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RADIO-RAAD
Nr. 3016.

’s-Gravenhage, 17 Mei 1938.

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 ver
slag over zijn werkzaamheden in het jaar 1937, waarin opgenomen
zijn de jaarverslagen der Algemeen-Programma-Commissie en
der Indië-Programma-Commissie.
De Voorzitter,
(iv.g) P. S. Gerbrandy.
De Secretaris,
(w.g) Enserinck.

'
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VERSLAG VAN DEN RADIO-RAAD 1937.
HOOFDSTUK I.
A.

SAMENSTELLING EN VERGADERINGEN.

In den aanvang van het verslagjaar was de Radio-raad als volgt
samengesteld:
Voorzitter:

H.

Leden:

L. J. Bakker.

van

Boeijen.

Mevrouw 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. W. H. M. Werker.
Secretaris:

Mr. B.

de

Gaay Fortman.

Adjunct-Secretaris: Dr. A. A. M. Enserinck.
In deze samenstelling kwam in den loop van het jaar deze wijziging,
dat bij Koninklijk besluit van 9 Juli 1937, nr 57 aan den heer H. van
Boeijen, in verband met zijn benoeming tot Minister van Binnenlandsche Zaken, met ingang van den datum van genoemd Konink
lijk besluit eervol ontslag werd verleend als lid, tevens Voorzitter,
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van den Radio-raad met dankbetuiging voor de door hem als zoo
danig bewezen belangrijke diensten.
In een op 5 Juli 1937 belegde gemeenschappelijke bijeenkomst
van den Radio-raad met de overige radio-colleges, waarvan de
heer Van Boeijen het Voorzitterschap had bekleed, vond een
hartelijk afscheid plaats.
Bij Koninklijk besluit van 19 Juli 1937, nr 19 werd tot Voorzitter
van den Radio-raad benoemd Prof. Mr. P. S. Gerbrandy, voordien
lid van den Radio-raad. In de vergadering van 6 September 1937
werd de nieuw-benoemde Voorzitter door den Radio-raad bij monde
van den plaatsvervangend Voorzitter welkom geheeten.
Voorts werd bij Koninklijk besluit van 18 Augustus 1937, nr 25,
Mr. B. de Gaay Fortman op zijn verzoek eervol ontheven van zijn
functie van Secretaris van den Radio-raad met dankbetuiging voor
de door hem in deze functie bewezen diensten. Nadien werd het
Secretariaat van den Radio-raad waargenomen door den adjunctSecretaris Dr. A. A. M. Enserinck.
De Radio-raad vergaderde in het afgeloopen jaar 12 maal.
B.

VERTEGENWOORDIGINGEN EN BEZOEKEN.

