VERSLAG

Rit

VAN DEN RADIO-RAAD, VAN DE ALGEMEEN-PROGRAMMA-COMMISSIE, VAN
DE INDIË-PROGRAMMA-COMMISSIE,
VAN DE RADIO-OMROEP
CONTRÖLE-COMMISSIE

R
3 Historie v/d Radi(

I93 5

&

■ MA1NTIEND1

IUJKSUITGEVERIJ
DIENST VAN DE
NEDERLANDSCHE
STAATSCOURANT

1.9.3

. 6

*
!

'

■

PM
■M

■

U:.

H

■

. ms*
■

■

m

■
\

.

"

i st

•V.

VERSLAG
VAN DEN RADIO-RAAD, VAN DE ALGEMEEN-PROGRAMMA-COMMISSIE, VAN
DE INDIË-PROGRAMMA-COMMISSIE,
VAN DE RADIO-OMROEP
CONTRÖLE-COMMISSIE

X935
BIBLIOTHEEK
N.V.H.R.

'
I
i

.•

’S-GRAVENHAGE
1936

,
t

|
t

'

I

I

\

i

t

INHOUD
RADIO-RAAD.
Blz.
7

Brief
HOOFDSTUK I.......................................................
A.
B.
C.
D.

Samenstelling.........................................
Werkwijze.............................................
Vertegenwoordigingen; Bezoeken enz.
Vergaderingen . ;.............................

HOOFDSTUK II.
1.
2.

34.

56.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Adviezen . . .

K.R.O.-werelduitzendingen
Radio-omroep/Pers . . .
Ruiling zendtijd V.P.R.O.—A.V.R.O. (Kurhausconcerten)
Incidenteele uitzendingen.....................................
Koninklijke Nederlandsche Middenstandsbond
Televisie..................................................................
Uitzending persberichten Ph.O.H.I....................
Uitslagen Provinciale Staten- en gemeenteraadsverkiezingen
Gebruik van de radio ten gunste van den vrede................
Draadomroep..............................................................................
Radiodistributie..........................................................................
Centraal antenne-systeem.........................................................
Reclame.......................................................................................
Nationale feestdagen. Hoogtijdagen V.A.R.A........................
Openbaarmaking sport- en reportageberichten................
Radio-omroep-zendmachtigingen algemeene omroepvereenigingen..............................................................................
K.R.O.-machtiging Overzeesche gebiedsdeelen..................
Gebruik zakelijke omroepzender.............................................

HOOFDSTUK III.
Bijlage I.
Bijlage II.

Andere onderwerpen.........................................

„Zendtijdbesluit” van 15 Mei 1930, als gewijzigd..
Wijziging en aanvulling van het Radio-reglement
1930 bij Koninklijk besluit van 20 Februari 1935,
Staatsblad n°. 61

9
9
io
io
11

11
11
12

13

O
16
16
17
i7
17
18
18
19
21
22
22
22
22

23
24

3°

ALGEMEEN-PROGRAMMA-COMMISSIE.
Blz.
Brief...........................................................................
37
HOOFDSTUK I. Samenstelling; Vergaderingen
39
HOOFDSTUK II. Uitvoering van de taak der Commissie. . . 39
1. Reorganisatie van het Algemeen Programma...................... 39
2. Voorafgaand onderzoek der teksten.................................. 40
3- Opmerkingen naar aanleiding van reeds plaats gevonden
40
hebbende uitzendingen .
. 41
4. Klachten van particulieren
41
5- Reclame..........................
INDIË-PROGRAMMA-COMMISSIE.
Brief...................................................................................
HOOFDSTUK I. Samenstelling; vergaderingen. . .
HOOFDSTUK II. Adviezen; bijzondere uitzendingen
HOOFDSTUK III. De controle..................................

43
47
47

49

RADIO-OMROEP CONTROLE-COMMISSIE.
Brief........................................................................
HOOFDSTUK I. Samenstelling; vergaderingen
HOOFDSTUK II. Uitvoering der controle . .
HOOFDSTUK III. Bijzondere onderwerpen . .

33
33
53
60

I
:

}

\

'

Tl

RADIO-RAAD.

\

I
i

'
\

:

RADIO-RAAD

RADIO-RAAD
Nr. 2481.

7

’s-Gravenhage, 29 April 1936.

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 1935, waarin opgenomen
de jaarverslagen der Algemeen-Programma-Commissie en der
Indie-Programma-Commissie.
De Voorzitter,
Van Boeijen.
De Secretaris,
Fortman,

plv.

I

i

.
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HOOFDSTUK I.
A.

SAMENSTELLING.

Op i Januari 1935 was de Radio-raad als volgt samengesteld:
Voorzitter:

LI.

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. Dr. 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.

Bij Koninklijk besluit van 12 April 1935 werd de heer Weber
met intrekking der aanwijzing, waarbij hij in zijn rang van Hoofd
commies bij het Hoofdbestuur der P.T.T. was belast met de
functie van secretaris van den Radio-raad eervol van deze functie
ontheven. De Radio-raad brengt den heer Weber dank voor den
ijver en de toewijding, waarmee hij sedert de instelling van den
Raad het secretariaat heeft waargenomen. Sedert 1 April is het
secretariaat waargenomen door den plaatsvervangenden secretaris
Mr. B. de Gaay Fortman.

IO
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In de samenstelling van den Radio-raad kwam overigens geen
verandering.
Op het bureau van den Radio-raad is de heer Dr. Mr. A. A. M.
Enserinck bij Koninklijk besluit van 2 Mei 1935 benoemd tot
adjunct-commies bij het Hoofdbestuur der P.T.T., belast met
de dagelijksche leiding der bureauzaken.

B.

WERKWIJZE.

De werkwijze, op bladz. 12 van het vorige jaarverslag vermeld,
heeft voldaan. Het is niet noodig gebleken in verband daarmee
voorstellen te doen tot wijziging van de instructie van den Radioraad of van zijn reglement van orde.

C.

VERTEGENWOORDIGINGEN, BEZOEKEN, ENZ.

Op de bijeenkomsten van de Union Internationale de Radiodiffusion van 20—26 Februari te Genève en van 18—26 Juni te
Warschau was in de Nederlandsche delegatie de Radio-raad
vertegenwoordigd door Prof. Mr. P. S. Gerbrandy.
Op 1 Juni was de Radio-raad vertegenwoordigd bij de herdenking
van het feit, dat de heer Ir. M. FI. Damme gedurende 10 jaren
aan het hoofd van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en
Telefonie had gestaan.
De jaarlijksche algemeene ledenvergadering van de A.V.R.O.
op 27 Juli te Deventer werd door een lid bij gewoond.
Ter voldoening aan het verzoek van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 30 Juli 1935 om een lid aan te wijzen, dat
naast den Voorzitter deel zou uitmaken van den Raad van Beheer
der No%ewa voldeed de Radio-raad door aanwijzing van Prof.
Mr. P. S. Gerbrandy.
Bij de viering van het 10-jarig bestaan van de K.R.O. in October
werd een schriftelijke gelukwensch gezonden en vele leden van
den Radio-raad gaven gevolg aan de uitnoodiging de herdenking
op 13 October bij te wonen.
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In de hierna te noemen Draadomroepcommissie is de Radio-raad
vertegenwoordigd door den Voorzitter en de leden Mevr.
B. Boon—van der Starp en de heeren L. J. Bakker en Mr. Dr.
P. J. A. Kleene. Tot Secretaris werd benoemd de plaatsver
vangende Secretaris van den Radio-raad en Dr. Mr. A. A. M.
Enserinck tot adjunct-secretaris.
Gaarne voldeden de leden van den Radio-raad aan een uitnoodiging
der N.V. Philips’ gloeilampenfabrieken om een demonstratie van
de resultaten der in haar laboratoria genomen proeven op het
gebied der televisie op 30 November bij te wonen.
D.

VERGADERINGEN.

De Radio-raad vergaderde twaalf maal; de commissie voor de
werelduitzendingen drie maal; die voor het vraagstuk Omroep/
Pers zes maal; de Juridische Commissie éénmaal, terwijl het bureau
herhaaldelijk besprekingen hield ter voorbereiding der ver
gaderingen.
HOOFDSTUK II.
ADVIEZEN.
In 1935 werden aan den Minister van Binnenlandsche Zaken 62
adviezen uitgebracht. Pliervan vinde het volgende uitdrukkelijke
vermelding.
1.

K.R.O.-werelduitzendingen.

Bij brief van 12 Maart stelde de Minister van Binnenlandsche Zaken
in handen van den Radio-raad om advies, nadat dit college hier
over de Indië-Programma-Commissie zou hebben gehoord, een
verzoek van de K.R.O. van 17 December 1934 om de beschikking
over één of meer rijkszenders te verkrijgen ten behoeve van door
haar voorgenomen uitzendingen van zgn. wereldprogramma’s,
t. w. 1 uur ’s weeks voor West-Indië en Amerika, 1 uur ’s weeks
voor Afrika, Azië en Australië en 1 uur ’s weeks in Esperanto
voor de geheele wereld.

12

RADIO-RAAD

Ter bestudeering van dit vraagstuk en ter voorbereiding van zijn
advies benoemde de Radio-raad 5 zijner leden in een commissie
onder leiding van zijn Voorzitter, waarin ook twee leden der
I.P.C. zitting hadden. Door en namens deze commissie werd over
leg gepleegd met de K.R.O., de Phohi en het Hoofdbestuur der
P.T.T.
Onder dagteekening van 16 December 1935 bracht de Radioraad in overeenstemming met de I.P.C. een advies uit. Hierin
werd den Minister in overweging gegeven aan de K.R.O. machtiging
te verleenen tot het uitzenden van mededeelingen van woord
en tooninhoud voor a. Azië (Japan, Achter-Indië) b. Afrika,
c. Midden Amerika en het Noordelijk deel van Zuid Amerika,
telkens gedurende één uur ’s weeks voor elk dezer werelddeelen
over de Phohi- en P.C.J.-zenders onder meer onder voorwaarde,
dat voor mededeelingen van woordinhoud, behalve voor muziek,
uitsluitend het gebruik van de Nederlandsche taal zou zijn toe
gestaan, met dien verstande dat de omroeper voor de aankon
diging der programma’s zich ook zou mogen bedienen van Fransch,
Duitsch, Engelsch, Spaansch en Portugeesch. De controle op de
uitzendingen zou zijn op te dragen aan de I.P.C.
Van oordeel, dat het vraagstuk der werelduitzendingen ruimer
bezien moet worden dan met het oog op de K.R.O. alleen, ver
zocht de Radio-raad den Minister tevens om machtiging tot nadere
bestudeering.
Bij brief van 28 December 1935 nr. 1 berichtte de Minister van
Binnenlandsche Zaken, dat in overeenstemming met het advies
van den Radio-raad was beslist.
2.

