mr. E. N. van Kleffens, administrateur bij het Departement van
Buitenlandsche Zaken, chef van de afdeeling Diplomatieke Zaken,
te ’s-Gravenhage;

1
‘

;
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Mr. W. H. M. Werker, lid van den Radio-raad, te ’s-Gravenhage;
aan de Radio-Omroep contröle-commissie als secretaris toe te voegen
den hoofdcommies bij het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie
en Telefonie, E. P. Weber.”
Met ingang van 12 Juni is ingevolge de wet van 25 October 1933
Staatsblad nr. 533 het Staatsbedrijf P.T.T. komen te ressorteeren
onder het Departement van Binnenlandsche Zaken, waardoor ook
de Commissie onder dit Departement kwam te ressorteeren.
Radio- Controle-Regiet?jent 1930.
Bij Koninklijk besluit van 27 Februari 1933 Staatsblad nr. 66 werd
het Koninklijk besluit van 3 Juli 1930 Staatsblad nr. 272 houdende
vaststelling van het Radio-contröle-reglement 1930 gewijzigd. (Zie
bijlage).
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VERGADERINGEN.

De Commissie vergaderde in dit verslagjaar 29 maal, zoodat zij
sedert haar instelling 76 maal vergaderde.
De vergaderingen vonden plaats op de volgende data met vermel
ding van de behandelde onderwerpen:
1.

9
1.
2.
3.

Januari.
Wijziging der normen.
Rede Prof. Van Embden voor de V.A.R.A.
Rede van heer Noordhoff tijdens N.V.V.-kwartiertje.

2.

30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Januari.
Politieke uitzendingen.
Voordracht K.R.O. „De Heiligen op Klompen”.
Bond van kleinhandelaren in aardappelen.
Klacht Fascistische Jongeren Bond.
Hoorspel V.A.R.A. „De stem van het geweten”.
Wederwaardigheden van „Wakker en Tropenduit”.
„Het dagboek van Muylwijk”.
Rede V.A.R.A. van J. W. Lebon op 24 December 1932.
Uitzending PI.I.R.O. op 4 Februari.

3-

2
1.
2.
3.

Februari.
Lezing van den heer Hoving voor de V.R.O. op 4 Februari.
Hoorspel V.A.R.A. „De stem van het geweten”.
Lezing van Ds. van Krevelen voor de H.I.R.O. op 4 Fe
bruari.
4. Vragen Mr. Duys.

4-

11 Februari.
1. Uitzending V.A.R.A. 11 Februari voordracht van den heer
Schoup.
2. Lezing Prof. van Embden.

5-

20
1.
2.
3.

Februari.
Verscherping van de controle.
Repressieve controle.
Voorloopig verslag ie K3mer.
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6.

Gecombineerde vergadering van de R.O.C.C. met de Juridi
sche Commissie uit den Radio-raad op n Maart.
Politieke uitzendingen.

7-

ii

1.
2.
3.
4.
5.

I

Maart.
Letterkundig overzicht A. M. de Jong „De Kellnerin
Molly”.
Uitzending van de V.A.R.A.: Paul Kies.
Verzoek van een lid van den Radio-raad om inzage van
een tekst.
Rede van den heer A. de Vries, voorzitter V.A.R.A.
Rede Prof. Pompen over Ierland.

8.

Maart.
1. Uitzending N.C.R.V. 9 Maart betr. uitzending reclame
KofFie-Hag.
2. Brief Inspecteur van politie Hillegersberg.
3. Vragen in verband met de rede van A. B. Kleerekoper.
4. K.R.O. uitzending herdenking Dr. Seipel.
5. Uitzending van de V.A.R.A. „Het eerste meisje”.
6. Verkiezingsredevoering Van der Sluis voor de V.A.R.A.
7. Controle verkiezingsredevoeringen.

9-

22
1.
2.
3.
4.

10.

9
1.
2.
3.
4.

April.
Installatie Mr. J. Th. Goossens.
Verzoek Radix Universeele Partij.
Comité Wilhelmus van Nassouwe.
Brief Officier van Justitie te Amsterdam, betreffende klacht
V.A.R.A. uitzending.
5. Vragen Kamerlid Mr. Boon betreffende uitzending van
L. de Visser.
M e i.
Nieuwe normen voor de uitzendingen.
V.A.R.A. uitzendingen.
Uitbreiding opvraging van teksten.
Rede A. B. Kleerekoper 10 Mei 1933.
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22

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.

31

89

Mei.

Afkeuring bij te late inzending van den tekst.
Rede Prof. Steger „Bij het kampvuur” voor den K.R.O.
Verbondskwartiertje K.R.O.
V.A.R.A. uitzending Martien Beversluis op 21 Mei.
Rede over medezeggenschap van den heer van Meurs.
N.V.V. kwartiertje.
Bezoeken aan de omroepverenigingen.
Uitzending V.R.O. 6 Mei.
Uitzending „Wederwaardigheden van Wakker en Tropenduit.”

;

Mei.

1. Jaarverslag.
2. Uitzending H.I.R.O. „Wetenschappelijke en Godsdienstige
Theosofie” door G. de Boer op 3 Juni.
3. Uitzending V.R.O. „De groote kentering en de nieuwe
taak” door Prof. Polak op 3 Juni.
4. Uitzending rede Ds. Hoogenhuyze op 23 April en 1 Mei.
13. 17 Juni.
1. Uitzending N.C.R.V. „Zakbijbeltjes als zaklantaarns” op
8 Juni.
2. Uitzending V.R.O. „Levenswijsheid zonder God” door den
heer De Haas op 6 Mei.
3. V.A.R.A. hoorspel „Uit het schatkistje” op 31 Mei.
4. Socialistische liederen door Martien Beversluis voor
V.A.R.A. op 14 Juni.
5. V.A.R.A.-hoorspel „Het Wereldhart” op 21 Juni.
6. S.D.A.P.-kwartiertje op 14 Juni.
14. 28
1.
2.
3.

r

Jun i.
Rede van Mevr. Werkhoven op 7 Juni voor de V.A.R.A.
S.D.A.P.-kwartiertje op 14 Juni.
Het lied „De Internationale”.

15. 3 Juli.
De Internationale,
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
17.

Juli.

Uitzending K.R.O.-rede Dr. Vercammen op 23 Juli.
Toespraak G. J. Zwertbroek op 16 Juli.
Uitzending van Duitsche strijdliederen door de V.A.R.A.
Aankondiging der V.A.R.A.-programma’s in vier talen.
Inzending tekst rede Mr. v. d. Deure op den N.C.R.V.Landdag.
Uitzending voordracht „Russisch Communisme” door den
heer Van Son op 23 en 26 Juli.
Letterkundig overzicht A. M. de Jong op 29 Juli.
Uitzending voordracht „Joden en Jodengenooten” door
W. Velders op 26 Juli.
K.R.O.-verbondskwartiertje op 18 Juli.
Uitzending rede Ir. Grondijs over het hedendaagsche
China op 13 Juli.
Rede W. Vogt op 23 Juli.

19 Augustus.
1. Afbreking uitzendingen.
2. Afbreking uitzendingen Indië-programma.
3. Vragen Kamerlid Boon.
4. Uitzending V.A.R.A. strijdliederen.
5. Uitzending van de V.A.R.A. over Kootwijk.
6. Uitzending gramofoonmuziek door de radio-centrales.
7. Zondagmorgentoespraak G. J. Zwertbroek.
8. Uitzending voordracht „Het leven der auto’s” op 23 Augus
tus door de R.V.U.
9. Uitzending voordracht „Palestina, nieuwe arbeid in het oude
land” op 18 Augustus door de V.A.R.A.

18. 8 September.
1. Uitzending „De Internationale”.
2. Uitzending „Vrijheidslied”.
19.

13 S e p t e m b e r.
1. Uitzending van de V.A.R.A. over den Kootwijkzender.
2. Beëindiging V.A.R.A.-uitzendingen met de Internationale.
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3. Uitzending gramofoonplaten over de radio-distributie-centrales.
4. Niet-verstaanbare gramofoonplaten van de V.A.R.A.
5. Verbod „Strijdlied” op 6 September.
6. Verboden passages in de rede van G. J. Zwertbroek en
Mr. R. v. d. Heide.
7. Rede D. Hans over de Millioenennota 19 September.
8. Persberichten Vas Dias.
9. Uitzending V.A.R.A. 17 September „Wakker en Tropenduit”.
10. Hoorspel „De zee roept” V.A.R.A. uitzending 16 en 23
September.
11. Uitzending V.A.R.A. 22 September rede C. Huismans „De
strijd voor vrede, een taak voor jongeren”.
12. Uitzending V.A.R.A. 16 September „De jeugd in nood”.
13. Uitzending V.A.R.A. 20 September rede Dr. Premsela
over het 2-jarig bestaan van het Dr. Aletta jACOBS-huis.
14. Instelling beroepsinstantie.
15. Uitzending rede Mevr. Smit—Schucking Kool „Moeders
en het Militarisme”.
20. 22 September.
1. Uitzending V.A.R.A. rede Huisman voor de „Jongeren Vredes-actie”.
2. Idem liedjes Marion en Hamilton.
3. Uitzending Troonrede.
4. Uitzending onverstaanbare gramofoonplaten V.A.R.A.
5. V.A.R.A.-hoorspel „Uit het schatkistje”.
6. Reclame voor een modeblad door de A.V.R.O.
7. Beëindiging V.A.R.A.-uitzendingen met „DeInternationale”.
21. 7 October.
1. V.A.R.A.-uitzendingen.
2. Voordracht „De Unitates en bonden in het Nederlandsch
Studentenleven” voor de A.V.R.O.
3. A.V.R.O.-uitzending „Kermisbed van den Boerenoorlog”.
4. A.V.R.O.-uitzending op 19 September Troonrede op gra
mofoonplaten,

■
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5.
6.
7.
8.

H.I.R.O.-uitzending rede Ds. Dorgelo en Ds. Foeken.
Aanvulling V.A.R.A.-uitzending „De zee roept”.
R.K. Middenstandskwartiertje.
V.A.R.A.-uitzending 11 October rede Drs. Kleerekoper
„De snelle technische ontwikkeling en haar gevolgen in het
algemeen”.

22. 14 October.
Verbod van „De Internationale”.
23. 21 October.
1. V.A.R.A.-uitzending „De Socialistenmarsch”.
2
rede A. de Vries.
voordracht „Ik verbrand Parijs”.
3
„Het nationaal-socialisme tot 1933”.
4
„Democratie en Wettelijkheid”,
5
6
toespraak Venema.
voordracht
„De deserteur”.
7
24. 25 October.
1. Strijdlied „Eens”.
2. Lezingen Dr. W. Banning 27 October en 3 November.
25.

11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

November.
Uitzending V.A.R.A. „Artikel 188 der Gemeentewet”.
Pauze-teeken van „De Internationale” door de V.A.R.A.
Uitzending van de Indische Predikantenbond.
Strijdliederen.
Rede van Dr. Banning.
Reclame voor „Tintengloed” door de A.V.R.O.
Hoorspel „Machien” door de V.A.R.A.
HEijERMANS-cyclus door V.A.R.A.
Redevoeringen Zwertbroek.

26.

18 November.
1. Sluitliederen van de V.A.R.A.
2. V.R.O.-uitzending „Het boek Job” en A.V.R.O.-uitzending
„Maarten Luther”.

z
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3. V.A.R.A.-uitzending lezing Dr. Levy „Het anti-semitisme
critisch beschouwd”.
4. V.A.R.A.-hoorspel „De zee roept”.
5. Heruitzending van de Troonrede door de A.V.R.O.
27. 25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

November.
V.A.R.A.-uitzendingen over het Fascisme.
Uitzending „De zee roept”.
Noemen naam van schrijver en uitgever bij uitzending door
de V.A.R.A.
Vonnis proces V.A.R.A. afbreking rede Zwertbroek.
Klacht uitzending rede Dr. Premsela.
Rede van Ir. Mussert.
Uitzending A.V.R.O. Troonrede per gramofoonplaat.
Uitzending sluitlied „Alle Menschen werden Brüder”,
V.A.R.A.
Sluitliederen V.A.R.A.
Hymne a la Libcrté.