Wat betreft de vertegenwoordiging van den Radio-raad op de
internationale conferenties van de Union Internationale de Radiodiffusion werd reeds in het vorige jaarverslag vermeld, dat hoewel
de Radio-raad bij monde van zijn Voorzitter bij den Minister van
Binnenlandsche Zaken bezwaren inbracht tegen het door dezen
ingenomen standpunt, dat het na de totstandkoming van de Nederlandsche Omroep-Zender-Maatschappij NOZEMA N.V., in wel
ker Raad van Beheer vertegenwoordigers van den Radio-raad met
die van het Staatsbedrijf der P T T en der vier algemeene omroep
organisaties ook op het gebied van de vertegenwoordiging van den
Nederlandschen omroep op de internationale conferenties in het
algemeen en op de bijeenkomsten van de U.I.R. in het bijzonder
samenwerken, niet meer noodig zal zijn, dat de Radio-raad door
een afzonderlijke afvaardiging op die conferenties wordt vertegen
woordigd, de Minister hierop antwoordde,- dat hij hierbij geleid
werd door de overweging, dat de moeilijke tijden, die bezuiniging
op de uitgaven van den Staat gebiedend voorschrijven, tot een
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beperking van de vertegenwoordiging op de bijeenkomsten van
de U.I.R. nopen.
Dit door den Minister ingenomen standpunt vond ook in het afgeloopen jaar toepassing met betrekking tot de internationale
conferenties van de U.I.R. te Berlijn (3 t/m 13 Maart), te OuchyLausanne (14 t/m 25 Juni) en te Nice (29 November t/m 8 December).
Ten aanzien van deze drie conferenties werd door den Minister
nauwkeurig overwogen of de te behartigen belangen afzonderlijke
vertegenwoordiging van den Radio-raad noodzakelijk maakten.
De Minister gaf den Radio-raad in al deze gevallen als zijn meening
te kennen, dat zulks niet het geval was en dat ermede volstaan kon
worden, dat het lid (later Voorzitter) van den Radio-raad, Prof.
Mr. P. S. Gerbrandy, die op de drie genoemde conferenties
namens de NOZEMA aanwezig zou zijn, de besprekingen
bij woonde.
Bij brief van 19 April 1937 berichtte de Minister aan den Radio-raad,
dat op 20 April 1937 te ’s-Gravenhage een internationale conferentie
zou aanvangen, waarop de vraag onder de oogen gezien zou worden
of het mogelijk zou zijn door eenige verschuivingen in den langegolf-omroepband verbetering te brengen in de huidige onbevredi
gende omstandigheden, waaronder verscheidene Europeesche langegolfstations moeten werken. Voorzoover het Nederland betrof ging
het te dezen aanzien om de storingen, veroorzaakt door het werken
van het station Kootwijk op dezelfde golflengte als de Roemeensche
zender Brasov (160 kc/s.).
Ook met betrekking tot deze conferentie deelde de Minister bij
genoemden brief mede, dat, waar de besprekingen zich zouden
bewegen op technisch gebied en omtrent het beginsel, dat Nederland
recht heeft op een lange-omroep-golf volledige overeenstemming
tusschen alle instanties bestond, het naar zijn oordeel niet noodig
was, dat een lid van den Radio-raad als vertegenwoordiger daarvan
aan deze besprekingen zou deelnemen.
Hierin vond de Radio-raad aanleiding den Minister te berichten,
dat hij, hoewel dankbaar voor de ontvangen mededeeling, het be
treurde, dat deze hem eerst bereikte op den vooravond dezer con
ferentie. Had de Radio-raad hiervan eerder kennis gekregen, dan
zou hij er zeker op aangedrongen hebben, dat ook aan een
vertegenwoordiger zijnentwege de gelegenheid gegeven werd
deze conferentie bij te wonen; de Radio-raad toch stelt er prijs op,
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ook langs dien weg op de hoogte te blijven van de internationale
omroepvraagstukken.
Hierop antwoordde de Minister, dat hoewel hij het streven van den
Radio-raad om in alle opzichten geheel op de hoogte te blijven
van de internationale vraagstukken den radio-omroep rakende ten
zeerste waardeerde, de door den Radio-raad op prijs gestelde ver
tegenwoordiging in verband met den technischen aard van de be
sprekingen niet noodzakelijk kon worden geacht, te minder, waar
een volledige voorlichting van den Radio-raad alleszins gewaarborgd
werd als gevolg van het feit, dat het lid van den Radio-raad Prof.
Mr. P. S. Gerbrandy — zij het in andere kwaliteit, nl. als ver
tegenwoordiger van de NOZEMA — naar de conferentie was
afgevaardigd. Hoewel in dit verband niet zoo zeer op grond van
het kostenmotief was, naar het oordeel van den Minister, overigens
ook hier beperking van de delegatie alleszins geboden, daar het om
redenen van beleid in het algemeen van belang moet worden geacht
te voorkomen, dat de delegaties, welke van Nederlandsche zijde
aan internationale besprekingen deelnemen, uitgebreider zijn dan
die van buitenlandsche administraties. Dit was ten aanzien van
de besprekingen te ’s-Gravenhage zelfs een belang van de eerste
orde, omdat de Nederlandsche administratie bij deze besprekingen
in sterke mate betrokken was en zij bovendien met de organisatie
dezer conferentie was belast.
Bij brief van 3 Augustus 1937 stelde de Minister den Radio-raad
in kennis met de pogingen, welke van de zijde der Nederlandsche
administratie in het werk waren gesteld om een uitweg te vinden
in de moeilijkheden, waarin de Nederlandsche omroep op de 1875 m
golflengte zich bevindt als gevolg van de omstandigheid, dat het
Roemeensche station Brasov op dezelfde golflengte uitzendt. Ploewel op de conferentie te ’s-Gravenhage door de gedelegeerden
van verschillende landen de grootst mogelijke medewerking werd
betoond, mocht het toch niet gelukken een regeling te treffen.
Voorts zette de Minister uiteen, welke overwegingen den Raad van
Beheer der NOZEMA ertoe leidden te besluiten tot de beschikbaar
stelling van een tijdelijken zender op de golflengte van 415 m, ten
aanzien waarvan het mogelijk was gebleken voorloopig beslag te
leggen, welke zender binnen den kortst mogelijken tijd uit beschik
bare onderdeden door P T T te Kootwijk in werking kon worden
gesteld. De Minister zette tenslotte uiteen, dat, aangezien de ligging
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van Kootwijk-radio in verband met de groote bodemdemping van
de Veluwe niet gunstig is voor omroep-uitzendingen op hectametergolven, door de NOZEMA maatregelen werden getroffen voor den
bouw van een hulpzender op een meer geschikte plaats nl. te Lopikerkapel.
De Radio-raad blijft het niettemin betreuren, dat de Minister geen
termen aanwezig kan achten om ter internationale conferentie van
de U.I.R.een afzonderlijke vertegenwoordiger uit het midden van
den Radio-raad af te vaardigen.
In het afgeloopen jaar was de Radio-raad vertegenwoordigd bij de
feestelijke ingebruikneming van het tooneel in de A.V.R.O.-studio
op 22 April en bij de officiëele opening van den centralen ontvangpost te Amsterdam A.C.D. (Coöperatieve Vereeniging „Amsterdamsche Centrale Distributie” van radio-omroep-programma’s en
gramofoonmuziek U.A.) op 12 October.
Het verminderde aantal dezer vertegenwoordigingen vindt zijn
oorzaak o.m. in het feit, dat de Radio-raad besloot zich niet meer op
de jaarvergaderingen der omroeporganisaties, voorzoo ver hij daartoe
werd uitgenoodigd, te doen vertegenwoordigen, daar hierbij ook
het beleid van den Radio-raad onderwerp van gedachtenwisseling
kan uitmaken.

HOOFDSTUK II.
ADVIEZEN.
1.

Aanvraag ^endtijd Joodsche Vereeniging „Betsa/el”.

Het betrof hier een door den Minister in handen van den Radio-raad
gesteld verzoek om zendtijd van een Vereeniging met 500 leden,
welker doel is het leeren en propageeren van „de Joodsche idee”.
Deze vereeniging heeft rechtspersoonlijkheid en voldoet als zoo
danig aan een der vereischten, welke in artikel 2 van het Radioreglement 1930 gesteld worden om voor een machtiging tot het
doen van uitzendingen in aanmerking te komen. Over de vraag
of de vereeniging „Betsalel” eveneens voldeed aan de verdere ver
eischten, welke te dezen in genoemd artikel van het Radio-reglement
zijn opgenomen, bracht de Radio-raad op 25 Januari 1937 advies
aan den Minister uit.
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Loca/e doorgif'ten door radio-distribuanten.

