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RADIO-RAAD
Nr. 2768.

’s-Gravenhage, 8 Mei 1937.

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 1936, waarin opgenomen
de jaarverslagen der Algemeen-Programma-Commissie en der
Indië-Programma-Commissie.
De Voorzitter,
(w.g.) Van Boeijen.
De Secretaris,
(w.g.)

Fortman.
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VERSLAG VAN DEN RADIO-RAAD 1936.
HOOFDSTUK I.
A.

SAMENSTELLING EN VERGADERINGEN.

In de samenstelling van dfcn Radio-raad kwam in 1936 geen ver
andering. Deze bleef derhalve bestaan uit den heer H. van Boeijen
als Voorzitter en de 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.
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. \V. H. M. Werker.
Bij Koninklijk besluit van 15 Augustus 1936, n°. 187, werd voor
het tijdvak van 1 September 1936 tot en met 31 December 1937
belast met de functie van secretaris van den Radio-raad Mr. B. de
Gaay Fortman, en benoemd tot adjunct-secretaris Dr. A. A. M.
Enserinck, adjunct-commies bij het Hoofdbestuur der Posterijen,
Telegrafie en Telefonie.
Den 19den Augustus 1936 verliet de Radio-raad zijn vertrekken
in het Departement van Binnenlandsche Zaken en betrok hij nieuwe
kantoorruimten in het perceel Mauritskade 17 te ’s-Gravenhage,
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De Radio-raad vergaderde in het verslagjaar tien maal.
De Commissie voor de werelduitzendingen kwam eenmaal bijeen.
B.

VERTEGENWOORDIGINGEN EN BEZOEKEN.

Op de bijeenkomst van de Union Internationale de Radiodiffusion
van 20 tot 26 Februari te Parijs was de R^dio-raad vertegenwoordigd
door zijn lid den heer J. W. de Vries. Diens aanwijzing was geschied,
nadat de Radio-raad had te kennen gegeven in het algemeen in
voorkomende gevallen gaarne zijn Voorzitter, de heer H. van
Boeijen, te zullen zien aangewezen als zijn vertegenwoordiger in
de afvaardiging naar internationale bijeenkomsten doch voor dit
geval bij diens verhindering den heer De Vries voor te dragen.
Bij brief van 14 Februari 1936, n°. 9, deelde de Minister den Radioraad mee van meening te zijn, dat in verband met de gewijzigde
omstandigheden door de oprichting van de No^ewa, waarin ver
tegenwoordigers van den Radio-raad met de vier omroepvereenigingen samenwerken ook op het gebied van de vertegenwoordiging
van den Nederlandschen omroep op de vergaderingen van de
U.I.R., het in de toekomst niet meer noodig zal zijn, dat de Radioraad door een afzonderlijke afvaardiging op die vergaderingen
wordt vertegenwoordigd. Wel ligt het in de bedoeling, aldus de
Minister, het als regel daarheen te leiden, dat in de afvaardiging
van den Raad van Beheer der No^ewa een in dat College zitting
hebbend vertegenwoordiger van den Radio-raad zal worden aan
gewezen.
Namens den Radio-raad bracht de Voorzitter van den Radio-raad
bij den Minister mondeling bezwaren tegen dit standpunt in. Hierop
antwoordde deze, dat hij geleid werd door de overweging, dat
de moeilijke tijden, die bezuiniging op de uitgaven van den
Staat gebiedend voorschrijven, tot een beperking van de ver
tegenwoordiging op de bijeenkomsten van de U.I.R. nopen. De
Minister zegde toe, geval voor geval te zullen bezien en daarbij
nauwkeurig te zullen overwegen, of de te behartigen belangen
afzonderlijke vertegenwoordiging van den Radio-raad gewenscht
maken.
Deze overweging leidde den Minister er toe te beslissen, dat de
op de bijeenkomst van de U.I.R. in Ouchy—Lausanne van 22 Juni
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tot i Juli 1936 te behartigen belangen afzonderlijke vertegen
woordiging van den Radio-raad niet noodzakelijk maakten.
In de Commissie voor het vraagstuk der televisie, waarvan sprake
is op bladz. 16 van het vorig verslag benoemde de Minister op
voorstel van den Radio-raad zijn leden de heeren W. Graadt
van Roggen en Prof. W. Nolet.
Een regeling werd getroffen voor de vertegenwoordiging van den
Radio-raad en zijn leden bij vergaderingen, herdenkingen en feeste
lijke bijeenkomsten der omroepvereenigingen.
In 1936 was de Radio-raad vertegenwoordigd: op 2 Juli bij de
opening van de A.V.R.O.-studio, op 5 Juli bij het V.A.R.A
Zomerfeest te Amersfoort, op 11 Juli bij de jaarvergadering van de
A.V.R.O. te ’s-Hertogenbosch en op 9 October bij de vertooning
van de A.V.R.O.-studio-rolprent te Hilversum.

HOOFDSTUK II.
ADVIEZEN.
1.

Radio-omroep/Pers.

In 1936 is de oplossing van het vraagstuk der verhouding tusschen
radio-omroep en pers haar einde genaderd. Werd in het vorig
verslag (blz. 12 en 13) meegedeeld, dat belanghebbenden zelf de
regeling der zaak in handen genomen hadden en dat de hoop be
stond, dat langs dien weg de oplossing van de moeilijkheden zou
gevonden worden, nog bijna het geheele jaar 1936 is met dit onder
ling overleg verstreken. Zelfs scheen het in het najaar, dat men
verder van elkaar stond dan te voren.
Tenslotte heeft men evenwel in mondeling overleg een overeen
komst ontworpen. Bij een laatste bespreking terzake op 30 October
1936 was de Minister van Binnenlandsche Zaken als onpartijdig
leider in de gelegenheid partijen over een dood punt heen te helpen.
De overeenkomst is daarna door beide partijen onderteckend.
2.

Gebruik makelijken omroepbenden.

Het op blz. 22 van het vorig verslag onder 18 genoemde schrijven
van den Minister van Binnenlandsche Zaken, gevolgd door be-
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schouwingen van den Minister van Landbouw en Visscherij cn
van dien van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, heeft met toe
stemming van eerstgenoemden Minister geleid tot overleg met de
algemeene omroepvereenigingen, de Vaste Commissie van den
Economischen Raad voor de Economische Voorlichting en belang
hebbenden.
Den i8den Maart 1936 bracht de Radio-raad zijn advies aan den
Minister uit.
3-

Machtigingen.

Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van
26 Februari 1936 werd aan de vier algemeene omroepvereenigingen
en aan de H.I.R.O., R.V.U. en V.P.R.O. verleend een definitieve
machtiging voor het doen van uitzendingen, als genoemd in art. 2
van het Radio-reglement 1930. Hiervan den Radio-raad kennis
gevende, verzocht de Minister onder verwijzing naar een in 1934
door den Radio-raad uitgebracht advies te mogen vernemen, of
de Radio-raad na terzake met de Radio-Omroep contröle-commissie
gepleegd overleg aanleiding vond om zijn standpunt ten aanzien
van de V.R.O. te herzien.
De Radio-Omroep contröle-commissie gaf den Radio-raad des
gevraagd een uiteenzetting van de uitzendingen van de V.R.O. en
van haar standpunt te dien aanzien uit een oogpunt van controle.
Bij brief van 20 Juni 1936 bracht de Radio-raad zijn advies aan den
Minister uit, inhoudende, dat naar zijn oordeel, nu dienaangaande
beslist moest worden, de V.R.O. niet voor een definitieve mach
tiging in aanmerking diende te komen, gevolgd door een afzonderlijk
afwijkend advies van een viertal leden, waarop de Minister besloot
de vraag, of er aanleiding was, aan de V.R.O. een definitieve mach
tiging op grond van het bepaalde in artikel 2, lid 3, van het Radioreglement 1930 te onthouden, voorloopig nog niet te beantwoorden,
aangezien het toezicht der Radio-Omroep contröle-commissie de
waarborg geeft, dat de uitzendingen dezer organisatie voldoen aan
de terzake gestelde voorschriften en haar daarom vooralsnog in
het bezit van haar voorloopige machtiging te laten.
In de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende de begrooting van

i

RADIO-RAAD

13

het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie gaf de
Minister zijn voornemen te kennen om de aan de V.R.O. verleende
voorloopige machtiging in te trekken. Hiervan mededeeling doende
aan den Radio-raad, vroeg de Minister of deze omtrent die aan
gelegenheid nog nadere opmerkingen wenschte te maken.
Hierop heeft de Radio-raad ontkennend geantwoord. De voor
loopige machtiging van de V.R.O. werd daarna met ingang van
1 Januari 1937 ingetrokken.
4.

Doorgifte reclatne-uit^endingen door radio-distribuanten.

Reeds in het vorige verslagjaar legde de Minister van Binnenlandsche
Zaken den Radio-raad de vraag voor, of het niet gewenscht zou
zijn, daar het maken van reclame door middel van den radio-omroep
in Nederland verboden is, den radio-distribuanten mee te deelen,
dat buitenlandsche programma’s, welke reclame bevatten, niet
mogen worden doorgegeven. De Radio-raad won over deze vraag
het advies in van de Radio-Omroep contröle-commissie. In over
eenstemming met dit advies berichtte de Radio-raad den Minister,
dat hij de door dezen gestelde vraag bevestigend beantwoordde,
onder toevoeging dat een verbod zich niet zou kunnen beperken
tot de uitzendingen, welke reclame inhouden, daar deze, wat Luxem
burg betreft, zoo zijn ingericht, dat de reclame onverwacht tusschen
andere stof door gegeven wordt. De beslissing van den Minister
is in het verslagjaar niet meer genomen.
5.

Algemeene radioconferentie te Cairo.

Bij brief van 13 Maart 1936, n°. 10, vroeg de Minister van Binnen
landsche Zaken met het oog op de voorbereiding der in 1938 te
Cairo te houden conferentie, of er ook aangelegenheden waren,
waaromtrent de Radio-raad advies zou wenschen te geven. Op
21 Juli 1936 voldeed de Radio-raad aan dit verzoek, waarbij de
aandacht gevestigd werd op de wenschelijkheid van verruiming
van den voor den radio-omroep bestemden „band” en van nadere
regeling der korte en ultra-korte golflengten.
6.

Wijziging „Zendtijdbesluit”.