Radio-omroepjPers.

Bij brieven van 2, 10, 16, 20, 26 November 1934, 19 December 1934,
26 Maart 1935, 17 Mei 1935 en 5 Juni 1935 heeft de Minister van
Binnenlandsche Zaken bij den Radio-raad aanhangig gemaakt
eenige vraagstukken, rakende de onderlinge verhouding van
Pers en Radio-omroep. Na uitvoerige besprekingen met belang
hebbenden bracht de Radio-raad op 18 Juni 1935 een voorloopig
advies aan den Minister uit, waarin, na een uiteenzetting van den
stand der verschillende onderdeelen van het vraagstuk, werd
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meegedeeld, dat belanghebbenden na overleg in eigen kring het
uitzicht hadden geopend op een onderlinge regeling omtrent de
verschillende punten, die in bespreking gebracht waren. In af
wachting hiervan meende de Radio-raad, dat het uitbrengen van
een uiteindelijk advies kon worden opgeschort. De mededeelingen,
die den Radio-raad sedert af en toe zijn gedaan vestigen de hoop,
dat belanghebbenden elkaar op den duur in zulk een onderlinge
regeling zullen vinden, hetgeen naar het inzicht van den Raad
ongetwijfeld in hun belang zou zijn.
3-

Ruiling ^endtijd V'.P.R.O.—A.V.R.O. (Knrbausconcerten).

Bij brief van 5 juni deed de Minister van Binnenlandsche Zaken
den Radio-raad om advies toekomen een tusschen A.V.R.O. en
V.P.R.O. getroffen regeling tot ruiling van zendtijd ten behoeve
van de uitzending van de Kurhausconcerten op in het geheel 14
Vrijdagavonden tusschen half Juni en half September. Aan zijn
gunstig advies van 12 Juni verbond de Radio-raad de mededeeling,
dat hij, nu deze verzoeken regelmatig terugkeeren, in den loop
van het jaar onder de oogen zou willen zien de vraag, of en in
hoever op deze wijze de beginselen van het „Zendtijdbesluit”
van 1930 worden aangetast.
Op zijn verzoek bij brief van 6 November aan den Minister om
ter zake met de hierbij betrokken omroepvereenigingen in nader
overleg te mogen treden, ontving de Radio-raad ten antwoord,
dat de Minister er de voorkeur aan geeft deze aangelegenheid
opnieuw in behandeling te nemen, zoodra er aanleiding is om de
bepalingen van het „Zendtijdbesluit” uit hoofde van andere over
wegingen in nadere beschouwing te nemen.
4.

Incidenteele uitzendingen.

a. Gunstig advies werd uitgebracht op een verzoek van den
Vrijzinnig-Democratischen Bond om zendgelegenheid voor uit
zending van zijn algemeene vergadering op 23 November en wel
van 20.30—22 uur. Bij de voorbereiding en afdoening dezer aan
gelegenheid bleken eenige algemeene omroepvereenigingen nog
niet voldoende doordrongen van des Ministers bevoegdheid om
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dergelijke zendgelegenheid toe te kennen. De ten deele daardoor
ontstane moeilijkheden werden opgelost door de tegemoetkomende
houding van de V.A.R.A., die zich onverplicht bereid verklaarde
in afwachting van teruggave door de N.C.R.V. de uitzending
van den V.D.B. tusschen haar zenduren te plaatsen.
b. Een verzoek van de Nederlandsche Evangelische Vereeniging
van 26 Januari om zendgelegenheid op een Zondag in een der
volgende maanden werd, overeenkomstig het advies van den
Radio-raad, afgewezen op grond, dat er geen aanleiding was, de tot
dusver aan deze vereeniging jaarlijks gegeven zendgelegenheid
voor één Zondagmorgenkerkdienst en één avonduitzending uit
te breiden.
Op Zondag 27 October werd aan de Nederlandsche Evangelische
Vereeniging van 10—11.30 gelegenheid voor uitzending van een
kerkdienst gegeven.
5- Koninklijke Nederlandsche Middenstandsbond.
Bij brief van 15 Januari stelde de Minister van Binnenlandsche
Zaken in handen van den Radio-raad een klacht van het algemeen
bestuur van den Koninklijken Nederlandschen Middenstandsbond
over de zgn. coöperatiekwartiertjes van de V.A.R.A., inhoudende
dat daarbij een zeer eenzijdige voorstelling van zaken werd ge
geven en ongerechtvaardigde critiek uitgeoefend op den onder
nemer in het algemeen en op den zelfstandigen klein-ondernemer
in het bijzonder. Mocht van hooger hand geen stelling tegen derge
lijke uitzendingen genomen kunnen worden, dan zou, naar het
oordeel van dezen bond, de billijkheid meebrengen de centrale
organisatie van ondernemers door toekenning van zendtijd in
de gelegenheid te stellen haar zienswijze aan de Nederlandsche
luisteraars kenbaar te maken en zich tegen ongemotiveerde aan
vallen als deze te verdedigen.
De Radio-raad stelde zich naar aanleiding van de klacht in ver
binding met de Radio-Omroep contröle-commissie, die mede
deelde, dat de genoemde, vroeger vrij geregelde, coöperatie-kwartiertjes gestaakt waren en eerst in December 1934 weer hervat.
De teksten der laatste drie uitzendingen hadden bij de commissie
geen bezwaar ontmoet.
Ook met de algemeene omroepvereenigingen stelde de Radio-raad
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zich in verbinding, mede naai: aanleiding van de ten vorigen jare
gemaakte afspraak (Verslag 1934 blz. 16).
In aansluiting hierop deelde de Radio-raad den Minister als zijn
gevoelen mee:
i°.

dat bij onderzoek gebleken is, dat de uitzending der coöperatiekwartiertjes van de V.A.R.A. blijven binnen de wettelijke
grenzen en de aandacht hebben van de Radio-Omroep
contröle-com missie;
20. dat de Koninklijke Nederlandschc Middenstandsbond als
zijnde geen omroeporganisatie voor geregelden zendtijd niet
in aanmerking komt;
30. dat de A.V.R.O. in beginsel bereid is, uitzendingen van den
Koninklijken Nederlandschen Middenstandsbond, indien deze
van voldoende gewicht zijn, te verzorgen;
40. dat de inhoud van hetgeen zal uitgezonden worden staat
ter beoordeeling van de Radio-Omroep contröle-commissie;
gevolgd door de mededeeling, dat de coöperatie-kwartiertjes van
de V.A.R.A. zoo goed als afgeloopen waren en voorloopig niet
hervat zouden worden.
Nadat de Koninklijke Nederlandsche Middenstandsbond van den
Minister een met het gevoelen van den Radio-raad overeen
stemmend antwoord had ontvangen, wendde deze Bond zich
andermaal tot den Minister met een herhaalde aanvraag om zendtijd,
daar zijns inziens op andere wijze de belangen zijner organisatie
niet voldoende tot hun recht konden komen in den radio-omroep.
Hierover om advies gevraagd, trad de Radio-raad in mondeling
overleg met den Koninklijken Nederlandschen Middenstandsbond
en in schriftelijk overleg met de A.V.R.O., en namen de leden van
den Radio-raad met medewerking van de Radio-Omroep contrölecommissie kennis van de laatste vier door de V.A.R.A. uitgezonden
coöperatiekwartiertjes. Deze hernieuwde overweging heeft den
Radio-raad tot geen ander nader advies gebracht, dan dat er geen
aanleiding was, om aan den Koninklijken Nederlandschen Midden
standsbond ter bestrijding van de coöperatiekwartiertjes van de
V.A.R.A. zendgelegenheid te geven en ook overigens niet, gelet
op de bereidverklaring van de A.V.R.O.
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Televisie.

Bij brief van 14 October deelde de Minister van Binnenlandsche
Zaken aan den Radio-raad mee zijn voornemen om een commissie
in te stellen, die het vraagstuk, op welke wijze hier te lande de uit
zendingen op het gebied der televisie en wat de verzorging der
programma’s aangaat behooren te worden georganiseerd, in studie
zou nemen. In afwachting hiervan verzocht de Minister den
Radio-raad mee te deelen, welk standpunt deze ten aanzien van
de organisatie der televisie-uitzendingen inneemt.
De Radio-raad pleegde naar aanleiding van dezen brief overleg
met de algemeene omroeporganisaties en wees in zijn antwoord
den Minister op het gevoelen dezer organisaties, dat de televisie
op den duur dienstbaar zou te maken zijn aan de vervulling van
de cultureele taak, die de omroep op zich heeft genomen. Ook
op de industrieele belangen van de filmnij verheid bij het televisievraagstuk werd door den Radio-raad gewezen. De tegenwoordige
stand van de technische zijde van het vraagstuk in verband met
de aan de uitvoering verbonden kosten wettigde naar de meening
van den Radio-raad nog niet van een economische bruikbaarheid
der televisie te spreken.
• 7.

Uitzending persberichten Phohi.

Onder dagteekening van 9 Januari ontving de Radio-raad van
den Minister van Binnenlandsche Zaken om advies na overleg
met de Indië-Programma-Commissie een tusschen de Phohi en
het persbureau Aneta gesloten overeenkomst met betrekking tot
het uitzenden van persberichten. In zijn advies wees de Radioraad erop, dat in de overeenkomst niet, zooals bij den radio-omroep
in Nederland het geval is, onderscheid is gemaakt tusschen de
gewone persberichten en de mededeelingen omtrent actueele
gebeurtenissen.
De Minister van Binnenlandsche Zaken keurde bij brief van
7 Maart aan de N. V. Philips’ Omroep Holland-Indië de overeen
komst goed. Inmiddels was met voorloopige toestemming van
den Minister op 17 Februari de uitzending van persberichten
begonnen.
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Uitslagen Provinciale staten- en gemeenteraadsverkiezingen.

