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’s-Gravenhage, 21 Juni 1935.

Aan Hare Majesteit de Koningin.
Gevolg gevende aan artikel 13 van zijn bij Koninklijk besluit
van 26 Januari 1929 (Staatsblad nr. 14) vastgestelde instructie,
heeft de Radio-raad de eer Uwer Majesteit hierbij aan te bieden
het verslag over zijn werkzaamheden in 1934, waarin opgenomen
de jaarverslagen der Algemeen-Programma-Commissie en der
Indië-Programma-Commissie.
De Voorzitter,
Van Boeijen.
De Secretaris,
Fortman,

plv.
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HOOFDSTUK I.
A.

SAMENSTELLING.

De Radio-raad was gedurende 1934 samengesteld als volgt:
Voorzitter:

Ii.

Leden:

L. J. Bakker.
Mevr. B. Boon—van der Starp.
A. J. da Costa.
D. Crommelin.
Mr. B. de Gaay Fortman.
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy.

van

Boeijen.

W. GRAADT VAN ROGGEN.

Mr. P. J. A. Kleene.
Prof. Dr. J. Lindeboom.
Prof. W. Nolet.
Prof. Dr. J. Schmutzer.
J. W. de Vries.
Mr. W. H. M. Werker.
Secretaris:

E. P. Weber.
B.

1

!

INRICHTING VAN HET VERSLAG.

Naar aanleiding van een brief van den heer Directeur-Generaal
der P. T. T. heeft de Radio-raad onder de oogen gezien de vraag,
of een andere inrichting van zijn jaarverslag niet ten goede kan
komen aan een in breederen kring te wekken belangstelling voor
zijn werkzaamheden en aan verheldering van inzicht omtrent zijn
taak.
Als gevolg daarvan biedt de Radio-raad zijn verslag over 1934
in een nieuwen vorm aan, die voor zichzelf moge spreken,
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C. WERKWIJZE.
Ten vervolge op hetgeen in het jaarverslag over 1933 (bladz. 13)
hieromtrent werd meegedeeld, zij vermeld, dat in 1934 een proef
is genomen met de instelling van een College van gedelegeerden
ter afdoening van eenvoudige zaken en ter voorbereiding van
hetgeen in de vergadering van den geheelen Raad aan de orde
diende te komen, alsmede ter uitvoering van de besluiten dezer
vergadering. Dit college bestond, behalve uit voorzitter en plaats
vervangend voorzitter als vaste leden, uit drie leden van den
Radio-raad, bij afwisseling telkens drie maanden zitting hebbende.
Hiermede ging gepaard afschaffing van de bestaande raadscom
missies, met uitzondering van de Juridische commissie, welker
taak beperkt werd en waarvan het voorzitterschap in handen van
den voorzitter van den Radio-raad gelegd werd.
Op den duur heeft deze behandeling van zaken niet voldaan. Op
het einde van het verslagjaar is dan ook besloten deze werkwijze
niet voort te zetten. Omtrent de nieuwe werkwijze, waartoe in
middels besloten werd, zij hier slechts meegedeeld, dat de af
schaffing der vaste raadscommissies behouden is, en de mogelijk
heid geopend tot voorbereiding van de behandeling van ingrijpende
vraagstukken door commissies ad hoe.
D.

VERTEGENWOORDIGINGEN.

Zoowel op het zomerfeest der V.A.R.A. (1 Juli) als op de jaar
vergadering van de A.V.R.O. (28 Juli) en de herdenking door de
N.C.R.V. van haar tienjarig bestaan (20 December) waren eenige
leden van den Radio-raad aanwezig.
E.

VERGADERINGEN.

In het verslagjaar hield de Radio-raad vijftien vergaderingen; het
College van gedelegeerden kwam 16 maal bijeen, terwijl het „Bureau”
(voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, bijgestaan — gelijk alle
andere vergaderingen — door den secretaris van den Radio-raad)
op ongeregelde tijden naar gebleken behoefte bijeenkwam.
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De vergadering op 31 Januari 1934 had het karakter van een her
denking van het vijfjarig bestaan van den Radio-raad. De Minister
van Binnenlandsche Zaken, de Directeur-Generaal der P.T.T.,
leden der Radio-Omroep contröle-commissie en der Indië-Programma-Commissie, woonden met vertegenwoordigers der omroep
organisaties en andere genoodigden deze vergadering bij. Het
Staatsbedrijf der P.T.T. heeft het in deze vergadering gesprokene
in kcurigen vorm in druk doen verschijnen.

HOOFDSTUK II.
ADVIEZEN.
In het verslagjaar heeft de Radio-raad in het geheel 40 adviezen
aan den Minister uitgebracht. Niet alle deze adviezen waren zoo
belangrijk, dat het noodig is daarvan hier melding te maken; andere
komen in verband met de den leden van den Radio-raad opgelegde
geheimhouding niet of nog niet voor openbaarmaking in aan
merking.
1.

Herziening Radio-owroep wetgeving.

In den loop van het verslagjaar bood de Radio-raad den Minister
aan een ontwerp-Radio-omroepwet met Memorie van toelichting.
2.

Goljlengtenverdeeling.

Op de vraag van den Directeur-Generaal der P.T.T., of de daarbij
overgelegde agenda voor de vergadering van de Union de RadioDiffusion, in Juni te Londen te houden, tot opmerkingen aanleiding
gaf, antwoordde de Radio-raad ontkennend. Ter voldoening aan
het tevens uitgesproken verlangen van den Radio-raad heeft de
Minister het lid van den Radio-raad, den heer Prof. Mr. P. S. Gerbrandy, die ook op vorige internationale bijeenkomsten, waar het
vraagstuk der golflengtenverdeeling aan de orde kwam, aanwezig
was, in de gelegenheid gesteld een gedeelte der vergadering te Lon
den bij te wonen.

RADIO-RAAD

14

3-

Zenderbom.

In afwachting van de oplossing van het zendervraagstuk hebben de
omroepvereenigingen ook na 15 Januari 1934 gedurende het geheele jaar gebruik gemaakt van den op den 1875 m werkenden
Kootwijkzender, in aansluiting op den zender van de Nederlandscbe
draadloos omroep (N.D.O.) te Huizen. Uit een mededeeling van den
Voorzitter is de Radio-raad gebleken, dat de zoogenaamde „zwijgurenvergoeding” voor laatstgenoemden zender op dezelfde wijze
als in het voorafgaande jaar werd geregeld.
Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van
27 December 1933, nr. 4, werd ingesteld een commissie met opdracht
een onderzoek in te stellen, verslag uit te brengen en daarbij voor
stellen te doen met betrekking tot:
a. de wijze, waarop — gegeven de uitspraak van den Minister, dat
het vraagstuk van de zendapparatuur voor den Nederlandschen
radio-omroep behoort te worden opgelost door het scheppen
van eenheid van organisatie door samenwerking tusschen het
Rijk en de omroeporganisaties in den vorm van een met aanleg,
beheer en exploitatie belast gemengd bedrijf, waarin het Rijk
overwegende zeggenschap heeft — bedoeld gemengd bedrijf
het best georganiseerd, beheerd en geëxploiteerd kan worden, en
b. de regelingen en maatregelen van technischen, juridischen en
financieelen aard, welke, hetzij blijvend, hetzij bij wijze van overgang, ter zake moeten worden getroffen en genomen.
In deze commissie, die onder leiding van den voorzitter van den
Radio-raad stond, had als lid en secretaris mede zitting het lid van
den Radio-raad Prof. Mr. P. S. Gerbrandy.
Het verslag dezer commissie stelde de Minister in handen van den
Radio-raad om advies. Dit werd onder dagteekening van 15 Novem
ber uitgebracht. Daarbij werd waardeering uitgesproken voor de
wijze, waarop de commissie zich van haar taak had gekweten; de
Raad noemde de met instemming der algemeene omroepvereenigin
gen verkregen oplossing van het zendervraagstuk geslaagd en meen
de zich overigens tot eenige opmerkingen van ondergeschikten aard
te moeten beperken.
Inmiddels is een desbetreffend ontwerp van wet bij de StatenGeneraal ingediend.
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4.

Incidenteele uitzendingen,

A. Geen gebruikmaking van zendgelegenheid.
De algemeene omroeporganisaties wendden zich in een schrijven
van 3 Mei tot den Radio-raad met de mededeeling, dat er verscheiden
malen moeilijkheden waren ondervonden bij het vervallen van toe
gekende zendgelegenheid korten tijd vóór den datum, waartegen
deze was bepaald, en het dan niet voldoen van zenderhuur e.d.
Naar aanleiding van dit verzoek pleegde de Radio-raad mondeling
en schriftelijk overleg met de algemeene omroeporganisaties hetwelk
leidde tot een advies aan den Minister van 29 Juni, waarna de Minis
ter onder dagteekening van 18 Juli de volgende regeling te dezer
zake vaststelde:
1. Bij het toekennen van incidenteelen zendtijd zullen de volgende
voorwaarden worden gesteld:
(i. geen incidenteele zendtijd wordt toegekend alvorens de kosten
van vroegere uitzendingen van denzelfden aanvrager voldaan
zijn;
b. indien van incidenteelen, toegewezen zendtijd op den vastgestelden datum geen gebruik gemaakt wordt, zal als regel voor de
zelfde uitzending niet opnieuw zendgelegenheid worden gegeven,
tenzij bijzondere omstandigheden, ter beoordeeling van den
Minister, afwijking van dezen regel wettigen;
c, ingeval de uitzending door hem, die zendgelegenheid gekregen
heeft, op korten termijn wordt geannuleerd, is hij niettemin ver
plicht aan de betrokken algemeene omroep-vereeniging de on
kosten te vergoeden van de gemaakte toebereidselen, de beschik
baarstelling van studio’s, zenders enz.
Voor elk geval afzonderlijk zal in overleg met de betrokken omroep
organisatie een datum worden bepaald, waarna de aanvrager niet
meer van het verzorgen van de uitzending zal kunnen afzien, zonder
tot de in punt c van het vorige lid bedoelde vergoeding verplicht te
zijn.
B. Nieuwe aanvragen.
In het vorig jaarverslag is op blz. 24 vermeld, dat de Radio-raad
aan den Minister bij schrijven van 16 November 1933 de resultaten