De Minister verzocht den Radio-raad zijn beschouwing te geven
over de doorgifte via de derde-programma-mogelijkheid van de
radio-centrale te Kerkrade van een zoogenaamden „Carnavalsavond”.
Zooals bekend, kunnen de houders van een machtiging voor radiodistributie van den Minister van Binnenlandsche Zaken een aan
vullende machtiging verkrijgen tot het doorgeven van „eigen
gramofoonmuziek”. Voorzooveel aangaat de particuliere radiodistribuanten beperkt deze aanvullende machtiging zich tot het
doorgeven van „eigen gramofoonmuziek” in het tijdvak van
19.00—20.00 uur (uitgezonderd op Zondagen en algemeen erkende
Christelijke Feestdagen), welke gramofoonplaten-programma’s alleen
samengesteld kunnen worden door een keuze uit het door de RadioOmroep contröle-commissie goedgekeurde zoogenaamde „Re
pertoire A” en de daarop verschenen en goedgekeurde aanvullingen.
Als regel worden andere locale draadomroepprogramma’s dan die,
bestaande uit deze gramofoonmuziek, niet toegestaan, tenzij bij
zondere belangrijke plaatselijke gebeurtenissen bij uitzondering
de doorgifte zouden rechtvaardigen en de plaatselijke overheid
schriftelijk verklaart, dat zij zoodanige doorgifte in het belang
van de aangeslotenen acht. Dergelijke verzoeken moeten ten
minste 14 dagen te voren bij de Radio-Omroep contröle-commissie
worden ingediend, die geval voor geval advies aan den Minister
uitbrengt.
De principieele vraag welke in het voorliggende geval beantwoord
moest worden was, of de „Zittingen” van de carnavalsverenigingen,
welke in eenige Limburgsche gemeenten doorgaans in de maand
November gehouden worden, van zoodanig plaatselijk belang
geacht kunnen worden, dat bij uitzondering doorgifte ervan via
de derde-programma-mogelijkheid van de radio-centrale ter plaatse
te rechtvaardigen ware en welke waarde uit algemeen omroepoogpunt door de centrale instanties gehecht moet worden aan de
hiervoren genoemde verklaring van de plaatselijke overheid.
Nadat de Radio-raad zich om nadere inlichtingen aangaande het
karakter van deze „Zittingen” der carnavalsverenigingen tot de
Burgemeesters van Maastricht, Kerkrade, Sittard, Roermond en
Verdo had gewend, bracht hij op 25 Januari 1937 ter zake advies
aan den Minister uit.
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Werelduitzendingen.

In het vorige jaarverslag werd vermeld (blz. 20), dat hoewel de
Radio-raad aanvankelijk meende, dat in onderlinge samenwerking
tusschen de vier algemeene omroeporganisaties, den V.P.R.O.
en den P.H.O.H.I. spoedig de gewenschte uitbreiding aan de
werelduitzendingen zou kunnen worden gegeven, zoowel wat de
cultureele als de meer economisch gerichte stof aangaat, kort daarna,
toen de Voorzitter van den Radio-raad zich in opdracht van den
Minister in nadere bespreking over de uitvoering van het ont
worpen plan met de omroepvereenigingen begaf, bleek, dat ten
aanzien van de bereidheid van A.V.R.O., N.C.R.V. en V.A.R.A.
tot medewerking een misverstand aanwezig was. Bleek het in het
jaar 1936 niet mogelijk ter zake nieuw advies uit te brengen, op 16
Februari 1937 bracht de Radio-raad opnieuw advies aan den Minister
uit, waarin tot uitdrukking kwam, dat rekening gehouden diende
te worden met de omstandigheid, dat slechts V.P.R.O. en P.H.O.H.I.,
de eerstgenoemde binnen den beperkten kring van zijn speciale
taak in den vorm van godsdienstige toespraken, tot samenwerking
op den in het advies van 27 April 1936 gegeven basis bereid waren;
de vier algemeene Nederlandsche omroepvereenigingen kwamen
met een eigen plan, dat in beginsel van geheel anderen aard was,
dan het haar voorgelegde.
Waar door dit gemis aan overeenstemming het plan van de wereld
uitzendingen op een dood spoor dreigde te geraken, deed de Mi
nister in een aan de vier algemeene omroepvereenigingen gerichten
brief nogmaals een ernstig beroep op hare medewerking, waarbij
tevens te kennen werd gegeven, dat voor het geval de vier alge
meene omroeporganisaties tot medewerking op den aangegeven
basis niet bereid mochten zijn, met de werelduitzendingen dan
zonder hare medewerking een aanvang zou worden gemaakt,
waarbij de mogelijkheid van latere toetreding der algemeene
omroeporganisaties tezamen of geleidelijk zou worden open
gelaten.
Terstond na het optreden van den heer Van Boeijen als Minister
van Binnenlandsche Zaken werden de vier algemeene omroep
organisaties en de P.H.O.H.I. uitgenoodigd tot een bespreking
aangaande het vraagstuk der werelduitzendingen ten Departemente,
bij welke bespreking de Radio-raad vertegenwoordigd was in de
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persoon van zijn plaatsvervangend-Voorzitter, Mr. B. de Gaay
Fortman.
Deze bespreking, welke mede werd bij gewoond door den plaatsvervangend-Directeur-Generaal der PT & T, werd gevoerd aan
de hand van de navolgende richtlijnen:
I.

De programma’s worden onderscheiden in CULTUREELE
en ECONOMISCHE programma’s.

II.

De CULTUREELE programma’s behooren te worden ver
zorgd door de organisaties, die daarvoor van nature zijn aan
gewezen, te weten de 4 groote Nederlandsche omroepvereenigingen, welke kunnen worden geacht gezamenlijk de Ne
derlandsche cultuur in al hare schakeeringen naar buiten te
kunnen uitdragen.

III.

Bij de verzorging van de ECONOMISCHE programma’s
worde ook de PHOHI ingeschakeld; deze organisatie toch zal
krachtens hare statuten het zwaartepunt van hare uitzendingen
leggen in het economische gedeelte, dat uiteraard een meer
zakelijk karakter heeft.

IV.

De NOZEMA worde ingeschakeld bij de beschikbaarstelling
van de voor de verzorging van de programma’s benoodigde
zendapparatuur. Zoodanige inschakeling kan leiden tot een
voor alle partijen in exploitatief, technisch en economisch op
zicht verantwoorde regeling.

V.

De NOZEMA verstaat zich — in afwachting van den eventueelen bouw van een eigen zendapparatuur — met de in
stanties die voor het oogenblik over zoodanige apparatuur
beschikken, te weten de PHOHI en het Staatsbedrijf der
P.T.T. en zulks zooveel mogelijk op voet van gelijkheid.

VI.

De CONTROLE OP DE UITZENDINGEN worde opge
dragen aan de Indië-Programma-Commissie, waarin waren
op te nemen de vertegenwoordigers van Buitenlandsche Zaken
en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.

VII.