In April verzocht de N.C.R.V. den Minister van Binnenlandsche
Zaken toestemming tot uitzending van de uitslagen der ver
kiezingen van de Provinciale staten, te ontleenen aan een eigen
dienst. De Radio-raad meende, dat hangende de besprekingen
Radio-omroep/Pers, terwijl de Nederlandsche Dagbladpers te
dezer zake een aanbieding aan de algemeene omroepvereenigingen
had gedaan, het verzoek van de N.C.R.V. niet moest worden
ingewilligd.
Inmiddels had de N.C.R.V. haar verzoek aldus gewijzigd, dat zij
de uitzending van de verkiezingsuitslagen zou verzorgen in samen
werking met het Nederlandsch Christelijk Persbureau.
De Minister willigde het verzoek in.
Dit was voor den Radio-raad aanleiding om den Minister te
adviseeren een gelijk verzoek van de N.C.R.V. betreffende de ver
kiezing van de Gemeenteraden in te willigen onder mededeeling,
dat er z. i. geen termen waren de uitzending dezer berichten ook
na 24 uur toe te staan. Dienovereenkomstig besliste de Minister.
9.

Gebruik van de radio ten gunste van den vrede.

De Minister van Binnenlandsche Zaken deelde bij brief van •
18 April mede een circulaire van den Secretaris-Generaal van den
Volkenbond te hebben ontvangen betreffende een herzien voor
ontwerp van een internationale regeling inzake het gebruik van
den omroep ten gunste van den vrede (zie verslag 1934, blz. 24)
met verzoek daarover de inzichten van den Radio-raad te zijner
kennis te brengen.
De Radio-raad volstond met op te merken, dat in eenige aange
brachte wijzigingen rekening gehouden werd met de regeling
van den omroep hier te lande.
10.

Draadomroep.

Eenige onderwerpen, den draadomroep betreffende, ontving de
Radio-raad om advies. Intusschen gaf de Minister van Binnen
landsche Zaken bij brief van 26 Juli 1935 kennis van zijn voor-
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nemen, om het vraagstuk van den draadomroep in al zijn onder
deden in beschouwing te doen nemen door een commissie, waarin
met vertegenwoordigers van den Radio-raad zouden zitting nemen
vertegenwoordigers van het Staatsbedrijf der P.T.T., de omroepvereenigingen en de gemeentelijke en particuliere radio-distribuanten.
Bij beschikking van 27 November 1935 werd deze commissie
ingesteld.
11.

Kadio-distributie.

Ten aanzien van het in het vorig verslag op blz. 19 onder B ver
melde ontving de Radio-raad afschrift van een onder dagteekening
van 7 Maart 1935 tot belanghebbenden gericht schrijven, waarin
de Minister het standpunt inneemt, dat geen gevolg moet worden
gegeven aan het aanvankelijk voornemen om in gemeenten, die
niet zelf in de behoefte aan radio-distributie kunnen of willen
voorzien en de verzorging daarvan ook niet aan particulieren
willen overlaten, aan het Staatsbedrijf der P.T.T. een aanvullende
taak toe te kennen.
Tevens vernam de Radio-raad uit dezen brief, dat de machtiginghouders, die zich stipt aan de hun gestelde voorwaarden houden,
ook na afloop van de machtiging in de behoefte aan radio-distri
butie op voldoende wijze zullen kunnen voorzien.
12.

Centraal antenne-systeem.

Bij brief van 10 April 1935 vroeg de Minister van Binnenlandsche
Zaken den Radio-raad advies over het vraagstuk van het centraalantenne-systeem. In dezen brief wees de Minister op het tweeërlei
voordeel van dit stelsel: bevordering van een storingvrije ont
vangst en voorkoming van ontsiering van het stadsbeeld en het
ongerief op de daken door het plaatsen van antennemasten. Uit
dien hoofde wordt dit stelsel sedert eenige jaren door de gemeente
VGravenhage in verschillende gemeentelijke woningblokken en
complexen van woningbouwvereenigingen en van particulieren
toegepast. In het advies van den Radio-raad van 8 October 1935
werd naar aanleiding van dit laatste erop gewezen, dat Woningwet

RADIO-RAAD

*9

en Gemeentewet hier een taak geven aan de gemeentebesturen,
zoodat eraan zou dienen te worden vastgehouden, dat de Ministerieele machtiging een eigen gebied bestrijkt.
In antwoord op dit advies deelde de Minister den Radio-raad mee,
dat hij de vraag, door den Radio-raad gesteld, of het geen aanbe
veling verdient, dit vraagstuk bij de Draadomroepcommissie
aanhangig te maken, ontkennend beantwoordt, omdat de centraleantenne, die uit een enkeldraad bestaat, technisch voor draad
omroep ongeschikt is.
Voorts merkt de Minister op, dat het niet in de bedoeling ligt in
de aan de machtiging te verbinden voorwaarden bepalingen op
te nemen, die met betrekking tot den aanleg en het gebruik van
het centraal-antenne-systeem een aangelegenheid regelen, welke
ingevolge de genoemde wetten tot de taak van de gemeente
besturen behoort.
13.

Recla/ne.

Ten aanzien van het reclame-vraagstuk (zie verslag 1934 blz. 25)
nam de Minister bij brieven van 3 Januari en 24 Juni een beslissing,
die ter kennis van de omroeporganisaties werd gebracht. Samen
gevat komen de geldende voorschriften hierop neer:
Het noemen van den naam van fabrikaten en fabri
kanten.
Uitgangspunt is, dat ook de laatste resten van dit soort reclame
moeten verdwijnen.
Tegen het noemen van het merk van een uitgezonden gramofoonplaat of van een besproken film bestaat geen bezwaar.
Het vestigen van de aandacht op het Nederlandsch product is
toegestaan; verboden is reclame voor producten van een bepaalde
onderneming of voor een bepaalden fabrikant.
Mededeelingen, welke op de omroeporganisaties zelf
betrekking hebben.
I.

Toegestaan zijn mededeelingen van zakelijken aard, welke ten
nauwste met den omroep als zoodanig samenhangen: als
a. verzoeken om zich als lid (luistervink) op te geven,
b. verzoeken om vrijwillige bijdragen,
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c. het opwekken tot het nemen van een abonnement op het
vereenigingsorgaan,
een en ander ponder mee te deelen, dat daaraan als premie
verbonden is een kalender dan wel een met name aangeduid
geschenk;
desgeivenscht kan in deze gevallen wel worden meegedeeld, dat
zoodanige toetreding zal worden beloond met een verrassing,
waarvan de aard evenwel niet nader moet worden aan
geduid.
d. opwekkingen tot het bijwonen van vereenigingsavonden,
die ten doel hebben den omroep te versterken, die beschouwd
worden een deel van het vereénigingsleven te zijn, en alleen
voor leden en hun introducé’s toegankelijk zullen zijn.
II.

Niet toegestaan zijn:
a. mededeelingen, die een aanbeveling inhouden van of de
aandacht vestigen op uitgaven der omroeporganisaties, die
geen of slechts zijdelings met den omroep als zoodanig ver
band houden, zooals kookboek, belastinggids, kalender,
kindercourant, modeplaten, bouwschema’s voor ontvang
toestellen en luidsprekers;
b. mededeelingen, die een aanbeveling inhouden of de aan
dacht vestigen op zang-, muziek-of tooneelvoorstelllingen,
niet vallende onder ld, met name die, welke reclame voor uit
voeringen maken, waar het publiek tegen betaling toegang
heeft en die per radio worden uitgezonden, alsook die, welke
reclame maken voor uitvoeringen, die niet worden uitgezonden,
en waar de leden der omroepvereenigingen eventueel tegen
verminderden prijs toegang kunnen verkrijgen.
c. mededeelingen, welke een aanbeveling inhouden van door
de omroepvereenigingen of door derden te geven cursussen,
of waaruit blijkt welke leerboeken worden gebruikt. Wel is
toegestaan het op zakelijke wijze vestigen van de aandacht
der luisteraars op het feit, dat de omroepvereenigingen voortiewens zijn cursussen in te richten. Voor bijzonderheden als
kosten der cursussen, te gebruiken leerboeken en dergelijke
moet verwezen worden naar den omroepgids. Wanneer de
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cursussen eenmaal gehouden worden, ontmoet het geen beswaar,
dat in de lesuren verwezen wordt naar de gebruikte en reeds
aangeschafte boeken en drukwerken.

Desgevraagd adviseerde de Radio-raad, dat tegen uitzendingen
met betrekking tot de Internationale bloemententoonstelling
„Flora” en tegen een uitzending met betrekking tot de Westlandsche bloemen- en fruittentoonstelling geen bezwaar
behoefde te worden gemaakt, mits daarbij elke vorm van
reclame voor een particuliere onderneming of organisatie zou
worden vermeden.

14.

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

Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van
25 Februari 1935 n°. 12 kwam tot stand een wijziging van het
„Zendtijdbesluit 1930” met betrekking tot de regeling van de
„hoogtijdagen” der V.A.R.A.
Op blz. 20 van het vorig verslag is voorts meegedeeld, dat de Radioraad den Minister advies uitbracht over het voorstel van één zijner
leden om een vereeniging, die niet op een feestdag met betrekking
tot het Koninklijk Huis of deszelfs Leden wenschte uit te zenden
en daarvoor zendtijd moest afstaan, daarvoor geen anderen zendtijd
terug te geven. Bij brief van 5 April 1935 verzocht de Minister den
Radio-raad zich ervan te vergewissen, of de V.A.R.A. dit jaar
bereid zou zijn aan den verjaardag van H. M. de Koningin mee
te werken, en met advies over een bij ontkennende beantwoor
ding van de V.A.R.A. door den Minister wenschelijk geachte
wijziging van het „Zendtijdbesluit 1930” eventueel voorstellen
te doen.
Bij brieven van 28 Mei n°. 2183 en 12 Juni n°. 2194, gevolgd door
nadere brieven van 26 Juli n°. 2224 en 3 Augustus n°. 2229, bracht
de Radio-raad zijn advies uit, waarna gevolgd is de beschikking
van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 8 Augustus 193 5
n°. 6. Het „Zendtijdbesluit 1930,” zooals laatstelijk bij deze be
schikking gewijzigd, wordt als bijlage I bij dit verslag gevoegd.
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Openbaarmaking sport- en reportageberichten.

Op verzoek van den Minister van Binnenlandsche Zaken diende
de Radio-raad in een uitvoerig schrijven van 7 Mei van advies
over de vraag of sport- en reportageberichten, welke door middel
van den omroep zijn bekend gemaakt, door luisteraars verder
mogen worden openbaar gemaakt, zulks in verband met het dien
aangaande destijds door het persbureau Vaz Dias gemaakte voor
behoud.
16.

Radio-omroep-^endmachtigingen algemeene omroepverenigingen.

Bij brief van 17 Augustus vroeg de Minister van Binnenlandsche
Zaken het advies van den Radio-raad over de door eenige der alge
meene omroepvereenigingen in verband met het haar toegezonden
ontwerp-uitzendmachtiging geuite wenschen. Onder dagteekening
van 5 September werd dit advies uitgebracht.
17.