!

:

11. HEIJERMANS-Cyclus V.A.R.A.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
28.

16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uitzending V.R.O. 2 December.
Wakker en Tropenduit 25 November V.A.R.A.
Rede Dr. Krop 29 November.
A. M. de Jong „Oproerige Krabbels” van Kleerekoper.
Liederen uit te zenden door de V.A.R.A. op 29 November.
Uitzending van het lied „Eens”.
A.V.R.O. modeblad „Tintengloed”.
Samenstelling van de Commissie.
December.
V.A.R.A.-rede Vliegen.
K.R.O.-uitzending „Schuldenaren”.
Reclame R.V.U.
Proces V.A.R.A.—Staat.
Hymne a la Liberté.
Uitzendingen Dr. Premsela.
Uitzending van den K.R.O.
Middenstandskwartiertje K.R.O. van 5 December j.1.

I
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9. Rede Kupers Urgentie Programma S.D.A.P.—-N.V.V. van
16 December.
10. „De zee roept”. V.A.R.A.
11. V.R.O.-uitzendingen.
12. Onderwijsfonds voor de Binnenvaart.
13. Kwestie Parmentier.
14. „Het Zevende Gebod”. V.A.R.A.
29. 23
1.
2.
3.

December.
V.A.R.A.-tooneelstuk „Het worde licht”.
R.K. Middenstandskwartiertje.
Kerstrede Ir. J. W. Albarda.

.
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HOOFDSTUK III.
DE UITVOERING DER CONTROLE.
i.

Onderhoek der teksten.

Aanmerkingen der Commissie
dingen.

op de uitzen

Het jaar 1933 bracht voor de Commissie een groote uitbreiding
van haar werkzaamheden.
In hoofdzaak werd deze vermeerdering van werkzaamheden ver
oorzaakt door het Koninklijk besluit van 22 April 1933 Staatsblad
nr. 223.
Artikel I.
a. Artikel 2, lid 2, van het Radio-reglement 1930 wordt gelezen als
volgt:
„2. Deze medcdeelingen mogen slechts afkomstig zijn van rechtsper
soonlijkheid bezittende omroeporganisaties, die tot het voor het uitzen
den van deze mededeelingen vereischte gebruik van de in het vorige
lid bedoelde inrichting door den Minister zijn gemachtigd. Zij mogen
niet inhouden een rechtstreeksche dan wel zijdelingsche of bedekte
ondermijning van godsdienst, zedelijkheid, gezag en volkskracht, noch
kennelijk bestemd zijn voor het buitenland, indien bekend is, dat zij
in een bevrienden Staat niet zijn toegelaten. Mededeelingen van politieken aard mogen bovendien niet anders inhouden dan een stellige
uiteenzetting of toelichting van politieke beginselen.”

I

1
:

:

.

b. Artikel 2, lid 7, van het Radio-reglement 1930 wordt gelezen als
volgt:
„7. Bovendien kan door den Minister worden toegestaan, dat in
bepaalde gevallen en omstandigheden mededeelingen van zakelijken
aard, bestemd voor allen, die deze wenschen te ontvangen, en mede
deelingen van politieken aard, die niet voldoen aan het bepaalde in den
slotzin van lid 2 van dit artikel, worden uitgezonden.”
Artikel II.
Artikel 5 van het Radio-contröle-reglement 1930 wordt gelezen als volgt:
„Artikel 5.
„De controle zal worden uitgeoefend ter voorkoming van gevaar voor
de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van het Radio-reglement
1930.”

.
=
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Het gevolg hiervan was, dat de Commissie begon met zoo goed
als alle teksten van redevoeringen, voordrachten e.d. op te vragen
en al werd in den loop van den tijd daarin op grond der opgedane
ervaring ook eenige verzachting aangebracht, toch bleef de arbeid
nog vele malen grooter dan zij in de voorafgaande jaren was.
Het duidelijkst wordt deze vermeerdering van arbeid gedemon
streerd door het aantal onderzochte teksten. Terwijl dit aantal in
1931 bedroeg 536 en in 1932 slechts 336, liep dit aantal in 1933 op
tot 1094.
Vele uitzendingen, die vroeger toegelaten konden worden, werden
thans verboden, terwijl bij de controle vaak bezwaar moest worden
gemaakt tegen enkele zinnen, zelfs van enkele woorden, in de teksten
voorkomende.
Ook dit spreekt duidelijk uit de cijfers. Terwijl in 1932 slechts
12 uitzendingen geheel en 41 gedeeltelijk werden afgekeurd, werden
in het verslagjaar 41 teksten geheel en 147 gedeeltelijk afgekeurd.
Ten slotte moet worden opgemerkt, dat uiteraard verschillende
besprekingen het gevolg waren van het nieuwe regime.
Een verdere aanleiding tot vermeerdering van den arbeid der Com
missie was gelegen in de omstandigheid, dat in het verslagjaar de
verkiezingen vielen en in de daaraan voorafgaande weken evenals
in 1929 dagelijks een tijd was gereserveerd voor politieke redevoe
ringen, die uiteraard alle door de Commissie werden gekeurd, terwijl
bovendien de dagelijksche controle der uitzending in het zend
station Hilversum door de Commissie zelf werd uitgeoefend.
De Commissie heeft zich genoodzaakt gezien een enkele maal de
aandacht van een omroeporganisatie erop te vestigen, dat uit de om
standigheid, dat de Commissie in een vorig geval geen bezwaar
tegen een uitzending maakte, niet mocht worden afgeleid, dat ook
bij een volgende uitzending geen bezwaren aanwezig zullen zijn.
Van de 41 teksten, waartegen de Commissie bezwaar had, betroffen:
K.R.O.

4

H.I.R.O.

N.C.R.V.

1

V.R.O.

V.A.R.A.

30

R.V.U.

3

■-

‘

i
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Van 147 teksten, waarvan een gedeelte niet werd toegelatèri, be
troffen:
H.I.R.O.
8
A. V.R.O. 4
8
V.R.O.
K.R.O.
5
R.V.U.
I
N.C.R.V.
4
V.A.R.A. 109
8 verkiezingsredevoeiingen van politieke partijen.
De Commissie had bezwaar tegen de volgende uitzendingen:
K.R.O.:
Rede „An die Auslanddeutschen” door den heer
28 Februari
Lingen.
Radio-Verbondskwar tiert je, wegens niet inzending
2 Mei
van den tekst.
22 Augustus.
Hoorspel „De hoed van den referendaris”, wegens
niet inzending van den tekst.
5 December. Middenstandskwartiertje, wegens te late inzending
van den tekst.
N.C.R.V.:
14 April.

V.A.R.A.:
22 Februari.
25

ïj

11 Maart.
!

29 Maart.
1 April
9
10 Mei
10

„

I
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Rede Dr. Brugmans „Willem de Zwijgerherdenking” en evenzeer tegen een andere rede van dezen
spreker, ingezonden ter vervanging van de eerst
genoemde.

„De laatste minuut”.
De Dorpsbarbier.
Letterkundig overzicht A. M. de Jong „Kelnerin
Molly”.
Boekbespreking Mej. Beun „Het eerste meisje”.
Rassenhaat door M. Sluyser, wegens te late in
zending van den tekst.
Zondagmorgentoespraak G. J. Zwertbroek, we
gens niet inzending van den tekst.
Liederen Ernst Busch, wegens te late inzending
van den tekst.
„De brave soldaat” door Jan Lemaire.
7

'

I

I

i

!
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14 Mei.
14

„

21
24

„

24

„

27

„

7 Juni.

4 Juni.
14

„

13 Augustus.
13 September.
16
20

18 October.
27
28

1 November
3
6 December.

6
8
20

w

Toespraak A. de Vries.
Zondagmorgentoespraak G. J. Zwertbroek, we
gens niet inzending van den tekst.
Binnen- en buitenlandsch lied van verzet, wegens
te late inzending van den tekst.
„Telefoon”, hoorspel, wegens te late inzending van
den tekst.
„Van het Binnenhof” door Mevr. Werkhoven—
Dijkhuis, wegens niet inzending van den tekst
(zie verder onder 7/6).
„Hoe een boer twee generaals te eten gaf”, door
Frans Nienhuys.
„Van het Binnenhof” door Mevr. Werkhoven—
Dijkhuis. De V.A.R.A. verzocht omtrent dit ver
bod een nadere motiveering, die de Commissie bij
schrijven van 11 Juli verstrekte.
Socialistische liederen door de Flierefluiters, wegens
te late inzending van den tekst.
S.D.A.P.-kwartiertje, wegens te late inzending van
den tekst.
Zondagmorgentoespraak G. J. Zwertbroek, we
gens te late inzending van den tekst.
„Jan Gouwenaar bij de Infanterie”.
Hoorspel „Jeugd in nood”.
„De verdediging van Pawel” door Jan Lemaire.
„Luchtbombardement” door Janny van Oogen.
„Ik verbrand Parijs” door Frans Nienhuys.
„De deserteur” door Jan Lemaire.
Hoorspel „Watten” door Martien Beversluis.
„De twee generaals en de knecht”.
„De Moeder”, Leerstuk door Bert Brecht.
„Wat het kapitalisme thans meer in het bijzonder
aan economische wanorde heeft gebracht” door
Garmt Stuiveling.
„Het zevende gebod”, hoorspel door Herman
Heijermans.
Fragment uit „Vernieuwingen”, Jan Lemaire.
„Broeders verheft U ter vrijheid”, orgelspel.
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H.I.R.O.:
15 Augustus.
4 October.
V.R.O.:
2 September.
2

2 December.
R.V.U.:
23 Augustus.

1

1

„De moeder en het militairisme” door Mevr. P.
Smit—Schuckinck Kool.
„Strijders voor het Protestantsch geloof” door
Ds. H. H. Dorgelo.
„Los van de Kerk”.
„Het boek Job”, wegens te late inzending van den
tekst.
„Prometheus geboeid” door F. Büning.
„Het leven der auto’s”.

Sluitliederen V.A.R.A.
Nadat de Commissie reeds eerder „De Internationale” en den
„Socialistenmarsch” als sluitlied had verboden, deelde de Commissie
bij schrijven van 21 November aan de V.A.R.A. mede:
„1. De Commissie heeft tot wederopzegging geen bezwaar dat slui
ting van Uw programma plaats vindt met uitzending van een der
nummers.
6. Hymne a 1’Universelle Humanité, (Alle Menschen werden Brüder)
9. Op proletarcn,
11. Het daagt,
14. Aan de Strijders,
15. Morgenrood,
vermeld op de ons bij Uw schrijven van 2 November 1933 toegezonden
lijst, onder voorwaarde, dat regelmatig afwisseling plaats vindt.
2. De Commissie heeft daarentegen wel bezwaar tegen het sluiten van
het programma met:
2. Solidariteitslied,
Idem
34. Vrijheidslied,
5. De rooden roepen,
7. Le Chant des travailleurs,
10. La Marseillaise,
12. Strijdlied,
13. Empor zum Licht,
16. Ecns,
17. De werkers der wereld,
18. Brüder zur Sonne, zur Freiheit.

:
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Zij voegt hieraan echter toe, dat dit bezwaar uitsluitend de uitzending
tot besluit van het programma geldt. Ingeval een dezer nummers op
andere wijze in een programma wordt opgenomen zal de Commissie
voor ieder geval afzonderlijk vaststellen of daartegen ai dan niet bezwaar
bestaat.
3. Omtrent de nummers:
1. Vara-marschlied,
8. Hymne a la liberté
heeft de Commissie haar standpunt nog niet vastgesteld.”