■
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mededeelde van het overleg met de algemeene omroep-organisaties
in verband met de bezwaren door het Comité van Omroepvereenigingen geuit tegen het verkenen van incidenteelen zendtijd en
incidenteele zendgelegenheid aan anderen.
Te dien aanzien kwam in Juli met instemming van den Minister de
volgende regeling tot stand:
„i. De algemeene omroepvereenigingen verklaren zich bereid alle
medewerking te verleenen waardoor tot toekenning van incidenteelen
zendtijd of zendgelegenheid aan bijzondere omroepvereenigingen
zoo min mogelijk behoeft te worden overgegaan.
2. De medewerking bedoeld onder i wordt verleend door zorg
te dragen, dat groepen of belangen, wier beteekenis zoo groot is,
dat rechtmatig aanspraak op zendgelegenheid of zendtijd kan worden
gedaan, zich via de algemeene omroepvereenigingen kunnen laten
hooren of via de algemeene omroepvereenigingen verzorgd worden.
3. Indien den Radio-raad verzoeken om incidenteelen zendtijd of
zendgelegenheid om advies bereiken, stelt hij daarvan de algemeene
omroepvereenigingen in kennis en noodigt haar uit al de beschikbare
gegevens te verschaffen, waaruit kan worden beoordeeld of de ver
zorging van de belangen, welke door de gevraagde uitzending be
hartigd zouden worden, niet reeds in voldoende mate door die vereeniging plaats vindt.
4. Indien de Radio-raad van oordeel is, dat tot toekenning van zend
tijd of zendgelegenheid zou moeten worden geadviseerd, onderzoekt
hij met de omroepvereenigingen of onderbrenging van het gevraagde
in de programma's van een of meer dier vereenigingen mogelijk is.”
De Radio-raad ontving om advies een aanvraag om zendtijd van de
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plant
kunde en van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij.
Nader bleek, dat eerstgenoemde geen eigen zendgelegenheid
wenschte doch in het raam der bestaande omroepvereenigingen zou
willen spreken; het verzoek van de laatstgenoemde werd door den
Minister afgewezen.

C.

Nationaal Crisiscomité.

Zoowel op verzoek van het Nationaal Crisiscomité als op aandringen
van één der omroep-organisaties verklaarde de Voorzitter van den
Radio-raad zich bereid om zijn bemiddeling te verleenen ten behoeve
eener uitzending in de zoog. crisisweek.

1
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Het resultaat van het gehouden overleg met het N.C.C. en de
algemeene omroeporganisaties leidde ertoe, dat aan het N.C.C. ten
behoeve van die crisisweek zendtijd werd verleend op 2 October
van 20.00—21.00 uur over de beide zenders en de vier omroep
organisaties voor dien tijd gezamenlijk een programma vaststelden
ter aanvulling van den tijd noodig voor de toespraken vanwege
het N.C.C.
5-

Machtiging Pbobi-^ender.

Het in het vorig verslagjaar uitgebrachte advies werd gevolgd door
het verleenen van een machtiging tot aanleg en gebruik van een
zcndinrichting aan de Phohi.
6.

Kadio-centrales.

A. Eigen uitzendingen.
Nadat de Radio-raad op verzoek van den Minister de Radio-Omroep
contröle-commissie van advies had gediend over de uren, waarop
aan de radio-centrales het uitzenden van eigen gramofoonmuziek
zou kunnen worden toegestaan, en de Radio-raad zich ter zake van
deze uitzending nog tot den Minister had gewend, verklaarde de
Minister bij schrijven van 10 November zich bereid, verzoeken om
een voorloopige machtiging voor zoodanige doorgifte in gunstige
overweging te nemen, indien:
a.
h.

c.

de aanvragers beschikken over een inrichting die aan de gestelde
eischen voldoet;
het betrokken gemeentebestuur er geen bezwaar tegen heeft,
dat de geleidingen en lijnen van het radio-distributienet, voor den
aanleg waarvan de gemeentelijke vergunning werd afgegeven,
tevens worden gebruikt voor de doorgifte van eigen gramofoon
muziek;
de aanvragers verklaren, dat zij de aan de voorloopige machtiging
verbonden of alsnog te verbinden voorwaarden stipt zullen
nakomen.

Verder schreef de Minister:
De voorloopige machtiging zal zich moeten beperken tot de door
gifte van eigen gramofoonmuziek op werkdagen van 19—20 uur n.m.
alsmede gedurende in totaal ten hoogste twee uren extra per week
2
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bij het optreden van zoodanige ernstige atmosferische storingen, dat
van een behoorlijke doorgifte van de beide Nederlandsche omroep
programma's geen sprake kan zijn. Evenwel zal in dergelijke gevallen
met laatstbedoelde doorgifte toch zooveel mogelijk moeten worden
voortgegaan.
Doorgifte van eigen gramofoonmuziek gedurende het tijdvak van
ii—1154 uur acht ik overbodig. Ook voor extra doorgifte op de
Vrijdagavonden acht ik geen voldoende termen aanwezig.
Met inachtneming van het vorenstaande en van de in zijn brief van
27 December 1933 genoemde bepalingen werden de voorwaarden
voor de doorgifte van eigen gramofoonmuziek als volgt door den
Minister vastgesteld:
a.

de machtiging wordt verleend bij ivy\e van proef en voor den tijd
van ten hoogste één jaar. Een maand voor het einde van dit tijdvak
kan verlenging van de machtiging worden aangevraagd;

b.

de doorgifte moet op zoodanige wijze geschieden, dat de gelijk
tijdige en onverkorte distributie van de beide Nederlandsche
omroep-programma's steeds ten volle plaats vindt, in verband
waarmede het verboden is eigen gramofoonmuziek door te
geven over de geleidingen die voor de doorgifte der Neder
landsche omroep-programma's zijn aangewezen;

c.

de doorgifte mag uitsluitend geschieden op werkdagen in het
tijdvak van 19—20 uur, alsmede wanneer zoodanige ernstige
atmosferische storingen optreden, dat van een behoorlijke
doorgifte van de beide Nederlandsche omroepprogramma's
geen sprake kan zijn, echter niet langer dan gedurende ten hoogste
twee uren per week;

d.

de houder van de machtiging vrijwaart den Staat voor alle aan
spraken welke derden in verband met het overbrengen van de
programma's van eigen gramofoonmuziek tegen den Staat
mochten doen gelden;

e.

de programma's van eigen gramofoonmuziek mogen noch recht
streeks, noch zijdelings reclame bevatten. Zoo mag bijv. daarin
niet voorkomen de mededeeling, dat gramofoonplaten door
bepaalde personen of firma's ter beschikking zijn gesteld;

ƒ

de programma's van eigen gramofoonmuziek mogen uitsluitend
worden samengesteld uit de door de Radio-Omroep Controle
commissie goedgekeurde lijst van gramofoonplaten, aangeduid
als „Repertoire A" en de daarop verschenen en door evenbedoelde commissie goedgekeurde aanvullingen;

=
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de doorgifte van de in punt ƒ bedoelde gramofoonmuziek kan
zonder voorafgaande nadere goedkeuring van de Radio-Omroep
Contröle-Cominissie geschieden;
de controle op de doorgifte van de goedgekeurde programma’s
geschiedt onder leiding van de Radio-Omroep Contróle-Commissie.
De houder van de voorloopige machtiging is verplicht alle door
de commissie ter uitvoering van de controle gegeven voor
schriften op te volgen en alle door haar gewenschte inlichtingen
te verstrekken. Voorts is hij gehouden onmiddellijk te voldoen
aan elke opdracht tot stopzetting van een bepaald programma,
welke hem door of namens de commissie wordt gegeven;
de houder van de voorloopige machtiging is verplicht elke
gramofoonplaat vooraf aan te kondigen of te doen aankondigen
met vermelding van het nummer waaronder zij in de in punt ƒ
bedoelde lijst of op de daarop verschenen aanvullingsbladen
is vermeld;
de op de radio-distributie-inrichting aangesloten contróleambtenaar moet in de gelegenheid zijn de programma’s van
eigen gramofoonmuziek te controleeren;
overtreding van de voorwaarden waaronder de voorloopige
machtiging is verleend, heeft onherroepelijk intrekking der
machtiging tengevolge;
de machtiginghouder is verplicht er voor zorg te dragen, dat
de op de inrichting aangesloten contröle-ambtenaar in het bezit
is van de lijst van gramofoonplaten, aangeduid als „Repertoire
A”, alsmede van de daarop verschenen en door de Radio-Omroep
Contróle-Commissie goedgekeurde aanvullingen.

B. Rijksexploitatie.
Onder dagteekening van 20 Juni wendde de Minister zich om
advies tot den Radio-raad in verband met een voorstel van den Directeur-Generaal der P.T.T., om in enkele gemeenten tot Rijksexploi
tatie van een radio-centrale over te gaan.
In die gemeenten, waaronder niet-onbelangrijke, weifelde men tusschen eigen en particuliere exploitatie met als gevolg, dat in die
plaatsen aan de behoefte om radio-distributie niet op de juiste wijze
kon worden voldaan, omdat door gebrek aan medewerking van de
gemeentebesturen geen machtigingen voor radio-centrales konden
worden verleend, hetgeen het ontstaan van clandestiene centrales
in de hand werkte. De Radio-raad pleegde ter zake uitvoerig
overleg met vertegenwoordigers van P.T.T., den B.E.R.C. en de
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Vereeniging van Leiders van Gemeentelijke Distributie-inrichtingen
en zond daarop zijn advies aan den Minister. Een lid van den
Radio-raad maakte van zijn bevoegdheid om een minderheidsnota
in te dienen gebruik. In het verslagjaar ontving de Radio-raad
geen beslissing van den Minister ter zake.
7. Nationale feestdagen. Hoogtijdagen V.A.R.A.
Ook voor dit jaar stelde de Radio-raad aan den Minister een regeling
voor betreffende voorzieningen in zake de uitzendingen op Nationale
feestdagen en Hoogtijdagen V.A.R.A.
Eén lid van den Radio-raad wendde zich tot den Minister met het
voorstel om een vereeniging, die niet op een feestdag met betrek
king tot het Koninklijk Huis of deszelfs Leden wenschtc uit te
zenden en daarvoor zendtijd moest afstaan, daarvoor geen anderen
zendtijd terug te geven. De Radio-raad bracht op diens verzoek
omtrent dit voorstel advies uit aan den Minister.
Bij schrijven van 11 October deelde de Radio-raad aan den Minister
mede, dat de V.P.R.O. zich erover had beklaagd, dat zij een
uitzending op 31 Augustus (te weten een morgenwijding) had
moeten verzetten naar 30 Augustus als gevolg van een met het
oog op de verzorging van het programma op den verjaardag van
H. M. de Koningin opgelegde ruiling van zendtijd tusschen V.A.R.A.
en A.V.R.O.
De Radio-raad merkte op, dat deze klacht gerechtvaardigd was,
doch de fout elders lag dan waar die bijzondere omroeporganisatie
haar zocht, en wel in het feit, dat volgens artikel 4 van het Zendtijdbesluit de bijzondere omroeporganisaties uitgesloten zijn van het
doen van uitzendingen op feestdagen met betrekking tot het
Koninklijk Huis of deszelfs Leden. De Radio-raad meende, dat er
aanleiding was overeenkomstig dit voorschrift te handelen en de
betreffende bijzondere omroeporganisatie hiermede in kennis te
stellen. Aldus is geschied.
8.