K.R.O.-machtiging Over^eesche gebiedsdeelen.

Nog in 1934 zond de Minister van Binnenlandsche Zaken den
Radio-raad om advies een ontwerp-machtiging voor het gebruik
van den Phohi-zender door de K.R.O. De Radio-raad vroeg hierover
het gevoelen van de Indië-Programma-Commissie. Na ontvangst
hiervan zond de Radio-raad bij brief van 11 Februari 1935 n°. 2066
zijn advies aan den Minister. Bij beschikking van 3 Mei 1935 n°. 8
van den Minister van Binnenlandsche Zaken werd de machtiging
aan de K.R.O. verleend.
18.

Gebruik smakelijke omroep^ender.

Bij brief van 9 November 1935 vroeg de Minister van Binnenlandsche
Zaken den Radio-raad advies over een aanvraag tot gebruik van
den Rijks zakelijken omroepzender te Scheveningen, wanneer deze
door het Algemeen Nederlandsch Persbureau begin 1936 zal zijn
verlaten. Dit advies kon in dit jaar niet meer worden uitgebracht.
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HOOFDSTUK III.
ANDERE ONDERWERPEN.
Bij Koninklijk Besluit van 20 Februari 1935 n°. 61 kwam een wijzi
ging van het „Radio-reglement 1930” tot stand, die als bijlage II
aan dit verslag is toegevoegd.
Bij brief van 12 April 1935 aan de daarbij belanghebbende omroepvereenigingen, waarvan de Radio-raad afschrift ontving, deelde
de Minister mee, dat hij zich op het standpunt stelt, dat de bepaling
van artikel 2, lid 7 buiten de verkiezingsdagen niet moet worden
toegepast behoudens de mogelijkheid van uitzondering op dezen
regel in een zeer bijzonder geval.
Zendtijdruilen.
Datum
27 Jan.
16 Apr.
14 Mei
19 Apr.

Omroeporganisaties

Reden

V.P.R.O. 10.30 — 12.— ( Vrijz. prot.
V.A.R.A. 18.--------- 20.—) jeugddag
16.-------17.10 ) verplaatsing
K.R.O.
H.I.R.O. 16.--------- 17.10 ( Alg. Progr.
I naar 16 Apr.
V.P.R.O. 19.--------- 20.— j Kerkdienst
V.A.R.A. 22.--------- 23.—j V.P.R.O.

14 Vrijdagen half Juni tot half
Sept. tusschen 20.30 en 23.—
154 uur A.V.R.O.
Kurhaus42 maal 17.30 tot 18.— Dinsdag 1 concerten
en Donderdag22 Oct.—i9Dec.,
14 Jan. 1936, 2 April 1936
12

V.P.R.O.
Sept. IC.R.O.

3 Nov.
7 Dec.
14 Dec.
23 Dec.
25 Dec.
25 Dec.
29 Dec.

10.30 — 11.—

N.C.R.V. 13.30 — 14.—
V.P.R.O. 10.--------12.—
V.A.R.A. 18.--------20.—
V.A.R.A. 19.------ -20.—
19.--------- 20.—
V.R.O.
Onderw. fonds v/dScheep18.30 —19.—
vaart
N.C.R.V. 18.30 — 19.—
V.P.R.O. 19.-------20.—
V.A.R.A. 18.--------19.—

Opmerkingen
geen
raad
geen
raad

advies Radiogevraagd,
advies Radiogevraagd.

geen advies Radioraad gevraagd
advies Radio-raad
12 Juni 1955
nr. 2195 en
4 Sept. 1935
nr. 2266.

geen advies Radioraad gevraagd,
geen advies Radioraad gevraagd,
advies 25 Nov.
onbekend
1935 nr. 2325.
speciale Kerst geen advies Radiomisuitzendingen raad gevraagd.
N.C.R.V.
•
geen advies RadioKinderkerstfeest V.P.R.O. raad gevraagd.

bisschopwijding
Mgr. De Jong
10-jarig jubi
leum V.A.R.A.
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BIJLAGE I.
„ZENDTIJ DBESLUIT”
VAN 15 MEI 1930 NR. 2; GEWIJZIGD 9 DECEMBER 1930
NR. 15; 25 FEBRUARI 1935 NR. 12 EN 8 AUGUSTUS 1935
NR. 6.
De Minister van Waterstaat, enz.
Heeft goedgevonden:
Met betrekking tot de verdeeling van den voor den Radio-omroep
beschikbaren zendtijd de volgende regelen vast te stellen:
1.

Deze beschikking verstaat onder:

„de
„de
„de
„de
„de
„de

Minister”, den Minister van Waterstaat; *)
A.V.R.O.”, de Algemeene Vereeniging „Radio Omroep”;
K.R.O.”, de Stichting Katholieke Radio Omroep;
N.C.R.V.”, de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging;
V.A.R.A.”, de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs;
V.P.R.O.”, den Vrijzinnig Protestantschen Radio Omroep.

Voorts worden in deze beschikking onder omroepzenders verstaan
de voor den Nederlandschen radio-omroep beschikbare zenders
werkende op de aan Nederland toebehoorende golflengten. 2)
2. In afwachting van de totstandkoming van de definitieve zend
en antenne-apparatuur voor den Nederlandschen omroep, zal per
kalenderkwartaal door de betrokken vereenigingen van omroepzender verwisseld worden. 3)
*)

Ingevolge de wet van 25 Octobcr 1933 (Stsbl. nr. 533) te lezen in plaats van „Water
staat” „Binnenlandschc Zaken”.

2) Het laatste lid is aldus gewijzigd bij de beschikking van 8 Augustus 1935; het luidde
daarvóór:
Voorts worden in deze beschikking de voor den radio-omroep beschikbare zend
stations aangeduid met de namen Hilversum en Huizen.
3)