De voorbereiding der economische programma’s alsmede het
leiding geven aan de cultureele programma’s ware op te dragen
aan een in te stellen CONTACT-COMMISSIE waarin zitting
hebben de Indië-Programma-Commissie (waaronder de ver
tegenwoordigers van Buitenlandsche Zaken en van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart), de 4 groote omroepvereenigingen
en de PHOHI.
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VIII. De Contact-commissie ontwerpt regelen die bij het organisecren en het verzorgen van wereldprogramma’s — meer in
het bijzonder van het economische gedeelte daarvan — zullen
moeten worden nageleefd.
Bij Ministerieele Beschikking van 6 September 1937 n°. 1 werd
de in vorenstaande richtlijnen geprojecteerde „Contact-commissie”
in het leven geroepen. Deze commissie, de zgn. „Contact-commissie
voor de werelduitzendingen”, welke staat onder leiding van den
Voorzitter van den Radio-raad, is samengesteld uit de vertegen
woordigers van de vier algemeene omroeporganisaties, den P.H.
O.H.I., de Indië-Programma-Commissie, het Departement van
Buitenlandsche Zaken en het Departement van Economische Zaken
en heeft tot taak:
i°. richtlijnen aan te geven en regelen te ontwerpen, welke als grond
slag voor het organisecren en het verzorgen van de werelduitzen
dingen — meer in het bijzonder van het economische gedeelte daarvan
zullen kunnen dienen;
20. het in verband met een doelmatige taakverdeeling in overleg
en nauwe samenwerking met de aan de werelduitzendingen deel
nemende omroeporganisaties voorbereiden van de samenstelling der
programma’s, in dien zin, dat ook de omroeporganisaties krachtens
haar eigen aard en zelfstandigheid de verantwoordelijkheid voor den
inhoud der programma’s kunnen dragen;
30. het zoeken van aanraking met organisaties en personen, welke
op het gebied der economische uitzendingen, hetzij rechtstreeks
hetzij zijdelings als belanghebbenden kunnen worden beschouwd;
40. het ontwerpen van een jaarlijksche raming van kosten en het
doen van voorstellen inzake de wijze waarop die kosten naar billijk
heid kunnen worden bestreden.
In afwachting van de uiteindelijke regeling van de werelduitzen
dingen werd, nadat de Radio-raad ter zake advies had uitgebracht,
de bij brief van den Minister van 28 December 1935 n°. 1 aan den
K.R.O. bij wijze van proef voor een jaar verleende machtiging
tot het verzorgen van werelduitzendingen tot wederopzeggens
door den Minister verlengd, terwijl bij brief van den Minister van
22 December 1937 n°. 2 aan den V.P.R.O. eveneens bij wijze van
proef en in afwachting van een nadere regeling van de werelduit2
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zendingen een voorloopige machtiging werd verleend tot het
verzorgen van uitzendingen naar Zuid-Afrika en Amerika.
In dit verband zij nog vermeld, dat de K.R.O. zich bij brief van
30 December 1936 tot den Radio-raad wendde met het verzoek
om inlichtingen betreffende een door de A.V.R.O., die niet in het
bezit is van een machtiging tot het verzorgen van werelduitzendingen, op 16 December 1936 verzorgde uitzending voor
Zuid-Afrika.
Nadat de Radio-raad zich te dezer zake met den Minister in ver
binding had gesteld, antwoordde de Minister, dat het hier betrof
een uitzending, georganiseerd door in Nederland verblijvende
Zuid-Afrikanen ter gelegenheid van den Zuid-Afrikaanschen nationalen feestdag, den zgn. „Dingaansdag”.
Het geheel droeg een volkomen specifiek karakter en schiep hoe
genaamd geen precedent.
Dienovereenkomstig lichtte de Radio-raad den K.R.O. op 10
April 1937 in.
4.

Voorbereiding algemeene radio-conjerentie te Cairo.

Ter voldoening aan het verzoek van den Minister tot het nader
uitwerken van de gedachte der bescherming van de uitzendingen
langs den weg van het invoegen van een daartoe strekkende clausule
in de Convention internationale des Télécommunications (Con
ferentie te Caïro), wijdde de Radio-raad een tweetal vergaderingen
aan dit voor den omroep in het algemeen bij uitstek belangrijke
punt. In een dezer vergaderingen werd ter zake uitvoerig met de
vertegenwoordigers van de vier algemeene omroeporganisaties
van gedachten gewisseld. Als uitvloeisel van deze besprekingen
bracht de Radio-raad op 12 Maart 1937 advies omtrent deze aan
gelegenheid aan den Minister uit.
5-

Vragen Kamerlid Westernian intake publicatie van radio-prograwma’s.

Met betrekking tot deze vragen, welke betrekking hadden op het
publiceeren van radio-programma’s in de dagbladen en het ter
zake tusschen omroepvereenigingen en persorganisaties gesloten
contract, verstrekte de Radio-raad den Minister op diens verzoek de
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gegevens, welke voor de beantwoording der gestelde vragen van
nut konden zijn.
6.

Uitzending mededeelingen ttiet betrekking tot R ijkspostspaarbank.