Uitzendingen na 24 uur.

Naar aanleiding van de op blz. 32 van het vorig jaarverslag ver
melde briefwisseling ontving de Radio-raad van den Minister diens
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besluit van 15 Januari, inhoudende, dat als algemeene regel aan
geen vereeniging zendtijd zal worden toegestaan tusschen 24 en
8 uur en daarvan alleen zal worden afgeweken voor den Oudejaars
nacht en wanneer het algemeen belang dit eischt of bijzondere
omstandigheden dit wettigen.
Bij wijze van uitzondering verleende de Minister, na daaromtrent
advies van den Radio-raad te hebben ingewonnen, zendgelegenheid
aan het Radio-Comité Rijswijk voor een uitzending door de N.C.R. V.
op den Eersten Kerstdag van 7.30—8.00 uur. De uitzendingen in
den Oudejaarsnacht werden op dezelfde wijze geregeld als in 1933.
9. Politie-Radio-Omroep.
In verband met adviezen van den Radio-raad ontving deze bericht
van den Minister, dat de uitzending van de politieberichten in
verband met de tewaterlating van het ms. „Bloemfontein” op
een ander tijdstip werd gesteld, doch een verzoek van gelijke
strekking in verband met de T.T.-races werd afgewezen.
10.

Uitwisseling en overneming omroepprogramma’s.

De Radio-raad adviseerde den Minister in twee gevallen over
publicatie der omroepprogramma’s door derden.
De Minister besliste in het eene geval op het verzoek van den
belanghebbende om zijn medewerking te verkenen afwijzend en
wees voorts naar aanleiding van een vraag van één der algemeene
omroeporganisaties op het belang der omroeporganisaties om een
rechterlijke beslissing aangaande haar auteursrecht op haar pro
gramma’s uit te lokken.
11. Dagelijkscbe morgendienst N.C.R. V.
De Radio-raad ontving van den Minister om advies een vraag
van een particulier of het niet mogelijk was, dat de N.C.R.V.
dagelijks een morgendienst uitzond.
Volgens inlichtingen van de N.C.R.V. zou de K.R.O. ernstige
bezwaren hiertegen hebben. De Radio-raad stelde den Minister bij
schrijven van 13 Juni in kennis met dit antwoord onder mede-
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deeling, dat het hem onder deze omstandigheden vruchteloos
voorkwam aan deze aangelegenheid verder aandacht te schenken.
De Radio-raad ontving een afschrift van den brief van den Minister
van 25 Juni, waarbij deze den inzender van de vraag omtrent
het vorenstaande inlichtte, en aan dezen berichtte, dat in verband
hiermede en lettende op de huidige regeling voor den omroep in
Nederland het niet mogelijk was aan het verzoek te voldoen.
12. Verdeeling van vrijgekomen zendtijd door schorsing van een omroep
vereniging.
In het begin van het jaar was één der omroeporganisaties voor
één dag geschorst op grond van artikel 11, lid 1, van het „RadioContröle-reglement 1930”, luidende:
Onverminderd de in het Radio-reglcment 1930 gestelde straffen en
de in de machtigingen gestelde boetebepalingen, kan de RadioOmroep contróle-commissie aan den Minister van Waterstaat voor
stellen de verantwoordelijke omroep-organisatie voor een bepaalden
tijd niet te doen uitzenden.
De Radio-raad diende den Minister van advies over de vcrdeeling
van den vrijgekomen zendtijd volgens lid 2 van voornoemd artikel.
De andere in aanmerking komende omroeporganisaties hadden den
Radio-raad verzocht om „sportieve” overwegingen niet te worden
betrokken in de verdeeling der vrijgekomen zenduren. Hiermede
rekening houdende, adviseerde de Radio-raad den Minister, om,
indien deze van oordeel bleef, dat tot verdeeling van dezen zendtijd
moest worden overgegaan, deze te doen geschieden op de in het
advies aangegeven wijze over de beide algemeene omroeporganisaties,
die dien dag geen zendtijd hadden. De Minister ging ten slotte
niet over tot verdeeling van dezen zendtijd uit overweging, dat
daartoe geen aanleiding was, nu de daarvoor in aanmerking komende
omroeporganisaties op toekenning van zendtijd geen prijs stelden,
maar was van meening, dat in de bestaande voorschriften een
leemte aanwezig was. De Minister verzocht ter zake advies aan
den Radio-raad.
Na ontvangst van- dit advies deelde de Minister aan de omroep
organisaties mede, dat in den vervolge in een dergelijk geval geen
rekening zou worden gehouden met verzoeken van haar zijde om
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niet in aanmerking voor den vrijgekomen zendtijd te worden
gebracht, behoudens in verband met bezwaren van techniek en
uitvoering. De omroeporganisaties legden zich bij dit besluit
neer.
13.

Kadio-reportage.

ci. Begrafenisplechtigheden H. M. de Koningin-Moeder
en Z. K. Hoogheid den Prins der Nederlanden.
Op verzoek van den Minister vonden onder leiding van den voor
zitter van den Radio-raad besprekingen plaats met de omroep
organisaties, welke tot een regeling leidde, die in hoofdzaak het
volgende bevatte:
1. Na het bekendmaken van het bericht van het overlijden wordt
op dien dag niet meer uitgezonden, behoudens des avonds voor
het doen van een mededeeling.
2. Tot aan den dag der begrafenis wordt het programma gewijzigd
als in verband met het overlijden passend wordt geacht.
3. De uitzending op den dag der begrafenis beperkt zich tot die
der begrafenisplechtigheden en wordt door de 4 omroeporganisaties
gezamenlijk verzorgd.
4. De uitzending over beide zenders, zoo ook die van de Phohi
en de Rijkszenders te'Kootwijk, is dezelfde en bestaat uit een oog
getuigenverslag op 4 punten langs den weg, dien de stoet volgt.
5- De radio-centrales geven in die dagen uitsluitend de pro
gramma’s der Nederlandsche zenders door.
b.

Reportage aankomst vliegtuig Snip op Cura$ao.

Op verzoek van den Minister belegde de Radio-raad besprekingen
met de betrokkenen voor de uitzending van een radio-telegrafisch
te ontvangen reportage van de aankomst van de „Snip” op Curacao.
Deze reportage zou in haar geheel ter beschikking van den omroep
en Vaz Dias worden gesteld.
In verband met het aan het vliegtuig „Uiver” overkomen
ongeval bleef deze uitzending echter achterwege.
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14.

Gebruik van de radio ten gunste van den vrede.

De Minister deelde bij schrijven van 23 Februari mede een circulaire
van zijn ambtgenoot van Buitenlandsche Zaken te hebben ont
vangen, afkomstig van den secretaris-generaal van den Volkenbond
en vergezeld van een voor-ontwerp voor een internationale regeling
in zake het gebruik van de radio ten gunste van den vrede.
Bij schrijven van 28 Maart ontving de Radio-raad van den Minister
een uitgave van het Internationaal instituut voor intellectueele
samenwerking te Parijs, getiteld „La radiodiffusion et la paix”,
dat tot grondslag had gediend voor het voornoemde ontwerp.
Over dit ontwerp diende de Radio-raad 25 Mei 1934 van advies.
15.

Kadio-weerberichten.

In het verslagjaar kwam ook de kwestie van de uitzending der
weerberichten van het K.N.M.I. weer ter sprake.
Na overleg met dezen dienst en met de algemeene omroeporganisaties
diende de Radio-raad hierover den Minister van advies.
Naar aanleiding hiervan is ten slotte tusschen het K.N.M.I. en
het Persbureau Vaz Dias een regeling getroffen, waarmede de
Ministers van Waterstaat en van Binnenlandsche Zaken zich vereenigden, welke in hoofdzaak hierop neerkomt:
1. Omstreeks 20 uur zal door Vaz Dias het weerbericht tegelijk
met overige nieuwsberichten worden uitgezonden, met dien ver
stande, dat de N.C.R.V. daarvoor een kerkdienst of oratorium
niet onderbreekt, zoodat in die weinige gevallen de N.C.R.V. het
weerbericht geeft, zoodra daarvoor gelegenheid is.
2. De verdere uitzending van de weerberichten zal over den
zakelijken omroepzender te Scheveningen-radio geschieden.
16. Radio-recla??ic.
a. Phohi-zender.
Zooals in het vorige jaarverslag reeds is aangegeven, heeft de
Radio-raad aan den Minister advies uitgebracht over een verzoek
van de Phohi om vergunning tot het uitzenden van reclame. Deze
zaak kreeg in het verslagjaar haar beslag.
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Aan de Phohi werd door den Minister bij schrijven van i Maart
de gevraagde vergunning bij wijze van volstrekt tijdelijken maat
regel en uitsluitend voor een tijdvak van twaalf achtereenvolgende
maanden verleend.
b.

Reclame voor Nederland.