Dit punt is aldus gewijzigd bij de beschikking van 8 Augustus 1935; het luidde daarvóór:
In afwachting van de totstandkoming van ccnc verbeterde zend- en antenne-apparatuur
voor den Nederlandschen omroep, zal per kalenderkwartaal door de betrokken verccnigingcn tusschcn Hilversum en Huizen van station verwisseld worden.
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3. Op eiken omroepzender wordt per week één dag beschikbaar
gesteld ten behoeve van de uitzending van een algemeen pro
gramma dat onderworpen is aan de goedkeuring van een com
missie, die door den Minister, den Radio-raad gehoord, wordt
benoemd. Deze algemeene programma’s worden — met inacht
neming van het bepaalde onder 2 ten aanzien van de verwisseling
van omroepzender per kalenderkwartaal — des Maandags beurte
lings verzorgd door de A.V.R.O. en de V.A.R.A. en des Vrijdags
beurtelings door de K.R.O. en de N.C.R.V. x)
Zoolang de betrokken vereenigingen deze programma’s niet ge
zamenlijk verzorgen, worden de kosten daarvan gedragen door de
vereeniging die het programma uitzendt.
De aankondiging van deze programma’s geschiedt met de woorden:
„Nederlandsche omroep: algemeen programma”.
Indien de Minister of de betrokken omroep-organisatie het in
bijzondere gevallen noodzakelijk acht, kan in een bepaalde week
een andere dan de toegewezen dag voor het algemeen programma
worden bestemd; de omroep-organisatie behoeft hiervoor de goed
keuring van den Minister, aan wien zij ten minste zeven dagen
te voren haar verzoek doet toekomen. Indien de Minister de wijzi
ging noodig acht, pleegt hij met de betrokken omroep-organisatie
overleg. Gelijktijdige uitzending van het algemeen programma
op de beide omroepzenders is evenwel niet toegelaten.
4. Op feestdagen met betrekking tot het Koninklijk Huis of
deszelfs Leden en op andere dagen van bijzondere nationale beteekenis zal de verzorging van het programma — op voorwaarde
dat de uitzendende vereenigingen bereid zijn in haar programma
het nationale karakter tot uiting te brengen — geschieden dooi
de algemeene omroepverenigingen alsmede door den V.P.R.O.
indien en voor zoover deze omroepvereeniging op die dagen
over zendtijd beschikt.
*) Punt 3 is opnieuw vastgcstcld bij de beschikking van 8 Augustus 1935; dit lid luidde
daarvóór:
Op eiken zender wordt per weck cén dag beschikbaar gesteld ten behoeve van de uit
zending van een algemeen programma, dat onderworpen is aan de goedkeuring van
ccnc commissie, die door den Minister, den Radio-raad gehoord, wordt benoemd. Deze
algemeene programma’s, voor de uitzending waarvan op het station Hilversum
de Maandag en op het station Huizen de Vrijdag wordt aangewezen, worden op
eerstgenoemd station beurtelings verzorgd door de A.V.R.O. en de V.A.R.A, en op het
station Huizen beurtelings door de K.R.O. en de N.C.R.V.
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Ingeval één of meer omroepvereenigingen niet bereid zijn haar
programma in overeenstemming te brengen met het karakter
van den dag, wordt de aldus vrijgekomen zendtijd, den Radioraad gehoord, verdeeld over de overige algemeene omroepvereenigingen, welke op dien dag niet of niet gedurende den geheelen
dag over zendtijd beschikken, terwijl de V.P.R.O. aan de ver
zorging van het programma kan deelnemen, gedurende het tijdvak •
of de tijdvakken, waarover deze vereeniging op dien dag over
zendtijd beschikt. De omroep vereenigingen, die niet bereid zijn
aan de verzorging van het programma mede te werken en wier
zendtijd in verband hiermede wordt verdeeld, ontvangen daarvoor
op andere dagen geen zendtijd terug.
De Minister is bevoegd omtrent de verzorging van het programma
voorschriften te geven in overeenstemming met den aard van die
dagen. x)
5- Indien de onder 4 genoemde dagen vallen op een dag, dat
andere bijzondere omroepvereenigingen dan de V.P.R.O. de be
schikking over de omroepzenders gedeeltelijk zouden hebben
gehad, verkrijgen deze omroepvereenigingen voor den door haar
afgestanen zendtijd op andere dagen gelijkwaardigen zendtijd
terug, zulks ten laste van de omroepvereenigingen, die voor het
afstaan van zendtijd ten behoeve van de hierbedoelde bijzondere
omroeporganisaties in het algemeen zijn aangewezen.x)
6. 2) De V.P.R.O. verkrijgt gelegenheid tot het uitzenden op den
omroepzender door middel waarvan de A.V.R.O. en de V.A.R.A.
hare uitzendingen verzorgen, met dien verstande, dat zijne uit
zending geschiedt des Zondags om den anderen Zondag, van
10 tot 12 uur en van 18 tot 20 uur;
1) Punt 4 cn punt 5 zijn aldus gewijzigd bij dc beschikking van 8 Augustus 1935; tevoren
luidden deze punten:
4. Op feestdagen met betrekking tot het Koninklijk Huis of dcszclfs Leden zal dc ver
zorging van het programma den geheelen dag geschieden door dc algemeene omroepvcrccnigingen welke aan dc viering dier feestdagen wenschcn mede te werken. In andere
gevallen van nationale feestviering zal die verzorging geschieden als dc Minister in
overeenstemming acht met den aard van de viering.
5. Indien dc onder 4 genoemde feestdagen vallen op een dag, dat andere omroepvcrccnigingcn de beschikking over dc omroepstations geheel of gedeeltelijk zouden heb
ben gehad, verkrijgen deze omroepvereenigingen voor den door haar afgestanen zendtijd
op andere dagen gelijkwaardigen zendtijd terug.
2) Bij dc beschikking van 23 Februari 1935 is het oorspronkelijk punt 6 vervallen, en zijn dc
punten 7, 8, 9, 10, n cn 12 genummerd 6, 7, 8, 9, 10 en n. Punt 6 oud luidde:
Omtrent zgn. „Hoogtijdagen” voor dc arbeidersbeweging, zooals bv. den 1 Meidag,
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des Vrijdags van 20 tot 24 uur;
den 2den Paasch- en Pinksterdag en de beide Kerstdagen van
10 tot 12 uur;
den Oudejaarsavond van 19 tot 21 uur.
71). Voorzoover zij rechtspersoonlijkheid bezitten en overigens
ten genoege van den Minister, den Radio-raad gehoord, hebben
aangetoond, dat zij in zoodanige mate gericht zijn op bevrediging
van in het volk levende cultureele of godsdienstige behoeften,
dat hare uitzendingen uit dien hoofde geacht kunnen worden van
algemeen nut te zijn, zal voor de bijzondere omroepvereenigingen,
waaronder de V.P.R.O. mede geacht wordt te behooren, zendtijd
worden afgestaan tot een maximum van ongeveer 5 % van den
beschikbaren zendtijd, welk maximum zooveel mogelijk gelijkelijk
over beide omroepzenders wordt verdeeld.
Overigens geldt als regel, dat de bijzondere omroepvereenigingen
zendtijd verkrijgen ten laste van die algemeene omroepvereeniging,
waaraan zij — zulks ter beoordeeling van den Minister, den Radioraad gehoord — het nauwste verwant zijn.
De vaststelling van de tijdvakken waarop de bijzondere omroepen
— behalve de V.P.R.O. — zullen uitzenden, zal zoo spoedig
mogelijk, den Radio-raad gehoord, geschieden.
8 x). Voor den politie-radio-omroep wordt op den omroepzender,
door middel waarvan de K.R.O. en de N.C.R.V. hare uitzendingen
verzorgen, eiken dag ten hoogste tweemaal een halfuur en ten
minste tweemaal een kwartier zendtijd beschikbaar gesteld, terwijl
wordt tusschcn dc V.A.R.A. cn dc A.V.R.O. voor het in werking treden dezer beschik
king ccnc regeling getroffen, die aan dc goedkeuring van den Minister is onderworpen.
Punt 7 oud luidde oorspronkelijk:
7. Dc V.P.R.O. verkrijgt gelegenheid tot uitzenden op het station Hilversum,
met dien verstande, dat zijne uitzending geschiedt: des Zondags, om den anderen Zondag,
van 10 tot 12 uur cn van 18 tot 20 uur;
des Vrijdags van 20 tot 24 uur;
den 2dcn Paasch-, Pinkster- cn Kerstdag van 10 tot 12 uur;
den Oudejaarsavond van 19 tot 21 uur.
Bij dc beschikking van 9 December 1930 was in den voorlaatstcn regel „Kerstdag” vervangen
door „dc beide Kerstdagen”.
1) Punt 7 cn 8 (vóór dc beschikking van 25 Februari 1953 punt 8 cn 9) zijn opnieuw vastgcstcld
bij beschikking van 8 Augustus 1933.
Punt 8 (9 oud) luidde vóór dien:
Voor den politie-radio-omroep wordt op het station Huizen eiken dag ten hoogste
tweemaal een half uur cn ten minste tweemaal een kwartier zendtijd beschikbaar gesteld,
terwijl op dit station mede gelegenheid moet worden gegeven tot uitzending van extrapoliticberichtcn.
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op dien omroepzender mede gelegenheid moet worden gegeven
tot uitzending van extra-politie-berichten.
De regeling omtrent de dagelijksche tijdvakken der uitzendingen
wordt in gemeen overleg tusschen de betrokken omroep
organisaties en den politie-radio-omroep vastgesteld en aan de
goedkeuring van den Minister onderworpen.
9.1) Met inachtneming van het in de vorenstaande punten bepaalde,
wordt de overschietende zendtijd op den eenen omroepzender
gelijkelijk verdeeld tusschen A.V.R.O. en V.A.R.A., met dien
verstande, dat deze vereenigingen op dien zender uitzenden volgens
het onderstaande schema:
des Zondags, om den anderen:
8—12 V.A.R.A.
8—10 V.A.R.A.

10—12
12—17
17—20
20—24

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

of

12—17
17—18
18—20
20—24

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

Maandag:

8—24 Algemeen programma, beurtelings te verzorgen
door A.V.R.O. en V.A.R.A.
Dinsdag:
8—24 A.V.R.O.
Woensdag: 8—24 V.A.R.A.
Donderdag: 8—24 A.V.R.O.
Vrijdag:
8—12 V.A.R.A.
12—16 A.V.R.O.
16—20 V.A.R.A.
20—24 V.P.R.O.
Zaterdag: 8—24 V.A.R.A.
Op den anderen omroepzender wordt de overschietende zendtijd
gelijkelijk verdeeld tusschen K.R.O. en N.C.R.V. met dien verDe regeling omtrent de dagelijksche tijdvakken der uitzendingen wordt in gemeen
overleg tusschen dc betrokken omroep-organisaties en den politie-radio-omroep vastgcstcld en aan dc goedkeuring van den Minister onderworpen.
Deze regeling is ook van kracht, indien door dc wisseling der stations bedoeld in punt 2,
andere omrocpbcrccnigingcn dan de K.R.O. en dc N.C.R.V. van het station Huizen
gebruik maken.
*) Punt 9 (10 oud) werd aldus gewijzigd bij dc beschikking van 8 Augustus 1935. Vóór dien
luidde dc aanhef van het eerste lid:
Met inachtneming van het vorenstaande wordt dc ovcrschictcndc zendtijd op het station
Hilversum gclij kclijk verdeeld tusschen A.V.R.O. en V.A.R.A., met dien verstande,
dat deze vereenigingen op dat station uitzenden volgens het onderstaande schema:
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stande, dat deze vereenigingen op dien zender uitzenden volgens
het onderstaande schema:
Zondag:

—12.15 Kerkdiensten beurtelings K.R.O. en
N.C.R.V.
12.15—17
K.R.O.
—19.45 Kerkdiensten N.C.R.V.
17
19.45—24
K.R.O.
N.C.R.V.
Maandag: 8 —24
K.R.O.
8
—24
Dinsdag:
N.C.R.V.
Woensdag: 8 —24
—10
K.R.O.
Donderdag: 8
N.C.R.V.
10
—11
K.R.O.
11
—14
14
—24
N.C.R.V.
Algemeen programma, beurtelings te ver
Vrijdag:
8 —24
zorgen door K.R.O. en N.C.R.V.
K.R.O.
Zaterdag:
8
—24
8