Op 11 Juni 1936 wendde zich de V.P.R.O. tot den Minister van
Binnenlandsche Zaken met verzoek een wijziging te brengen in
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den haar toegedeelden zendtijd. Van de regeling, opgenomen in
het „Zendtijdbesluit” van 1930 was met goedvinden van den Minister
reeds eerder afgeweken door een ruiling tusschen V.P.R.O. en
V.A.R.A., waarbij de eerstgenoemde tegen afstand van zijn uur
des Vrijdags van 23 tot 24 uur gelegenheid tot morgenwijdingen
van 15 minuten kreeg op dagen, waarop de V.A.R.A. zendtijd had.
Nu kwam de V.P.R.O. met het verzoek alle vier uren, hem buiten
zijn zendtijd des Zondags toekomende, over de geheele week
verdeeld te krijgen.
Op verzoek van den Minister besprak de Radio-raad deze aan
gelegenheid met V.P.R.O., A.V.R.O. en V.A.R.A. Het mocht niet
gelukken de medewerking van de A.V.R.O. te verkrijgen voor
een regeling, die den V.P.R.O. voldeed, en waarin ook de V.A.R.A.
zou betrokken zijn. Wel konden V.P.R.O. en V.A.R.A. het eens
worden omtrent een wijziging van de verdeeling, in punt 9 van
het „Zendtijdbesluit” genoemd, die de beginselen der regeling van
de zendtijdverdeeling niet aantast. Dienovereenkomstig adviseerde
de Radio-raad den Minister, die bij beschikking van 24 October
1936, n°. 1, de beschikking van den Minister van Waterstaat van
15 Mei 1930, n°. 2, aldus wijzigde:

a

I.

punt 6 wordt gelezen als volgt:
„De VPRO verkrijgt gelegenheid tot uitzenden op den omroepzender door middel waarvan de AVRO en de VARA
hare uitzendingen verzorgen met dien verstande, dat zijne uit
zendingen geschieden:
Des Zondags om den anderen Zondag van 10—12 uur en van
17—17.30 uur (van 1 October —1 April) of van 17—17.30 uur
(van 1 October—1 April) en van 18.30—20 uur.
Maandag om de 14 dagen, wanneer het algemeen programma
door de VARA wordt verzorgd:
10—10.20 uur (Morgenwijding)
uur
Woensdag: 10 —10.20 uur 19.30—20
uur 22.40—23 uur
Vrijdag'. 10 —10.20 uur 19.30—21
uur
Zaterdag'. 10 —10.20 uut 19.30—20
Den 2den Paasch- en Pinksterdag en de beide Kerstdagen van
10—12 uur, den Oudejaarsavond van 19—21 uur.”

II.

Punt 9, eerste lid, wordt gelezen als volgt:
„9. Met inachtneming van het in de vorenstaande punten be-
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paalde, wordt de overschietende zendtijd op den eenen omroepzender gelijkelijk verdeeld tusschen AVRO en VARA, met
dien verstande, dat deze vereenigingen op dien zender uitzenden
volgens het onderstaande schema:
Des Zondags om den anderen Zondag:
8
—10
VARA
VPRO
10
—12
12
AVRO
—17
—17.30 VPRO (van 1 October tot 1 April).
17
17.30—20
VARA (van 1 April tot 1 October van 17—20).
20
—24
AVRO
of van
8
—12
VARA
12
AVRO
—17
J7 —17.30 VPRO (van 1 October tot 1 April).
17.30—18.30 VARA (van 1 April tot 1 October 17—18.30).
18.30—20
VPRO
20
—24
AVRO
Maandag: van 8—24 Algemeen Programma, beurtelings te ver
zorgen door AVRO en VARA, met dien ver
stande dat indien de VARA de verzorging heeft
deze aan de VPRO het tijdvak 10—10.20 afstaat
voor de verzorging van een morgenwijding.
AVRO
Dinsdag:
8 —24
VARA
Woensdag: 8 —10
10
—10.20 VPRO
10.20—19.30 VARA
19.30—20
20
—24

Donderdag:
Vrijdag:

8
8
10

VPRO
VARA
AVRO
VARA

—24
—10
—10.20 VPRO

VARA
AVRO
16 —19.30 VARA
VPRO
19.30—21
10.20—12

12

—16

21
—22.40 VARA
VPRO
22.40—23
VARA
23
—24

Zaterdag:

VARA
8
—10
10
—10.20 VPRO
10.20—19.30 VARA
VPRO
19.30—20
VARA
20
—24

16
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Verhouding radio-omroep en distributie.

Bij brief van 17 Juli 1936, nr. 5, vroeg de Minister van Binnenlandsche Zaken het advies van den Radio-raad over een verslag
van de Commissie voor den Draadomroep (zie verslag 1935 blz. 17)
in zake de verhouding tusschen den radio-omroep en de radiodistributie . Zich onthoudende van een oordeel over de formeele
deugdelijkheid der regeling, waarvoor de Radio-raad verwees
naar zijn brief van 18 Mei 1934 nr. 1835 aan den Minister, betuigde
de Radio-raad zijn instemming met de voorgestelde regeling, die
geleid heeft tot het Koninklijk besluit van 8 September 1936, Stbl.
nr. 348, waarbij zijn vastgesteld de volgende bepalingen.
Artikel I.
Artikel 37 van het Radio-reglement 1930 wordt gelezen als volgt:
„1. De houder van de machtiging is verplicht een bedrag van f 2,—
per jaar en per op de inrichting aangebrachte aansluiting, waarover
het door de inrichting gebodene, naar keuze van den aangeslotene,
volledig kan worden ontvangen, ter beschikking te stellen voor de
bevordering van de belangen van den Nederlandschen omroep.
2. De gelden, die op deze wijze ter beschikking komen, worden door
het daarmede te belasten orgaan in volgorde van voorrang, aangewend:
a. ten bedrage van 10 %, teneinde hieruit den aanleg en de exploitatie
van radiodistributie-inrichtingen mogelijk te maken in gebiedsdeelen,
waar, ondanks de behoefte aan radiodistributie, deze zonder nadere
geldelijke voorziening niet tot stand kan komen of in stand kan
worden gehouden, alsmede teneinde uit dit bedrag voor zulke gebieds
deelen rechtstreeksche ontvangst voor de radiodistributie-inrichting
door middel van de interlocale geleidingen mogelijk te maken;
b. van het restant:
i°. ten behoeve van den huurprijs der zend-inrichtingen, die ter
beschikking worden gesteld van de omroeporganisaties, als bedoeld
in artikel 2, tweede lid van dit reglement, 50 % van dezen huurprijs.
20. ten behoeve van de onkosten, welke door het in de eerste zin
snede van het tweede lid bedoeld orgaan worden gemaakt voor de
buitenlandsche vertegenwoordiging van den Nederlandschen omroep
en voor de vervulling van andere taken van dat orgaan, welke gerekend
kunnen worden tot zijn verzorging van het algemeen omroep-belang
te behooren, 50 % van deze onkosten.
3°. ten behoeve van de algemeene onkosten van bedoeld orgaan,
50 % dezer onkosten.
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c. indien het in het eerste lid bedoeld bedrag over eenig boekjaar
grooter mocht zijn dan voor dekking van de onder a en b genoemde
reserveering en uitgaven noodig is, ter uitkeering door het daarmede
belast orgaan aan de omroeporganisaties, als bedoeld in het eerste lid
van artikel 4 der Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en zulks in verhou
ding tot het werkelijk aantal uren zendtijd waarover gedurende het
laatste boekjaar werd beschikt, tenzij elk dezer omroeporganisaties
erin toestemt, dat deze gelden door het onder b, sub z° bedoeld orgaan
worden aangewend ter verzorging of verbetering van de technische
apparatuur van den om roep in den ruimsten zin.
3. Als orgaan belast met het aanwenden van de in het tweede lid,
eerste zinsnede, bedoelde gelden, en aan hetwelk deze gelden ter be
schikking worden gesteld, wordt aangewezen de Naamlooze
Vennootschap „Nederlandsche Omroep-Zender-Maatschappij
(NOZEMA)”
4. De Minister is bevoegd tot het treffen van alle regelingen en het
nemen van alle maatregelen, welke ter nadere uitvoering van het in
dit artikel bepaalde noodzakelijk zijn.
5- In de machtiging kan de verplichting worden opgenomen tot
betaling van een door den Minister te bepalen 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, en welke een bedrag van f 0,50
per jaar en per op de inrichting aangebrachte aansluiting, waarover
het door de inrichting gebodene, naar keuze van den aangeslotene,
volledig kan worden ontvangen, niet te boven gaat, behoudens Onze
machtiging aan den Minister tot overschrijding van dit bedrag.
Artikel II.
Na artikel 37 van het Radio-reglement 1930 wordt opgenomen een
nieuw artikel 37bis, luidende als volgt:
„Artikel $-jbis:
Met afwijking van het bepaalde in artikel 37 van dit reglement wordt
het volgens het eerste lid van dat artikel genoemde bedrag van f 2.—
voor het jaar 1936 bepaald op f 0,25, voor het jaar 1937 op f 1,25,
voor het jaar 1938 op f 1,50 en voor het jaar 1939 op f 1,75”.
Artikel III.
De bepalingen van dit besluit treden in werking op den 1 October 1936.

8.

Verlenging machtiging 1937 radiodistributie.

Bij brief van 12 Augustus 1936 legde de Minister den Radio-raad
met verzoek om advies voor een tweede voorstel van dezelfde
2
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commissie over het vraagstuk van de wijze van exploitatie der
radio-centrales na April 1937. Deze commissie was tot de slotsom
gekomen, dat exploitatie van de bestaande radio-distributie-inrichtingen — ook indien de programma’s rechtstreeks door middel
van interlocale geleidingen naar de centrales worden toegevoerd —
in het algemeen en in beginsel kan blijven opgedragen aan de
tegenwoordige machtiginghouders, voor zoover deze zich stipt
gehouden hebben aan de in de machtiging gestelde technische
en/of exploitatieve voorwaarden. De Minister verklaarde tevens,
dat hij zich hiermee zeer wel kon vereenigen.
Ook de Radio-raad kon zich daarmee vereenigen, waarbij hij het
vertrouwen uitsprak, dat de Regeering zich vóór afloop van den
verlengingstermijn van vijf jaar tijdig zou beraden over de vraag
der verdere verlenging der machtigingen.
9- Uitbreiding zendtijd Radio- Volksuniversiteit Holland.
In handen van den Radio-raad werd om advies gesteld een verzoek
van de R.V.U. van 28 Juli 1936 om uitbreiding van zendtijd. De
R. V.U. gaf hierbij te kennen, dat zij deze uitbreiding niet wenschte
ten koste van andere omroepvereenigingen, en dat zij meende,
dat haar wellicht enkele halve uren op den zender te Scheveningen
zouden kunnen worden toegewezen. Na advies van den Radio-raad
bij brief van 19 September 1936 besliste de Minister bij brief van
26 September 1936, dat het verzoek niet voor inwilliging vatbaar was.
10.