De Radio-raad ontving van den Minister om advies:
1. Een drietal verzoeken tot het uitzenden van radio-reclame van
Amsterdamsche firma’s en personen.
2. Een brief van de Radio-Omroep contröle-commissie over het
doen van mededeelingen door de omroepvereenigingen omtrent
tooneel- en muziekuitvoeringen, welke al dan niet worden uit
gezonden.
3. Een klacht over het maken van reclame door de omroepvercenigingen voor kinderbladen.
Daar het hier betrof een onderwerp, dat zich voor de eerste maal
als vraagstuk bij den radio-omroep voordeed, meende de Radioraad, dat het dienstig was zich van verschillende zijden daaromtrent
van inlichtingen te voorzien.
De Radio-raad nam daartoe in de eerste plaats kennis van gegevens
omtrent de radio-reclame in het buitenland, hem door den DirecteurGeneraal der P.T.T. ter beschikking gesteld. In verband hiermede
achtte de Radio-raad het bovendien raadzaam hierover zijn licht
op te steken bij de drie het meest daarvoor in aanmerking komende
instanties, te weten:
a. de omroeporganisaties,
b. de werkgeversorganisaties,
c. de dagbladpers,
terwijl ten slotte werd gehoord:
een organisatie op reclamegebied.
In het College van gedelegeerden werden deze instanties gehoord
aan dé hand van onderstaande vragenlijst:
i°. Is het gewenscht of noodig de omroepvereenigingen de bevoegdheid
te geven tot het uitzenden van reclame ten behoeve van derden?
Zoo ja, binnen welke grenzen en onder welke voorwaarden ZQu deze
bevoegdheid moeten worden verleend?
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2°. Bestaat er bezwaar tegen een klein gedeelte van den zendtijd af te
staan ten einde dezen vrijkomenden tijd aan derden (al dan niet tegen
vergoeding ten bate van den Staat) af te staan tot het uitzenden van
reclame ?
3°. Bestaat de mogelijkheid „fabrieksuitzendingen” te geven zonder
dat van reclame voor het bedrijf, vanwaar de uitzending plaats heeft,
blijkt?
Zoo niet, bestaat er dan noodzaak om voor de fabrieksuitzendingen
c.q. eene uitzondering te maken van het verbod tot het maken van
reclame ten behoeve van derden?
4°. Dient niet toegestaan te worden het uitzenden van mededeelingen,
die hoewel niet als reclame bedoeld, toch den indruk kunnen vestigen,
dat een bepaald artikel of voorwerp wordt aanbevolen (b.v. het
noemen van bepaalde merken, fabrikaten enz.)?
5°. Herhaaldelijk wordt reclame per omroep gemaakt voor:
a. Tooneel- en muziekuitvoeringen, die per radio worden uit
gezonden.
b. Tooneel- en muziekuitvoeringen, die niet per radio worden
uitgezonden, maar voor leden der omroepvereenigingen b.v.
tegen verminderden prijs toegankelijk zijn.
c. Vereenigingsavonden (b.v. waar orkesten van omroepver
eenigingen of andere kunstenaars of spreker optreden).
Is het juist toe te laten dat voor deze bijeenkomsten reclame voor de
microfoon wordt gemaakt?
6°. Is het noodig en juist, den omroepvereenigingen toe te staan, dat
reclame wordt gemaakt voor allerlei eigen uitgaven, als kalenders,
kookboeken, modeplaten, kindercouranten enz.?
7°. Is het noodig en juist, dat bij herhaling de aandacht wordt gevestigd
op leerboekjes c.s., die uitgegeven worden door de omroepvereeni
gingen of derden en gebruikt worden bij bepaalde cursussen?
8°. Is het noodig bepalingen te maken ten einde de propaganda te beheerschen, die gemaakt wordt, om inkomsten te verkrijgen voor
allerlei liefdadige of maatschappelijke doeleinden?
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Bovendien werden nog uitgebreide schriftelijke gegevens aan den
Radio-raad door de genoemde instanties verstrekt.
Aan de hand van de aldus ontvangen mondelinge en schriftelijke
inlichtingen zond de Radio-raad op 25 October een zeer uitvoerig
advies aan den Minister. In het verslagjaar ontving de Radio-raad
geen beslissing van den Minister omtrent het reclame-vraagstuk.
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Algemeen-ProgrammaCommissie
Nr. 801.

’s-Gravenhage, 21 Juni 1935.

Aan den Kadio-raad.
Ingevolge de beschikking van de Ministers van Waterstaat en
Financiën van 10/13 Jufd I93°ï nr* 1/104G. Th., onder B 12, heeft
de Algemeen-Programma-Commissie de eer U hierbij haar verslag
over 1934 aan te bieden ter opneming in het jaarverslag van Uw
college.
De Voorzitter,
Van Boeijen.
De Secretaris,
Fortman,

plv.

ALGEMEEN-PROGRAMxMA-COMMISSIE

31

HOOFDSTUK I.
SAMENSTELLING; WERKWIJZE;
VERGADERINGEN.
In het verslagjaar kwam in de samenstelling der Commissie geen
wijziging, zoodat deze het geheele jaar was:
H. van Boeijen, Voorzitter van den Radio-raad, Voorzitter,
Mevr. B. Boon—van der Starp, plaatsvervangend Voorzitter,
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy,
Prof. W. Nolet,
J. W. de Vries,
allen leden van den Radio-raad.
Secretaris: E. P. Weber, Secretaris van den Radio-raad.
In het vorig jaarverslag (blz. 44) is vermeld, dat de Commissie
in antwoord op een vraag van den Minister berichtte, 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 Minister
deelde bij schrijven van 17 Januari mede, met belangstelling kennis
genomen te hebben van de mededeelingen der Commissie betref
fende haar samenstelling en werkwijze en gaarne tegemoet te zien
de voorstellen met betrekking tot verbetering van het Algemeen
Programma door meer medewerking van de omroepvereenigingen
en nauwer contact tusschen de Commissie en die vereenigingen.
(Zie blz. 32.)
De Commissie vergaderde 5 maal in het secretariaat der Commissie
in het Departement van Binnenlandsche Zaken. Sedert haar in
stelling vergaderde de Commissie 53 maal. In het verslagjaar be
handelde de Commissie in hoofdzaak de reorganisatieplannen be
treffende het Algemeen Programma, in de meeste gevallen met
een der omroeporganisaties.
Verder behandelde de Commissie in haar vergaderingen bezwaren
tegen ontvangen teksten. In één geval werden deze bezwaren met
de betreffende omroeporganisatie in een vergadering der Com
missie besproken.

. V,
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HOOFDSTUK II.
UITVOERING VAN DE TAAK DER COMMISSIE.
1.

Reorganisatie van bet Algemeen Programma.

Zooals de Commissie meermalen in haar jaarverslagen heeft op
gemerkt, is zij van hare instelling in 1930 af doende geweest om
te trachten tot een wijziging in de organisatie van het Algemeen
Programma te komen, waardoor dit meer zou voldoen aan de
bedoeling, die bij haar instelling heeft voorgezeten.
Ook in dit jaar zette de Commissie haar arbeid op dit terrein voort.
In hoofdzaak bestond deze in besprekingen met de omroep
organisaties over het schema voor de reorganisatie van het Alge
meen Programma, op 11 November 1933 aan de omroeporganisaties
gezonden, nadat de vereenigingen schriftelijk haar opmerkingen
daarover hadden meegedeeld. Zoo had een bespreking plaats op
19 Februari met den K.R.O. en de V.A.R.A., op 30 Juni met
de N.C.R.V. en op 3 October met de A.V.R.O.
Naar aanleiding van de gehouden besprekingen bracht de Com
missie verschillende wijzigingen aan in haar schema met de be
doeling dit als uiteindelijk ontwerp aan de omroeporganisaties
mede te deelen. Dit valt echter in het volgend verslagjaar.
2.

Voorafgaand onderhoek der teksten.

De Commissie ontving 104 programma’s ter onderzoek en nam
van 377 teksten kennis.
In 12 gevallen kon de Commissie zich niet vereenigen met een
uitzending, omdat deze niet aan de voor het Algemeen Programma
gestelde voorschriften voldeed: hiervan betroffen 2 de A.V.R.O.,
4 den K.R.O., 1 de N.C.R.V. en 5 de V.A.R.A.
In 24 gevallen werd tot afwijzing van een gedeelte van den tekst
op grond van strijd met de voor het Algemeen Programma geldende
voorschriften overgegaan, en wel 5 maal bij de A.V.R.O., 7 maal
bij den K.R.O., 6 maal bij de N.C.R.V. en 6 maal bij de
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Aankondiging,

Aan de A.V.R.O., de N.C.R.V. en de V.A.R.A. werd éénmaal een
opmerking erover gemaakt, dat de aankondiging niet op de voor
geschreven wijze plaats vond.
4.

Opmerkingen naar aanleiding van reeds plaats gevonden hebbende uit
zendingen.

De volgende opmerkingen werden aan de betreffende omroep
organisaties gemaakt, nadat de uitzending reeds had plaats gevonden:
K.R.O. — wegens verwijzing naar den omroepgids.
K.R.O. — wegens het toevoegen aan den tekst van een gedeelte,
dat niet vooraf aan de Commissie was ingezonden.
—
wegens
uitzending van een nummer (een lied), dat
K.R.O.
niet op het programma voorkwam.
K.R.O. — wegens het vragen aan buitenlandsche luisteraars van
rapporten omtrent de hoedanigheid van de ontvangst.
V.A.R.A. — wegens het opnemen van een zinsnede, die tot be
zwaar aanleiding gaf, in een voordracht, waarvan de
tekst niet behoefde ingezonden te worden.
5- Kecla/ne.
Aan den Directeur-Generaal der P.T.T. werd medegedeeld, dat de
volgende uitzendingen, welke reclame inhielden, hadden plaats
gevonden:
K.R.O. — in de voordracht „Klein-veeteelt op de boerderij”
vermelding van een firma, waar inlichtingen omtrent
een volière te verkrijgen zijn.
A.V.R.O. — tijdens een filmreportage het maken van reclame voor
een bepaald filmverhuurkantoor.
6. Klachten.
;

De Commissie ontving een drietal klachten van particulieren over
uitzendingen onder het Algemeen Programma.
3
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’s Gravenhage, 21 Juni 1935.