Blijkens een door den Minister aan den Radio-raad overgelegde
briefwisseling tusschen het A.N.P. en den Directeur van de Rijks
postspaarbank maakten de omroepvereenigingen bezwaar tegen
het uitzenden van radio-berichten ter herinnering aan het inzenden
der spaarbankboekjes tijdens de nieuwsberichten van het A.N.P.,
omdat dit volgens haar meening geen „persberichten” zijn, doch
mededeelingen van een Rijksinstelling met als eenig doel het
werk van deze instelling te vergemakkelijken.
Bij het hieromtrent door den Radio-raad met de omroepvereeni
gingen gepleegde zoowel schriftelijke als mondelinge overleg
bleek, dat de omroep er in overleg met het A.N.P. toe was over
gegaan, de nieuwsberichten ernstig te besnoeien. Zulks was noodig
in verband met den tijd, welken de nieuwsberichtgeving van het
A.N.P. ging vereischen. Daartoe werden de nieuwsberichten
gezuiverd van:
a. datgene, wat niet op de aanduiding „nieuws” aanspraak kan
maken;
b. mededeelingen, die eenerzijds niet afwijken van het normale
gebeuren, anderzijds ook door haar uitzending op geregelde tijden
het karakter van reclame gaan krijgen (normale berichtgeving
omtrent de aankomst van mailschepen, van de boottreinen der
Stoomvaartmaatschappijen „Nederland” en „Rotterdamsche Lloyd”,
de landing en het vertrek van K.L.M.-vliegtuigen op de geregelde
lijnen).
Waar de berichten vanwege den dienst der Rijkspostspaarbank
door de omroepvereenigingen geacht worden te behooren tot de
rubriek a., had de omroep ook deze berichten laten vervallen. De
omroepvereenigingen verklaarden zich echter wel bereid af en toe,
dus niet geregeld maandelijks, als een groote teruggang van de
inzending der spaarbankboekjes mocht blijken, een opwekking
tot geregelde inzending te laten omroepen.
De Radio-raad bracht hierna op 21 April 1937 aan den Minister
advies uit.
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7. Verdoek V.P.R.0. tot het uiteenden van ??jorgemvijdingen voor
8 uur ’s n/orgens.
Te dezer zake berichtte de Radio-raad, wiens advies gevraagd werd,
aan den Minister, dat hij met betrekking tot de uitzendingen buiten
de normale omroepuren van 8—24 nog het standpunt inneemt
als uiteengezet in zijn advies van 19 December 1933, dat nl. af
wijking van den regel behoudens in den Oudejaarsnacht en tenzij
in zeer bijzondere gevallen, uitgesloten moet zijn.
8.

Eerste gedeelte Verslag Televisie- Commissie.

Aangaande het eerste gedeelte van het Verslag der TelevisieCommissie, waarin omtrent de voorbereiding der experimenteele
televisie-uitzendingen voorstellen aan den Minister werden gedaan,
bracht de Radio-raad desgevraagd op 18 Juni 1937 advies uit.
9.

Doorgifte redam-uit^endingen door radio-distribuanten.

Werd in het vorige jaarverslag (blz. 13) vermeld, dat de beslissing
van den Minister in zake het doorgeven van reclame-uitzendingen
door de radio-distribuanten nog niet genomen werd, in Januari
van het afgeloopen jaar viel deze beslissing in dien zin, dat de
Minister in een rondschrijven van 20 Januari 1937 aan de houders
van een machtiging voor radio-distributie, in het bezit van een
toestemming voor de doorgifte van buitenlandsche programma’s,
mededeelde, dat aan de voorwaarden, welke aan de toestemming
tot doorgifte van buitenlandsche stations zijn gesteld, werd toe
gevoegd de voorwaarde:
„Buitenlandsche programma’s welke reclame bevatten mogen niet
worden doorgegeven; voorts mogen niet worden gedistribueerd
de programma’s van omroepstations welke hoofdzakelijk reclameuitzendingen verzorgen, in verband waarmede de programma’s van
het zendstation te Luxemburg onder geen enkele omstandigheid
mogen worden doorgegeven.”
Toen van de zijde zoowel van de gemeentelijke als van de particu
liere radio-distribuanten ernstige bezwaren werden ingebracht
tegen dezen maatregel, welke als een nieuwe en slechts ten deele
noodige beperking werd gevoeld, maakte de Minister de kwestie
van de doorgifte van reclame-uitzendingen door radio-distribuanten
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opnieuw bij den Radio-raad aanhangig. Het te dezer zake door de
Draadomroepcommissie inmiddels aan den Minister uitgebrachte
advies werd hierbij mede ter kennis van den Radio-raad gebracht.
Op 19 Juni 1937 bracht de Radio-raad zijn nader advies uit, terwijl
een drie-tal leden van den Radio-raad in een minderheidsnota van
een van de meerderheid afwijkend gevoelen op denzelfden datum
aan den Minister blijk gaf.
Op 6 Juli 1937 ontving de Radio-raad van den Minister het bericht,
dat in verband met de van verschillende zijden gebleken bezwaren
tegen het in de circulaire van 20 Januari 1937 gestelde verbod van
doorgifte van buitenlandsche programma’s, welke reclame bevatten,
met vervallen-verklaring van de in dit rondschrijven gegeven rege
ling, aan de toestemming tot doorgifte van de programma’s van
buitenlandsche omroepstations ten aanzien van de reclame de na
volgende voorwaarde wordt gesteld:
„Buitenlandsche programma’s voorzoover daarin in het Nederlandsch,
Vlaamsch of Zuid-Afrikaansch reclame wordt gemaakt, mogen niet
worden doorgegeven.”.
De Minister behield zich hierbij het recht voor, om indien de practijk
mocht uitwijzen, dat deze bepaling niet voldoenden waarborg zou
bieden tegen het doorgeven van klaarblijkelijk voor Nederland
bestemde reclame, ook al zou deze in een vreemde taal worden
uitgesproken, op deze beslissing terug te komen.
Voorts bracht de Radio-raad op 27 Juli 1937 aan den Minister
advies uit omtrent het gedeelte van een adres der N. V. Maatschappij
tot Exploitatie van Radio-Centrales in Limburg en de N.V. Limburgsche Radio-Distributie-Maatschappij, dat handelde over het
verbod van doorgifte door de radio-distribuanten van buitenlandsche
programma’s buiten de normale uren, voor de uitzending van de
Nederlandsche omroepprogramma’s gesteld.
10.