Nationale feestdagen.

De 31ste Augustus 1936 viel op een Maandag, een AlgemeenProgramma-dag, waarop de V.A.R.A. aan de beurt van uitzending
zou zijn. Desgevraagd verklaarde de V.A.R.A. zich niet bereid
haar programma alsdan in overeenstemming te brengen met het
karakter van dien dag. Na overleg met de Algemeen-ProgrammaCommissie stelde de Radio-raad den Minister voor den zendtijd
op den desbetreffenden zender alsdan te verdeelen tusschen A. V.R.O.
en K.R.O.; de Minister besliste dienovereenkomstig.
Desgevraagd verklaarde de V.A.R.A. zich wel bereid, den i2den
September 1936, door de Regeering tot nationale feestdag verklaard
bij gelegenheid van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana met

RADIO-RAAD

*9

Z.D.I-I. Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld haar programma
dienovereenkomstig in te richten.
11.

Machtiging tot uitzending naar overzeesche gebiedsdeelen.

De Radio-raad ontving bij brief van 29 October 1936, nr. 11, van
den Minister van Binnenlandsche Zaken met verzoek om advies
na overleg met de Indië-Programma-Commissie afschrift van een
verzoek van den V.P.R.O. om machtiging tot het verzorgen van
uitzendingen naar de overzeesche gebiedsdeelen des Rijks. Het
voornemen van den Minister om deze machtiging te verkenen in
denzelfden vorm als de aan de K.R.O. verleende gaf aan den Radioraad geen aanleiding tot opmerkingen. Nog vóór het einde des
jaars werd de gevraagde machtiging verleend.
12.

Werelduitzendingen.

De Minister van Binnenlandsche Zaken legde aan den Radio-raad
voor een vraag van de K.R.O., gedaan bij de aanvaarding der
machtiging tot het uitzenden van wereldprogramma’s (zie verslag
1935 blz. 11) om haar programma’s ook te mogen aankondigen
in het Russisch en Esperanto. De Radio-raad pleegde, overeen
komstig het verzoek van den Minister, overleg met de IndiëProgramma-Commissie en bracht in overeenstemming met deze
een gunstig advies uit. De Minister besliste dienovereenkomstig.
Gedurende het geheele jaar is de Radio-raad bezig geweest met
de uitvoering van de in het vorig verslag, blz. 12, vermelde op
dracht van den Minister tot nadere bestudeering van het vraagstuk
der werelduitzendingen. Telkens werd voeling gehouden met de
Indië-Programma-Commissie, waarvan twee leden zitting hebben
in de door den Radio-raad aangewezen commissie ad hoe. Overleg
werd gepleegd, eerst met A.V.R.O., N.C.R.V. en V.A.R.A., later
ook met den V.P.R.O.
Bij brief van 11 Maart 1936, nr. 13, gaf de Minister nader als
leidraad aan een onderscheiding tusschen cultureele uitzendingen
en uitzendingen van berichten van economischen aard.
Ook had reeds ten vorigen jare de Ph.O.H.I. zich tot den Minister
gewend met verzoek als omroeporganisatie in aanmerking te mogen
komen voor de verzorging van wereldprogramma’s, waarbij aan-
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stonds naar voren gebracht is de wenschelijkheid van uitzendingen
van economisch-propagandistischen aard ten behoeve van het
Nederlandsche bedrijfsleven.
Meende de Radio-raad aanvankelijk, dat spoedig in onderlinge
samenwerking van alle genoemde omroepvereenigingen de gewenschte uitbreiding aan de werelduitzendingen zou kunnen
gegeven worden, zoowel wat het cultureele als wat meer economisch
gerichte stof aangaat, waarbij de V.P.R.O. zich zou bepalen tot
de engere taak, hem door zijn statuten aangewezen, kort daarna,
toen de Voorzitter van den Radio-raad zich in opdracht van den
Minister in nadere bespreking over de uitvoering van het ontworpen
plan met de omroepvereenigingen begaf, bleek ten aanzien van
de bereidheid van A.V.R.O., N.C.R.V. en V.A.R.A. tot mede
werking een misverstand te bestaan.
Bij de nieuw opgevatte besprekingen, waaraan ook de K.R.O.
deelnam, werd allereerst de nadruk gelegd op de economische
uitzendingen. In het overleg werd het Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart betrokken, en ook dat van Buitenlandsche Zaken gaf den wensch te kennen in deze aangelegenheid
te worden betrokken.
Het bleek intusschen niet mogelijk nog in het verslagjaar een
nieuw advies aan den Minister uit te brengen.
i3-

Uitzending uit Nederlandsch-lndië op 31 Augustus 1936.

Op verzoek van den Minister van Binnenlandsche Zaken pleegde
de Radio-raad overleg met de A.V.R.O., K.R.O. en N.C.R.V.
voor de vaststelling van het gunstigste tijdstip van uitzending
van de op wasplaten vastgelegde redevoeringen en het ooggetuigeverslag van het openbaar gehoor op 31 Augustus 1936 van den
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-lndië.
14. Uitzending in verband ??iet het huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana
wet Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden.
Op verzoek van den Minister van Binnenlandsche Zaken, tot wien
het Centraal Bureau voor den Omroep in Nederland zich had
gewend, heeft de Radio-raad met de omroepvereenigingen overleg
gepleegd over de uitzending op 7 Januari 1937. Bij schrijven van
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ii December 1936 werd den Minister terzake een advies uitgebracht,
waarmee deze zich vereenigde.

HOOFDSTUK III.
ANDERE ONDERWERPEN.
1.

Locale programma's radio-distributie.

Op verzoek van de Radio-Omroep contröle-commissie, daarover
door den Minister van Binnenlandsche Zaken geraadpleegd, gaf
de Radio-raad haar zijn gevoelen te kennen over een verzoek van
Burgemeester en Wethouders van Almelo tot doorgifte van locale
programma’s door middel van de radio-distributie-inrichting ter
plaatse en over een gelijk verzoek van Burgemeester en Wethouders
van Haarlem, in welke plaatsen de machtiging tot radio-distributie
ten name van de gemeente is gesteld, doch de uitvoering daarvan
aan radio-distribuanten is opgedragen.
2.

Schooluitzendingen.

Een brief van een der algemeene omroepvereenigingen vestigde
de aandacht van den Radio-raad opnieuw op het vraagstuk der
radio-uitzendingen voor scholen, waarover de Radio-raad des
gevraagd den 8sten Juni 1932 den Minister van Waterstaat advies
had uitgebracht. Sedert had de Radio-raad slechts vernomen, dat
de genoemde Minister dit advies had gezonden aan den Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Volgens inlichting,
van laatstgenoemd departement verkregen, is aan het advies van
den Radio-raad uiteindelijk geenerlei gevolg gegeven.
Bij brief van 6 Augustus 1936 berichtte het Centraal Bureau voor
den Omroep in Nederland, dat het Comité van Omroepveree
nigingen, contactorgaan van K.R.O., N.C.R.V. en V.A.R.A.
geliquideerd was en had plaats gemaakt voor bovengenoemd bureau
als contact-orgaan van A.V.R.O., K.R.O., N.C.R.V. en V.A.R.A.
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Zendtijdruilen.
Datum

2,

9,

16,

Reden

Omroeporganisaties

23

Februari
7, 14, 21, 28

Februari, 6
en 13 Maart
27 Maart
4 April
6 April

29 April
1 Mei
31 Mei
3 Juli
5 Juli
11 Juli

te weinig ontvangen zendtijd
ruil Kurhaus-concerten
193 5 *
te weinig terugontvangen
10.15 — 11.— V.P.R.O.
ruil morgenwijdingen te
gen Vrijdag 23.------- 24.—
uur in 1935.
overschrijding zendtijd V.P.
22.45 —23-— V.A.R.A.
R.O. 28 Febr. 1936.
Uitzending „Boris Goudo18.-------19.— V.R.O.
19.------- 24.— V.A.R.A.
nov”.
18.30 — 19.— Ondcrwijsf. verplaatsing Alg. Progr. van
10 naar 8 Apr. in verband
v. d. Scheepvaart
met den Goeden Vrijdag.
16.15—16.45

V.P.R.O.

12.---------16.— A. V.R.O.
20.---------- 23.— V.P.R.O.
12.-----------16.— en
20.---------- 23.— V.A.R.A.
10.--------- 12.—
18.---------20.—

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

1 Meiviering der V.A.R.A.

iste Pinksterdag.

20.15 — 21.45 V.A.R.A.
20.---------21.30 K.R.O.

Slotlezing Intern. Doopsge
zind Congres Witmarsum.
Ruil K.R.O./V.A.R.A. en
N.C.R.V./K.R.O. in ver
band met uitzending V.D.
B. 23 Nov. 1935 20.30 —

17.------ 17.30 H.I.R.O.
16.30 — 17.— K.R.O.

Uitzending lezing Krishnamurti door H.I.R.O.

16.------- 17.— V.P.R.O.

22.—.

1 Aug.
5 Sept.
7 en 14 Aug.
18 Oct.
15 Nov.
13 Dec.
31 Dcc.

20.---------21.—
I3-D — 13.45
12.45 — I3-I5
13-45 — I4-I5
15.---------15.30

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

uitzendingen door de A.V.
R.O. in verband met de
Olympische spelen.
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Datum

12 Aug.
3 Oct.

Omroeporganisaties

11.---------- 12.—

V.P.R.O.

16.-------16.30 K.R.O.
17.-------17-30 H.I.R.O.