Aan den Radio-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 1934 ter opneming
in het jaarverslag van Uw college.
De Voorzitter,
Van Boeijen.
De Secretaris,
Fortman,

plu.
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HOOFDSTUK I.
SAMENSTELLING; VERGADERINGEN.
In het verslagjaar kwam in de samenstelling van de Commissie
geen verandering; deze bleef:
Voorzitter: FI. van Boeijen.
A. J. W. van Anrooy.
Leden:
A. B. ten Berge.
O. M. Goedhart.
Ds. F. Kleijn.
I-I. Salomonson.
Prof. Dr. J. Schmutzer.
J. E. Stokvis.
Secretaris: E. P. Weber.
De Commissie vergaderde in het verslagjaar 8 maal en wel op:
5 Januari, 23 Februari, 7 April, 11 Juni, 6 Juli, 7 September,
12 October en 28 December.
In hoofdzaak behandelde de Commissie in haar vergaderingen
bepaalde uitzendingen, waartegen bezwaren gerezen waren.
In haar vergaderingen van 5 Januari en 23 Februari besprak de
Commissie het gehalte van de programma’s van de Phohi, de
kwaliteit der ontvangst in Indië en de wenschelijkheid van een
door haar in te stellen enquête bii de luisteraars.
In haar vergadering van 11 Juni behandelde de Commissie de
uitzendingen via den Kootwijk-zender.
De tarieven en voorwaarden voor de reclame-uitzendingen kwamen
in de vergaderingen van 6 Juli en 7 September ter sprake.
Wegens verblijf in Nederlandsch-Indië waren afwezig van 9 Mei
tot 2 Juli het lid PI. Salomonson en van 1 Januari tot 20 Mei het
lid J. E. Stokvis.
In de werkwijze der Commissie kwam in het verslagjaar geen
wijziging.
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HOOFDSTUK II.
MACHTIGINGEN; OVEREENKOMSTEN; GOLF
LENGTEN; BIJZONDERE UITZENDINGEN.
In het vorig jaarverslag (blz. 70) is vermeld, dat de Commissie
van den Minister het verzoek ontving om haar oordeel uit te spreken
over een bepaalde voorwaarde, opgenomen in de tusschen de
Phohi en den V.P.R.O. gesloten overeenkomst. De Commissie
zond dit advies bij schrijven van 10 Januari.
Eveneens is in dat jaarverslag (blz. 69) vermeld, dat de Commissie
advies uitbracht aan den Radio-raad betreffende een ontwerpmachtiging, te verkenen aan de Phohi. Nadat over de door de
Phohi geopperde bezwaren een bespreking had plaats gevonden
ontving de Commissie van den Minister onder overlegging van
een te dezer zake gevoerde briefwisseling mededeeling van de in
het ontwerp aangebrachte wijzigingen.
Op 15 September werd aan de Phohi de machtiging voor den aanleg
en het gebruik van een zendinrichting, als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, van het „Radio-reglement 1930”, verleend, welke machti
ging door de Phohi werd aanvaard.
Nadat de Phohi en de K.R.O. de tusschen hen gesloten overeen
komst betreffende het gebruik van den Phohi-zender door laatst
genoemde omroeporganisatie op verschillende punten hadden aan
gevuld, verzocht de Minister aan de Commissie bij schrijven van
20 Juni advies over deze aanvullingen. De Commissie kon zich
met deze aanvullingen, welke in hoofdzaak betrekking hadden op
de gedragslijn, te volgen wanneer Phohi en andere uitzendende
organisaties niet tot overeenstemming zouden kunnen geraken in
geval meer gegadigden zendtijd op dezelfde uren zouden aanvragen,
vereenigen.
Inzake een ontwerp-machtiging tot het doen van uitzendingen
over den Phohi-zender, te verleenen aan den K.R.O., verzocht de
Radio-raad bij brief van 29 November het advies der Commissie.
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De afdoening van deze aangelegenheid valt in het volgend verslag
jaar.
De Phohi zond aan de Commissie afschrift van een door hem aan
den Minister gerichten brief, met verzoek aan de Commissie om
te willen bevorderen, dat in verband met de storing op de tijdens
de zomermaanden te gebruiken golflengte van 16,88 m, veroorzaakt
door het gebruik van den Gouvernements telegrafiezender P.L.F.
te Malabar, gedurende het zomerhalfjaar tevens van den Philipszender P.C.J., werkend op ongeveer 19 m, gebruik zou kunnen
worden gemaakt. Hierna deelde de Minister aan de Commissie
mede, dit verzoek te hebben ingewilligd en aan de Phohi te hebben
gevraagd of het in de bedoeling, zoowel van de Phohi als van de
andere uitzendende organisaties, lag ook gedurende het winter
halfjaar van twee zenders gebruik te maken.
Uit een later schrijven van de Phohi aan den Minister, door dezen
ter kennis van de Commissie gebracht, bleek, dat het gelijktijdig
gebruik van twee golflengten als een voorloopige proefneming
werd beschouwd.
Ook de uitzending op 18 September ter gelegenheid van de Troon
rede geschiedde over twee golflengten, en op 27 September werd
met de gelijktijdige uitzending op twee golflengten definitief
begonnen.
De K.R.O. vestigde de aandacht der Commissie op een artikel in
het tijdschrift „Nederland” over een poging van de Phohi, om
een uitzending te organiseeren, die in den avond in Zuid-Amerika
zou worden ontvangen. In verband hiermede verzocht de K.R.O.
om het lunchconcert op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag hetzij
via den Phohi-zender, hetzij via den Rijkszender te mogen door
geven. In verband met de omstandigheid, dat over deze kwestie
van te voren door den K.R.O. geen overleg met de Phohi was
gepleegd en de Commissie geen nader bericht hieromtrent mocht
ontvangen, bleef deze zaak tot dusverre rusten.
De Minister verleende toestemming aan den K.R.O., om in verband
met het feit, dat deze omroeporganisatie dien dag gedurende een
jaar van den Phohi-zender had gebruik gemaakt, op 24 Juni een
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bijzonder programma uit te zenden zoowel op den Phohi- als
op een Kootwijkzender, en wel van 17.15—19.50 uur.
De Phohi ontving toestemming van den Minister om op 12 October
een speciaal voor Zuid-Amerika bestemd programma uit te zenden,
en wel ten 22 uur G.M.T., en op 20 December een speciaal avond
concert voor West-Indië en de Vereenigde Staten van NoordAmerika.
Ten slotte ontving de Phohi toestemming op 16 December te
19 uur G.M.T. het Zuiderzee-programma en de reportage van
het vertrek van „De Snip” uit te zenden.

:

HOOFDSTUK III.
UITVOERING VAN DE TAAK DER COMMISSIE.

:

1. Inbond der uitvindingen.
In het vorig jaarverslag (blz. 72) is vermeld, dat de Commissie
voorshands de positieve zijde van haar taak, t. w. het bevorderen,
dat de uitzendingen voldoen aan de wenschen en behoeften der
Indische samenleving, heeft laten rusten. In dit verslagjaar meende
de Commissie er toe te moeten overgaan ook aandacht te schenken
aan dit gedeelte van haar taak.
In haar vergadering van 5 Januari besprak de Commissie allereerst
het gehalte van de Phohi-programma’s. Naar aanleiding van deze
besprekingen werd besloten, dat eenige leden der Commissie over
dit onderwerp met den Phohi van gedachten zouden wisselen.
Daarna zou een dergelijk onderhoud plaats vinden met de overige
van den Phohi-zender gebruik makende omroeporganisaties. In de
vergadering van 23 Februari werd verslag over het bedoelde onder
houd met den Phohi uitgebracht.
In deze vergadering werd tevens besloten tot het houden van de
reeds op blz. 39 genoemde enquête ter verkrijging van gegevens
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niet alleen over het peil van de programma’s, maar ook over de
kwaliteit van de ontvangst. Deze gegevens kwamen in dit verslag
jaar nog niet in het bezit der Commissie.
Naar aanleiding van een tekst behandelde de Commissie in haar
vergadering van 7 September nogmaals het vraagstuk van uit
zendingen van godsdienstigen aard naar Indië. Zij stelde zich,
evenals bij vorige gelegenheden, ook nu op het standpunt, dat
met betrekking tot deze uitzendingen niet omzichtig genoeg kan
worden opgetreden. De zienswijze, waartoe de Commissie in
deze vergadering kwam, laat zich het best schetsen door het
hiernavolgende schrijven, naar aanleiding van dezen tekst aan den
K.R.O. gezonden:

I

„De Commissie stelde vast, dat bij de uitzending godsdienstige
opwekking is toegelatcn en deze moet onderscheiden worden van
godsdienstige propaganda die verboden is. Bij de propaganda gaat
het om verbreiding van eigen inzichten, opdat anderen in die richting
worden getrokken. Bij godsdienstige opwekking daarentegen richt
men zich uitsluitend tot de eigen geloofsgenooten om dezen te sterken
in hun geloofsovertuiging.
Het afwegen van het eigen beginsel tegen de meening van anderen,
het treffen van vergelijkingen is verboden. Godsdienstige uitzendingen
moeten zich beperken tot een rustige uiteenzetting van het eigen
beginsel, zoodat zij bij bepaalde volksgroepen in Nederlandsch-Indië
geen antipathie, gestoordheid of verstoordheid verwekken. De
superioriteit van de eigen richting boven die van anderen mag niet
worden verkondigd omdat andersdenkenden in Indië daaraan ge
makkelijk aanstoot zouden kunnen nemen.”

i

•;

l

In haar vergadering van 28 December bepaalde de Commissie naar
aanleiding van een ontvangen tekst, dat radio-uitzendingen in
polemischen vorm niet zijn toegelaten, daarentegen wel een thetische
uiteenzetting van beginselen.

l
I

2.

1

Inzending van programma's en teksten.