Positie en zendtijd H.I.R.O,

Bij brief van 23 Maart 1937 deelde de Radio-Omroep contrölecommissie aan den Radio-raad mede, dat het haar was opgevallen,
dat de H.I.R.O., zoowel in het jaar 1936 als in de eerste maanden
van 1937 voor een goed deel uitzendingen verzorgde vanwege de
Nederlandsche Vereeniging van Spiritisten „Harmonia” en de
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Theosofische Vereeniging. Gelet hierop meende de Radio-Omroep
contröle-commissie goed te doen met aan den Radio-raad de vraag
voor te leggen, of de H.I.R.O., gelet op de practijk harer uitzen
dingen, onder deze omstandigheden nog wel beschouwd kan worden
als een om roep vereeniging welke voldoet aan het in artikel 2, derde
lid, van het Radio-reglement 1930 gestelde vereischte, dat zij in
zoodanige mate gericht is op bevrediging van in het volk levende
cultureeie of godsdienstige behoeften, dat hare uitzendingen uit
dien hoofde geacht kunnen worden van algemeen nut te zijn en of,
gelet op deze practijk van de H.I.R.O., niet aan bepaalde kleine
groepen van ons volk een onevenredig groote gelegenheid tot
uitzenden gegeven wordt, zulks in verhouding tot andere in ons
land bestaande groepen, die niet in de gelegenheid zijn, zich door
middel van den radio-omroep te uiten. Nadat over deze aangelegen
heid in den Radio-raad voorloopig van gedachten gewisseld was,
vond een bespreking plaats tusschen het Bureau van den Radio-raad
en vertegenwoordigers van de H.I.R.O., waarbij bleek, dat het feit,
dat de Nederlandsche Vereeniging van Spiritisten „Harmonia” en
de Theosofische Vereeniging verhoudingsgewijs binnen het kader
van de H.I.R.O. meer uitzendingen verzorgen dan de andere bij
deze omroepvereeniging aangesloten groepen en organisaties, zijn
oorzaak vindt in de omstandigheid dat beide genoemde vereenigingen
de oudste zijn en daardoor de meeste aanhangers hebben. Door de
vertegenwoordigers van de H.I.R.O. werd er echter op gewezen,
dat zich in de H.I.R.O. een interne reorganisatie aan het voltrekken
is, welke zich niet beweegt in de richting van het Spiritisme en de
Theosofie.
Op 6 Juli 1937 legde de Minister aan den Radio-raad over een ver
zoek van de H.I.R.O., waarin aangedrongen werd op wijziging en
uitbreiding van den aan deze omroepvereeniging toegekenden
zendtijd.
Nadat de Radio-raad de vertegenwoordigers van de H.I.R.O. ter
toelichting van dit verzoek en van de reorganisatie-plannen in een
vergadering had ontvangen, bracht de Radio-raad op 27 Juli 1937
ter zake advies aan den Minister uit.
11. Publicatie buitenlandsche programma’s in provinciale en perio dieke pers.
De Minister legde bij brief van 4 Maart 1937 aan den Radio-raad
over een schrijven van het Centraal Bureau voor den Omroep in
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Nederland, waarin werd gewezen op de publicatie van buitenlandsche
programma’s in de provinciale en periodieke pers buiten het tusschen
omroep en pers gesloten agreement om.
Nadat de Radio-raad in eerste instantie als zijn meening aan den
Minister had kenbaar gemaakt dat met betrekking tot de publicatie
van omroepprogramma’s buiten de tusschen omroep en pers ge
sloten overeenkomst om, naast de civielrechtelijke bescherming,
welke de omroepvereenigingen in haar auteursrecht bezitten, een
administratiefrechtelijke maatregel ter bescherming van dit recht
minder op zijn plaats zou zijn, doch tevens daarbij het vermoeden
uitsprak, dat het Centraal Bureau met zijn verzoek wel iets anders
bedoeld zou hebben en de Minister dienovereenkomstig het Centraal
Bureau voor den Omroep berichtte, bleek uit een naderen brief
van het Centraal Bureau, welke eveneens door den Minister in handen
van den Radio-raad werd gesteld, dat inderdaad de bedoeling van
het verzoek een andere was geweest. Omtrent de vraag of het aan
derden, die niet in de overeenkomst Omroep-Pers betrokken zijn,
toegestaan is, de programma’s, welke zij zelf uit de Nederlandsche
en buitenlandsche omroepstof samenstelien, ter publicatie aan de
plaatselijke en periodieke pers te verstrekken, bracht de Radio-raad
op 17 September 1937 advies aan den Minister uit.
12.

Kwestie Omroep-B. U.M.A.

Waar tot dusver geen overeenstemming bereikt werd tusschen het
B.U.M.A. en de omroeporganisaties betreffende het bedrag aan
auteursrechten, hetwelk door deze laatsten aan eerstgenoemde be
taald zou moeten worden, bracht de Radio-raad omtrent de mogelijk
heid om tot een oplossing van het onderwerpelijk geschil te komen
en de daarbij te volgen procedure op een desbetreffend verzoek
van den Minister op 17 September 1937 advies uit.
13.

Radio-ontvanginricbtingen in bet be^it van toeristen.

Bij brief van 9 Augustus 1937 deelde de Minister den Radio-raad
mede, dat telkens weer blijkt, dat er een groeiende behoefte bestaat
aan een regeling met betrekking tot de radio-ontvanginrichtingen
in het bezit van buitenlandsche toeristen.
Voorgesteld werd om, teneinde het toerisme zoo min mogelijk be
zwaren in den weg te leggen, ten aanzien van de vrijstelling van de
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verplichting tot aangifte voor houders van ontvangtoestellen in
artikel 67 van het Radio-reglement 1930 het voorbehoud van de
daarin genoemde reciprociteit voor alle buitenlandsche houders
te laten vervallen.
Op 6 October 1937 bracht de Radio-raad terzake advies uit aan den
Minister.
De beslissing van den Minister werd in dit verslagjaar niet meer
genomen.

HOOFDSTUK III.
ANDERE ONDERWERPEN.
1. Uitzending in verband met bet Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana
niet Z.K.H. Prins Bernbard der Nederlanden.
In de eerste week van het verslagjaar bracht de Radio-raad op ver
zoek van den Minister nog enkele maatregelen, met deze uitzending
in verband staande, onder de aandacht der onderscheidene omroep
organisaties.
2. Propaganda-redevoeringen ter gelegenheid van de in Mei te bonden ver
kiezingen.
Bij brief van 18 Maart 1937 deelde de Radio-raad in opdracht van
den Minister aan de vier algemeene omroeporganisaties mede, dat
de Raad van Ministers had beslist, dat aan de verschillende politieke
partijen niet de gelegenheid verschaft zou worden tot het houden
van propaganda-redevoeringen door middel van den radio-omroep
ter gelegenheid van de in Mei te houden verkiezingen. Voorts
werd in dezen brief erop gewezen, dat het in de bedoeling van den
Minister lag op eventueele verzoeken van de omroeporganisaties
om ook in het tijdvak tusschen 24 uur ’s nachts en 8 uur ’s morgens
zendtijd te verkrijgen teneinde de verkiezingsuitslagen door middel
van den radio-omroep bekend te maken, afwijzend te beschikken.
3-

Oprichting Algemeen Comité voor de Radiodistributie (A.C.O.R.A.).