23

Reden
Opening Vrijz. Prot. Werk
kamp „De Kuil”.
uitzending indienststelling
Hr. Ms. De Ruyter.

18, 25 Nov.;
2, 9> 16, 23, 30
Dec. 25 Dec
1 Jan. ’j7

19.30 --- 20.--- V.A.R.A.

28 Dec.
1 Jan. '37

18.30 —19.— Onderwijsf. verplaatsing Alg. Progr. v.
1 Jan. *37 naar 30 Dec. *36
v. d. Scheepvaart
18.-------19.—N.C.R.V.

l6.------- 17.---10.20 — 10.30 V.P.R.O.
14.------- 14.20
19.-------19.20 nog te ver
goeden 1 uur 40 minunuten.

lezingen series V.A.R.A.

lncidenteele uitzendingen.
10 Maart

19.15—20.— (K.R.O.)

Ned. Evangelische vereeniging-

15 November

io.-------n.30

Ned. Evangelische Vereeniging-

21 November

20.30 — 21.30 (K.R.O.)

(N.C.R.V.)

Vrijzinnig Democratische
Bond.
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ALGEMEEN-PROGRAMMACOMMISSIE
Nr. 905.

’s-Gravenhage, 19 Maart 1937.
Aan den Kadio-raad.

Ingevolge het bepaalde onder punt B 12 van de beschikking van
de Ministers van Waterstaat en Financiën van 10/13 Juni I93°>
n°. 1/104 G. Th., heeft de Algemeen-Programma-Commissie de
eer U hierbij haar jaarverslag over 1936 aan te bieden ter opneming
in het jaarlijksch verslag van Uw college.
De Voorzitter,
(w. g.) Van Boeijen.

(w. g.)

3

De Secretaris,
Enserinck.
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HOOFDSTUK I,
SAMENSTELLING; VERGADERINGEN.
Op i Januari 1936 was de Commissie als volgt samengesteld:
Voorzitter: H. van Boeijen, Voorzitter van den Radio-raad.
Leden:
Mevr. B. Boon—van der Starp, tevens plaatsver
vangend Voorzitster,
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy,
Prof. W. Nolet,
J. W. de Vries,
allen leden van den Radio-raad.
Plaatsvervangend Secretaris: Mr. B. de Gaay Fortman, plaats
vervangend Secretaris van den Radio-raad.
In deze samenstelling kwam in den loop van het jaar slechts in
zooverre verandering, dat bij Beschikking van den Minister van
Binnenlandsche Zaken van 5 Augustus 1936, n°. 16, voor het
tijdvak van 1 September 1936 tot en met 31 Augustus 1937 als
Secretaris der Commissie werd aangewezen Dr. A. A. M. Enserinck,
zoodat met ingang van 1 September 1936 de waarneming van het
Secretariaat door den plaatsvervangenden Secretaris een einde nam.
De Commissie vergaderde in het afgeloopen jaar 4 maal.

HOOFDSTUK II.
WERKZAAMHEDEN DER COMMISSIE.
1.

Reorganisatie van bet Algemeen Programma.

Evenals in het vorig verslagjaar, vormde ook in het afgeloopen
jaar het vraagstuk van de reorganisatie van het Algemeen Programma
regelmatig een onderwerp van bespreking in de Commissie. Nadat
de algemeene omroeporganisaties haar standpunt te dezen zoowel
mondeling als schriftelijk aan de Commissie hadden kenbaar ge
maakt, werd bij schrijven van 18 Mei 1936 aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken terzake verslag uitgebracht. Nadat de
Minister geantwoord had, dat hij de verdere uitwerking der gedane
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voorstellen met belangstelling tegemoet zou zien, werden door
de Commissie een aantal richtlijnen opgesteld, welke hoofdzakelijk
inhouden een consolidatie van den bestaanden toestand en van
de door de Commissie gevolgde practijk. Deze richtlijnen vormen
thans nog een onderwerp van bespreking in de Commissie, zoodat
een hernieuwd overleg met de algemeene omroeporganisaties nog
niet plaats vond.
2. Uitzendingen op sociaal gebied.
Op verzoek van den Minister van Binnenlandsche Zaken werd in
het afgeloopen jaar met de algemeene omroeporganisaties overleg
gepleegd omtrent het gebruik van den radio-omroep ten behoeve
van uitzendingen op sociaal gebied. Hierbij bleken de algemeene
omroeporganisaties in principe geen bezwaar ertegen te hebben
dergelijke uitzendingen tijdens het door haar verzorgd Algemeen
Programma te doen plaats vinden — in de practijk werden dan
ook reeds, voornamelijk door den K.R.O., dergelijke uitzendingen
verzorgd —; wel bestond bij de algemeene omroeporganisaties
bezwaar tegen den vorm, waarin dergelijke uitzendingen door den
Minister van Sociale Zaken wenschelijk werden geoordeeld. Door
de Commissie werd te dezer zake aan den Minister van Binnen
landsche Zaken advies uitgebracht, waarbij in overweging werd
gegeven den Minister van Sociale Zaken te verzoeken deze aan
gelegenheid rechtstreeks met de betrokken omroepvereenigingen
te bespreken.
De K.R.O. zette echter zijn bemoeiingen op dit gebied door met
de Commissie te verzoeken toestemming te verleenen tot het ver
zorgen van een reeks bedrijfsreportages uit verschillende takken
van industrie, zulks in samenwerking met de Ministeries van Sociale
Zaken en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart (Economische
Voorlichtingsdienst) en de Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat.
Dit verzoek werd door de Commissie ingewilligd onder de uit
drukkelijke voorwaarde, dat ook bij deze uitzendingen de Ministerieele voorschriften betreffende „reclame in den radio-omroep”
stipt in acht genomen zouden worden.
Controle op de uitzendingen van bet Algen/een Programma.
In het afgeloopen jaar nam de Commissie kennis van 382 teksten
3-
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(A.V.R.O. 75, K.R.O. 75, N.C.R.V. 89, V.A.R.A. 143). In 8
gevallen moest de Commissie een tekst niet geschikt voor het
Algemeen Programma verklaren; in vrijwel al deze gevallen ver
klaarden de betrokken omroeporganisaties op een daartoe aan haar
door de Commissie gedaan verzoek zich bereid, den tekst van het
Algemeen Programma af te voeren. In 35 gevallen moest een
gedeelte van een tekst voor uitzending tijdens het Algemeen Pro
gramma ongeschikt worden verklaard (A.V.R.O. 8, K.R.O. 11,
N.C.R.V. 4, V.A.R.A. 12); doorgaans richtten de bezwaren der
Commissie zich tegen het feit, dat hetzij de naam der betrokken
omroepvereeniging genoemd werd, hetzij verwezen werd naar het
programma-blad der uitzendende organisatie. Éénmaal moest een
tekst wegens te late inzending vervallen, in twee gevallen werd op
verzoek van de Commissie een tekst iets omgewerkt, terwijl ten
slotte in een tweetal gevallen wegens niet-inzending van den tekst
bezwaar tegen uitzending moest worden gemaakt.
Reeds uit het hiervoren genoemde feit, dat de omroeporganisaties
zich op een daartoe strekkend verzoek der Commissie vrijwel steeds
bereid verklaarden een tekst, tegen uitzending waarvan tijdens het
Algemeen Programma de Commissie op grond van de terzake
gestelde voorschriften bezwaar moest maken, van het Algemeen
Programma af te voeren, blijkt, dat de samenwerking tusschen
omroeporganisaties en Commissie weinig of niets te wenschen
overliet. Waar de practijk uitwees, dat er bij de omroepvereenigingen
een beter inzicht is ontstaan in de specifieke eischen, welke aan het
Algemeen Programma gesteld moeten worden, kon de Commissie
in verschillende gevallen ertoe overgaan af te zien van de voor
geschreven voorafgaande inzending van den tekst van alle gesproken
woord. Zoo werd o. m. ten behoeve van kinderuitzendingen,
muzikale babbeltjes, disco-causeriën, veiligheidskwartiertjes, philanthropische uitzendingen, door de Commissie vrijstelling van in
zending van tekst aan de betrokken omroeporganisaties verleend.
4.

Klachten van particulieren.

Aan een enkele klacht van particuliere zijde werd door de Commissie
de noodige aandacht gegeven.

I
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INDIE-PROGRAMMACOMMISSIE.
Nr. 541.

’s-Gravenhage, 19 Maart 1937.
Aan den Radio-raad.

Ingevolge het bepaalde in punt B 13 van de Ministerieele beschikking
van 30 Maart 1933, nr. 201, heeft de Indië-Programma-Commissie
de eer U hierbij haar verslag over het jaar 1936 aan te bieden ter
opneming in het jaarlijksch verslag van Uw college.
De Voorzitter,
(iv. g.) Van Boeijen.
De Secretaris,
(V'. g.J Enserinck.

:
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HOOFDSTUK I.
SAMENSTELLING; VERGADERINGEN.
Bij den aanvang van het jaar 1936 was de Commissie als volgt
samengesteld:
Voorzitter:
Leden:

H. van Boeijen.
A. J. W. van Anrooy.
A. B. ten Berge.
O. M. Goedhart.
Ds. F. Kleijn.
H. Salomonson.
Prof. Dl*. J. Schmutzer.
J. E. Stokvis.
Plaatsvervangend Secretaris: Mr. B. de Gaay Fortman.