Omtrent wijzigingen van de in dit punt bedoelde verdeeling,
die de beginselen der regeling niet aantasten en waaromtrent
tusschen de betrokken vereenigingen overeenstemming bestaat,
beslist de Minister; is geen overeenstemming bereikt, dan kan
de Minister op verzoek van een der algemeene omroepvereenigingen
ruiling van zendtijd bevelen.
10. In de gevallen waarin de voorgaande bepalingen niet in een
regeling voorzien, wordt deze door den Minister getroffen, zoo
noodig den Radio-raad gehoord.
11. De in deze beschikking bedoelde regeling, die voorloopig voor
onbepaalden tijd zal gelden, treedt op een nader door den Minisier
vast te stellen datum in werking. Deze datum zal in geen geval later
worden gesteld dan 1 Juli 1930.
dc aanhef van het tweede lid:
Op het station Huizen wordt dc ovcrschictcnde zendtijd gelijkelijk verdeeld tusschen
K.R.O. en N.C.R.V., met dien verstande, dat deze vereenigingen op dat station uitzenden
volgens het onderstaande schema:
Het laatste lid was reeds aldus gewijzigd bij dc beschikking van 25 Februari 1935; het luidde
tevoren:
Omtrent wijzigingen van dc in dit punt bedoelde verdeeling, die dc beginselen der
regeling niet aantasten en waaromtrent tusschen dc betrokken vereenigingen overeen
stemming bestaat, beslist dc Minister.
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BIJLAGE II.
WIJZIGING EN AANVULLING VAN HET RADIOREGLEMENT 1930 BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN
20 FEBRUARI 1935 (STAATSBLAD NR. 61).
Artikel I.
a. De eerste zin van het tweede lid van artikel 2 van het Radioreglement wordt gelezen als volgt:
„2. Deze mededeelingen mogen, behoudens het bepaalde in
„het achtste en negende lid van dit artikel, slechts afkomstig zijn
„van rechtspersoonlijkheid bezittende omroeporganisaties, die tot
„het voor het uitzenden van deze mededeelingen vereischte ge„bruik van de in het eerste lid bedoelde inrichting door den
„Minister zijn gemachtigd.”
b. Na het zevende lid van artikel 2 van het Radio-reglement
1930 worden aan dat artikel de volgende bepalingen toegevoegd:
„8. In de gevallen, dat Wij van den Nederlandschen omroep
„wenschen gebruik te maken, is de daarvoor noodige zendtijd
„op de bij. dien omroep in gebruik zijnde zendinrichtingen te
„allen tijde te Onzer beschikking.
„9. Zendtijd wordt eveneens te allen tijde beschikbaar gesteld,
„indien de Ministers, Hoofden van Ministerieele Departementen,
„in hunne hoedanigheid van Regeeringspersoon, mededeelingen
„aan het Nederlandsche Volk hebben te doen. Van het voornemen
„tot het doen van deze mededeelingen wordt kennis gegeven
„aan den Minister, die belast is met de zorg, dat van den zendtijd,
„zoowel in dit als in het vorige lid bedoeld, gebruik kan worden
• „gemaakt.
„10. De bepalingen ten aanzien van de controle op de uit
zendingen van den Radio-omroep, alsmede de bepalingen van
„dit artikel met betrekking tot den inhoud van hetgeen wordt
„uitgezonden, zijn niet van toepassing op de in het achtste en
„het negende lid van dit artikel bedoelde mededeelingen.”
c. Het tegenwoordige achtste lid van artikel 2 van het Radio-
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reglement 1930 wordt het elfde lid en wordt gelezen als volgt:
„11. Het uitzenden van andere mededeelingen dan in de be
malingen van dit artikel zijn voorzien, is verboden.”
Artikel II.
Het eerste lid van de artikelen 7, 20, 30, 43 en 59 van het Radioreglement 1930 wordt gelezen als volgt:
„1. Het is verboden door den aanleg, het hebben of het gebruik
„van de inrichting te belemmeren den aanleg, de instandhouding
„of de exploitatie onderscheidenlijk het gebruik van voor het
„openbaar verkeer bestemde telegrafen en telefonen en daarmede
„door den Minister gelijk te stellen radio-electrische inrichtingen,
„van telegrafen en telefonen, bedoeld in artikel 13 der Telegraaf„en Telefoonwet 1904 (Staatsblad nr. 7) of van inrichtingen, be„doeld in artikel 3ter dier wet, indien de aanleg en het gebruik
„daarvan van Rijkswege geschiedt.”
Artikel III.
a. Het tweede lid van artikel 33 van het Radio-reglement 1930
wordt gelezen als volgt:
„2. Behoudens het bepaalde in artikel 33bis is de houder van de
„machtiging verplicht, indien de uitzendingen der omroepstations
„zulks mogelijk maken, de programma’s der Nederlandsche omroep„stations gelijktijdig en onverkort door te geven naar alle aan
gesloten perceelen, zoodat de aangeslotenen uit die programma’s
„een keuze kunnen doen.”
b. Na artikel 33 van het Radio-reglement 1930 wordt opgenomen
een nieuw artikel 33bis, luidende als volgt:
„Artikel 33 bis.
„Met afwijking zoo noodig van het bepaalde in het tweede lid
„van artikel 33, is de houder van de machtiging verplicht ten
„aanzien van het gebruik der inrichting onverwijld en onverkort
„gevolg te geven aan hetgeen eenige autoriteit krachtens de wet
„van hem verlangt. Indien dit medebrengt het doen van mede-
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„deelingen aan de aangeslotenen, doet hij deze aan alle aange
slotenen over alle programmalijnen toekomen.”
Artikel IV.
Het tweede lid van de artikelen 37 en 49 van het Radio-reglement
1930 wordt gelezen als volgt:
„2. Deze vergoeding, welke dient ter bestrijding van de kosten
„voor de bemoeiingen, die voor het Rijk uit de controle op de
„juiste naleving van de in de machtiging gestelde voorwaarden
„voortvloeien, zal een bedrag van f 0,50 per jaar en per op de
„inrichting aangebrachte aansluiting, waarover het door de in
lichting gebodene, naar keuze van den aangeslotene, volledig
„kan worden ontvangen, niet te boven gaan, behoudens Onze
„machtiging aan den Minister tot overschrijding van dit
bedrag.”
Artikel V.
Het zesde lid van artikel 51 van het Radio-reglement 1930 wordt
gelezen als volgt:
„6. De uitslag van het onderzoek, bedoeld in het vierde lid van
„dit artikel, wordt door den voorzitter van de examen-commissie
„schriftelijk aan de deelnemers medegedeeld. Op grond van een
„gunstigen uitslag van bedoeld examen, kan door of namens den
„Directeur-Generaal een schriftelijke verklaring van bevoegdheid
„tot het bedienen van een radio-electrische zendinrichting worden
„afgegeven. De Directeur-Generaal is te allen tijde bevoegd
„opnieuw een onderzoek te doen instellen en de afgegeven verklaring
„in te trekken.”

Artikel VI.
Punt b van artikel 60 van het Radio-reglement 1930 wordt gelezen
als volgt:
„A de door den Directeur-Generaal aan te wijzen ambtenaren
„op vertoon van hunne bijzondere lastgeving, indien het betreft
„houders van een machtiging als bedoeld in artikel 50 onder *,
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„of van hun legitimatiebewijs, indien het betreft houders van een
„machtiging als bedoeld in artikel 50 onder b, in de gelegenheid
„te stellen na te gaan, of aan de bij de machtiging gestelde be
malingen of ter uitvoering daarvan gegeven aanwijzingen is
„voldaan.”

Artikel VIL
Het derde lid van artikel 64 van het Radio-reglement 1930 wordt
gelezen als volgt:
„3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel
„is het verboden te hebben of te gebruiken een ontvang-inrichting,
„die in het frequentie(golflengte)gebied gelegen tusschen 150 kp/s
„(2000 m) en 1500 kp/s (200 m), hinderlijke straling door de
„antenne kan veroorzaken. Als ontvanginrichtingen, die hinder
lijke straling kunnen veroorzaken, worden aangemerkt die,
„waarmede kan worden opgewekt een hoogfrequente spanning
„van 50 millivolt of meer aan een serie-schakeling van een capa
citeit van 200 micromicrofarad, een weerstand van 25 ohm en een
„zelfinductie van 20 microhenry geschakeld tusschen de antenne„contacten onderling of tusschen eenig antenne-contact en het
„aardcontact van de ontvanginrichting. Het in dit lid gestelde
„verbod geldt niet voor houders van ontvanginrichtingen met
„betrekking tot inrichtingen, welke zij vóór of op 28 Februari
„1934 in gebruik of ten gebruike gereed aanwezig hebben.
„Wij behouden Ons voor ten aanzien van ontvanginrichtingen
„welke in andere frequentie(golflengte)gebieden dan die gelegen
„tusschen 150 kp/s (2000 m) en 1500 kp/s (200 m) hinderlijke
„straling door de antenne kunnen veroorzaken, een overeen
komstig verbod uit te vaardigen als in den eersten zin van het
„derde lid van dit artikel ten aanzien van de daarbedoelde ontvang„inrichtingen is gegeven.”
Artikel VIII.
a. Het tweede lid van artikel 66 van het Radio-reglement 1930
wordt gelezen als volgt:
„2. Ter verkrijging van het in het vijfde lid bedoelde ontvang
bewijs is aangifte vereischt binnen 14 dagen, nadat de inrichting
3
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„ten gebruike gereed is, op een kantoor of station van den Post-,
„Telegraaf- of Telefoondienst ter plaatse waar de inrichting zich
„bevindt, of indien zich ter plaatse zulk een kantoor of station
„niet bevindt op een zoodanig naastbij gelegen kantoor of station,
„met dien verstande, dat aangifte niet kan plaats hebben op kan
doren en stations, welke uitsluitend voor den Postdienst zijn
„aangewezen.
„De aangifte geschiedt door middel van een formulier, hetwelk
„kosteloos op de voor de aangifte aangewezen kantoren ver
krijgbaar is.”
b. Het vijfde lid van artikel 66 van het Radio-reglement 1930
wordt gelezen als volgt:
„5. Bij de inlevering van het formulier wordt door het Hoofd
„van het telefoondistrict dan wel door den directeur van het Post
„Telegraaf- en Telefoonkantoor of van het Telegraaf- en Telefoon
kantoor in wiens ressort de aangifte is geschied een ontvang„bewijs uitgereikt. Dit ontvangbewijs moet te allen tijde ter plaatse,
„waar de inrichting zich bevindt, kunnen worden vertoond.”
Artikel IX.
Het tweede lid van artikel 68 van het Radio-reglement 1930 wordt
vervangen door:
„2. Wij behouden Ons voor voor zooveel noodig ontheffing
„te verleenen van het bepaalde in artikel 63 voor belangen ten
„deze door Ons met die, bedoeld in het eerste lid onder a en b
„van dit artikel, gelijk te stellen.
»3- Door of vanwege den Minister kan, onverminderd het
„bepaalde in artikel 63, ontheffing worden verleend van het
„bepaalde in artikel 63bis.99
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Algemeen-ProgrammaCommissie
Nr. 867.

’s-Gravenhage, 29 April 1936.

Aan den Kadio-raad.
Ingevolge de beschikking van de Ministers van Waterstaat en
Financiën van 10/13 Jun* I93°> nr- I/I°4 G. Th., onder B 12, heeft
de Algemeen-Programma-Commissie de eer U hierbij haar jaar
verslag over 1935 aan te bieden ter opneming in het jaarlijksche
verslag van Uw college.
De Voorzitter,
Van Boeijen.
De Secretaris,
Fortman,

plv.

.
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HOOFDSTUK I.
SAMENSTELLING; VERGADERINGEN.
De Commissie was i Januari 1935 samengesteld uit:
Voorzitter:

H. van Boeijen, Voorzitter van den Radio-raad,

Leden:

Mevr. B. Boon—van der Starp, plaatsvervangend
Voorzitster,
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 deze samenstelling kwam slechts verandering, doordat de
secretaris, de heer E. P. Weber, bij beschikking van den Minister
van Binnenlandsche Zaken van 12 April 193 5 eervol werd ontheven
van zijn functie van secretaris der Commissie. De plaatsvervangende
secretaris nam sedert dien het secretariaat der Commissie waar.
In 1935 vergaderde de Commissie 7 maal.
De Commissie maakte gebruik van de haar geboden gelegenheid
om den heer Ir. M. H. Damme bij de herdenking van het feit, dat
hij gedurende tien jaren aan het hoofd van het Staatsbedrijf der
P.T.T. heeft gestaan, van haar belangstelling te doen blijken.

HOOFDSTUK II.
UITVOERING VAN DE TAAK DER COMMISSIE.
1. Reorganisatie van bet Algemeen Programma.
De Commissie heeft, gelijk op blz. 32 van het verslag 1934 werd
meegedeeld, in het begin van 1935 haar ontwerp tot reorganisatie
van het Algemeen Programma aan de algemeene omroepvereenigingen meegedeeld.
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Hierop hebben deze hun beschouwingen en opmerkingen gegeven.
Daarna heeft de commissie gemeend de onderlinge besprekingen
eenigen tijd te moeten opschorten. Op het laatst van het jaar is
het overleg met de omroeporganisaties hervat.
Als een voorbeeld van de misvattingen, die ten aanzien van het
Algemeen Programma nog altijd bestaan, moge het volgende
worden meegedeeld. Een der omroeporganisaties zond in een
tekst, waarin wel is waar haar eigen karakter sterk tot uitdrukking
kwam, maar toch ook het onderwerp zoo thetisch behandeld werd,
dat wellicht ook buiten de groepen der rechtstreeks-geïnteresseerden
belangstelling mocht worden verwacht. Uit dien hoofde zou de
tekst dan ook geen bezwaar ontmoet hebben bij de Commissie.
Echter moest een niet onbelangrijk gedeelte van de uitzending,
nl. dat, waarin tot het geven van geldelijken steun voor een be
paald doel werd opgewekt, zeer beslist beschouwd worden als te
zijn gericht tot een beperkte groep van luisteraars. Om deze reden
kon deze tekst niet worden toegelaten.
2.