In het vorig jaarverslag zijn verschillende gevallen vermeld, waarbij
de teksten te laat in het bezit der Commissie kwamen. Ook in
dit jaar deed dit euvel zich meermalen voor.
In haar schrijven van 12 Januari deelde de Commissie aan den
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Phohi mede, dat de teksten van het op Vrijdag gehouden „financieel
economisch praatje” haar nog steeds te laat bereiken, en zij vestigde
nogmaals de aandacht erop, dat de teksten uiterlijk 5 dagen vóór
de uitzending in haar bezit moeten zijn, daar anders de kans groot
zou zijn, dat de Commissie den tekst wegens te late inzending
zou moeten afwijzen, hetgeen zeker het geval zou zijn, indien de
teksten twee etmalen of minder vóór de uitzending door de Com
missie zouden worden ontvangen.
Bij schrijven van de Commissie van 20 Juli werd de Phohi wederom
opmerkzaam gemaakt op het te laat inzenden van den tekst van
de genoemde voordrachten. De Phohi verzocht bij schrijven van
23 Juli aan de Commissie deze teksten met het oog op de actualiteit
dezer voordrachten twee dagen vooraf te mogen inzenden. Bij
brief van 30 Juli keurde de Commissie goed, dat deze teksten
uiterlijk Dinsdagmiddags vóór 4 uur in het bezit der Commissie
zouden komen, doch zij deelde tevens mede, dat bij overschrijding
van dezen termijn de betreffende uitzending geen doorgang zou
kunnen vinden.

3-

Controle op de uitzendingen.

In het geheel nam de Commissie kennis van 451 teksten. In 5 ge
vallen moest de Commissie bezwaar maken tegen een uitzending,
en wel:
2 maal omdat de tekst niet voldeed aan de ter zake gestelde normen,
2 maal wegens te late inzending van den tekst, en
1 maal omdat inzending van den tekst geheel achterwege bleef.
In 51 gevallen werd door de Commissie bezwaar gemaakt tegen
een gedeelte van den tekst.
Omtrent den inhoud van de wekelijksche uitzending van den heer
P. de Waart „De Wereld in vogelvlucht” vond met dezen en
pater Dito van den K.R.O. een bespreking plaats in de vergadering
der Commissie van 7 September, waarbij enkele in de practijk
ondervonden bezwaren werden besproken en een basis werd gelegd
voor het vermijden van moeilijkheden in de toekomst.

■
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HOOFDSTUK IV.
RECLAME; NIEUWSBERICHTEN.
In het vorig jaarverslag (blz. 78 en 79) is vermeld hetgeen is ge
schied ten aanzien van het verzoek van den Phohi tot het doen
van uitzendingen met een reclame-oogmerk. Blijkens het vermelde
op blz. 29 van dat verslag bracht de Radio-raad op 16 November 1933
advies over dit verzoek aan den Minister uit.
De Radio-raad wendde zich bij schrijven van 19 Februari tot de
Commissie om advies inzake een van den Minister 'ontvangen
brief, o. m. handelende over een verzoekschrift van de Vereeniging
van werkgevers in het drukkersbedrijf in Nederlandsch-Indië om
aan den Phohi geen toestemming te verleenen tot het uitzenden
van reclame, omdat de daarvoor uitgetrokken bedragen in min
dering zouden komen van die, welke besteed worden voor reclame
in de dagbladen en periodieken in Nederlandsch-Indië. Op 2 Maart
verstrekte de Commissie het gevraagde advies aan den Radio-raad.
De Commissie ontving een afschrift van den brief van 1 Maart
van den Minister, waarbij aan den Phohi als volstrekt tijdelijke
maatregel en wel voor een tijdvak van 12 achtereenvolgende
maanden toestemming werd verleend tot het uitzenden van reclame
onder bepaalde voorwaarden.
Onder dagteekening van 29 Mei verzocht de Minister aan de
Commissie advies over een ontwerp van „Tarieven en Voor
waarden” voor het gebruik van den Phohi-zender ten behoeve
van bovengenoemde reclame-uitzendingen, door den Phohi op
gesteld. Op 13 Juni bracht de Commissie dit advies uit. Nadat,
naar aanleiding van dit advies, door den Minister verschillende
opmerkingen over deze tarieven en voorwaarden aan den Phohi
waren kenbaar gemaakt, volgde een verzoek om advies betreffende
de beantwoording van de gemaakte opmerkingen door den Phohi.
Dit advies bracht de Commissie op 12 September uit.
De Minister stelde vast in hoever met de gemaakte opmerkingen
rekening kon worden gehouden, en deelde bij brief van 7 December
aan de Commissie mede, dat deze aangelegenheid als afgedaan kon
worden beschouwd.
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Inmiddels had de Phohi reeds aan de Commissie een scenario voor
een reclame-uitzending gezonden, aan welke uitzending de Com
missie haar goedkeuring hechtte.
De Phohi wendde zich bij schrijven van 20 September tot de
Commissie met een verzoek om inlichtingen betreffende de uit
zending van nieuwsberichten en verzocht om vrijstelling van in
zending van den tekst met het oog op de vereischte actualiteit,
terwijl hij voorstelde ten aanzien van reeds gepubliceerd nieuws
een objectieve samenvatting uit dagbladberichten uit te zenden.
Naar aanleiding van dit verzoek werd door een lid der Commissie
een uitvoerig prae-advies uitgebracht en verder met den Phohi
mondeling van gedachten gewisseld.
In het verslagjaar kwam een desbetreffende regeling nog niet tot
stand.
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’s-Gravenhage, 21 Juni 1935.

Aan Hare Majesteit de Koningin.
Gevolg gevende aan artikel 13 van zijn instructie heeft de RadioOmroep contröle-commissie de eer Uwer Majesteit hierbij aan te
bieden het verslag over zijn werkzaamheden in 1934.
De Voorzitter,
Van Boeijen.
De Secretaris,
Fortman,

plv.
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HOOFDSTUK I.
SAMENSTELLING; VERGADERINGEN.
Tn de samenstelling der Radio-Omroep contröle-commissie kwam
in 1934 geen wijziging, zoodat zij het gchcele jaar bestond uit
de heeren:
Voorzitter: H. van Boeijen.
Mr. W. J. Berger,
Leden:
Mr. P. E. Briët,
Mr. J. Th. Goossens,
Mr. E. N. van Kleppens,
Mr. W. H. M. Werker, tevens plaatsvervangend
Voorzitter.
Secretaris: E. P. Weber.
De Commissie vergaderde dertien maal en was aanwezig in de
plechtige vergadering van den Radio-raad van 31 Januari 1934,
waar namens haar de plaatsvervangend voorzitter der Commissie,
de heer Mr. Werker, het woord voerde.

HOOFDSTUK II.
UITVOERING DER CONTROLE.
De Radio-Omroep contröle-commissie ging geregeld de weekprogramma’s van de algemeene omroeporganisaties en den V.P.R.O.
na en ontving mededeeling van de uitzendingen der andere bij
zondere omroepvereenigingen en van de met incidenteele zendgelegenheid bedeelden.
Gekeurd werden 971 teksten, en wel, wat de algemeene omroepvereenigingen betreft,
van de A.V.R.O. 24
K.R.O.
Ui
N.C.R.V. 56
V.A.R.A. 630
en overigens nog 110 teksten.
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De uitzending werd niet toegelaten van 44 teksten, waarvan 10
wegens te late inzending, 2 wegens niet-inzending van den tekst;
wegens strijd met de wettelijke voorschriften werden 32 teksten
verboden:
van de N.C.R.V.:
24 October

„Hoe staat het thans met de geloofsvervolging in
Rusland” door Ds. F. J. Krop;

van de V.A.R.A.:
„Een baan bij de politie” door Henri Marchand;
„Ballade der zakkensmijters” (gramofoonplaat);
„De Lantaarnzwaaier” door M. Beversluis;
„De
man van 40 jaar” door Liddy Bergmann;
7 April
„Zoekt den weg”, iste tekst, door Mr. A. de Roos;
1 Mei
„De Meiraad”, hoorspel;
1 55
„De malcontente student” door Carel Rijken;
I 55
„Eens”; „Strijdmarsch der arbeiders”; „De roode
I
55
roepen”; „Aan de strijders”;
„Arbeiders aller Landen” Arbeiders zangkoor Her
I
55
leving;
„220 millioen steun en nog arm” door C. F. Roosen17 JUfli
schoon;
12 Augustus „Wolven” door M. Beversluis;
„Boule de suif”, letterkundig overzicht door A. M.
18
55
de Jong;
1 September „Gegen Verführung”; „Kohlen für Mac”; „Trocken
Brot”; „Kleines Lied”; liederen door Ernst Busch ;
„Arbeidersjeugd sluit de gelederen” door Jan
55
5
Peters;
„Van Staat en Maatschappij: Wat wij leeren kunnen
55
9
van Napoleon” door A. Pleysier;
„Betaaldag” door Frans Nienhuys;
55
9
„Het werkloosheidscongres van het N.V.V.” door
22
55
H. Lindeman;

13 Januari
23 Februari
16 Maart

:
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12 October

„Laat mij beseffen” door Carel Rijken;
„Er
komt een dag” en „Stempellied 1934” door
39
*9
Janny van Oogen;
„Crainquebille”, hoorspel;
39
24
4 November „De geboorte van een slaaf” door Adolf Bouw
meester ;
„Velen zijn sterk” door Ernst Busch;
IO
99
„De levende dood” door Adolf Bouwmeester;
18
99
„Het Europa van heden III: Italië” door J. W.
99
24
Matthijsen;
23 December „Revanche” door Henri Marchand;
van de H.I.R.O.:
16 October

„Uit het diensthuis uitgeleid” door Ds. A. G. H.
Hoogenhuijze;
20 November „De tien geboden” door Mevr. N. Soeters—van
Balen Blanken;
van

van de V.R.O.:
7 April
7 99
5 Mei
9 Juni

„De vrije gedachte en de moraal” door A. H.
Gerhard ;
„Conflicten tusschen godsdienst en wetenschap”;
„Vrije gedachte en Marxisme” door Jan Erka;
„Gedenk te leven” door J. Hoving.