Bij brief van 23 Maart 1937 berichtte de Minister den Radio-raad,
dat hij een schrijven van de Voorzitters van de Vereeniging van
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Leiders van Gemeentelijke Radio-distributie-bedrijven en van den
Bond van Exploitanten van Radio-Centrales had ontvangen, waarin
mcdedeeling wordt gedaan van de oprichting van een Algemeen
Comité voor de Radio-distributie (A.C.O.R.A.).
De Minister voegde hieraan toe, dat de Radio-raad wellicht aan
leiding zou vinden, zich bij de behandeling van zaken, waarbij
algemeene vraagstukken betreffende de radio-distributie aan de
orde komen, met vorengenoemd Comité te verstaan.
4.

Uitzendingen niet een reclame-karakter.

De Radio-raad ontving op 9 April 1937 een brief van „De Nederlandsche Dagbladpers”, waarin erop gewezen werd, dat een omroepvereeniging in haar zgn. „Filmkwartiertjes” niet alleen verschillende
films met name noemt, doch daarbij ook aangeeft in welke theaters
de betrokken films draaien.
Waar de Radio-raad echter geenerlei zeggenschap heeft over de
Radio-Omroep contröle-commissie, die belast is met het van Over
heidswege toezicht uitoefenen op den inhoud van de uit te zenden
programma’s, stelde hij deze klacht ter afdoening in handen van
de Radio-Omroep contröle-commissie. Dienovereenkomstig werd
aan het Bestuur van „De Nederlandsche Dagbladpers” bericht.
5- Manifestatie Nederlandsche Toonkunst „MANETO” Jtmi 1937
te Amsterdam.
Het Comité Manifestatie Nederlandsche Toonkunst richtte zich
op 23 April 1937 tot den Radio-raad met het verzoek te willen be
vorderen, dat de Nederlandsche omroep de noodige aandacht aan
deze Manifestatie zou geven, daar het Centraal Bureau voor den
Omroep in Nederland op een daartoe strekkend verzoek van
MANETO geantwoord had, dat het den omroepvereenigingen op
programma-technische gronden niet mogelijk was, de te dezer ge
legenheid te geven muziekuitvoeringen in de reeds vastgestelde
programma-schema’s in te lasschen.
De Radio-raad antwoordde hierop, dat het niet op zijn weg als
adviseerend College ligt om in deze aangelegenheid eenige stap
te doen. In de samenstelling der programma’s zijn de omroepvereenigingen, behoudens controle van Overheidswege op den
inhoud van hetgeen uitgezonden wordt, geheel vrij.
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6. Vertegenwoordiging V.P.R.O. bij besprekingen en in Regeeringscommissies.
Op 3 Juni 1937 richtte de V.P.R.O. zich tot denRadio-raad met een
brief, waarin o.m. de algemeene grief geuit werd, dat wanneer van
de zijde der Regeering of van eenig radio-college met de Nederlandsche omroepvereenigingen overleg wordt gepleegd, de V.P.R.O.
niet meer in dit overleg betrokken wordt.
De Radio-raad antwoordde hierop, dat hij met deze aangelegenheid,
voor zoover zij betrekking heeft op de wijze van handelen van
andere radio-colleges geen bemoeiing heeft; voor zooveel aangaat
den Radio-raad zelf, werd geantwoord, dat de Radio-raad, gelijk
tot nu toe steeds geschiedde, de vraag of de V.P.R.O. bij bepaalde
besprekingen tusschen Radio-raad en de vier algemeene omroep
organisaties moet worden uitgenoodigd, geval voor geval onder
de oogen ziet. Een toezegging, dat de V.P.R.O. bij alle besprekingen
tusschen Radio-raad en de vier algemeene omroepvereenigingen
uitgenoodigd zal worden, kan de Radio-raad niet geven.
7. Verzorging reportages ter gelegenheid van de opening van de StatenGeneraal.
Bij brief van 29 September 1937 richtte de PHOHI zich tot den
Radio-raad naar aanleiding van de wijze, waarop dit jaar de repor
tages ter gelegenheid van de opening van de Staten-Generaal dooi
de onderscheidene omroepvereenigingen verzorgd werden. Gevraagd
werd, waarom de Radio-raad ook met betrekking tot deze repor
tages, die toch een hoogtij-uitzending vormen, niet de leiding had
genomen teneinde tot een homogene uitzending zoowel voor
Nederland als voor de Overzeesche Gebiedsdeelen te komen zooals
zulks bij gebeurtenissen van bijzonder nationaal belang als regel
geschiedt. De Radio-raad antwoordde hierop, dat hij een adviseerend
college is en alleen aan de uitvoering van bepaalde maatregelen
medewerkt in zooverre hem daartoe uitdrukkelijk opdracht is ver
leend of zijn medewerking van de zijde van den Minister is inge
roepen. Waar een dergelijke opdracht of een dergelijk verzoek om
medewerking hem met betrekking tot de reportage van de plechtig
heden van de opening van de Staten-Generaal niet bereikte, ont
hield de Radio-raad zich van eenig optreden.

RADIO-RAAD

27

De Radio-raad sprak echter als zijn oordeel uit, dat de vraag op
welke wijze dergelijke reportages naar de Overzeesche Gebiedsdeelen des Rijks het doelmatigst verzorgd kunnen worden, door
hem van zooveel belang wordt geacht, dat hij in overweging heeft,
daaromtrent zelfstandig, overeenkomstig zijn wettelijke bevoegd
heid, aan den Minister advies uit te brengen.
8.

Zendtijdruilen.

Datum

Omroeporganisaties

Reden

1 Jan.

10.20 — 10.30 V.P.R.O.