Voorafgaand onderhoek der teksten.

De Commissie ontving 104 programma’s ter onderzoek en nam
van 396 teksten kennis. Van deze werden er 5 door de desbetreffende
omroeporganisaties teruggenomen. Wegens te late inzending werd
de uitzending van 3 teksten verboden. Wegens strijd met de voor
het Algemeen Programma geldende voorschriften werden 2 teksten
van de V.A.R.A. geheel verboden, terwijl in 29 gevallen de uit
zending van bepaalde gedeelten verboden werd of kleine wijzi
gingen werden aangebracht; dit betrof 2 maal de A.V.R.O., 13
maal de K.R.O., 6 maal de N.C.R.V. en 8 maal de V.A.R.A.
3- Opmerkingen naar aanleiding van reeds plaats gevonden hebbende
uitzendingen.

Aan de K.R.O. werd 5 maal een opmerking gemaakt nl. wegens:
1. verwijzing naar den K.R.O.-gids;
2. uitspreken van een doorgehaalde verwijzing naar den K.R.O

gids;
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3. uitspreken van doorgehaalde gedeelten in den ingezonden
tekst;
4. afwijking van gedeelten van den ingezonden tekst (2 maal).
4.

Klachten van particulieren.

Aan een viertal klachten van particuliere zijde werd de noodige
aandacht gegeven.
5- Reclame.
De Commissie ontving' afschriften van de onder dagteekening
van 3 Januari door den Minister van Binnenlandsche Zaken tot
de omroepvereenigingen gerichte aanwijzingen, betreffende reclame
door middel van den radio-omroep, gevolgd door een brief van
24 Juni naar aanleiding van opmerkingen door de algemeene
omroepvereenigingcn gemaakt.
Bij den begeleidenden brief van 3 Januari verzocht de Minister
der Commissie zorg te willen dragen voor onverzwakte hand
having van de regeling betreffende de fabrieksuitzendingen om te
voorkomen, dat deze ontoelaatbare reclame zouden inhouden.

INDIË-PROGRAMMA-COMMISSIE.
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Indië-Programma-Commissie.
Nr. 337.
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’s Gravenhage, 29 April 1936.

Aan den Radio-raad.

Ingevolge het bepaalde bij punt B 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 1935 ter opneming
in het jaarlijksche verslag van Uw college.
De Voorzitter,
Van Boeijen.
De Secretaris,
Fortman,

plv.
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HOOFDSTUK I.
SAMENSTELLING; VERGADERINGEN.
Op i Januari 1935 was de Commissie aldus samengesteld:
Voorzitter: H. van Boeijen.
A. J. W. van Anrooy.
Leden:
A. B. ten Berge.
O. M. Goedhart.
Ds. F. Kleijn.
H. Salomonson.
Prof. Dr. J. Schmutzer.
J. E. Stokvis.
Secretaris:
E. P. Weber.
Hierin kwam alleen deze verandering, dat bij beschikking van
den Minister van Binnenlandsche Zaken van 12 April 1935, nr. 53
kabinet, de heer E. P. Weber eervol ontheven werd van zijn functie
van secretaris. De plaatsvervangende secretaris nam sedert dien het
secretariaat der Commissie waar.
De Commissie vergaderde in het geheel 3 maal, nl. 18 Januari,
3 Mei en 11 October.
Van Mei af was de heer H. Salomonson afwezig wegens verblijf
in Nederlandsch-Indië.
Gaarne sloot de Indië-Programma-Commissie zich aan bij de
hulde, door de Radio-commissies gebracht aan den heer Ir. M. H.
Damme bij gelegenheid van diens 10-jarig Directeur-Generaalschap van het Staatsbedrijf der P.T.T.

HOOFDSTUK II.
ADVIEZEN; BIJZONDERE UITZENDINGEN.
Het in het vorig verslag (blz. 40) vermelde, door den Radio-raad
gevraagde advies van de Indië-Programma-Commissie over de
ontwerp-machtiging voor het gebruik van den Phohi-zender door
de K.R.O. werd bij brief van 26 Januari nr. 185 uitgebracht.
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De voorbereiding van een door den Radio-raad, de Indië-Programma-Commissie gehoord, uit te brengen advies op een verzoek
van de K.R.O. om machtiging tot het doen van werelduitzendingen
vond plaats in een commissie, waarin onder leiding van den Voor
zitter naast vijf leden van den Radio-raad twee leden van de IndiëProgramma-Commissie zitting hadden.
Bij brief van 28 Januari nr. 188 verzocht de Indië-ProgrammaCommissie den Minister van Binnenlandsche Zaken de nieuwe
reclame-voorschriften voor Nederland tevens toepasselijk te ver
klaren op de uitzendingen over den Phohi-zender, voor zoover
vallende buiten de aan de Phohi toegestane reclame-uitzendingen.
Aan dit verzoek werd door den Minister gevolg gegeven door
opneming van een desbetreffende bepaling in de aan de Phohi
verleende machtiging.
Aan den Radio-raad gaf de Indië-Programma-Commissie des
gevraagd haar meening te kennen over een tusschen Phohi en
Aneta gesloten overeenkomst met betrekking tot de uitzending
van nieuwsberichten door eerstgenoemde. Den iyden Februari
zijn de desbetreffende uitzendingen begonnen.
Behalve de gewone Phohi- en K.R.O.-uitzendingen vonden eenige
bijzondere uitzendingen plaats:
17 Februari:
Phohi naar Curacao, herhaling verslag voetbal
wedstrijd Nederland—Duitschland.
Phohi naar Brazilië; opening radio-tentoonstelling
20 April:
te Rio de Janeiro.
Phohi naar West-Indië; het derde concert van het
9 Mei:
Nederlandsch Muziekfeest te Amsterdam.
Phohi-uitzending voetbalwedstrijd Holland—
18 Mei:
Engeland.
Phohi-uitzending voor de bemanning van de
25 Mei:
K XVIII te Mauritius (ingelascht in het gewone
programma).
2 Augustus: Phohi-uitzending van de rede van Dr, Colijn
(des avonds).
31 Augustus: Phohi naar West-Indië; heruitzending van de be
grafenis van Konigin Astrid.

I
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17 September: Phohi-uitzending van de Troonrede.
18 September: Phohi-uitzending naar Suriname; uitzending ter
gelegenheid van de Herdenking van het tweede
Eeuwfeest van het Zendingswerk der Evangelische
Broedergemeente in Suriname.
3 November: Phohi naar Amerika; uitzending van zang van
Joseph Schmidt.
10 November: Phohi naar Amerika; uitzending programma van
den violist Zymbalist.
14 November: Phohi; korte toespraak Europeesche gezant van
Siam tot zijn landgenooten (ingelascht in het IndiëProgramma).
22 November: Phohi; korte toespraak Hayri Bey, adviseur en inge
nieur bij het verkeerswezen tot zijn landgenooten
in Turkije (ingelascht in het Indië-Programma).
24 December: Phohi; door Noorsche staatsomroep te Oslo ver
zorgd programma, bestemd voor Noorsche walvischvaarders, vertoevende in de Zuidelijke Ijszee
(proefuitzending op 13 December).

HOOFDSTUK III.
DE CONTROLE.
De Commissie nam van 452 (Phohi 344, K.R.O. 108) teksten
kennis, waarvan er 3 werden teruggenomen (2 Phohi, 1 K.R.O.).
Tegen de uitzending van 4 (2 Phohi, 2 K.R.O.) teksten werd
bezwaar gemaakt wegens het niet voldoen aan de gestelde eischen.
Op denzelfden grond werd in 46 (35 Phohi, 11 K.R.O.) gevallen
bezwaar gemaakt tegen uitzending van een gedeelte van den inge
zonden tekst.
Na de uitzending moesten meermalen opmerkingen gemaakt worden,
die in den regel betroffen het zich niet houden aan den ingezonden
en goedgekeurden tekst door bepaalde gedeelten niet uit te spreken
of stukken in te voegen, die niet aan de controle waren onderworpen
geweest. De omroepvereenigingen kunnen hun sprekers, ook die,
4
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welke herhaaldelijk optreden, blijkbaar niet genoeg ervan door
dringen, dat afwijking van het ter controle ingezondene niet ge
oorloofd is. Uit contröle-oogpunt beschouwd is van niet minder
belang — en ook hierop is een en andermaal gewezen moeten
worden — dat de op het programma aangegeven tijdstippen van
begin en einde der verschillende onderdeelen in acht genomen
worden.

.
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Radio-Omroep
contröle-commissie.
Nr. 2620.

’s Gravenhage, 29 April 1936.

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 haar werkzaamheden in 1935.
De Voorzitter,
Van Boeijen.
De Secretaris,
Fortman,

plv.

■
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HOOFDSTUK I.
SAMENSTELLING; VERGADERINGEN.
In 1935 kwam in de samenstelling der Radio-Omroep controle
commissie tweeërlei wijziging. Bij Koninklijk besluit van 12 April
nr. 20 werd de heer E. P. Weber eervol ontheven van de functie
van secretaris der commissie.
Sedert werd het secretariaat door den plaatsvervangenden secretaris
waargenomen.
Bij Koninklijk besluit van 28 November nr. 53 werd de commissie
uitgebreid door de benoeming tot lid van den heer J. W. de Vries.
De Commissie vergaderde acht maal.

HOOFDSTUK II.
UITVOERING DER CONTROLE.
Radio-0n/roep.
De programma’s der uitzendingen werden geregeld nagegaan en
aan de hand daarvan werden 896 teksten opgevraagd, en wel,
wat de algemeene omroepvereenigingen betreft: van de A.V.R.O.
36, van de K.R.O. 106, van de N.C.R.V. 54 en van de V.A.R.A.
571; voorts o. a. van de V.P.R.O. 32, van de R.V.U. 33 en van
de V.R.O. 16 teksten.
Hoewel herhaaldelijk de voorgeschreven termijn van inzending
niet in acht genomen werd, behoefde de commissie slechts in eenige
gevallen op dien grond, omdat behoorlijke gelegenheid tot keuring
van den tekst ontbroken had, bezwaar tegen de uitzending te
maken.
Wegens strijd met de wettelijke voorschriften werden 24 uit
zendingen geheel niet toegelaten, nl.:
1.