Later werd nog als sluitlied goedgekeurd de VARA-marsch.
Het besluit omtrent „Hymne a la liberté” nam de Commissie in
het volgend verslagjaar.
Strijdliederen V.A.R.A.
De Commissie nam in den loop van het verslagjaar de volgende
besluiten betreffende de strijdliederen der V.A.R.A.
Geheel afgekeurd werden op de daarachter genoemde data:
18 Juni
Lied der fabrieksarbeiders . .
29 November
Arbeiderslied...........................
6 December
Marschlied voor jonge arbeiders
13 December
De werkers der wereld. . . .
13 December
Het lied van de vlag ....
20 December
Broeders verheft U ter vrijheid
Van het „Mariannelied” werd op 1 Augustus tegen het 2e couplet
bezwaar gemaakt.
De Commissie verleende toestemming tot uitzending van de vol
gende strijdliederen op de daarachter genoemde data:
. 13 Mei
Solidariteitslied.......................
. 24 Juni
Marschlied voor jonge arbeiders
. 1 Juli
Arbeiderslied...........................
. 2 Juli
Arbeid: het gebed der handen
.
1 Augustus
Ballade van den rooden zanger
. 1 Augustus
Volk ontwaakt.......................
. 6 Augustus
Stempellied...............................
. 27 Augustus
Roode vlag...............................
. 6 December
De vrije mensch.......................
. 13 December.
Vrijheids-Mei...........................

I
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De uitzending van „De Roode vlag” en „De zang der werkers”
op 5 Augustus werd verboden, omdat de tekst daarvan niet door
de V.A.R.A. kon worden verschaft.
De reeks „De Dorpsbarbier” der V.A.R.A.

|

Deze uitzending werd voor 25 Februari geheel, voor 28 Januari
en 4 Februari voor een groot gedeelte en voor 21 Januari, wat een
enkele zin betreft, verboden.
Op 18 Maart vond de laatste uitzending onder dezen titel plaats.

i

Uitzendingen „Wakker en Tropenduif' der V.A.R.A.
Op 8 en 22 Januari, 5 Februari, 19 Maart, 30 April, 14 en 28 Mei,
25 Juni, 1 en 29 October en 10 December werd tegen een gedeelte
dezer uitzendingen bezwaar gemaakt.
„N. V. V.-kwartiertje” der V.A.R.A.
Zooals op blz. 87 en 88 van het vorig jaarverslag is vermeld, had
de V.A.R.A. bezwaar gemaakt tegen inzending van den tekst op
grond van de vereischte actualiteit, waarop de Commissie deze
inzending tot nader order niet meer eischte. Ten einde echter te
kunnen nagaan of deze dispensatie van inzending van den tekst
kon worden gehandhaafd, had de Commissie in 1932 bepaald, dat
de tekst na de uitzending moest worden ingezonden.
Na 16 Februari vonden deze posterieure inzendingen met goed
vinden der Commissie niet meer plaats.
Wijziging tijdstip begin eener uitzending.
De Commissie ontving een klacht van een particulier, dat de V.P.R.O.
zich niet steeds houdt aan de tijdstippen in het programma vermeld
als begin eener uitzending.
De Commissie stelde een onderzoek in, waaruit de juistheid van de
klacht bleek en verzocht aan den V.P.R.O. bij schrijven van 1 Juni
zich aan de tijdstippen, in de programma’s vermeld, te houden.
De V.P.R.O. deelde bij schrijven van 10 Juli mede het noodige
te zullen doen om in het vervolg klachten als de genoemde te zullen
voorkomen.

1
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Opmerkingen der Commissie over gedeelten van uitzendingen, waartegen de
Commissie besvaar %ou hebben gemaakt, indien %ij den tekst vooraf voor
onderhoek had ontvangen.
In verband met de omstandigheid, dat de Commissie niet alle
teksten vóór de uitzending opvraagt, blijkt wel eens bij de uit
zending, dat, ware de tekst wel opgevraagd, de Commissie daar
tegen bezwaar zou hebben gemaakt.
Dit was het geval met de volgende uitzendingen:
V.A.R.A.-uitzending op 21 April van eenige coupletten van het lied
„In Bayreuth ward er geboren”.
K.R.O.-uitzending van 19 November van gedeelten van de voor
dracht „Schuldenaren”.
Inzending lijst uit te voeren gramofoonplaten der V.A.R.A.
De Commissie zond het volgend schrijven van 24 Juli aan de
V.A.R.A.:
„Op 15 dezer werden door Uwe vereeniging na 23 uur Duitsche strijd
liederen uitgezonden.
De Radio-Omroep contröle-commissie deelt U mede, dat deze uitzen
ding, die blijkbaar bestemd was voor de buitenlandsche luisteraars, aan
hare goedkeuring had moeten zijn onderworpen, hetgeen niet geschiedde
omdat op het programma alleen „gramofoonmuziek” stond vermeld.
De Commissie vestigt er met nadruk Uw aandacht op, dat ingeval zich
dat weer zou voordoen, zij voor de noodzakelijkheid zou komen te
staan aan het opvragen van teksten groote uitbreiding te geven.
Teneinde dit te voorkomen, geeft de Commissie U in overweging bij
uitzendingen, waarbij ook ongetwijfeld naar Uwe meening bij haar
bezwaren kunnen rijzen, de Commissie in de gelegenheid te stellen
deze uitzendingen te beoordeelen.
In elk geval moet de Commissie de voorwaarde stellen, dat bij uitzen
ding van gramofoonmuziek in het programma, aan de Commissie toe
gezonden, de nummers worden vermeld.”
De V.A.R.A. zond in antwoord hierop haar schrijven van 7 Augustus
luidende:
„Wij ontvingen Uw brief van 24 Juli j.1. betreffende onze gramofoonplaten-programma’s en het daarin opnemen van liederen, waarvan Uw
Commissie de teksten ter beoordeeling had willen ontvangen, indien
zij van de programmatitels op de hoogte geweest zou zijn.
Aan het slot van Uw brief wordt de voorwaarde gesteld, „dat bij de
uitzending van gramofoonmuziek in het programma aan de Commissie
toegezonden, de nummers worden vermeld”.

I
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Wij zouden er U op willen wijzen, dat aan de vervulling van deze
voorwaarde moeilijkheden verbonden zijn in die zin, dat het dan niet
meer mogelijk is, pas uitgekomen platen in de programma’s op te
nemen, waardoor het actueele karakter, dat wij zooveel doenlijk willen
behouden, verloren gaat. Liever zouden wij zien, dat U zich zoudt
willen beperken tot de uitspraak, vervat in de voorlaatste alinea van Uw
brief, luidende als volgt: „Ten einde dit te voorkomen, geeft de Com
missie U in overweging, bij uitzendingen, waarbij ook ongetwijfeld
naar Uwe meening bij haar bezwaren kunnen rijzen, de Commissie in
de gelegenheid te stellen, deze uitzendingen te beoordeelen.”
Hierdoor zou dus op ons de plicht rusten, U tijdig op de hoogte te
stellen van liederen in de platen-programma’s, waarvan wij kunnen
aannemen, dat U de tekst tevoren zoudt willen beoordeelen.”

Hierop zond de Commissie haar schrijven van 22 Augustus luidende:
„In antwoord op Uw schrijven van 7 Augustus j.1. Bo/M-Uz vestigt de
Radio-Omroep contröle-commissie er allereerst Uw aandacht op, dat de
voorlaatste zinsnede van haar schrijven van 24 Juli j.1. n°. 1520 betrek
king heeft op het opvragen van teksten.
Afgescheiden daarvan staat de voorwaarde der Commissie, in de laatste
zinsnede van genoemd schrijven gesteld, dat van gramofoonmuziek in
de programma’s steeds de nummers moeten worden vermeld.
De Commissie moet deze voorwaarden handhaven omdat:
1. een deugdelijke controle op geen andere wijze mogelijk is;
2. blijkbaar bij geen der andere omroepvereenigingen het door U ge
noemde bezwaar geldt, omdat deze steeds in haar programma’s de
nummers der uit te zenden gramofoonmuziek opnemen;
3. de Commissie, evenals zij tot dusver deed, ook in de toekomst
bereid is in bijzondere gevallen toe te staan, dat haar na het verstrijken
van den gestelden termijn, zoo noodig telefonisch mededeeling wordt
gedaan van de nummers der gramofoonmuziek, die niet eerder konden
worden opgegeven. De Commissie moet hierbij echter het voorbehoud
maken, dat deze late mededeeling aanleiding kan zijn, dat zij tegen de
uitzending bezwaar heeft.”

Bij schrijven van 22 December verzocht de V.A.R.A. vrijstelling
van inzending der opgaven van uit te zenden gramofoonplaten
tijdens het vragenuurtje van Oom Henk.
De Commissie verleende deze vrijstelling bij schrijven van 23 De
cember.
Afbreking.
Op 19 October vond een verbreking plaats van de uitzending van