109 teksten werden ten deele niet toegelaten. Hiervan waren in
gezonden door de A.V.R.O. 1, de K.R.O. 10, de N.C.R.V. 3,
de V.A.R.A. 78, de H.I.R.O. 12, de V.R.O. 4 en de V.L.R.A.
1 tekst(en).
Het kwam meer dan eens voor, dat een uitzending niet toegelaten
kon worden, omdat de tekst te laat was ingezonden, zoodat niet
voldoende tijd tot beoordeeling overbleef. De omroeporganisaties
zijn er blijkbaar nog steeds niet van doordrongen, dat het dringend
noodig is, dat zij zich houden aan het voorschrift, dat deze in-

54

RADIO-OMROEP CONTROLE-COMMISSIE

zending ten minste 5 dagen vóór de uitzending dient te geschieden.
De Commissie heeft echter den indruk, dat de fout hier meer ligt
bij den spreker dan bij de omroeporganisaties, welke laatste tegen
over de Radio-Omroep contröle-commissie de alleen-verantwoordelijken zijn. En deze laatste zijn het dan ook, die zich zelf en
* de Radio-Omroep contróle-commissie veel teleurstelling en moeite
kunnen besparen door haar sprekers te voren ook in hun eigen
belang erop opmerkzaam te maken, dat aan de desbetreffende
voorschriften stipt de hand dient gehouden te worden.
Een ander punt van veel belang is, dat de omroeporganisaties zich
uitdrukkelijk er van overtuigen, dat haar sprekers zich rekenschap
gegeven hebben van de eischen, waaraan de uitzendingen volgens
de wettelijke voorschriften moeten voldoen.
De Commissie wil er in dit verband tevens de aandacht op vestigen,
dat zij over de inzending van teksten, over verboden en schrap
pingen alleen met de omroeporganisaties in gedachtenwisseling kan
treden. Sprekers, die zich hierover tot de Commissie wenden, zal
zij steeds naar deze moeten verwijzen.
Er zijn eenige uitzendingen, meerendeels van periodieken aard,
ten aanzien waarvan geen preventieve controle wordt uitgeoefend.
Dat deze uitzendingen niet aan de aandacht der Commissie ont
gingen, moge blijken uit het overleg, dat in 1934 te dezer zake
meermalen met de omroeporganisaties plaats had, meestal naar
aanleiding van de geregelde rapporten der controleurs, soms ook
naar aanleiding van een klacht van particuliere zijde.
Zoo werd met den K.R.O. van gedachten gewisseld over haar
„Middenstandskwartiertjes”, waarbij niet altijd de grenzen, voor
politieke mededeelingen gesteld, werden in acht genomen. Ook het
„R.K.-Vakverbondspraatje” werd in de bespreking betrokken.
En later had met deze omroepvereeniging overleg plaats over het
door haar uitgezonden journalistiek weekoverzicht.
De aandacht van de N.C.R.V. werd gevestigd op eenige uitlatingen
in haar buitenlandsch overzicht „Wat er op de wereld gebeurt”.
Ook over de uitzendingen van het Nederlandsch Christelijk Pers
bureau had met deze omroepvereeniging een samenspreking plaats.
De Commissie had aanleiding de aandacht van den V.P.R.O. er
op te vestigen, dat over afwijkingen van den normalen gang van
zaken bij telkens terugkeerende uitzendingen (morgenwijdingen)
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vooraf overleg met haar moet gepleegd worden, terwijl de H.I.R.O.
erop gewezen werd, dat alle uitzendingen, ook toespraken van
geringen omvang (Nieuwjaarstoespraak) op het programma dienen
te worden vermeld.
Met goedvinden van den Minister had de Radio-Omroep controle
commissie naar aanleiding van een in de pers geuite klacht over
het karakter der uitzending van de V.A.R.A. op den Goeden Vrijdag
een bespreking met de V.A.R.A. over haar uitzendingen op Chris
telijke feestdagen, die zich niet altijd zouden verdragen met veler
godsdienstige gevoelens op die dagen. Deze bespreking had een
bevredigend resultaat.
Aan een verzoek van een der omroepvereenigingen om ten aanzien
van radio-reportages bepaalde richtlijnen vast te stellen, kon de
Commissie niet voldoen. Het beginsel, dat bij inkomende aanvragen
elk geval op zich zelf moet worden beschouwd, dient ook hier
gehandhaafd te blijven.

Afbreking.

;

In één geval werd een uitzending afgebroken. Het betrof de uit
zending op 5 Mei 1934 van den V.R.O. De rede, waarvan de uit
zending voorgenomen was, werd afgekeurd; ook de uitzending
van de daarvoor in de plaats aangekondigde, eerder goedgekeurde,
voordracht werd verboden. De V.R.O. zond toen zonder vooraf
gaande aanvraag bij de Commissie een andere, eenige maanden
te voren goedgekeurde, rede uit. Deze uitzending werd afgebroken
op grond van artikel 8, lid 1, van het „Radio-contröle-reglement
1930”, luidende:
In geval het uitgezondene afwijkt van het toegelaten programma of
van hetgeen na overlegging tot geen bezwaar heeft aanleiding gegeven,
zonder dat voor deze afwijking nader goedkeuring is verleend, zal
de uitzending kunnen worden afgebroken.
Daar het de eerste maal was, dat de V.R.O. een overtreding van
dezen aard beging, besloot de Radio-Omroep contröle-commissie
geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een voorstel aan

!
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den Minister te doen, die artikel n, lid i, van bovengenoemd
reglement haar geeft.
De Commissie heeft hierin aanleiding gevonden, er de aandacht
van belanghebbenden op te vestigen, dat bij voorgenomen herhaalde
uitzendingen van een reeds goedgekeurden tekst haar goedkeuring
moet worden gevraagd.
De moeilijkheid van voorziening bij afkeuring van den tekst, kort
voor het tijdstip der uitzending, werd met den V.R.O. aldus op
gelost, dat keuring van eenige teksten voor nader te bepalen data
zou kunnen geschieden, met dien verstande, dat in elk geval vóór
de uitzending van een dier teksten hiervan bericht zou moeten
worden gegeven.
Toepassing van artikel n van het ,,Kadio-contróle-reglement 1930”.
Op 10 Januari kondigde de V.A.R.A.-omroeper na de mededeeling van de terechtstelling van Van der Lubbe, veroordeeld
wegens brandstichting in het Rijksdaggebouw in Duitschland, aan,
dat de uitzending voor 5 minuten zou worden onderbroken, hetgeen
ook geschiedde. Tot het doen van deze aankondiging en over de
onderbreking van het programma was te voren met de RadioOmroep contröle-commissie geen overleg gepleegd. Hierover ter
verantwoording geroepen, antwoordde de V.A.R.A., dat de onder
breking van het programma, dat grootendeels een populair ontspanningskarakter droeg, geschied was uit eerbied voor den dood
en om de gevoelens van een massa der Nederlandsche luisteraars
niet te kwetsen; een uiting van eenig protest had de V.A.R.A.
niet bedoeld.
De Radio-Omroep contröle-commissie achtte het voorgevallene zeer
ernstig als overtreding van artikel 9, lid 2, van het „Radio-reglement
1930” en stelde onder verwijzing naar artikel 11 van het „Radiocontröle-reglement 1930” den Minister voor der V.A.R.A. de
bevoegdheid tot het doen van uitzendingen op 27 Januari te ont
nemen. De Minister besliste bij besluit van 17 Januari 1934 nr. 10
dienovereenkomstig.
De V.A.R.A., die in bezit was van een voorloopige vrijstelling
van inzending van den tekst harer bestuursmededeelingen, die in
den regel des Zaterdags werden uitgezonden, zond deze in plaats
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van op Zaterdag 27 op Vrijdag 26 Januari uit, en deed daarvan
uitgaan een opwekking tot de luisteraars in VGravenhage om
zich den volgenden dag te 7 uur op bepaalde openbare pleinen en
straten te verzamelen, ten einde te bespreken, op welke wijze de
avond zou worden besteed. Ook hierover heeft de Radio-Omroep
contróle-commissie het V.A.R.A.-bestuur inlichtingen gevraagd,
en zij heeft den voorzitter van dit bestuur op diens verzoek ge
legenheid gegeven, de zaak mondeling uiteen te zetten. Een en
ander overtuigde de Commissie, dat het hier betrof een bestuursmededeeling van de V.A.R.A.-afdeeling VGravenhage, niet bedoeld
als opwekking tot een straatdemonstratie, en niet bestemd voor
de groote massa, maar voor een klein getal huisbezoekers. De
V.A.R.A.-voorzitter, die geheel zelfstandig beslist had, dat deze
mededeeling kon worden doorgegeven, verklaarde achteraf in te
zien, dat de oproeping, zooals zij gedaan werd, ontoelaatbare
gevolgen had kunnen hebben.
In een en ander vond de Radio-Omroep contróle-commissie aan
leiding den Minister verslag te doen van het voorgevallene, zonder
nochtans een voorstel tot bestraffing van de V.A.R.A. daaraan
toe te voegen. Met goedvinden van den Minister, die zich met dit
advies vereenigde, gaf het gebeurde aanleiding tot een rondschrijven
aan de omroepvereenigingen van dezen inhoud:
De Radio-Omroep contróle-commissie deelt U mede, dat onlangs
door één der omroepverenigingen tot een groep harer luisteraars
de oproep werd gericht zich op een bepaald tijdstip op verschillende
met name genoemde pleinen en straten te verzamelen.
Deze oproep geschiedde onder de uitzending van de vereenigingsmededeelingen, waarvan de Commissie geen voorafgaande inzending
van den tekst vraagt, zoodat ook de Commissie van den tekst van
vorenbedoelden oproep geen voorafgaande kennis droeg.
De Commissie acht het voorgevallene van zoo ernstigen aard, dat
zij het volgende heeft bepaald:
Het uitzenden van mededeelingen, welke inhouden eene kennis
geving of opwekking tot het bijwonen van samenkomsten of tot
het samentreffen op den openbaren weg, dan wel mededeelingen, die
betrekking hebben op openbare samenkomsten, waartoe door het
bevoegd gezag niet de vereischte vergunning is verleend, is onder
alle omstandigheden verboden, tenzij de Radio-Omroep contrólecommissie den woordelijken tekst vóór de uitzending heeft goed
gekeurd.

:
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Indien de Commissie, onbekend met voornemens soortgelijke medcdeclingen uit te zenden, van het opvragen van een bepaalden tekst
heeft afgezien, terwijl die tekst toch zulk een mededeeling bevat,
dan blijft uitzending dier mededeeling verboden, totdat de schriftelijke
verklaring der Commissie is ontvangen, dat tegen uitzending van den
haar alsnog overgelegden tekst geen bedenking bestaat.
In een brief van 14 Maart 1934 aan alle omroeporganisaties drong
de Minister van Binnenlandsche Zaken onder verwijzing naar
artikel 10, lid 2, van het „Radio-reglement 1930” er op aan, dat
aan de in dat rondschrijven gegeven opdracht met de meeste
stiptheid de hand zou worden gehouden, onder mededeeling, dat
bij niet-naleving daarvan overweging noodzakelijk zou zijn of tot
intrekking van de aan de in overtreding zijnde omroepvereeniging
verleende machtiging tot het doen van uitzending zou moeten
worden overgegaan.