In deze samenstelling kwam in den loop van het jaar slechts in
zooverre verandering, dat bij beschikking van den Minister van
Binnenlandsche Zaken van 5 Augustus 1936, nr. 16, als Secretaris
der Commissie werd aangewezen Dr. A. A. M. Enserinck; in
de vergadering van 18 September werd de nieuwaangewezen Secre
taris door den Voorzitter geïnstalleerd en werd tevens besloten
Mr. B. de Gaay Fortman, die tot dusver als plaatsvervangend
Secretaris had gefungeerd, te bedanken voor de door hem in deze
functie verrichte diensten.
De Commissie vergaderde 5 maal en wel op 6 Maart, 3 April,
18 September, 5 October en 11 December; zij was in de gelukkige
omstandigheid haar vergadering van 5 October te kunnen combineeren met een bespreking met Ir. C. Hillen, Hoofd van den
P.T.T.-dienst in Nederlandsch-Indië, die, met verlof in het Moeder
land verblijvende, bereid werd gevonden uitgebreide en voor de
Commissie zeer waardevolle inlichtingen te verstrekken aangaande
de organisatie van den radio-omroep in Nederlandsch-Oost-Indië,
de wijze, waarop de Phohi-uitzendingen aldaar doorkomen, de
belangstelling van de Indische luisteraars voor deze uitzendingen,
bijzondere wenschen van het Indisch luisterend publiek, enz.
3

34

INDIË-PROGRAMMA-COMMISSIE

HOOFDSTUK II.
ADVIEZEN; BIJZONDERE UITZENDINGEN.
De Commissie diende den Minister van Binnenlandsche Zaken
van advies in de navolgende aangelegenheden:
de tusschen den K.R.O. en den Phohi gesloten overeenkomsten
betreffende de door den K.R.O. via den Phohi-zender te verzorgen
uitzendingen voor de onderscheidene gebiedsdeelen des Rijks
buiten Europa en inzake de zg. „werelduitzendingen”;
de tarieven van de reclame-uitzendingen van den Phohi;
de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Mr. Westerman
in zake het verbod van een lezing van Dr. Nijgh;
de tusschen den V.P.R.O. en den Phohi gesloten overeenkomst
betreffende de door den V.P.R.O. via den Phohi-zender te ver
zorgen uitzendingen voor de onderscheidene gebiedsdeelen des
Rijks buiten Europa.
Voorts werd een goed deel van de werkzaamheden der Commissie
in beslag genomen door de behandeling van het vraagstuk der
commercieele uitzendingen via den Phohi-zender in het algemeen
en die ten behoeve van buitenlandsche producten en instellingen
in het bijzonder; in samenwerking met den Economischen Voor
lichtingsdienst van het Departement van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart en na overleg met de Vereeniging Nederlandsch
Fabrikaat, werd met betrekking tot deze materie een advies aan
den Minister van Binnenlandsche Zaken uitgebracht.
Bovendien werkte de Commissie op onderscheidene punten samen
met den Radio-raad; dit vond plaats ten aanzien van de organisatie
der „werelduitzendingen”, terwijl voorts den Radio-raad van advies
werd gediend in zake de aan den V.P.R.O. verleende machtiging
tot het verzorgen van uitzendingen naar de overzeesche gebieds
deelen des Rijks. "
Bij beschikking van 23 December 1936, n°. 15, werd door den
Minister van Binnenlandsche Zaken aan den V.P.R.O. machtiging
verleend voor het gebruik van een radio-electrische inrichting, ten
behoeve van de verzorging van radio-omroep-uitzendingen, be
stemd voor de onderscheidene gebiedsdeelen des Rijks buiten
Europa, in denzelfden vorm, als deze door den Minister bij beschik-
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king van 28 December 1935, n°. 1, aan den K.R.O. werd verleend
en door deze omroepvereeniging werd aanvaard.
In dit verslagjaar werd nog geen mededeeling ontvangen, dat de
V.P.R.O. deze machtiging op de gestelde voorwaarden aanvaardde.
De Commissie diende den Minister van Binnenlandsche Zaken ver
schillende malen van advies in zake incidentcele bijzondere uit
zendingen via de Phohi-zenders.
Deze bijzondere uitzendingen waren:
28 Januari:
Reportage begrafenis Z. M. Koning George door
K.R.O. in samenwerking met het N.I.R.
Phohi-uitzcnding ooggetuigeverslag in Engelsche
26 April:
taal van Hollandsche bloemenvelden met entourage
van carillon-muziek van Grootc Kerk te Haarlem,
bestemd voor Amerikaansche luisteraars.
Phohi-uitzcnding, gewijd aan herdenking Erasmus
12 Juli:
en bestaande uit carillon-muziek, een korte reportage
en een korte toespraak over Erasmus in de Engelsche
taal, bestemd voor Amerika.
9 Augustus: Phohi-uitzending van toespraak Dr. Frank Buchmann voor de Oxford Group.
15 September: Phohi-uitzending Troonrede met reportage van de
A.V.R.O. De reportage van den K.R.O. werd uit
gezonden door de Rijks-zenders.
28 September: Phohi-uitzending rede Minister-President Dr. H.
Colijn.
29 September: Phohi-uitzending toespraak H. K. H. Prinses
JULIANA.

1 Octobcr:
6 Octobcr:

21 October:
:
I

Phohi-uitzending herhaling toespraken H. K. H.
Prinses Juliana en Dr. PI. Colijn.
Phohi-uitzending bestemd voor Portugal, bestaande
uit korte toespraak Directeur-Generaal van den
Portugeeschen Radio-omroep, omlijst met gramofoonmuziek.
Phohi-uitzending bestemd voor Amerika ter gelegen
heid 275-jarig bestaan Staten-Island.
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15 November: Phohi-uitzending van door K.R.O. verzorgd pro
gramma voor Amerika inhoudende felicitaties na
mens Nederlandsche omroeporganisaties aan de
National Broadcasting Company.
24 December: Phohi-uitzending vanuit Koninklijk Paleis te
’s-Gravenhage van koraalmuziek.
25 December: Phohi-uitzending op verzoek Oostenrijksche Om
roep Maatschappij „Ravag” van een Kernpro
gramma ten behoeve van in overzeesche gebieden
verblijvende Oostenrij kers.
Een verzoek van den Phohi om met het oog op den onzekeren
toestand in Spanje de korte-golf-uitzendingen dienstbaar te maken
aan het geregeld contact met in Spanje verblijf houdende Neder
landers, die langs den gewonen weg der bestaande communicatie
middelen niet bereikt konden worden, werd afgewezen, daar de
Phohi door een dergclijke berichtgeving te gaan verzorgen zich
zou gaan bewegen op een terrein, dat het Staatsbedrijf der P.T.T.
is voorbehouden. Met ingang van 14 Augustus opende dit Staats
bedrijf de mogelijkheid om voor in Spanje verblijvende Neder
landers en aldaar gevestigde Nederlandsche firma’s bestemde
telegrammen in de Nederlandsche, Duitsche, Engelsche of Fransche
taal na de overseining mede kosteloos te doen uitzenden door den
op golflengte van 28,8 m werkenden Rijks-telefonie-zender. Aan
den Phohi werd verzocht, door middel van zijn zenders aan dezen
dienst mede de noodige bekendheid te geven, aan welk verzoek
door den Phohi voldaan werd; bij schrijven van 15 September ver
zocht de Directeur-Generaal der P.T.T. den Phohi, met dank
betuiging voor de verleende medewerking, deze bekendmaking te
staken, daar aan genoemden dienst voldoende bekendheid was
gegeven.
Aan den Phohi werd toegestaan bij wijze van tijdelijken maatregel
in de voor Indië bestemde programma’s op te nemen mededeclingen
voor in Spanje verblijfhoudende Nederlanders in den vorm van
eenige woorden van medeleven en aanmoediging, een en ander
met passende muzikale omlijsting.
Ten slotte werd aan den Phohi toegestaan, de officieele bulletins
van de Pan-Amerika Vredesconferentie, welke vanaf 1 December
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dagelijks gegeven werden, op te vangen en zoo mogelijk te rebroadcasten.
De Commissie moest echter, daar zij niet in staat gesteld kon worden
kennis te nemen van den betrekkelijken tekst, bezwaar maken tegen
een verzoek van den Phohi om ten behoeve van de National Broadcasting Company een uitzending naar Noord-Amerika te verzorgen,
waarbij de Amerikaansche journalist Gibbons zijn indrukken uit
Spanje zou weergeven. Dit verzoek werd dan ook door den Minister
van Binnenlandsche Zaken afgewezen.
Op gelijken grond werd bezwaar gemaakt tegen een incidenteele
uitzending door den Phohi van de rede van Rechter Rutherford
namens de Watch Tower Bible and Tract Society. Hoewel een
kort resumé van deze rede ter beoordeeling werd overgelegd,
bleek dit uittreksel zoo weinig zeggend te zijn voor de beoordeeling
van den inhoud der geheele rede, dat de Commissie meende deze
uitzending niet te kunnen toestaan, tenzij haar vooraf de volledige
tekst ter beoordeeling werd overgelegd. Waar dit laatste niet mogelijk
bleek, werd door den Phohi van deze uitzending afgezien.
De Commissie nam met groote belangstelling kennis van de haar
door den Phohi ter kennisneming overgelegde luisterrapporten uit
alle deelen der wereld, waaruit haar bleek, hoezeer de uitzendingen
van den Phohi door de luisteraars van iedere nationaliteit op prijs
worden gesteld.