1
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den „Socialistenmarsch”, omdat door de V.A.R.A. daarvoor niet
vooraf de goedkeuring van de Commissie was verkregen.
Zie ook onder „Verkiezingsredevoeringen”, blz. 108.
Uitzendingen, die niet overeenkomstig den goedgekeurden tekst plaats vonden.
Bij schrijven van 24 Juli en 10 Augustus berichtte de Commissie
aan de K.R.O., dat de uitzending van het „Verbondskwartiertje” op
18 Juli en de voordracht van Dr. F. A. Vercammen op 30 Juli
niet had plaats gevonden overeenkomstig den ingezonden tekst.
In een voordracht „De industriefilm en de onafhankelijke film”
op 4 Augustus door den V.P.R.O. werden gedeelten overgeslagen
$n aan het slot iets toegevoegd.
In het stuk „De zee roept” op 15 November door de V.A.R.A.
vond uitzending der liederen plaats in een andere dan de aangegeven
volgorde, bovendien gedeeltelijk in het Duitsch en in het Spaansch
en ten slotte werd de tekst niet nauwkeurig gevolgd.
Uitzendingen niet in het prograt?it)ja voorkomende.
Aan de navolgende omroeporganisaties werd een opmerking ge
zonden, omdat de daarachter genoemde uitzending plaats vond,
die niet in het programma voorkwam:
A.V.R.O.: 5 Juni. Toespraak leider gezelschap Engelschen uit
Yorkshire.
25 Juni. Toespraak Directeur A.V.R.O. tot de luis
teraars.
14 September. Straatliederen door Alex de Haas.
4 Maart. Heruitzending ambtsoverdracht President
K.R.O.:
Roosevelt.
13 Mei. Toespraak Prof. Steger „Bij het Kampvuur”.
13 Juni. Ooggetuigeverslag Ned. Tentoonstellingstrein.
1 Juli. Toespraak Pastoor Perquin.
V.A.R.A.: 21 Juni. Als slotkoor werd aan het hoorspel „Het wereldhart” toegevoegd een Matrozenlied.
24 Juni. Het lied „Eens”.
25 Augustus. In de voordracht van R. N. van der
Heide „Palestina, nieuwe arbeid in het oude land”,
werd een gedeelte ingevoegd.
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V.P.R.O.: 18 Juni. Voordracht van Ir. Klaas Kooi „Over het
kampleven”.
Bij schrijven van 21 Januari deelde de Commissie aan de K.R.O.
mede, dat op 14 Januari een uitzending had plaatsgevonden, ofschoon
de daarvan door de Commissie opgevraagde tekst niet door haar
was ontvangen.
De K.R.O. deelde bij schrijven van 24 Januari aan de Commissie
mede, dat het verzuim op een fout der K.R.O. berustte en dat de
K.R.O. de bedoelde uitzending had verbroken, toen de spreker zich
niet aan den tekst hield, zooals deze aan de K.R.O. was gezonden.
De Commissie had tegen een andere uitzending van de K.R.O.
eenig bezwaar, doch had wegens de te late inzending van den tekst
geen gelegenheid deze aangelegenheid geheel af te behandelen.
Zonder dat de K.R.O. nu een goedkeuring van den tekst had ont
vangen, vond uitzending ervan plaats. Bij schrijven van 17 Mei
bracht de Commissie dit onder het oog der K.R.O.
Verdoeken der Commissie tot wijziging van den tekst, waartegen op grond
van de wettelijke normen geen beswaar kon worden gemaakt.
De Commissie verzocht aan de K.R.O. een gedeelte weg te laten
uit de voordracht „Deurwaarders ervaringen” op 16 Juli en uit het
hoorspel „De reis van Noach op de wateren”, aan welk verzoek
de K.R.O. voldeed.
De Commissie gaf aan de V. A.R. A. in overweging eenige wijzigingen
aan te brengen in den tekst eener rede door Dr. W. Banning, op
3 November te houden.
De V.A.R.A. berichtte bij schrijven van 6 November, dat voren
genoemd verzoek een punt van bespreking in haar Hoofdbestuurs
vergadering had uitgemaakt, en deze na breedvoerige overwegingen
van oordeel was, geen termen te kunnen vinden om tot wijziging
van den tekst over te gaan.
Mededeeling voor de microfoon van beswaren der Commissie.
Bij schrijven van 23 December deelde de Commissie aan de omroep
organisaties mede, dat ingeval deze meenen een mededeeling voor
de microfoon te moeten doen in verband met bezwaren, door de
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Commissie tegen een programmanummer of een gedeelte daarvan
gemaakt, deze mededeeling door den omroeper moet geschieden
en slechts éénmaal mag plaats vinden terwijl deze mededeeling moet
beperkt blijven tot hetgeen de Commissie omtrent dit bezwaar heeft
medegedeeld.
Inlage van een tekst en inlichtingen omtrent een hesluit der Commissie
aan derden.
De Commissie ontving van een particulier het verzoek om inlich
tingen over een uitzending door een ander gedaan, zulks in verband
met een bij de Justitie ingediende klacht.
De Commissie deelde in antwoord op het verzoek mede, dat de
betreffende tekst niet in haar bezit was, doch, zoo dit wel het geval
ware, de Commissie toch bezwaar zou hebben gemaakt deze af te
staan.
De Commissie ontving bij schrijven van i Maart van de V.A.R.A.
het verzoek om inzage van den tekst van een uitzending van een
andere omroepvereeniging. De Commissie antwoordde bij schrijven
van 7 Maart, dat zij zich niet gerechtigd achtte tot de verstrekking
van de gevraagde inzage. De V.A.R.A. berichtte daarop bij schrijven
van 12 Maart, dat naar haar meening een eenmaal uitgesproken
rede publiek eigendom is en dat bij haar over de betreffende rede
tal van klachten waren ingekomen. De Commissie antwoordde bij
schrijven van 28 Maart, dat zij geen aanleiding vond van haar stand
punt af te wijken.
Wijziging door een omroeporganisatie in den tekst ponder overleg met de
Commissie.
De V.A.R.A. verzocht aan de Commissie bij' schrijven van 19
Augustus om mededeeling of in de teksten, waarin de Commissie
schrappingen had aangebracht, door de omroeporganisatie ook
andere gedeelten konden worden weggelaten zonder overleg met
de Commissie, indien daardoor naar de meening van den spreker
of van de omroeporganisatie de zin van de voordracht niet werd
gewijzigd.
De Commissie antwoordde bij schrijven van 21 Augustus, dat het
uiteraard is toegestaan aan een omroepvereeniging of een spreker
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om gedeelten van diens voordracht weg te laten, tenzij daardoor
de strekking van hetgeen wel wordt uitgezonden zou veranderen
en in dit geval voorafgaande toestemming van de Commissie op
de wijziging behoort te worden gevraagd.
2. Inzending van teksten.
De Commissie verleende afwijking van den voorgeschreven ter
mijn voor inzending van teksten bij schrijven van 2 Januari aan de
K.R.O. voor het Journalistiek Weekoverzicht van den heer Paul
de Waart.
De Commissie had aan de K.R.O. inzending van den tekst verzocht
van eenige liedjes, op 14 Januari uit te zenden, doch dezen niet
ontvangen. De uitzending vond toch plaats. Uit de verantwoording
van de K.R.O. bleek, dat de niet-inzending op een misverstand be
rustte, terwijl de K.R.O. de uitzending, toen daaraan iets werd toe
gevoegd zonder voorkennis van de Commissie, verbrak.
De Commissie verleende bij schrijven van 6 April aan de K.R.O.
dispensatie van opneming in het programma van korte propagandaspeeches, indien het tijdstip van uitzending niet vooraf kon worden
vastgesteld.
De H.I.R.O. verzocht bij schrijven van 2 December aan de Com
missie of een eenmaal goedgekeurde lezing later zonder vooraf
gaande inzending weer mocht worden uitgezonden en of zij een
lezing mocht inzenden zonder opgave van een bepaalden dag van
uitzending, dienende om te worden uitgezonden in het geval een
uitzending van haar verboden werd.
De Commissie berichtte bij schrijven van 18 December, dat een
eenmaal goedgekeurde lezing later zonder voorafgaande inzending
mocht worden uitgezonden, mits daarvan tijdig aan het Bureau
der Commissie wordt kennis gegeven en behoudens de bevoegdheid
der Commissie deze goedkeuring te allen tijde terug te nemen.
Verder deelde de Commissie mede, dat zij bereid was vooraf kennis
te nemen van teksten, die, na goedkeuring eventueel de plaats van
een verboden uitzending'zouden kunnen innemen, waarbij echter
ook de genoemde restricties zouden gelden.
3. Politieke uitzendingen.
In het vorig jaarverslag is op blz. 89 en 90 vermeld, dat de Radio-
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raad aan de Commissie advies had gevraagd in verband met een
verzoek om advies van den Minister over de politieke uitzendingen.
De Commissie zond dit advies bij schrijven van 14 Januari aan den
Radio-raad.
4. Verkiezingsredevoeringen.
Naar aanleiding van de te houden verkiezingsredevoeringen besloot
de Commissie in verband met den korten duur der redevoeringen
van 15 minuten en met het oog op den aard dezer uitzendingen,
de controle van een groot deel dier redevoeringen te Hilversum
in de zendstations te doen plaats vinden door leden en den secretaris
der Commissie, hetgeen bij het uitzenden van 24 redevoeringen
plaats vond.
Op 12 April vond afbreking plaats van een redevoering, omdat bij
de uitzending mededeelingen waren gevoegd, die niet in den inge
zonden tekst voorkwamen. De politieke partij, die de uitzending
verzorgde, verzocht aan de Commissie om inlichtingen over de
afbreking, welke de Commissie bij haar schrijven van 24 April
verstrekte.
Op 5 April verbrak de Commissie de uitzending van een andere
verkiezingsredevoering, toen de spreker een aanvang maakte met
door de Commissie verboden gedeelten uit te spreken.
De Commissie onderzocht 5 6 teksten van verkiezingsredevoeringen.
Bij 8 dezer teksten maakte de Commissie bezwaar tegen een gedeelte
van den tekst.
De Commissie maakte op grond van het onderzoek van den vooraf
ingezonden tekst bezwaar tegen een gedeelte van de redevoering
te houden door den heer L. de Visser.
Bij schrijven van 24 April nr. 1 verzocht de Minister aan de Com
missie inlichtingen omtrent de volgende vragen door het Kamerlid
Boon gesteld:
1. Hoe is het te verklaren, dat de Minister de rede van den heer
L. L. H. de Visser op jl. Donderdagavond voor de microfoon uitge
zonden met machtiging van Zijne Excellentie en onder goedkeuring
van de Radio Controle Commissie, waarin o. m. voorkwam:
„dat de communisten de eenigen zijn, die zich naast de Indische
muiters hadden geschaard;
dat de Regeering-Ruïs is de uitvoerende macht van het wanbeheer
der kapitalisten;
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dat er hier en in Indië verzet dient te komen tegen dat alles;
dat de Communistische Partij de arbeiders en andere maatschap
pelijk geknechten oproept tot het eenheidsfront van blanke en
bruine werkers;
dat tegenover de dictatuur van het kapitalisme gesteld moet worden
de dictatuur van arbeiders en boeren;
dat de communisten de meest bekende revolutionaire strijders op
hun lijst hebben geplaatst;
Weshalve op grond van dit alles het volk van Nederland wordt
uitgenoodigd vooral te stemmen op de communisten.”
(Medegedeeld in De Avondpost van 14 April.)
a)

in overeenstemming acht met twee der normen genoemd in art. 9
van het Radioreglement, te weten de veiligheid van den Staat en de
openbare orde;

b)

in overeenstemming acht met Zijn Excellentie’s verklaring in de
Eerste Kamer van 24 Maart jl., dat aan alles wat opruit, onbetame
lijk is en het gezag ondermijnt een einde moet komen?

2. Indien de Minister de zienswijze van de Radio Controle Commissie
deelt en haar voor zijn verantwoordelijkheid neemt, is hij dan, teneinde
een conflict met de gevoelens van het overgroot deel van het Nederlandsche volk te voorkomen, bereid een beslissing over de politiek in
den aether niet meer zelf te nemen maar aan zijn ambtsopvolger over
te laten?

De Commissie verstrekte de gevraagde inlichtingen bij schrijven
van 25 April.
De Commissie ontving bericht, dat het volgende antwoord door
den Minister op de gestelde vragen was gegeven:
„1. Aangezien de in vraag 1 aan De Avondpost van 14 April j.1.
ontleende passages uit de radio-rede van den heer L. L. H. de Visser
niet geheel overeenstemmen met de door dezen uitgesproken rede, acht
de ondergeteekende het nuttig de redactie volgens De Avondpost en
volgens de uitgesproken rede hieronder naast elkaar te laten volgen:
Tekst ontleend aan het Verslag in
De Avondpost.

Tekst volgens uitgesproken rede.

1. dat de Communisten de eenigen zijn, die zich naast de Indische
muiters hadden geschaard;

en waarbij alleen de Communistische
Partij met haar kamerfractie de
Visser en Wijnkoop, zich conse
quent aan de zijde der tot verzet
gekomen marinemannen plaatsten.

}
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2. dat de Regeering-RuYS is dc
uitvoerende macht van het wanbeheer der kapitalisten;

Het is dan ook niet toevallig, dat
het aantal faillissementen van die
kleine middenstand schrikbarend
toeneemt onder het wanbeheer van
het groot-kapitalisme, waarvan de
regeering zich de uitvoerende macht
toont,

3. dat er hier en in Indië verzet
dient te komen tegen dat alles;

Het is te verstaan, dat de Communistische Partij en de revolutionair
willende massa’s van het proleta
riaat, de arme boeren en de onder
gaande middenstand, hier en in
Indonesië, steeds meer tot verzet
komt en er alles op zet om de golf
der reactie terug te dringen en in
te dammen.

4. dat de Communistische Partij
de arbeiders en andere maatschappelijk geknechten oproept tot het
eenheidsfront van blanke en
bruine werkers;

Hiertegen organiseert de Communistische Partij, hier en in Indonesië
het eenheidsfront van blanke en
bruine werkers,

5. dat tegenover de dictatuur
van het kapitalisme gesteld moet
worden de dictatuur van arbeiders
en boeren;

om uiteindelijk tegenover de dictatuur van het kapitalisme die van
arbeiders en arme boeren, hier en
in Indonesië te kunnen vestigen.

6. dat de Communisten de meest
bekende revolutonaire strijders op
hun lijst hebben geplaatst;

Zij stelde op haar candidatenlijst op
de tweede, vierde, zesde en achtste
plaats, strijders van het voor zijn
vrijheid vechtende Indonesië naast
de meest bekende revolutionaire
strijders uit Holland.