Van de A.V.R.O.:

Ir. Wiegersma, „De fascistische gedachte” (niet voor bep. dat.).
1 Augustus:
A. v d. Horst, „Hoe een boer twee generaals te
eten gaf”.
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Van de V.A.R.A.:

6 Januari:
16 Januari:
6 Maart:

A. Pleysier, „De Horizon”.
Louis de Vries, fragment „De Oppenheims”.
W. van Dok Jt\, „De positie van de tuinbouw
in Nederland”.
„Ben vrouw van een werkloos metaalbewerker
i6 Maart:
spreekt”.
„Mij
nwerkerslied”.
24 Maart:
W. Drees, „Een en ander over de taak der
29 Maart:
Gemeenteraden”.
Koos Vorrink, Rede.
6 April:
Hoorspel „Nacht in het hotel” met rede J. C. B.
20 April:
van Hilst.
20 April:
M. Wolters, „Hindenburg”.
Jan Lemaire, „Het lied van de bijen”.
17 Mei:
A. Pleysier, „De fluweelen handschoen”.
9 Juni:
J. Hoving, „Anti-semitisme”.
9 Augustus:
1 September: A. Pleysier, „Eden en de Engelsche politiek”.
16 October:
Dr. B. Premsela, „Moeilijkheden in het huwelijk”.
20 November: Koos Vorrink, „Vrouw en man, steunt het plan”.
23 November: Ir. J. W. Albarda, „Vrouw en man, steunt het
plan”.
20 December: Carel Rijken, „De Chineesche pop”.
Niet voor bepaalden datum: M. van Santé, „Stemmen uit het
proletariaat”.
3-

Van de H.I.R.O.:

19 Maart:
19 Maart:
3

4.

Augustus:

Ir. K. L. Hondius, „Luchtbescherming”.
G. de Boer,,, Een theosofische beschouwing over
God, Christus en de mens”.
H. M. Roos, „Werktijdverkorting en werkver
ruiming”.

Van de V.R.O.:

Niet voor bepaalden datum: A. H. Gerhard, „Vrije gedachte
voert tot socialisme”.
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In 126 gevallen kon goedkeuring slechts geschieden onder voor
waarde van schrapping van een kleiner of grooter gedeelte — soms
slechts van een enkel woord — in den tekst.
Dit betrof 4 maal de A.V.R.O., 14 maal de K.R.O., 4 maal de
N.C.R.V., 88 maal de V.A.R.A., 8 maal de H.I.R.O., ééns de
R.V.U. en 7 maal de V.R.O.
Het kwam nogal eens voor, dat de commissie hetzij op grond
der rapporten van haar controleurs, hetzij op grond van klachten
van particulieren, rechtstreeks tot haar of tot den Minister gericht,
aanleiding vond alsnog kennis te nemen van tevoren niet opgevraagde
teksten. Slechts in enkele gevallen gaf dit aan de commissie aan
leiding tot een opmerking aan de omroeporganisaties; aan den
Minister rapporteerde de commissie steeds over de bij dezen inge
komen klachten.
Meer kwam het voor, dat de commissie zich tot de omroepvereenigingen moest wenden over afwijkingen van ingezonden en
goedgekeurde teksten. Ofschoon de commissie ervan overtuigd is,
dat in het algemeen de omroepvereenigingen haar sprekers be
hoorlijk inlichten, dat deze afwijkingen niet geoorloofd zijn,
schijnen eenige sprekers — en onder hen zelfs eenige, die her
haaldelijk optreden — zich moeilijk deze beperking te kunnen
opleggen. Niet alleen invoegingen en uitlatingen komen voor,
ook veranderingen in de volgorde worden aangebracht. Dat een
en ander de arbeid der controleurs zeer bemoeilijkt behoeft geen
betoog. Na het rondschrijven, dat de commissie hierover op 15 Juni
aan de omroeporganisaties zond, kan zij ter voorkoming van
moeilijkheden en onaangenaamheden zoo voor de omroep
organisaties als voor de sprekers er dan ook niet ernstig genoeg
op aandringen, dat dit euvel zoo krachtig bestreden wordt, dat
het eens en voor goed de radiowereld uit gaat.
Reclame.
Onder de voorschriften, die het moeilijkst schijnen te kunnen
worden nageleefd, behooren die omtrent de reclame. Vooral
de sprekers namens de omroepvereenigingen, leiders van cursussen,
verzorgers van boekbesprekingen en andere sprekers bij perio-
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dieke uitzendingen als filmpraatjes en postzegelhalfuurtjes over
treden deze voorschriften nog telkens. Bij brieven van 3 Januari
en 24 Juni heeft de Minister aan de omroepvereenigingen bij her
haling een samenvatting van de desbetreffende voorschriften
gegeven. De toeneming der klachten vestigde den indruk, dat
hiervan op onvoldoende wijze was kennis genomen; op 28 Septem
ber wees de Minister de omroeporganisaties opnieuw op haar
verplichtingen in deze.
In den loop van het jaar werd de repressieve controle op de naleving der reclamevoorschriften, tot zoo lang in handen van het
Hoofdbestuur der P.T. & T., bij de Radio-Omroep controle
commissie overgebracht.
Radio-distributie.
Bij brief van 3 Januari legde de Directeur-Generaal der P. T. & T.
aan de commissie over afschrift van de eerste voorloopige machti
ging voor de doorgifte van eigen gramofoonmuziek, aan een radiocentrale verleend, met verzoek het te mogen vernemen, indien de
praktijk aan de commissie aanleiding zou geven om nog nadere
bepalingen met betrekking tot de controle in overweging te geven.
Hiervoor bestond in den loop van het jaar geen reden, doch wel vond
de Radio-Omroep contröle-commissie in dezen brief aanleiding
zich tot den Minister te wenden in zake de overige uitzendingen
der radio-centrales, teneinde te voorkomen, dat het geheele toe
zicht op de uitzendingen zoowel van de omroepvereenigingen als
van de gemeentelijke en particuliere centrales niet in één hand zou
berusten. Daaraan werd vastgeknoopt een opmerking over de
wenschelijkheid van eenige controle op de buitenlandsche pro
gramma’s, door een deel der centrales regelmatig naast de binnenlandsche uitzendingen doorgegeven.
Bij brief van 24 April berichtte de Minister met deze zienswijze
geheel in te stemmen.
In de loop van 1935 werd aan 243 particuliere radio-centrales een
voorloopige machtiging tot het doen van eigen uitzendingen van
gramofoonplaten uitgereikt. Deze uitzendingen moeten zich be
palen tot het uur van 19—20 op werkdagen. Alleen door de RadioOmroep contröle-commissie goedgekeurde platen mogen worden
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doorgegeven. Bij overtreding der daaromtrent bestaande voor
schriften wendt de Radio-Omroep contröle-commissie zich tot den
Minister met een voorstel tot terechtwijzing of bestraffing van den
in gebreke zijnden centrale-machtiginghouder.
De uitzending door de centrales van andere eigen programma’s
is beperkt tot incidenteele gelegenheden. Als criterium is daarbij
aangenomen, dat bijzondere belangrijke plaatselijke gebeurtenissen
de uitzending moeten rechtvaardigen, terwijl de plaatselijke over
heid schriftelijk moet verklaren, dat zij de doorgifte in het belang
der aangeslotenen acht. De machtiginghouder moet zijn desbe
treffend verzoek ten minste 14 dagen van te voren bij den RadioOmroep contröle-commissie indienen met overlegging van het
programma en de verklaring van den burgemeester, terwijl daar
naast verlangd kan worden overlegging van den tekst van de te
houden toespraken, lezingen enz. De Radio-Omroep contrölecommissie doet dan een voorstel aan den Minister omtrent al of
niet inwilliging van het verzoek.
Een elftal gemeentelijke distributiecentrales is in het bezit van een
voorloopige machtiging tot draadomroep. De gemeentelijke muziekuitzendingen zijn gebonden aan de gewone uren van den radioomroep. Voor andere programma’s dan die, welke uitsluitend
muziek bevatten, geldt, voorzoover niet uitdrukkelijk een ruimer
machtiging is verleend, dezelfde regeling als ten aanzien van particu
liere centrales is vermeld.
Hier volgen eenige uitzendingen van radio-centrales in 1935 onder
toepassing dezer voorschriften.
Opwekking voor liefdadige doeleinden (Crisis-comité-collectes,
Emmabloem-collectes e. d.).
Alarmeering of voorbereiding van luchtbeschermingsoefeningen.
Installaties en jubilea van burgemeesters.
Opening publieke werken (stadhuis, waterleidingbedrijven).
Opening nieuwe centrales.
Opwekking tot deelneming aan winkelweken.
De steekproefsgewijze beluistering van de doorgezonden buitenlandsche programma’s heeft de Radio-Omroep contröle-commissie
geen aanleiding tot opmerkingen gegeven.

6o

RADIO-OMROEP CONTROLE-COMMISSIE

HOOFDSTUK III.
BIJZONDERE ONDERWERPEN.
Wijziging ,,Radio-regiewent 1930”.
Bij Koninklijk Besluit van 20 Februari 1935 ('Staatsblad n°. 61)
kwam een wijziging van het „Radio-reglement 1930” tot stand,
waarbij o. a. bepalingen ten aanzien van de controle op de uit
zendingen van den radio-omroep en die met betrekking tot den
inhoud van hetgeen wordt uitgezonden, niet van toepassing worden
verklaard in de gevallen, dat H.M. de Koningin van den Nederlandschen omroep wenscht gebruik te maken, en de Ministers,
Hoofden van Ministerieele departementen in hun hoedanigheid
van regeeringspersoon mededeelingen aan het Nederlandsche volk
hebben te doen.
„Politieke’’ uitzendingen.
Ten vervolge op het hierover in het vorig verslag (blz. 62) mee
gedeelde, zij hier vermeld, dat de Minister bij brief van 12 April
1935 aan de algemeene omroepvereenigingen, de V.P.R.O. den
Vrijzinnig-democratischen bond en de Vereeniging van liberale
radio-amateurs (V.L.R.A.) berichtte, dat zijnerzijds het standpunt
wordt ingenomen, dat art. 2 lid 7 van het „Radio-reglement 1930”
buiten de verkiezingsdagen niet moet worden toegepast.