HOOFDSTUK III.
DE CONTROLE.
De Commissie beoordeelde in het afgeloopen jaar in totaal 451
teksten (van den Phohi 345, van den K.R.O. 102 en van den V.P.R.O.
4). In 4 gevallen moest de Commissie op grond van de terzake
gestelde wettelijke voorschriften bezwaar maken tegen een door
den Phohi ter beoordeeling overgelegden tekst; op denzelfden
grond moest de Commissie in 27 gevallen (25 van den Phohi, 2
van den K.R.O.) bezwaar maken tegen uitzending van een gedeelte
van een haar ter beoordeeling overgelegden tekst.
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De 4 gevallen, waarin de Commissie bezwaar moest maken tegen
uitzending van den tekst, betroffen:
1. Causerie door den heer C. Huisman „Kogels en Kruisen” op
22 Maart.
2. Causerie door den heer Mr. Dr. W. J. C. A. Nijgh „Mussolini”
op 23 Juni.
3- Journalistiek weekoverzicht „Van Week tot Week” door den
heer K. D. Koning op 12 December.
4. Lezing door den Heer Dr. H. Gerversman „De voorgeschie
denis van de 80-jarigc oorlog” op 14 December.
Wat betreft de causerie „Kogels en Kruisen” was de Commissie
van oordeel, dat bij de bespreking van het aldus getitelde boek
van den schrijver Humphrey Cobb een zeer sterke anti-militairistische tendenz naar voren kwam, waardoor deze uitzending voor
de overzeesche gebiedsdeelen ongeschikt werd geoordeeld.
Met betrekking tot de causerie van den heer Nijgh moest de
Commissie constateeren, dat de tekst zich niet beperkte tot de
bespreking van den huidigen Italiaanschcn Minister-President, doch
dat daarin tevens het huidige Italiaansche regeeringsstelsel besproken
werd. De Commissie zag in dezen tekst niet alleen een lofspraak
op een bepaald politiek persoon, doch ook een partij kiezen voor
een politieke beweging, gepaard met critiek op politiek anders
denkenden, waardoor het terrein der politieke propaganda betreden
werd.
En waar de aan den Phohi verleende machtiging verbiedt uit
zendingen te verzorgen „in strijd met de veiligheid van den Staat,
de openbare orde of de goede zeden, politieke uitzendingen of uit
zendingen van propagandistischen aard op het gebied van den
Godsdienst, alsmede uitzendingen, die niet beantwoorden aan de
wenschen en behoeften der samenleving in de overzeesche gebieds
deelen des Rijks buiten Europa” moest de Commissie tegen deze
causerie bezwaar maken.
Dit verbod werd voor het lid der Tweede Kamer den heer Westerman, aanleiding zoowel aan den Minister van Binnenlandsche
Zaken als aan den Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart
vragen te stellen; de Commissie diende den Minister van Binnen
landsche Zaken te dezer zake van advies.
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De causerie „Van Week tot Week” van den heer Koning, bevatte,
naast beschouwingen over de abdicatie van Koning Edward VIII,
op tal van plaatsen critiek op de houding van den afgetreden Vorst
welke door de Commissie tegenover een met ons land bevriend
Vorstenhuis en Volk niet passend werd geoordeeld.
Ten slotte moest de Commissie bezwaar maken tegen de lezing van
den heer Dr. Gerversman. Afgezien van de principieele vraag of de
behandeling van een vrijheidsstrijd als de 8o-jarige oorlog voor
uitzending naar de overzeesche gebiedsdeelen geschikt geacht moest
worden, was het hoofdbezwaar der Commissie tegen deze lezing,
dat daarin de behandeling van den 8o-jarigen oorlog misbruikt
werd om stelling te nemen tegen bepaalde politieke stelsels, waardoor
wederom de niet voor uitzending toegelaten politiek om den hoek
kwam kijken.
De gevallen, waarin door de Commissie bezwaar gemaakt werd
tegen bepaalde passages uit den tekst, hadden voor het meerendecl
betrekking op in het bijzonder in de verschillende journalistieke
weekoverzichten voorkomende subjectieve uitlatingen van den
spreker over bepaalde toestanden in andere landen; met het oog
op den internationalen toestand trachtte de Commissie zooveel als
in haar vermogen lag prikkeling te dezen te voorkomen.
Voorts was de Commissie er bij voortduring op uit, in het bijzonder
op het gebied der godsdienstige uitzendingen, kwetsing van anders
denkenden te voorkomen.
In het afgeloopen jaar onderhield de Commissie een uitvoerige
correspondentie zoowel met den Phohi als met den DirecteurGeneraal der P.T.T. over de programma-rubrieken van den Phohi
„Microfoon-debutanten” en „Vergadering van de Phohiclub”. Waar
de Phohi in deze rubrieken particuliere mededeelingen bestemd voor
bepaalde personen ging uitzenden, werd een terrein betreden,
waarop het Staatsbedrijf der P.T.T. krachtens monopolie werk
zaam is. En waar een en ander het karakter ging aannemen van
mededeelingen tot het doen waarvan anders de gewone communi
catiemiddelen gebruikt zouden worden, ontstond dientengevolge
het gevaar, dat het Staatsbedrijf der P.T.T. te dezen aanzien in
komsten zou gaan derven. Na een uitvoerige briefwisseling vond
tenslotte een bespreking tusschcn de verschillende instanties plaats,
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waarbij voor dit soort uitzendingen een modus vivendi werd
gevonden.
Wat betreft de afwijkingen van ingezonden en door de Commissie
goedgekeurde teksten tijdens het uitspreken, kan de Commissie
tot haar genoegen constateeren, dat in het afgeloopen jaar een
merkbare verbetering is ingetreden. Hoewel het een enkele maal
voorkwam, dat een spreker in ernstige mate van den ingezonden
tekst afweek, deed dit euvel zich in beduidend mindere mate voor,
dan in vorige jaren. De Commissie vertrouwt, dat de uitzendende
organisaties bij voortduring haar sprekers erop zullen blijven wijzen,
dat afwijking van ter beoordeeling ingezonden teksten niet geoor
loofd is.

4
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’s-Gravenhage, 8 Mei 1937.

Aan Hare Majesteit de Koningin.
Gevolg gevende aan artikel 13 van haar instructie heeft de RadioOmroep contröle-commissie de eer Uwer Majesteit hierbij het
verslag over haar werkzaamheden in 1936 aan te bieden.
De Voorzitter,

(w. g.) Van Boeijen.
De Secretaris,
(jv. g.) Enserinck,
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HOOFDSTUK I.
SAMENSTELLING; VERGADERINGEN.
Op i Januari 1936 was de Radio-Omroep contröle-commissie als
volgt samengesteld:
Voorzitter:
Leden:

H. van Boeijen.
Mr. W. J. Berger.
Mr. P. E. Briët.
Mr. J. Th. Goossens.
Mr. E. N. van Kleffens.
J. W. de Vries.
Mr. W. H. M. Werker.

Plaatsvervangend Secretaris: Mr. B. de Gaay Fortman.
In deze samenstelling kwam in den loop van het jaar slechts in
zooverre wijziging, dat bij Koninklijk besluit van 15 Augustus 1936,
n°. 187, Dr. A. A. M. Enserinck werd belast met de functie van
Secretaris der Commissie.
In de vergadering van 19 September 1936 werd de nieuwbenoemde
Secretaris door den Voorzitter der Commissie geïnstalleerd en werd
tevens besloten Mr. B. de Gaay Fortman te bedanken voor de
werkzaamheden, door hem in zijn functie van plaatsvervangend
Secretaris ten dienste van de Commissie verricht.
De Commissie vergaderde in het afgeloopen jaar 7 maal.

HOOFDSTUK II.
UITVOERING DER CONTROLE EN VERDERE
WERKZAAMHEDEN.
Radio-owroep.
De programma’s der uitzendingen werden regelmatig nagegaan;
aan de hand daarvan werden in het afgeloopen jaar — afgezien
van de teksten, welke door de Commissie ter handhaving van de
Ministerieele voorschriften betreffende „reclame in den radio-
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omroep” werden opgevraagd en beoordeeld — in totaal 1053
teksten ter voorafgaande controle opgevraagd en beoordeeld en
wel, wat betreft de algemeene omroeporganisaties: van de A.V.R.O.
24, van den K.R.O. 202, van de N.C.R.V. 44 en van de V.A.R.A.
646 en voorzooveel aangaat de bijzondere omroepverenigingen:
van den V.P.R.O. 43, van de R.V.U. 22, van den H.I.R.O. 47,
van de V.R.O. 23, van de Nederlandsche Evangelische Vereniging
1 tekst en van de V.L.R.A. eveneens 1 tekst.
Wegens strijd met de aan den inhoud der uitzendingen gestelde
wettelijke voorschriften moest de Commissie in 22 gevallen tegen
uitzending van een geheelen tekst bezwaar maken.
Deze gevallen betroffen:
Van de A.V.R.O.:
20 Augustus: Hoorspel „Aan de vooravond van de grote dag”.
Het ging hier om een zelfmoord-geschiedenis, welke der Commissie
niet toelaatbaar voorkwam. Nadat de A.V.R.O. op verzoek der
Commissie uit dit hoorspel verwijderd had alles, wat op zelfmoord
duidde, werd dit hoorspel alsnog goedgekeurd.
1.

2. Van den K.R.O.:
2 Februari: Eenige gedeelten van de op den landdag 1936 van
de R. I<. Staatspartij door Mr. Goseling en Mr.
Steenberghe gehouden redevoeringen.
Beide redevoeringen waren van zuiver politieken aard en voldeden
als zoodanig niet aan het bepaalde in artikel 2, 2de lid, van het
Radio-reglement 1930, dat mededeelingen van politieken aard niet
anders mogen inhouden dan een stellige uiteenzetting of toelichting
van politieke beginselen.
30 Augustus:

Lezing Mej. S. Boas „Het Apostolaat onder de
Joden”.
In verband met den korten inzendtermijn werd deze lezing op
verzoek der Commissie door den K.R.O. aanvankelijk van het
programma afgevoerd, teneinde de Commissie in de gelegenheid
te stellen dezen tekst in een vergadering onderwerp van bespreking
te doen zijn. Het resultaat dezer bespreking was, dat den K.R.O.
in overweging werd gegeven deze lezing niet opnieuw in het
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programma op te nemen; het hoofdbezwaar der Commissie tegen
deze lezing was, dat — afgezien van de mogelijkheid, dat de ortho
doxe Joden zich bij het aanhooren ervan in hun heiligste gevoelens
gekrenkt zouden gevoelen — het bijzonder karakter van het bekeeringswerk een niet alleen zeer voorzichtig, doch tevens een
zeer individueel te werk gaan met zich medebrengt; een algemeen
propageeren door middel van den alzijdigen radio-omroep kwam
der Commissie voor een dergelijk doel minder geschikt voor.
3- Van de V.A.R.A.:
Lezing J. W. Matthijsen „Giacomo Matteotti”.
12 Januari:
Tegen deze lezing werd door de Commissie bezwaar gemaakt,
daar het haar, gelet op de norm „gevaar voor de veiligheid van
den Staat” niet raadzaam voorkwam in dezen tijd van politieke
spanning uitzending van deze lezing doorgang te doen vinden.
Causerie van Mevr. C. Pothuis—Smit „Over den
wereldberoemden clown Buziau”.
Onder dezen schijnbaar onschuldigen titel ging een lezing schuil
van zuiver politieken aard, welke als zoodanig niet voldeed aan
het bepaalde in artikel 2, 2de lid, van het Radio-reglement 1930.
22 Januari:

Causerie van Mevr. C. Pothuis—Smit „Familie in
Indië”.
Ook deze lezing was van politieken aard en bevatte als zoodanig
geen stellige uiteenzetting of toelichting van politieke beginselen.
10 Juni:

1 Augustus: Letterkundig Overzicht Sam. Goudsmit „Oranje”.
In dit overzicht werd het werk „Oranje” van Maurits Dekker
becritiseerd op zoodanige wijze, dat te vreezen was, dat deze critiek
bij hen, die het werk van dezen schrijver waardeeren, hevige ver
ontwaardiging zou kunnen opwekken, hetgeen polemiek per radio
waarschijnlijk maakte en dus gevaar zou kunnen opleveren voor
verstoring van de openbare orde in den aether.
7 Augustus: Voordracht Carel Rijken „Brieven van een front
soldaat”.
Nadat de Commissie aanvankelijk wegens te late inzending van
den tekst tegen uitzending van deze voordracht bezwaar had gemaakt,
werd de voordracht daarna door de Commissie op grond van de
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norm „gevaar voor de openbare orde” niet toelaatbaar verklaard.
De bezwaren der Commissie richtten zich in hoofdzaak tegen het
feit, dat deze voordracht, waarin een caricatuur van hetgeen krijgs
tucht is geteekend werd, slechts zou kunnen leiden om een geest
van verzet tegen de Overheid te kweeken.
19 Augustus:

Voordracht Rolien Numan „De familie uit het
sous-terrain”.
Waar deze voordracht, welke met zelfmoord eindigde, in elk
opzicht een neerdrukkende tendenz tegenover elk streven naar
eerlijkheid en rechtschapenheid had, meende de Commissie tegen
uitzending van deze voordracht, als zijnde volkskracht ondermijnend,
bezwaar te moeten maken.
12 September: Lezing H. J. van Wielink „De stand van het
spellingsvraagstuk”.
In een zeer groot gedeelte van deze lezing werd het spellings
vraagstuk behandeld op een wijze, welke neerkwam op een polemiek
met den betrokken Minister. Dit polemische gedeelte was bovendien
van actueel politieken aard en kon als zoodanig niet beschouwd
worden als een stellige uiteenzetting of toelichting van politieke
beginselen.
18 September: Voordracht Carel Rijken „Domme Plans”.
Deze voordracht, welke min of meer van dezelfde soort was als
waartoe de uitzendingen van „Teun de Klepperman” behoorden,
ging op tal van plaatsen over de schreef van toelaatbare humor
en raillerie en wel in die mate, dat zij ontaardde in ongefundeerde
beschuldigingen van maatschappelijke groepen terzake van strafnoch laakbare gedragingen.
2 October:

Lezing J. van den Tempel „Mogelijkheden van
werkverruiming in Nederland”.
Deze lezing was van zuiver politieken aard en voldeed als zoodanig
niet aan het bepaalde in artikel 2, 2de lid, van het Radio-reglement
1930.

28 October:

Causerie Mevr. C. Pothuis—Smit „De droom van
een fabrieksjongen”.
Ook onder dezen schijnbaar onschuldigen titel ging een lezing
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schuil, waarin staatsrechtelijke beschouwingen van politieken aard
gegeven werden, welke als zoodanig niet beschouwd konden
worden als een stellige uiteenzetting of toelichting van politieke
beginselen.
i October:

Lezing A. Pleysier „Van Staat en Maatschappij:
Een keus tussen uitersten”.
In deze lezing werd eveneens een politieke verhandeling gegeven,
waarin de Commissie niet kon zien een stellige uiteenzetting of
toelichting van politieke beginselen.
n November: Causerie Mevr. M. Wibaut—B. v. B. „n Novem
ber, Wapenstilstandsdag”.
Ook in deze lezing ging het voor een groot deel om politieke
beschouwingen, nationaal en internationaal, welke als zoodanig
niet voldeden aan het bepaalde in artikel 2, 2de lid, van het Radioreglement 1930.
21 November: Lezing P. Hiemstra „Friesland en de pachtwet”
„De hierkwesje in de twadde keamer”.
Deze lezing, handelende over de ontwerp-pachtwet, was een critische,
dus niet-thetische, beschouwing over een wetsontwerp, dat toenter
tijd nog bij de Eerste Kamer aanhangig was en voldeed daarom
niet aan het bepaalde in artikel 2, 2de lid, van het Radio-reglement
1930.

11 December: Voordracht Carel Rijken „Te veel”.
Nadat deze voordracht op verzoek van de Commissie door de
V.A.R.A. van het programma was afgevoerd, teneinde de Commissie
in de gelegenheid te stellen hierover overleg te plegen, werd door
de Commissie de beslissing genomen om, voor het geval de V.A.R.A.
deze voordracht wederom op het programma mocht plaatsen, tegen
uitzending ervan bezwaar te maken. De voordracht was van een
zoo schrijnende ruwheid, dat te dezen strijd met de norm „gevaar
voor de goede zeden” aanwezig geacht werd.
4. Van den H.I.R.O.:
4 Januari:
Lezing H. B. Berghuis „De arbeidsbescherming en
sociale wetgeving in de Staten-Generaal”.
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7 November: Lezing P. de Boer „De oplossing van het vraagstuk
der Mobilisatie-slachtoffers.
In beide gevallen ging het om een lezing, waarin politiek aan de
orde was, zonder dat daarbij van een stellige uiteenzetting of toe
lichting van politieke beginselen sprake was.
Nadat de laatstgenoemde lezing ingrijpend gewijzigd was, werd
zij alsnog door de Commissie voor uitzending toegelaten.
5-

Van de V.R.O.:

3 October:

Lezing J. Hoving „De mug en de olifant”.

7 November: Lezing A. de Hullu „De openbare school worde
geen school met de Bijbel”.
5 December: Lezing M. van den Brink „Hoe komen wij uit
den geestelijken nood van dezen tijd”.
Met betrekking tot de uitzendingen van de V.R.O. wil de Commissie
de algemeene opmerking maken, dat deze omroepvereeniging de
gewoonte had een grooter aantal teksten aan de Commissie ter
beoordeeling voor te leggen, dan zij noodig had om het haar toe
gewezen uur zendtijd per maand te vullen. Hierdoor werd door
de V.R.O. voorkomen, dat zij door afkeuring van een voor een
bepaalden datum bestemden tekst, niet in de gelegenheid zou zijn
den haar ter beschikking gestelden zendtijd te gebruiken. In het
verleden toch was het voorgekomen, dat de V.R.O., doordat de
Commissie tegen een bepaalde lezing bezwaar moest maken, haar
toevlucht moest nemen tot her-uitzending van een reeds eerder
uitgesproken redevoering.
Bij de beoordeeling van de haar door de V.R.O. overgelegde
teksten, viel het der Commissie herhaaldelijk op, dat wanneer deze
omroepvereeniging overeenkomstig de in haar statuten opgenomen
doelstelling zich tot de luisteraars wilde richten, op grond van de
wettelijke voorschriften bezwaar gemaakt moest worden tegen uit
zending van een geheelen tekst of een gedeelte ervan. Immers
blijkens artikel 2 van de haar bij Koninklijk besluit van 15 Maart
1929, n°. 39, goedgekeurde statuten stelt de V.R.O. zich ten doel
de belangstelling te wekken voor en het bevorderen van radiouitzendingen in den geest van artikel 2 van de statuten der Vrij-

RADIO-OMROEP CONTROLE-COMMISSIE

51

denkersvereeniging „De Dageraad”, welk artikel luidt: „De vereeniging „De Dageraad” stelt zich ten doel de bevordering der
vrije gedachte, tot zuivering en verdieping van ’s menschen zedelijk
en verstandelijk besef. Zij plaatst zich hierbij op den wetenschappelijk-wijsgeerigen grondslag van de souvereiniteit en de autonomie
der rede. Mitsdien aanvaardt zij als grondslag voor wereld- en
levensleer uitsluitend de normen van het redelijk en zedelijk bewust
zijn en de gegevens der ervaring, ouder afwijking en bestrijding van
elk geloofsdogma of bindend gezag van Kerk of persoon, schrift
of overlevering”.
Wanneer aan den anderen kant bedacht wordt, dat ingevolge het
bepaalde in artikel 2, 2de lid, van het Radio-reglement 1930 ver
boden zijn uitzendingen, die een rechtstreeksche dan wel zijdelingsche ondermijning van godsdienst inhouden, valt het niet te
verwonderen, dat in de practijk de statuten der V.R.O. en de aan
den inhoud der uit te zenden mededeelingen gestelde wettelijke
voorschriften regelmatig botsten.
5-

Van de V.L.R.A.:

16 Mei

Rede van Mr. W. C. Wendelaar.