7. Weshalve op grond van dit Kiest 26 April Communisten. Stemt
alles het volk van Nederland op Nr. 1 van lijst Nr. 14, de Comwordt uitgenoodigd vooral te munistische lijst !
stemmen op de Communisten.
De ondergeteekende heeft aan de politieke partijen die aan de verkie
zingen deelnemen en daarvan blijk gaven door het indienen van candidatenlijsten gelegenheid gegeven tot uitzending, door middel van den
radio-omroep, van verkiezingsredevoeringen. Daartoe is op zijn verzoek
door den Radio-raad in overleg met de omroep-vereenigingen eene
regeling getroffen met betrekking tot de toewijzing der zendtijden aan
de politieke partijen. Dit is het aandeel, dat de ondergeteekende in de
uitzending van verkiezingsredevoeringen heeft gehad. Hij heeft zich
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niet uitgesproken of op eenigerlei wijze bekend gemaakt, dat hij de
uitgezonden verkiezingsrede van den heer L. L. H. de Visser in over
eenstemming acht met de in artikel 9 van het Radio-reglement genoemde
normen van veiligheid van den Staat en van openbare orde of met de
door hem in de Eerste Kamer afgelegde verklaring dat een einde moet
komen aan alles, wat opruiend is, het gezag ondermijnt en wat
onbetamclijk is.
Immers de controle op de uitzendingen van den radio-omroep wordt
uitsluitend uitgeoefend door de Radio-Omroep contröle-commissie, die
zich daarbij alleen mag laten leiden door hetgeen krachtens de Tele
graaf- en Telefoonwet 1904 in het Radio-contróle-reglement is voor
geschreven.
De ondergeteckende meent, dat tijdens de debatten in de Volksvertegen
woordiging omtrent het vraagstuk van de politiek in den aether wel
tot uiting is gekomen, dat hoe men ook overigens over de wering van
de politiek in den aether mocht denken, de gelegenheid om gedurende
bepaalde tijdvakken, b.v. bij verkiezingen, politieke beginselen ook in
de radio te verdedigen ten volle moest blijven bestaan en dat daarbij
met inachtneming overigens van de in de wet gestelde normen de
vrijheid van meeningsuiting in zoo ruim mogelijke mate moest worden
gehandhaafd.
Dit vooropstellende en er rekening mede houdende, dat elke partij,
die voor de microfoon komt, zal trachten de beginselen welke in haar
leven zoo scherp mogelijk omlijnd naar voren te brengen, kan de
ondergeteekende zich vereenigen met de opvatting van de RadioOmroep contröle-commissie, die zich op het standpunt heeft gesteld,
dat nu aan de Communistische partij Holland zendgelegenheid
gegeven was, zij bij de beoordeeling van de al of niet toelaatbaarheid
van de redevoering uiteraard niet buiten beschouwing mocht laten, dat
ook deze partij in haar uitzending haar beginselen mocht uitdragen
zooals dat ook met de andere partijen het geval was.
Nadat aan enkele bezwaren der Commissie tegen den vooraf overgelegden tekst tegemoet gekomen was, achtte de Commissie in de rede
geen gevaar aanwezig voor de veiligheid van den Staat, de openbare
orde of de goede zeden.
2. De ondergeteekende heeft zich tijdens de mondelinge beraadsla
gingen in de Tweede Kamer over de begrooting van het Staatsbedrijf
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie voor 1933 bereid verklaard om
het initiatief te nemen ten einde te komen tot een zoodanige regeling —
in het midden latende of wetswijziging daarvoor noodig is — dat de
politiek tot op zekere hoogte voortaan wordt geweerd, dat hij daarvoor
in de eerste plaats het advies van den Radio-Raad zou inwinnen en
dat hij van dit advies mededeeling zou doen aan die Kamer.
Aangezien de ondergeteckende zijn toezegging gestand wenscht te
doen, wordt deze vraag ontkennend door hem beantwoord.”
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5- ILadio-politieke uitzendingen.
Bij schrijven van 3 Januari merkte de Commissie aan de V.R.O.
op, dat diens omroeper op 3 December 1932 een weerlegging voor
de microfoon gaf van een verbod der Commissie met een vrij uit
voerige inhoudsopgave van het verboden stuk, welke uitzending
niet vooraf aan de Commissie was medegedeeld. De V.R.O. be
streed deze opmerking in haar schrijven van 13 Januari, waarop
de Commissie op 17 Januari berichtte, dat dit geen wijziging in
haar standpunt bracht en zij der V.R.O. verzocht mede te deelen
of zij erop mocht rekenen, dat de V.R.O. steeds van alle uitzendingen
vooraf den tekst inzendt. De V.R.O. zegde dit toe bij haar schrijven
van 27 Januari.
De Commissie deelde bij schrijven van 24 Mei aan de K.R.O.
mede, dat diens omroeper op 16 Mei vóór de uitzending van de
H.I.R.O. een aanvang nam, had medegedeeld:
„Mag ik even attentic-sein hijschen, of liever het sein „Storm in den
aether”, de volgende uitzending is niet van de K.R.O.”,
welke mededeeling niet had mogen plaats vinden, omdat zij niet
in het programma voorkwam en bovendien in strijd was met de
wettelijke voorschriften.
De Commissie zond aan de V.A.R.A. op 17 October het volgende
schrijven:
„De Radio-Omroep contröle-commissie deelt U mede, dat haar gerap
porteerd is, dat op de mededeeling van een verbod der Commissie voor
Uw vereeniging bij herhaling afkeurende critiek op de genomen
beslissing werd uitgezonden.
De Commissie is van meening, dat dergelijke uitzendingen beschouwd
moeten worden als ondermijning van het gezag en derhalve niet vol
doen aan het bepaalde bij artikel 2, lid 2 van het Radio-reglement 1930,
zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij K. B. van 22 April 1933.
Deze uitzendingen kunnen om die reden gevaar opleveren voor de
openbare orde en zijn verboden.
Een en ander geldt ook, indien bovenbedoelde critiek niet door Uwe
vereeniging maar door publiek, dat in de zaal, vanwaar de uitzending
plaats vindt, wordt geleverd.
De Commissie geeft U mitsdien in overweging, voor het geval U meent
aanleiding te vinden een besluit der Commissie voor de microfoon te
moeten bespreken, den tekst daarvan tijdig aan haar goedkeuring te
onderwerpen.
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Voor het geval met uitzendingen van andere critiek dan waarvan de
tekst te voren door de Commissie werd goedgekeurd, wordt aangevan
gen, zal onmiddellijk tot afbreking der uitzending worden overgegaan.”

1

6. Aankondiging in vier talen.
De Commissie verzocht bij schrijven van 10 Juli aan de V.A.R.A.
om mededeeling van de reden, waarom op 7 Juli haar uitzendingen
in vier talen waren aangekondigd.
De V.A.R.A. berichtte bij schrijven van 18 Juli, dat dit geschiedde
in verband met het doel van de uitzendingen via Kootwijk, namelijk
aan het buitenland te toonen, dat Nederland de 1875 m golf bezet
en deze bezet zal houden.
De Commissie antwoordde bij schrijven van 22 Juli aan de V.A.R.A.,
dat zoowel de Regeering als de Commissie tegen die aankondiging
ernstige bezwaren had en verzocht deze wijze van aankondiging
voortaan achterwege te laten, in het bijzonder in verband met het
bezwaar der Regeering, dat door deze wijze het behoud van de lange
golf voor ons land in gevaar werd gebracht.
7. Reclame.
De Minister verzocht bij schrijven van 21 September nr. 6 aan de
Commissie inlichtingen in verband met een ontvangen klacht over
de reclame, door de A. V.R.O. per radio-omroep gemaakt voor het
modeblad „Tintengloed”. De Commissie verstrekte inlichtingen bij
haar schrijven van 5 October.
De Commissie ontving een afschrift van de brieven van den Minister
van 13 October nr. 5 aan den klager en de A. V.R.O. met de mede
deeling, dat de bedoelde reclame ongeoorloofd was.
De Commissie ontving een schrijven van 8 November van de
V.A.R.A. met verzoek om mededeeling of bij de bespreking van
een boek ook de naam van den uitgever mocht worden vermeld.
De Commissie bracht bij schrijven van 16 November dit verzoek
over bij den Minister en ontving een afschrift van diens schrijven
van 15 December nr. 1 inhoudende inwilliging van het verzoek.
De Commissie ontving een schrijven van den Minister van 2 De
cember nr. 8 met een klacht over het maken van reclame voor
uitgaven van het Onderwijsfonds voor de Binnenvaart tijdens de
uitzendingen van dat fonds.
8
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De Commissie verstrekte daarover inlichtingen aan den Minister
bij schrijven van 16 December.
De verdere behandeling van deze aangelegenheid viel in het volgend
verslagjaar.
Aan den Directeur-Generaal P.T.T. werd kennis gegeven, van een
aantal uitzendingen, die volgens het contröle-rapport reclame hadden
bevat en wel:
3 van de K.R.O., 3 van de N.C.R.V., 4 van de V.A.R.A. en 1 van
de R.V.U.
Uitzending van gramofoonplaten.
De Commissie ontving een brief van de Nederlansche Vereeniging
van Gramophone Importeurs van 25 Juli met de mededeeling, dat
de V.A.R.A. in verband met de algemeene boycot der S.D.A.P.
tegen Duitsche artikelen bij de uitzending van gramofoonplaten
vermeldde „Engelsch” of „Fransch fabrikaat”. De vereeniging ver
zocht der Commissie aan de V.A.R.A. dit te verbieden, omdat
hierdoor benadeeling plaats vond van de importeurs van Duitsche
gramofoonplatenmerken.
De Commissie berichtte aan de V.A.R.A. bij schrijven van 28 Juli,
dat zij bezwaar had tegen deze aankondiging, omdat deze klaar
blijkelijk bedoeld was als ondersteuning van de boycotbeweging
tegen Duitsche artikelen. De Nederlansche Vereeniging van Gramo
phone Importeurs werd met de verzending van dit schrijven in
kennis gesteld.
De V.A.R.A. deelde in haar antwoord van 10 Augustus mede haar
betrokken functionarissen onmiddellijk opdracht te hebben gegeven
de bedoelde aankondiging in het vervolg achterwege te laten en
voegde er aan toe:
8.

„Dat de mededeeling „Fransch of Engelsch fabrikaat” als ondersteuning
was bedoeld voor de boycot-bewcging tegen Duitsche artikelen, is niet
juist. De mededeeling van het land van herkomst geschiedde uitsluitend
en alleen bij het draaien van Parlophon-platen en de reden hiervan was,
dat wij herhaaldelijk van luisteraars brieven kregen, dat Parlophon een
Duitsch product was en dat wij derhalve beter deden, deze platen
niet te draaien. Om ons nu tegenover de klachten van deze luisteraars
te rechtvaardigen, deelden wij mede, dat dit alhoewel Parlophonplaten zijnde, Fransch of Engelsch fabrikaat was. Wij meenden goed
te doen, U hiervan nog in kennis te stellen.”
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9- Klachten.
De Commissie ontving 15 klachten van particulieren over uitzen
dingen en over het beleid van de Commissie en behandelde deze
in haar vergaderingen.
Klachten in de Staten-Generaal.
Bij schrijven van 18 Februari nr. 9 deelde de Minister aan de Com
missie mede, dat het Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer
over het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie voor
het dienstjaar 1933 onder het hoofd „Radio-censuur” eenige op
merkingen bevatten over door de Commissie afgekeurde radiouitzendingen en over hare werkwijze met verzoek daarover in
lichtingen te verstrekken.
De Commissie verstrekte deze inlichtingen bij schrijven van 23
Februari.
Klachten van den Minister ontvangen.
De Commissie ontving van den Minister bij schrijven van 6 Januari
nr. 3 een klacht over een uitzending der V.A.R.A. op 24 December
1932. De Commissie beantwoordde dit schrijven bij haar brief van
1 Februari en deelde mede, dat de teksten van mededeelingen van
bestuursleden der omroepvereenigingen niet werden opgevraagd,
doch in de klacht aanleiding werd gevonden in den vervolge den
tekst der mededeelingen van het betreffende bestuurslid der V.A.R.A.
op te vragen.
De Commissie zond bij schrijven van 28 Maart aan den Minister
eenige inlichtingen betreffende de volgende vraag van het Kamer
lid Mr. Duys, tot den Minister van Waterstaat gericht:
„Is het juist, dat aan den heer A. B. Kleerekoper verboden werd op
Zaterdagavond 11 Maart 1933 de volgende zinsnede voor de radio uit
te spreken:
„en op den voorgrond staat en blijft staan onze strijd tegen de wapenen
„der barbaren, om het even of zij gekeerd worden tegen de kinderen
„van een ander volk, of dat de zonen van écn volk ze richten tegen
„elkaar, wat zoo mogelijk nóg afschuwelijker is.”
op welke zinsnede de heer Kleerekooper liet volgen de volgende
woorden:
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„dat niet met geweld en niet met kracht, maar door den geest alleen
„het heil van een volk kan worden bepaald.”?”