HOOFDSTUK III.
BIJZONDERE ONDERWERPEN.
1.

beroepsinstantie.

In het begin van het jaar kwam de hieromtrent voorgenomen
regeling tot stand. Bij Koninklijk besluit van 26 Januari 1934
(Staatsblad nr. 31) werd het „Radio-contröle-reglement 1930” aan
gevuld met twee artikelen, t. w.:

‘

Artikel 13.
1. Onze Minister is bevoegd beslissingen van de Radio-omroep
contröle-commissie, ter uitvoering harer controle genomen, te schorsen
of te vernietigen, indien en voor zoover hij aie beslissingen, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van dit Reglement, in
strijd acht met de wet of het algemeen belang.
2. De Commissie zorgt, ingeval van schorsing of vernietiging van
haar beslissing, dat in de bij de geschorste of vernietigde beslissing
behandelde zaak, voor zooveel noodig en voor zoover haar betreft,
met inachtneming van het door den Minister genomen besluit,
wordt voorzien.
3. Voor de toepassing van het Radio-reglement en het Radiocontröle-reglement worden de besluiten van Onzen Minister en de
voorzieningen der Radio-omroep contróle-commissie, bedoeld in
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het eerste en tweede lid van dit artikel gelijkgesteld met de overige
in deze reglementen bedoelde voorschriften, opdrachten of be
slissingen van die commissie.
Artikel 14.
1. Een besluit van Onzen Minister tot schorsing bepaalt tevens den
duur daarvan.
2. De schorsing stuit onmiddellijk de werking der geschorste
beslissing. Zij kan niet langer duren dan 3 maanden.
5- Is de beslissing binnen den voor de schorsing bepaalden tijd door
Onzen Minister niet vernietigd, dan wordt deze geacht te zijn ge
handhaafd.
4. Eene beslissing die geschorst is geweest, kan niet opnieuw
worden geschorst.
Dc Radio-Omroep contröle-commissie deelde aan den Minister
mede, dat zij gaarne in ieder voorkomend geval de gelegenheid
zou hebben, de beweegredenen mede te deelen, welke haar tot
een bepaalde beslissing hebben geleid. De Minister antwoordde
hierop, dat het in zijn bedoeling ligt om in zake verzoeken tot ver
nietiging van door de Commissie genomen beslissingen allereerst
het advies der Commissie in te winnen.
2.

Draadomroep. Kadio-centrales.

A.

Gramofo onplat en.

In den loop van het jaar werd deze controle bij de Radio-Omroep
contröle-commissie gebracht.
Het schrijven van den Minister van 27 December 1933 aan den
Bond van Exploitanten van Radio-Centrales, in het vorig verslag
(blz. 118) vermeld en nader bevestigd bij een op 10 November
1934 door den Minister aan dien Bond gericht schrijven, houdt
o. m. in een bereidverklaring van den Minister tot het geven van
een voorloopige machtiging voor het doorgeven van eigen gramofoonmuziek aan houders van een machtiging voor radiodistributie op eenige voorwaarden, van welke — wat de controle
betreft — van belang zijn de voorschriften, dat de draadomroepprogramma’s noch rechtstreeks noch zijdelings reclame mogen
bevatten en uitsluitend niogen worden samengesteld uit de door
de Radio-Omroep contröle-commissie goedgekeurde platen, ver-
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meld op lijsten onder nummers, die bij de aankondiging van de
platen moeten worden genoemd.
De controle gedurende de uitzendingen zou geschieden onder leiding
der Radio-Omroep contröle-commissie door contröle-ambtenaren,
onder verplichting der machtiginghouders om alle door de Com
missie ter uitvoering van de controle gegeven voorschriften op te
volgen, alle door haar gewenschte inlichtingen te verstrekken en
onmiddellijk te voldoen aan elke opdracht tot stopzetting van een
bepaald programma, welke den machtiginghouder door of namens
de Commissie wordt verstrekt.
In 1934 kreeg deze aangelegenheid nog niet haar beslag.
B. Andere locale draadomroepprogramma’s.
Hieromtrent houdt de onder A genoemd brief van 27 December
1933 van den Minister aan de B.E.R.C. in, dat de doorgifte van
andere dan gramofoonmuziek-programma’s als regel niet zal worden
toegestaan, tenzij bijzondere plaatselijke gebeurtenissen bij uit
zondering de doorgifte zouden rechtvaardigen en de plaatselijke
overheid schriftelijk verklaart, dat zij zoodanige doorgifte in het
belang van de aangeslotenen acht. Verzoeken tot doorgifte van
dergelijke programma’s moeten ten minste 14 dagen van te voren
bij de Radio-Omroep contröle-commissie worden ingediend met
overlegging van het programma, dat zal worden doorgegeven,
terwijl overlegging van den tekst van de te houden toespraken,
lezingen enz. kan worden geëischt. Ook hieromtrent viel in het
verslagjaar nog geen beslissing. Wel ontving de Commissie eenige
malen mededeeling van den Minister, dat zijnerzijds in bepaalde
gevallen toestemming tot uitzending was gegeven.
3.

"Reclame.

In haar eerste vergadering in 1934 nam de Commissie kennis van
een in haar vorig verslag niet meer vermeld schrijven van den
Minister aan de algemeene omroeporganisaties en den V.P.R.O.
van 15 December 1933, waarin opnieuw de aandacht werd ge
vestigd op de voorschriften van 25 April 1931, die o. a. inhouden
een verbod van mededeelingen, welke een aanbeveling inhouden
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van of de aandacht vestigen op uitgaven der omroeporganisaties,
die geen of slechts zijdelings met den omroep als zoodanig verband
houden, zooals kookboek, belastinggids, kalender, kindercourant,
bouwschema’s voor ontvangtoestellen en luidsprekers enz.
De Commissie heeft voortdurend haar aandacht aan deze zaak
gegeven. Eenerzijds verbood zij de reclame in de door haar ge
controleerde teksten, anderzijds bracht zij de desbetreffende op
merkingen in de rapporten harer controleurs, indien zij daarvoor
reden aanwezig achtte, ter kennis van den Directeur-Generaal der
P.T.T.
4.

Rechtsgeding V.A.li.A.—Staat der Nederlanden.

Gelijk in het vorig verslag werd medegedeeld (blz. 120 e. v.), viel
op 30 October 1933 de beslissing van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage in het geding van de V.A.R.A. tegen den Staat der Neder
landen over de afbreking van de rede van den heer Zwertbroek
op 8 October 1930. Toen dit arrest in het begin van 1934 in kracht
van gewijsde was gegaan, heeft de Radio-Omroep contröle-commissie zich ervan rekenschap gegeven, dat het aanbeveling kon
verdienen, aan de omroeporganisaties ervan kennis te geven,
welke in het vervolg haar houding zou zijn ten aanzien van de in
geding geweest zijnde vraagstukken. Als gevolg van deze reken
schap richtte de Radio-Omroep contröle-commissie op 7 Juli 1934
tot alle omroeporganisaties het volgende schrijven:
Teneinde ook voor het vervolg alle misverstand, als kennelijk heeft
geleid tot de tegen den Staat der Nederlanden aangespannen rechts
gedingen, welke hunne uiteindelijke beslissing hebben gevonden in
de arresten van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage van 18 Maart 1932
(Ned. Jur'tspr. 1932, blz. 494) en 30 October 1933 (Ned. Jurispr. 1934,
blz. 188), te voorkomen, heeft de Radio-Omroep contröle-commissie
de eer, te Uwer kennis te brengen, dat zij zich, ook voor den vervolge,
op grond van de wettelijke bepalingen ten dezen, genoodzaakt zal
zien, in vele gevallen bezwaar te maken tegen:
1. uitzendingen, die een bespreking inhouden van het beleid der
Regeering en van Regeeringscolleges in zake den radio-omroep;
2. uitzendingen, waarbij kritiek wordt uitgesproken op andere
omroepvereenigingen.
Onderdeden van een programma, welke zoodanige uitzendingen
betreffen, kunnen mitsdien niet door de Commissie worden toe-
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gelaten, tenzij haar vooraf de gelegenheid is geboden, tijdig van den
tekst der uitzending kennis te nemen en der betrokken organisatie
is medegedeeld, dat of in hoeverre tegen uitzending van dien tekst
geen bezwaar bestaat.
Bij gebreke van dien zal afbreking der uitzending, onverminderd
toepassing van artikel n van het Radio-contróle-reglement, kunnen
volgen, en wel, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van genoemd
reglement, op den enkelen grond, dat in zoodanig geval het uitge
zondene afwijkt van het toegelaten programma.”
5.

„'Politieke” uitzendingen.

De Minister maakte bij de Commissie aanhangig de vraag, of het
niet wenschelijk was te achten, dat de in artikel 2, lid 7, van het
„Radio-reglement 1930” genoemde toestemming van den Minister
zou beperkt blijven tot redevoeringen, in verkiezingsdagen te
houden.
De Commissie meende te kunnen volstaan met een korte beschou
wing van de overwegingen, die aan het nemen van een dergelijke
beslissing ten grondslag zouden kunnen liggen, en zich te mogen
onthouden van een bepaald advies, daar het hier bij uitstek een
kwestie van regeeringsbeleid betrof.
Een beslissing werd door den Minister in het verslagjaar niet
genomen.
6.

Zender Bloemendaal.

Naar aanleiding van een van particuliere zijde ontvangen klacht over
een preek, uitgezonden over den zender van de Gereformeerde
kerk te Bloemendaal, heeft de Radio-Omroep contróle-commissie
zich gewend tot den Minister van Binnenlandsche Zaken met de
vraag, of de uitzendingen van dezen zender moeten geacht worden
te vallen onder de controle dezer Commissie.
In het verslagjaar werd hierop geen antwoord ontvangen.
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