Hier ging het om een zuiver politieke rede, welke Mr. Wendelaar
als Voorzitter der Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond op het
jaarlijksch congres van dezen Bond zou houden en welke als zoo
danig niet een stellige uiteenzetting of toelichting van politieke
beginselen inhield.
Op een desbetreffend verzoek van de V.L.R.A. achtte de Minister
van Binnenlandsche Zaken na ampele overweging geen termen
aanwezig gebruik te maken van de hem bij artikel 13 van het Radiocontröle-reglement gegeven bevoegdheid om deze beslissing der
Commissie als zijnde in strijd met de wet of het algemeen belang
te vernietigen.
De V.L.R.A. deelde hierop mede, dat zij onder deze omstandigheden
geen gebruik wenschte te maken van de haar op 16 Mei toegewezen
zendtijd.
In 86 gevallen moest de Commissie op grond van de wettelijke voor
schriften, aan den inhoud der uit te zenden mededeelingen gesteld,
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bezwaar maken tegen uitzending van een gedeelte van een tekst.
Deze gevallen betroffen 2 maal de A.V.R.O., 12 maal den K.R.O.,
3 maal de N.C.R.V., 51 maal de V.A.R.A., 2 maal den V.P.R.O.,
3 maal de V.R.O., 8 maal den H.I.R.O. en 5 maal de R.V.U.
Verschillende malen moest de Commissie, hetzij op grond van de
contröle-rapporten, hetzij naar aanleiding van klachten van par
ticulieren, welke haar rechtstreeks of via den Minister van Binnenlandsche Zaken bereikten, na de uitzending alsnog kennis nemen
van te voren niet ter beoordeeling opgevraagde teksten. In enkele
gevallen leidde een en ander tot een opmerking aan de betrokken
omroeporganisaties, terwijl de Commissie den Minister voorts van
advies diende terzake van de bij hem ingekomen klachten.
De Commissie kan met genoegen constateeren, dat zij zich in het
afgeloopen jaar slechts in enkele gevallen tot een omroeporganisatie
moest richten naar aanleiding van het afwijken van ingezonden
en door haar beoordeelde teksten; bovendien hadden deze gevallen
doorgaans betrekking op vrij onschuldige afwijkingen van den tekst.
Enkele malen strekten de bemoeiingen van de Commissie zich
mede uit tot de vanwege het Algemeen Nederlandsche Persbureau
„A. N. P.” voor de algemeene omroeporganisaties uitgesproken
nieuwsberichten. Oorzaak hiervan was, dat een omroeper van het
A. N. P. aan een bepaald nieuwsbericht een subjectieve mededeeling
meende te moeten vastknoopen; door het A. N. P. werden maat
regelen genomen teneinde herhaling hiervan in de toekomst te
voorkomen.
In het afgeloopen jaar bleef bij voortduring het streven der Com
missie erop gericht om — gelet op het feit, dat de internationale
verhoudingen onder hoogeren druk zijn komen te staan — uit
zendingen te voorkomen, welke andere landen zouden kunnen
prikkelen. In dit verband werd de draagwijdte van de wettelijke
normen, in het bijzonder die der bij Koninklijk besluit van 22 April
1933, Staatsblad n°. 223, in het 2de lid van artikel 2 van het Radioreglement 1930 opgenomen interpretatieve normen, door de Com
missie principieel onder het oog gezien. Bijzondere aandacht schonk
de Commissie hierbij aan de met betrekking tot de mededeelingen
van politieken aard gestelde voorschriften. De Commissie kwam
hierbij tot de conclusie, dat het voorschrift „mededeelingen van
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politieken aard mogen niet anders inhouden dan een stellige uit
eenzetting of toelichting van politieke beginselen”, gezien in het
licht van de geschiedenis der totstandkoming, uitgevaardigd is met
het oog op politieke uitzendingen van internen, nationalen, aard.
Met betrekking tot de uitzendingen op buitenlandsch terrein,
hanteerde de Commissie, ook wanneer deze uitzendingen van
(internationaal) politieken aard waren, de norm „gevaar voor de
veiligheid van den Staat” met de als derivaat daarvan in het Radioreglement gegeven interpretatieve norm „de uit te zenden mededeelingen mogen niet kennelijk bestemd zijn voor het buitenland,
indien bekend is, dat zij in een bevrienden Staat niet zijn toegelaten”.
Gelet zoowel op de gespannen internationale verhoudingen als op
het feit, dat op 23 September te Genève door een groot aantal
Staten, waaronder Nederland, een verdrag geteekend werd be
treffende het gebruik van de radio in het belang van den vrede,
welk doel in het verdrag nader werd omschreven als zijnde voor
koming van het gebruik van de radio op een voor een goede inter
nationale verstandhouding schadelijke wijze, meende de Commissie
de norm „gevaar voor de veiligheid van den Staat” niet te eng te
moeten interpreteeren. In het bijzonder in de „Journalistieke Week
overzichten” van meer dan één omroepvereeniging, welke de Com
missie gelet op het vorenstaande aan het eind van het jaar weer
vooraf ter beoordeeling opvroeg, bleken af en toe passages voor
te komen, welke een critiek op of een minder vriendelijke uitlating
over bepaalde toestanden in het buitenland bevatten. Een goed
deel van de hierboven genoemde gevallen, waarin de Commissie
op grond van de wettelijke voorschriften tegen een gedeelte van
een tekst bezwaar moest maken, vinden hun verklaring in de om
standigheid, dat de Commissie zooveel in haar vermogen lag derge
lijke uitlatingen over in het buitenland bestaande toestanden trachtte
te voorkomen.
De Commissie meende deze gedragslijn te moeten volgen in het
bijzonder met het oog op het feit, dat ons land dan krachtiger en
met meer grond appèl zou kunnen aanteekenen tegen het buitenland,
wanneer van daaruit uitzendingen plaats mochten vinden, welke
voor de luisteraars in ons land minder gewenscht voorkomen.
Ten slotte merkt de Commissie op, dat de contröle-werkzaamheden
meer en meer beslag gaan leggen op den tijd en de arbeidskracht
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harer leden. Dit geldt wel in het bijzonder het lid der Commissie,
dat met de maand-contröle belast is; practisch beteekent deze
maand-contröle, dat het betrokken Commissie-lid voortdurend ter
beschikking moet zijn om de verschillende teksten, welke dikwijls
zeer kort voor de uitzending door de omroeporganisaties worden
ingezonden, te beoordeelen. Hoewel de Commissie in den regel
genoegen neemt met deze herhaaldelijke overschrijding van den
voor de inzending der teksten gestelden termijn, daar zij de moeilijk
heden, waarmede de omroepvereenigingen zelf ten opzichte van
de voor haar microfoon optredende sprekers hebben te kampen,
zeer goed inziet, kan niet ontkend worden, dat een en ander een
verzwaring van haar taak beteekent. De omroepvereenigingen
moeten echter wel in het oog houden, dat wanneer ten aanzien
van een tekst, welke slechts zeer kort voor de uitzending door haar
aan de Commissie ter beoordeeling wordt voorgelegd, bezwaren
rijzen, het dikwijls voor de Commissie ondoenlijk is om voor het
tijdstip der uitzending een beslissing terzake te nemen. De Com
missie wijst er in dit verband nog eens nadrukkelijk op, dat, hoe
zeer haar streven erop gericht is de controle voor de omroeporgani
saties zoo licht mogelijk te maken, de omroeporganisaties zelf het
risico hebben te dragen, dat, voor het geval bezwaren tegen de uit
zending van een te laat ingezonden tekst mochten rijzen, wegens te late
inzending van den tekst bezwaar tegen uitzending gemaakt wordt.
Reclame.
Ook in het afgeloopen jaar bleken de Ministerieele voorschriften
betreffende „reclame in den radio-omroep” tot verschillende moeilijk
heden aanleiding te geven. Naar het oordeel der Commissie ver
liezen de omroeporganisaties te veel uit het oog, dat zij, in het
bezit als zij zijn van een machtiging tot het doen van uitzendingen,
van nature de beschikking hebben over een publicatiemiddel,
hetwelk anderen niet kunnen gebruiken. Hoewel de Minister van
Binnenlandsche Zaken blijkens de terzake uitgevaardigde voor
schriften een open oog heeft voor de belangen van de omroep
organisaties als zoodanig en daardoor toegestaan is voor de micro
foon de aandacht der luisteraars te vragen voor onderwerpen,
welke ten nauwste met den omroep als zoodanig verband houden
(verzoeken om zich als lid, luistervink, op te geven, verzoeken
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om vrijwillige bijdragen, het opwekken tot het nemen van een
abonnement op het vereenigingsorgaan, opwekkingen tot het bij
wonen van vereenigingsavonden, vereenigingsnieuws, enz.), kunnen
de omroeporganisaties, de een in meerdere, de ander in mindere
mate, zich blijkens de practijk nog niet schikken naar het verbod
van reclame ten behoeve van onderwerpen, welke niet of slechts
zijdelings met den omroep als zoodanig verband houden. In het
afgeloopen jaar bleek dit laatste in het bijzonder het geval te zijn
met betrekking tot mededeelingen, welke een aanbeveling inhouden
van door de omroepvereenigingen of door derden te geven cur
sussen. Hier treedt wel sterk op den voorgrond, dat de omroep
organisaties met het organiseeren van taal-, kook- en knipcursussen
een terrein betreden, waarop ook vele particuliere personen en
instellingen werkzaam zijn, die — in tegenstelling met de omroep
organisaties — niet de beschikking hebben over een publicatiemiddel (microfoon) om aan de door hen te organiseeren cursussen
grootere bekendheid te geven; immers de Regeering staat op het
standpunt, dat de reclame-uitzendingen geen deel mogen uitmaken
van den cultureelen omroep, zooals deze hier te lande bestaat.
Ook op dit terrein is de Commissie den omroep zooveel in haar
vermogen lag tegemoet gekomen; niettemin moest zij in verschillen
de gevallen ter handhaving van de te dezer zake gestelde Ministerieele
voorschriften bezwaar maken tegen de uitzending van een opwekking
om aan een bepaalden cursus deel te nemen. Eenmaal kwam het
zelfs voor, dat de Commissie opdracht moest geven tot het ver
breken van een uitzending, toen ondanks het feit, dat een dergelijke
aanbeveling tot twee maal toe verboden was, met het uitspreken
ervan een aanvang werd gemaakt.
Waar echter de Ministerieele voorschriften betreffende „reclame in
den radio-omroep” een uitvloeisel zijn van het ook door de om
roeporganisaties onderschreven standpunt, dat „reclame-uitzendingen” geen deel moeten uitmaken van den in Nederland bestaanden
cultureelen radio-omroep, vertrouwt de Commissie, dat de omroep
organisaties zich de zeer bijzondere positie, waarin zij te dezen
verkeeren, zullen realiseeren en dat ook harerzijds zooveel doenlijk
er voor zorg gedragen zal worden, dat de terzake door den Minister
van Binnenlandsche Zaken uitgevaardigde voorschriften stipt in
acht genomen* worden.
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Kadio-distributie.
Ook de bemoeiingen der Commissie met betrekking tot de radiodistributie breidden zich in het afgeloopén jaar gestadig uit. Eens
deels nam de Commissie regelmatig kennis van de maand-rapporten
der controleurs, die tot taak hebben na te gaan, of de 335 radiodistribuanten (gemeentelijke zoowel als particuliere), die in 1936
in het bezit waren van een voorloopige machtiging tot het doorgeven
van eigen gramofoonmuziek (locale doorgiften), zich stipt aan hun
machtigingsvoorwaarden houden. De Commissie diende den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken regelmatig van advies, wanneer uit
deze contröle-rapporten een overtreding dezer machtigingsvoor
waarden bleek. Aan den anderen kant kwamen er in het afgeloopen
jaar 132 aanvragen binnen van deze radio-distribuanten om een
gebeurtenis van bijzonder plaatselijk belang (installatie en jubilea
Burgemeesters, opening van plaatselijke tentoonstellingen, winkel
weken, enz.) over het distributie-net te mogen doorgeven. In al
deze gevallen diende de Commissie den Minister van advies.
Ten slotte bracht de Commissie verschillende adviezen uit aan den
Radio-raad in zake principieele radio-distributie-aangelegenheden,
waarbij de controle op de door de radio-distribuanten door te
geven programma-stof betrokken was.

i

;

=
1