De Minister beantwoordde deze vraag op n April als volgt:
„De eerst gestelde vraag wordt bevestigend beantwoord. Opgemerkt
zij slechts, dat op de zinsnede in de rede van den heer Kleerekoper,
waartegen de Radio-Omroep contröle-commissie bezwaar maakte,
volgde:
„Wij zullen vasthouden tot het uiterste aan het woord dat Israëls
„profeet voor alle eeuwen heeft gesproken, dat niet met geweld en
„niet met kracht, maar door den geest alleen het heil van een volk
„kan worden bepaald.”
Het bezwaar vond zijn oorzaak in de omstandigheid, dat de zinsnede
werd geacht gevaar te kunnen opleveren voor de openbare orde, indien
een volkomen wettig gebruik van de gewapende macht tegenover de
burgers van het eigen land voorgesteld wordt als het gebruik van
wapenen der barbaren. Nadat de commissie haar bezwaren tegen de
zinsnede had kenbaar gemaakt, vroeg de V.A.R.A. voor het verboden
gedeelte in de plaats te mogen stellen:
„En op den voorgrond staat en blijft staan onze strijd voor ontwape
ning.”
Hiertegen bestond bij de commissie geen bezwaar.
Uit een en ander volgt, dat niet werd verboden woorden van vrede
voor de radio te uiten, doch dat het bezwaar uitsluitend betrof de wijze,
waarop zulks geschiedde.”

De Commissie ontving bij schrijven van 28 Juli nr. 6 van den Minister
een klacht over een Zondagmorgentoespraak van den heer Zwertbroek door de V.A.R.A.
De Commissie berichtte bij schrijven van 22 Augustus aan den
Minister, dat deze Zondagmorgentoespraken zich tot die van 16 Juli
uitsluitend bewogen op economisch terrein, weshalve de Commissie
geen voorafgaande toezending van den tekst der toespraken noodig
oordeelde, doch zij in verband met de toespraak op 16 Juli, die
gedeeltelijk een politieke rede was, waartegen de Commissie, indien
zij vooraf van den tekst had kunnen kennis nemen, zeker bezwaar
ten aanzien van eenige gedeelten zou hebben gemaakt, voortaan
voorafgaande inzending dezer teksten Zal vorderen.
Bij schrijven van 25 October nr. 12 van den Minister ontving de
Commissie een klacht over de uitzending der Internationale en van
de Zondagmorgentoespraken der V.A.R.A.

1
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De Commissie antwoordde bij schrijven van 18 November, aan te
nemen, dat de Minister het niet noodig oordeelde op de kwestie van
„De Internationale” nog in te gaan, en dat de Zondagmorgentoespraken van Zwertbroek steeds vooraf op den tekst werden onder
zocht en voorzoover daarin strijd met de normen aanwezig was,
een gedeeltelijk verbod plaats vond.
De Commissie ontving van den Minister bij schrijven van 16 Novem
ber nr. 2 een klacht over de uitzending van „Maarten Luther”
door de A.V.R.O. en van een voordracht van den heer J. Hoving
voor de V.R.O.
De Commissie deelde den Minister bij schrijven van 25 November
mede, dat de tekst van het hoorspel „Maarten Luther” door haar
niet voor de uitzending was gecontroleerd en uit de kennisneming
van den tekst in verband met de ontvangen klacht bleek, dat ware
de tekst vooraf ter goedkeuring gevraagd, zij daartegen geen be
zwaar zou hebben gemaakt.
De tekst der rede van den heer Hoving was vooraf door de Commissie
onderzocht en had tot geen bezwaar aanleiding gegeven, zoodat zij
klachten daarover ongegrond achtte.
De Commissie ontving een afschrift van den brief van den Minister
van 16 December nr. 7 aan de klagers, waarbij de Minister mede
deelde van oordeel te zijn, dat de Commissie op grond van de wette
lijke normen tegen de genoemde uitzendingen geen bezwaar had
kunnen maken.
De Commissie ontving bij schrijven van 27 November nr. 2 van den
Minister de mededeeling, dat door den V.A.R.A.-omroeper op 4 No
vember was aangekondigd, dat op 6 November een feestelijke
V.A.R.A.-vergadering voor vrouwen zou gehouden worden te
Den Helder in het „Marinegebouw”, terwijl dit had moeten luiden
„voormalig Marine bondsgebouw”, zoodat bij de luisteraars ten
onrechte de indruk werd gevestigd, alsof de gebouwen der Konink
lijke Marine voor V.A.R.A. doeleinden beschikbaar zouden worden
gesteld.
De Commissie verzocht aan de V.A.R.A. bij schrijven van 2 Decem
ber om inlichtingen.
De V.A.R.A. deelde bij schrijven van 4 December mede, dat door
den omroeper was medegedeeld, dat de vergadering werd gehouden
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in het „Marine-bondsgebouw”. De V.A.R.A. meende, dat door
het- niet vermelden, dat het betrof het „voormalig Marine-bondsgebouw” bij de luisteraars niet de bedoelde onjuiste indruk was ge
vestigd.
De Commissie stelde bij schrijven van 12 December den Minister
met dit antwoord in kennis.
De Minister zond bij schrijven van 28 November nr. 3 aan de Com
missie een klacht van een particulier over een uitzending van den
V.P.R.O., waarbij in het bijzonder werd geklaagd over tegen
Duitschland gerichte uitzendingen.
De Commissie berichtte bij schrijven van 11 December, dat uit een
onderzoek de juistheid der klacht niet was gebleken en in den ver
volge de teksten der uitzendingen, die daarvoor in aanmerking
komen, vooraf zullen worden opgevraagd.
10.

Draadomroep door radio-centrales.

De Commissie ontving bij schrijven van 17 Augustus nr. 2 van den
Minister de mededeeling, dat deze in beginsel bereid was aan houders
van een machtiging voor radio-distributie een voorloopige machti
ging voor draadomroep te verkenen. Tevens werden daarbij de
voorwaarden genoemd, waaronder die machtiging zou worden ver
leend. De Minister verzocht verder aan de Commissie of deze be
zwaar had tegen de uitzending per draadomroep van gramofoonplaten volgens een door den Bond van Exploitanten van RadioCentrales ingediende lijst.
De Commissie antwoordde bij schrijven van 6 October.
De Minister zond aan de Commissie een afschrift van zijn brief
van 27 December nr. 6 aan den Bond van Exploitanten van RadioCentrales met een voorloopige regeling voor den draadomroep.
De Commissie ontving een drietal kennisgevingen van den Minister
betreffende een verleende vergunning tot het doen van een eigen
uitzending aan een radio-centrale.
11.

Uitzendingen na middernacht.

In het vorig jaarverslag is op blz. 91 vermeld, dat de K.R.O. van
den Minister machtiging had ontvangen, in den nacht van 24 op
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25 December eenige minuten na middernacht uit te zenden, en de
Commissie aan den Minister had bericht, dat de K.R.O. dien nacht
tot 0,30 uur had uitgezonden.
De Commissie ontving afschrift van den brief van 20 Januari nr. 8
van den Minister aan de K.R.O., inhoudende de mededeeling, dat
de Minister deze handelwijze van de K.R.O. afkeurde en bij de beoordeeling van volgende verzoeken, hetgeen thans was geschied,
niet buiten beschouwing zou gelaten kunnen worden.
De Commissie ontving verder een afschrift van den brief van den
Minister aan de K.R.O. van 28 April nr. 3, inhoudende dat tegen
de uitzending in den nacht van 24 op 25 December van middernacht
tot 0.30 uur bezwaar bestond in verband met de opgedane ervaring.
De Commissie berichtte aan den Directeur-Generaal P.T.T. bij
schrijven van 17. December 1932, dat de uitzending der V.A.R.A.
van 14 op 15 December eerst eindigde 24.14 uur. Uit een later
ingesteld onderzoek bleek het hier een proefuitzending der N.S.F.
te betreffen.
12. Uitzending „Volksbuide aan Prins Willen/ van Oranje” door de
N.C.R.V. op ij April.
Op 6 April werd het programma der N.C.R.V. voor de uitzending
van de volkshulde ontvangen. De secretaris van het Comité
„Wilhelmus van Nassauwe” vervoegde zich om inlichtingen bij het
bureau der Commissie en ontving de mededeeling, dat de teksten
van alle te houden redevoeringen moesten worden ingezonden.
Deze werden daarop ontvangen op 10 April met een begeleidend
schrijven, waarin het volgende voorkwam:
„Dc rede van den heer Brugmans kwam mij eerst gisteren in dezen
vorm onder oogen en naar aanleiding van een telefoongesprek, dat ik
heden met enkele mijner mede-commissieleden had, kan ik U mededeelen, dat het mij gewenscht voorkomt enkele uitdrukkingen en zins
wendingen daarin te schrappen, zoodat, wanneer deze rede uitgesproken
mocht worden, deze zeer zeker minder zal bevatten, dan de huidige
vorm, die U hierbij wordt aangeboden.’*
Het onderzoek der ontvangen teksten gaf aanleiding tot een tele
gram op 12 April aan de N.C.R.V., waarbij de Commissie bezwaar
maakte tegen de rede van den heer Brugmans en tegen een ge
deelte van twee andere redevoeringen.
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Op 13 April deelde de secretaris van het Comité mede, dat de voor
schriften der Commissie zouden worden opgevolgd. Dienzelfden
dag werd de tekst van een nieuwe rede van den heer Brugmans
ontvangen, terwijl de Commissie dien dag ook een brief ontving
van het Comité „Wilhelmus van Nassauwe” met een toelichting
van zijn standpunt.
De Commissie zond op 13 April een telegram aan de N.C.R.V.
inhoudende, dat de Commissie ook tegen de tweede rede-BRUGMANS
bezwaar had op grond van de wettelijke voorschriften.
De N.C.R.V. verklaarde telefonisch zelf voor verbreking der uit
zending te zorgen, indien men zich niet aan de voorschriften der
Commissie hield. Op verzoek der Comissie zond de N.C.R.V. van
deze verklaring een telegrafische bevestiging.
De N.C.R.V. deelde verder telefonisch mede, dat Prof. Gerretson
de verboden tekstgedeelten toch uitsprak doch de N.C.R.V. deze
gedeelten niet per radio uitzond. Hetzelfde vond plaats met een
rede van den heer Jacob, die aan zijn rede nog enkele beschouwingen
wilde toevoegen.
De rede van den heer Brugmans was ook verboden door den
Burgemeester van Delft en werd derhalve niet uitgesproken.
13. Processen V.A.R.A. contra Staat der Nederlanden afbreking rede
Zwertbroek V.A.R.A. op 8 October 1930.
In het vorig Jaarverslag is op blz. 91—97 opgenomen het vonnis
van de Rechtbank te ’s-Gravenhage van 7 April 1932 in dit proces,
zoomede de grieven, waarvan de Staat op 12 December 1932 had
gediend in hooger beroep.
Het Gerechtshof wees ter zake op 30 October het volgende vonnis:
IN NAAM DER KONINGIN.
Het Gerechtshof te ’s-Gravcnhagc, Eerste Kamer, heeft het navolgend arrest gewezen
in de zaak van:
DE STAAT DER NEDERLANDEN, woonplaats kiezende te ’s-Gravcnhagc,
Appellant, Procureur Jhr. Mr. G. W. van der Does,
tegen :
de als Rechtspersoon erkende Vcrecniging „DE VEREENIGING VAN ARBEIDERS
RADIOAMATEURS”, gevestigd te Amsterdam,
Geïntimeerde, Procureur Mr. Tj. Mobach.
Het Gerechtshof te ’s-Gravcnhage, Eerste Kamer;
Gehoord partijen;
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Gezien de stukken, waaronder grosse van een vonnis der Arrondisscmcnts-Rcchtbank te
’s-Gravenhage dd. 7 April 1932 tusschcn partijen gewezen, waarvan hoogcr beroep;
Wat de feiten betreft:
Overwegende dat het Hof ovcrnccmt wat dienaangaande in opgemeld vonnis voorkomt;
Overwegende dat de feiten hierop neerkomen, dat op n Augustus 1930 de Radio-Omroep
Conirölc-Commissic aan de verschillende omroep-organisatics, waaronder geïntimeerde, het
volgend schrijven verzond:
,,De Radio-Omroep Contrölc-Commissic heeft de eer mede te dcclcn, dat zij de wijze,
waarop de organisaties door middel van radio-uitzendingen onderling strijd voeren omtrent
de vcrdecling van den zendtijd en de daarbij op de desbetreffende Rcgccringsbesluitcn
gcuitc critick in vele gevallen in strijd acht met de bepalingen van het Radio-rcglcmcnt.
Nadrukkelijk worden de Vcrccnigingcn derhalve uitgenoodigd, teneinde cvcntucclc afbreking
der uitzendingen te voorkomen, van alle hierboven in het 2c lid bedoelde uitzendingen
van den vol ledigen tekst bij de Commissie in te zenden en niet tot uitzending over te
gaan, alvorens de Commissie daarover haar beslissing heeft medegedeeld"; dat geïntimeerde
op 15 Augustus 1930 daarop geantwoord heeft: „ons Hoofdbestuur nam goede nota van
Uw brief dd. 11 Augustus 1930. Het zal met de door Uwe Commissie daarin gegeven
wenken gaarne rekening houden”; dat de Commissie aan dezelfde organisatie op 23 Sep
tember 1930 een nader schrijven zond; luidende: „In aansluiting aan het schrijven der
Commissie n°. 46 van 11 Augustus j.1. heeft de Commissie de 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 Regccrings Colleges over aangelegenheden den
omroep betreffende. Het is der Commissie gebleken, dat dcrgclijkc besprekingen plaats
vinden zonder in het ingezonden programma te zijn vermeld. De Commissie meent
dit in den vervolge niet meer te kunnen toclatcn en verzoekt voorafgaande inzending van
den tekst. Ten einde voor de Verccnigingen moeilijkheden te voorkomen, vestigt de
Commissie er de aandacht op, dat bij niet naleving van dit verzoek afbreking der
verbinding, onverminderd toepassing van artikel 11 van het Radio-Contrölc-Rcglcment, het
gevolg kan zijn";
dat op 8 Octobcr 1930 geïntimeerde de beschikking over den Hilvcrsumschen zender
had; dat in het tevoren door haar aan de Commissie toegezonden programma van dien
dag voorkwam: 8.00 uitzending vanuit Leiden: Medewerking van het Vara-orkest onder
leiding van Huco de Groot. Toespraak van den heer G. J. Zwertbroek, secretaris der
Vara; dat geïntimeerde den tekst van de uit te zenden toespraak niet aan de Commissie
toezond; dat deze hem niet opvroeg, doch de uitzending van de rede, welke te 8.30 n.m.
was aangevangen, te 8.47 deed afbreken zonder voorafgaande sommatie of aankondiging,
terwijl het verbroken contact eerst weder te 9.30 n.m. werd hersteld; dat de heer
Zwertbroek in zijne toespraak, vóórdat deze werd afgebroken, onder meer gezegd heeft:
„En wij mogen van deze plaats zeggen, dat de Regccring een jaar lang de tijd heeft
gehad om door middel van een of andere vergunning te zorgen, dat de omroep in
Nederland ongestoord z’n gang kon gaan. De Regcering heeft dat niet gedaan, en de
Rcgccring moet in gebreke worden gesteld."
Overwegende dat geïntimeerde heeft aangevoerd, dat de afbreking onrechtmatig was,
omdat zij in het Radio-Contröle-Reglemcnt wordt verboden, behalve in geval er afwijking
plaats vindt van het tocgclaten programma of van hetgeen na overlegging tot geen bezwaar
aanleiding heeft gegeven, welke gevallen in casu niet aanwezig zouden geweest zijn, en
op dien grond vordert dat de afbreking onrechtmatig worde verklaard en appellant worde
veroordeeld om haar de geleden schade te vergoeden.
Overwegende dat de appellant die vordering heeft bestreden door de stelling, dat, toen
de Commissie geen tekst ontving van de door den heer Zwertbroek te houden toespraak,
zij op grond van haar voormelde aanschrijvingen mocht verwachten, dat die rede niet
zou bevatten een bespreking over besluiten e. d. van de Rcgccring of van Regeeringscollege’s over aangelegenheden den omroep betreffende, zoodat, toen bleek, dat dit toch
het geval was, de afbreking terecht is geschied;
Overwegende dat de Rechtbank de vordering heeft toegewezen op grond, dat de uitzending
van de door den heer Zwertbroek gehouden toespraak niet zou hebben afgeweken van
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het tevoren ingezonden' programma, waartegen op zichzelvc van geen bedenkingen zou
zijn gebleken, terwijl ook geen sprake kan zij n van afwijking van een vooraf ingezonden
tekst, nu die inzending achterwege bleef.
Overwegende dat appellant van dit vonnis tijdig in hoogcr beroep is gekomen, en partijen
over en weer ter rollc van het Hof van een conclusie hebben gediend, waarna partijen
de zaak nog door hare raadslieden mondeling hebben doen toelichten.
Wat het recht betreft:
Overwegende dat appellant tegen het vonnis aanvoert, dat de Rechtbank ten onrechte
van oordeel is geweest, dat de uitzending van de door den heer Zwertbroek gehouden
toespraak niet zou zijn afgeweken van het tevoren ingezonden programma, waartegen
op zich zelve geene bedenking is gebleken.
Overwegende dat deze grief gegrond voorkomt, omdat het uitgezondene naar het oordeel
van het Hof wel afweek van het toegclatcn programma.
Overwegende dat de Radio-Omroep Contrólc-Commissic aan geïntimeerde tevoren had
bericht, dat deze van alle uitzendingen, die inhouden ccnc bespreking over besluiten c. d.
van de Regcering of van Rcgccringscollcgcs over aangelegenheden den omroep betreffende,
den tekst vooraf bij de Commissie behoort in te zenden en dat de Commisic in den
vervolge niet meer toclaat, dat dcrgclijkc besprekingen plaats vinden zonder in het
ingezonden programma te zijn vermeld.
Overwegende dat op grond hiervan, nu in het ingezonden programma enkel vermeld was:
,,8.oo uitzending vanuit Leiden: Medewerking van het Vara-orkest onder leiding van
Huco de Groot. Toespraak van den heer G. J. Zwertbroek, secretaris der Vara”, en
bovendien geen tekst was ingezonden, alleen toegclatcn was een toespraak, die geen
. bespreking inhicld over besluiten c. d. van de Regcering of Rcgccringscollcges over aan
gelegenheden den Omroep betreffende.
Overwegende dat echter de uitgezonden toespraak wel ccnc zoodanige bespreking inhield
en dus niet was toegclatcn, nu zoodanige bespreking niet in het programma was vermeld,
terwijl ook geen tekst daarvan was ingezonden.
Overwegende dat de bespreking dan ook afweek van het programma waarop alleen was
'toegclatcn een toespraak, die zoodanige bespreking niet inhicld.
Overwegende dat geïntimeerde heeft aangevoerd, dat artikel i, lid i, van het RadioContrölc-Rcglcmcnt spreekt van vooraf onderzochte programma’s en ovcrgclegde teksten
en artikel 8, lid i, van afwijkingen van het toegclatcn programma of het na overlegging
goedgekeurde en dat het eerste lid van artikel 8 slechts de sanctie van artikel 7 bevat,
doch deze stelling de beslissing van het Hof niet raakt, waar die is gegrond op het feit,
dat hier een voorafgaand onderzoek en een toegclatcn programma waren, terwijl het
uitgezondene van dat toegclatcn programma afweek.
Overwegende dat geïntimeerde wijders meent, dat het de bedoeling van het bericht der
Commissie zou zijn geweest, dat geïntimeerde wist hoe de Commissie artikel 5 van het
Reglement interpreteerde, doch het Hof in dat bericht alleen leest de mcdcdceling, dat
bepaalde besprekingen niet meer worden toegclatcn, wanneer zij nier in het programma
zijn vermeld en de tekst vooraf is ingezonden.
Overwegende dat geïntimeerde ten slotte nog drie punten aanvoert;
i°. dat gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden
bij de betreffende redevoering in het minst niet aanwezig was, zoodat cenig ingrijpen
van de Commissie, hoe dan ook, in ieder geval haar bevoegdheid te buiten zou gaan.
Overwegende dat in deze de Commissie niet heeft ingegrepen, omdat gevaar voor de
veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden aanwezig was, maar
omdat geïntimeerde afweek van wat tocgclaten was, en dan ook allerminst vaststaat, dat
de Commissie, wanneer geïntimeerde vooraf de tekst ingezonden had, tegen den inhoud
bezwaar zou hebben gemaakt.
2°. dat zelfs wanneer er een bindende kracht moet worden toegekend aan de circulaire
van 23 September 1930 deze circulaire geenszins den inhoud van Zwertbroek’s rede
bestreek, daar deze niet inhoudt ccnc bespreking over besluiten en dcrgclijkc van de
Regcering of Rcgccringscolleges.
Overwegende dat onder een bespreking over besluiten en dcrgclijkc van de Regcering of
RcgceringscoUegcs over. aangelegenheden den omroep betreffende moet worden verstaan
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een bespreking van dcgchcclc gedragslijn van Rcgccring of Colleges in omrocpaangelcgcnheden, zoodat daaronder ook moet worden begrepen de bewering dat de Rcgccring' een
jaar lang den tijd heeft gehad om door middel van een of andere vergunning te zorgen,
dat de omroep in Nederland ongestoord z’n gang kon gaan, dat de Rcgccring dat niet
gedaan heeft en dat de Rcgccring in gebreke moet worden gesteld.
30. dat de circulaire van 20 Januari 1931 evenmin toepasselijk is, omdat de rede reeds
is gehouden op 8 Octobcr 1930, terwijl juist uit het verbod daarna blijkt, dat op voor
melden datum nog niet verboden was: critick op het beleid der Rcgccring, welke critick
trouwens door den heer Zwerturoek slechts even, en op volkomen toelaatbare wijze, is
uitgeoefend.
Overwegende dat inderdaad niet verboden was critick op het beleid der Rcgccring, maar
wel het uitzenden van een bespreking over besluiten en dcrgclijkc van de Rcgccring over
omrocpaangclcgenhcdcn, wanneer die bespreking niet in het program was vermeld en de
tekst vooraf was ingezonden.
Overwegende dat op deze gronden het vonnis, waarvan beroep, behoort te worden ver
nietigd en der geïntimeerde alsnog hare oorspronkelijke vordering moet worden ontzegd.
Rechtdoende in hoogcr beroep;
Vernietigt het vonnis der Arrondisscmcnts-Rechtbank te ’s-Gravenhage dd. 7 April 1932
tusschcn partijen gewezen, waarvan hoogcr beroep.
En opnieuw rechtdoende:
Ontzegt geïntimeerde, oorspronkelijk cischercssc, hare oorspronkelijke vordering.
Veroordeelt geïntimeerde in de kosten van het geding zoo in eersten aanleg als in hoogcr
beroep, aan zijde van appellant begroot, in eersten aanleg tot op de uitspraak van het
vonnis f 275,— en in hoogcr beroep tot op de uitspraak van dit arrest op f 225,—.
Gedaan door de hccrcn Mrs. Polvliet, President; Lodder en Cost Budde, Raden, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van den 30 Octobcr 1933, in tegenwoordigheid
van voornoemde hccrcn, alsmede Mr. Seret Opzoomer, Substituut-Grifficr, door Mr. Pol:
vliet voornoemd.
(w. g.) POLVIET.
( „ ) OPZOOMER.
Voor grosse:
Uitgegeven aan Jhr. Mr. G. W. v. d. Does,
procureur van appellant,
De Griffier van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage,
(w. g.) W. VAN GRIETHUYSEN.

De Commissie had, zooals op blz. 106 van het Jaarverslag 1931 is
vermeld, hangende vorengenoemd proces, ofschoon overtuigd van
de juistheid van haar eenmaal ingenomen standpunt, in afwachting
van de uitspraak in de loopende processen, geen bezwaar meer
gemaakt tegen de uitzendingen, die critiek inhielden op het
Regeeringsbeleid in zake den omroep en op een andere omroepvereeniging.
Alvorens haar nader standpunt in deze te bepalen in verband met
het vorenstaande vonnis van het Haagsche Gerechtshof meende
de Commissie eerst te moeten afwachten of tegen dit vonnis cassatie
werd aangeteekend, waarvan de termijn in het volgend verslagjaar
afliep. In het loopende verslagjaar vond deze aanteekening niet
plaats.
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14. „De Internationale”, V.A.R.A.-sluit- en -strijdliederen.
a. De Internationale.
Op het programma der V.A.R.A. van 24 Juni kwam o.m. voor
„De Internationale,, voor te dragen door Joh. Lammen.
Bij schrijven van 19 Juni deelde de Commissie aan de V.A.R.A.
mede, dat in dit lied bij de uitzending moesten vervallen de zin
sneden: „de Staat verdrukt, de wet is logen” en „De heerschers
door duivelsche listen bedwelmen ons met bloed’gen kamp. Broeders
strijdt niet meer voor and’rer twisten, Breekt de rijen, hier is Uw
kamp”.
Op 24 Juni deelde de voorzitter der V.A.R.A. aan den secretaris
der Commissie mede geen genoegen met dit verbod te nemen omdat
bij de vele verboden der Commissie dit wel het ergste was, en de
leden van het Hoofdbestuur der V.A.R.A. denzelfden dag tele
grafisch voor een bijzondere vergadering waren bijeengeroepen,
waarbij de vraag onder de oogen zou worden gezien of het onder deze
omstandigheden niet beter was de uitzendingen geheel te staken,
terwijl de Commissie verzocht werd of zij bereid was haar verbod
in te trekken en daarna met de V.A.R.A. overleg te plegen.
De Commissie stelde daarop aan de V.A.R.A. voor „De Inter
nationale” van haar programma af te voeren, waarna de V.A.R.A.
gelegenheid tot overleg kon worden geboden.
De V.A.R.A. vereenigde zich hiermede. Het „lied” werd op 24
Juni door de V.A.R.A. vervangen door de uitzending van „De Inter
nationale” op het orgel.
Het overleg met de V.A.R.A. had op 28 Juni plaats. Naar aanleiding
van deze bespreking zond de Commissie het volgende schrijven
van 11 Juli aan de V.A.R.A.:
„Ten vervolge op de samenspreking, die de Radio-Omroep controle
commissie met U op 28 Juni 1.1. heeft gehad, deelt de Commissie U
thans mede, dat zij bereid is, indien de „Internationale” weer op Uw
programma gebracht wordt of spontaan in een vergadering gezongen
wordt, de toelaatbaarheid nader te overwegen; zij doet echter bij voor
raad een beroep op U, om de aankleeding van het programma en de
wijze van uitzending van het lied zoo te verzorgen, dat het der Com
missie niet onmogelijk wordt gemaakt, de uitzending toe te laten.”
De V.A.R.A. antwoordde hierop met haar schrijven van 10 Augustus
luidende als volgt:
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„Het Hoofdbestuur onzer vcreeniging nam kennis van den inhoud van
Uw brief van 11 Juli j.1. N°. 1504. Het droeg mij op U mede te deelen,
dat wij aan het op ons gedane beroep gaarne zullen voldoen.”
Bij schrijven van 9 Augustus ontving de Commissie van den Radioraad de mededeeling, dat deze van den Minister een klacht had
ontvangen over de uitzending van „De Internationale” door de
V.A.R.A. over den Kootwijk-zender, zoomede een stuk uit een
dagblad getiteld „Misbruik van Kootwijk”. De Radio-raad verzocht
beschouwingen der Commissie over deze zaak uit een oogpunt van
controle te mogen vernemen.
De Commissie verstrekte dit advies bij schrijven van 22 Augustus.
Nadere overweging van deze aangelegenheid deed de Commissie
aan de V.A.R.A. verzoeken „De Internationale” van haar pro
gramma van 9 September af te voeren, waartoe de V.A.R.A. echter
niet bereid was.
De Commissie verzond daarop het volgend telegram aan de V.A.R.A.
„Radio-Omroep contröle-commissie heeft bezwaar tegen uitzending
internationale heden wegens strijd met de wettelijke voorschriften.”

3

Daarna verzond de Commissie aan de V.A.R.A. nog het volgend
schrijven van 17 October:
„Ten vervolge op het schrijven van de Radio-Omroep contröle-commis
sie van 11 Juli j.1. N°. 1504, waarop betrekking heeft Uw schrijven
van 10 Augustus j.1., deelt de Commissie U mede, dat de uitzending
van „De Internationale” andermaal een onderwerp van bespreking
heeft uitgemaakt in de Commissie.
Als gevolg van deze nadere overweging heeft de Commissie thans
vastgesteld:
1. Het lied „de Internationale” heeft, ook wanneer alleen de muziek
uitgezonden wordt, eene revolutionaire strekking.
2. Het lied, zoowel wanneer het wordt gezongen of gedeclameerd, als
wanneer het alleen als muziek wordt uitgezonden, behoort volgens
art. 2, lid 1, van het Radio-reglement tot de mededeelingen van
woord- en tooninhoud van politieken aard, welke niet voldoen aan de
terzake in den laatsten zin van het 2de lid van art. 2 van het Radioreglement gestelden eisch (n.1. dat zij bovendien niets anders mogen
inhouden dan een stellige uiteenzetting of toelichting van politieke
beginselen).
3. Aangezien uitzending gevaar kan opleveren voor de openbare orde
en de veiligheid van den Staat, kan de Commissie de uitzending van
t
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„dc Internationale” in welken vorm of onder welke omstandigheden
ook, niet meer toclaten.
Der Commissie is verder gebleken, dat ten aanzien van de uitzending
van dit lied naar het oordeel van de Regecring het bepaalde in het
7de lid van artikel 2 van het Radio-rcglcment in geen enkel geval toe
passing zal kunnen vinden.”
De Commissie ontving nog een klacht, dat de V.A.R.A. eenige
tonen van „De Internationale” als pauzeteeken gebruikte. Naar aan
leiding van een verzoek om inlichtingen zond de V.A.R.A. daarop
aan de Commissie het volgend schrijven van 16 November:
„In aansluiting op het .telefoongesprek, door ons omstreeks een week
geleden gevoerd met een der vrouwelijke ambtenaren van de Radioraad, geef ik U hierbij namens ons Hoofdbestuur nog een schriftelijkc
verklaring omtrent het gebruik van ons pauzeteeken gedurende enkele
dagen tijdens uitzendingen van onze Vereeniging.
Zooals bij de Radio-Omroep contröle-commissie bekend zal zijn,
gebruikte onze Vereeniging vroeger een pauzeteeken, dat weergaf de
eerste maten van de „Internationale”; dit pauzeteeken voldeed ons niet
en onze technikers hebben destijds opdracht gekregen een ander pauze
teeken samen te stellen, met de mededeeling daarbij, dat zoodra dit
gereed gekomen zou zijn het in de omroep kon worden aangewend.
Intusschen is het bekende verbod van de „Internationale” gekomen en
nu is door ons bestuur verzuimd aan de technikers mee te deelen,
dat het pauzeteeken niet meer mocht worden gebruikt. Het toeval wilde,
dat het pauzeteeken gereedgekomen is op een tijdstip, dat de bestuur
ders van de V.A.R.A. geen van allen in Hilversum aanwezig waren.
Onze technikers hebben het pauzeteeken toen in gebruik gesteld, zonder
rekening te houden met het verbod van de „Internationale”. Toen
dan na eenige dagen onze bestuurders weer op het kantoor kwamen en
bemerkten, dat het pauzeteeken in gebruik genomen was, werd het
onwillekeurig gemaakte verzuim onmiddellijk hersteld en — zooals U
bemerkt zult hebben — heeft het pauzeteeken verder ook geen dienst
meer in de omroep gedaan.
Om te voorkomen, dat uit het gebruik van dit pauzeteeken verkeerde
conclusies zouden worden getrokken, meenden wij goed te doen U deze
verklaring van het geval te geven, omdat het natuurlijk niet in onze
bedoeling gelegen heeft een uitgevaardigd verbod tegen de „Inter
nationale” op dergelijke wijze achteraf te gaan ontduiken.”

rAdio-omroep
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BIJLAGE.
STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(N°. 66) BESLUIT van den 27sten Februari 1933, tot wijziging
van het besluit van den $den Juli 1930 (Staatsblad
n°. 2.72.), houdende vaststelling van het Kadio-controlereglement 1930.
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Neder
landen, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat van 3 Februari
1933, n°. 15, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie;
Gelet op artikel 3 ter van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staats
blad n°. 7), zooals deze laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij de
wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad n°. 169);
Gelet op artikel 10 van het Radio-reglement 1930, vastgesteld bij
Koninklijk besluit van 9 Mei 1930 (Staatsblad n°. 159), zooals dit
laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij Koninklijk besluit van
6 September 1932 (Staatsblad n°. 463);
Den Raad van State gehoord (advies van 14 Februari 1933, n°. 22);
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van
22 Februari 1933, n°. 1, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie
en Telefonie;
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:
Artikel I.
In het Radio-contröle-reglement 1930, vastgesteld bij Koninklijk
besluit van 3 Juli 1930 (Staatsblad n°. 272), worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
A. Artikel 1, eerste lid, wordt gelezen als volgt:
„1. Op de uitzendingen van den Radio-omroep wordt controle
uitgeoefend door een commissie van ten minste 5 leden, die op

SP
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voordracht van Onzen Minister van Waterstaat door Ons worden
benoemd en ontslagen.”
B. Artikel 2, eerste lid, wordt gelezen als volgt:
„1. Aan de Radio-omroep contröle-commissie worden ambtenaren
(Radio-omroep controleurs) toegevoegd, die belast worden met
naar bepaalde uitzendingen te luisteren.”
Artikel II.
Dit besluit treedt in werking op den tweeden 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.
’s-Gravenhage, den 2ysten Februari 1933.
WILHELMINA.
De Minister van Waterstaat,
P. J. Reymer.
Uitgegeven den derden Maart 1933.
De Minister van Justitie,
J. Donner.
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