Kerkdienst in verband met
Nieuwjaar.

3 Jan.

17.20—17*30 V.A.R.A.

6 Jan.

14.-------- 14.20 V.P.R.O.

6 Jan.

19.-------- 19.30

Werelduitzending U.I.R. in
verband met Nieuwjaar.
Uitzending toespraak Voor
zitster V.P.R.O. betref
fende Koninklijk Huis
naar Ned.-Indië.
Kerkdienst in verband met
Koninklijk Huwelijk.

5 Mrt.

21.— — 21.15 V.P.R.O.

20 Mrt.

14.-------- 14*30 V.P.R.O.

22 Mrt.

18.30—19.— Onderwijsf.

V.P.R.O.

Uitzending Getuigenis
avond voor Geestelijke
Vrijheid.
Jubileumuitzending van de
PHOHI naar Ned.-Indië.
Verplaatsing Algemeen Pro
gramma van 26 naar 24
Maart in verband met
Goeden Vrijdag.

19.30 — 20.— V.A.R.A.

1 Mei-viering.

16 Mei

10.30 — 12.— V.P.R.O.
18.30 — 20.— V.A.R.A.

Eerste Pinksterdag.

26 Mei

19.------- 19.30 V.P.R.O.

Verkiezingsuitslagen.

1 Mei

19.30 — 20-— V.A.R.A.

3 Juli

16.— —17*— K.R.O.

7 Aug.

16.-------- 18.— H.I.R.O.

Uitzending lezing Krishnamurti Ned. Vereeniging
van Spiritisten.
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Datum

18 Oct.

20.------- 21.30 V.A.R.A.

29 Oct.

8.-------24.— N.C.R.V.
8.-------24.— K.R.O.

5 Nov.
27 Dec.

9.

Omroeporganisaties

18.30—19.— Onderwijsf.

Reden

Ten behoeve van N.C.R.V.
afgestane zendtijd aan de
Ned. Evangelische Vereeniging.
Ruil Algemeen Programma
in verband met Kuyperherdenking door N.C.R.V.
Verplaatsing Algemeen Pro
gramma van 31 naar 29
Dec. in verband met
Oudejaarsavond.

Incidenteele uitzendingen.
11 Mrt.

19.15 —20.—N.C.R.V.

5 Mei
17 Oct.

19.15 — 19.45 K.R.O.
10.------- 11.30 N.C.R.V.

27 Nov.

20.30 — 22.— K.R.O.

Ned. Evangelische VerecnigingV.L.R.A.
Ned. Evangelische VereenigingVrijzinnig Democratische
Bond.
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ALGEMEEN-PROGRAMMACOMMISSIE
Nr. 961.

’s-Gravenhage, 15 Juni 1938.
Aan den Radio-raad,

Ingevolge het bepaalde onder punt B 12 van de beschikking van
de Ministers van Waterstaat en Financiën van 10/13 Juni 1930,
nr 1/104 G. Th. heeft de Algemeen-Programma-Commissie de eer
U hierbij haar jaarverslag over 1937 aan te bieden ter opneming
in het jaarlijksch verslag van Uw college.
De Voorzitter,
(ip.g.) P. S. Gerbrandy.
De Secretaris,
(w.g.) Enserinck.

I

32

ALGEMEEN-PROGRAMMA-COMMISSIE

HOOFDSTUK I.
SAMENSTELLING; VERGADERINGEN.
Bij den aanvang van het verslagjaar was de Algemeen-ProgrammaCommissie als volgt samengesteld:
Voorzitter:

H.

van

Boeijen.

Leden:

Mevrouw B. Boon—van der Starp, tevens plaats
vervangend Voorzitster,
Prof. Mr. P. S. Gerbrandy,
Prof. W. Nolet,
J. W. de Vries,
allen leden van den Radio-raad.
Secretaris:

Dr. A. A. M. Enserinck.

In deze samenstelling kwam in den loop van het jaar in zooverre
wijziging, dat bij Beschikking van den Minister van Binnenlandschc
Zaken van 3 Juli 1937, nr 341 aan den heer H. van Boeijen,
verband met zijn benoeming tot Minister van Binnenlandschc
Zaken, op zijn verzoek eervol ontslag werd verleend als lid, tevens
Voorzitter, van de Algemeen-Programma-Commissie. Bij Beschik
king van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 19 Juli 1937,
nr 11, werd tot Voorzitter van de Algemeen-Programma-Commissie
benoemd de heer Prof. Mr. P. S. Gerbrandy.
In een op 5 Juli gehouden gemeenschappelijke bijeenkomst van den
Radio-raad met de overige radio-colleges vond een hartelijk af
scheid plaats.
Bij brief van 7 Augustus 1937, nr 2 deelde de Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Commissie mede, dat hij den heer Mr. B. de
Gaay Fortman op zijn verzoek eervol ontslag had verleend als
plaatsvervangend-Secretaris van de Algemeen-Programma-Commissie.
Ten slotte werd bij Beschikking van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 11 Augustus 1937, nr 383, de heer Dr. A. A.
M. Enserinck ook voor het tijdvak van 1 September 1937 t/m
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31 December 1937 aangewezen als Secretaris van de AlgemeenProgramma-Commissie.
De Commissie vergaderde in het afgeloopen jaar één maal.
HOOFDSTUK II.
WERKZAAMHEDEN DER COMMISSIE.
I.

Reorganisatie van bet Algen/een Programma.

Reeds in het vorige jaarverslag werd vermeld (blz. 27 en 28), dat
door de Commissie een aantal nadere richtlijnen betreffende het
karakter van het Algemeen Programma werden samengesteld,
welke hoofdzakelijk inhouden een consolidatie van den bestaanden
toestand. In het begin van dit verslagjaar werden deze richtlijnen
ter kennis van de vier algemeene omroeporganisaties gebracht;
zij luiden:
I.

Een belangrijke groep van luisteraars, onverschillig welke
wereldbeschouwing zij ook aanhangen, moet met nut en ge
noegen kunnen luisteren. Strikt wetenschappelijke voordrachten,
die alleen voor deskundigen en vakgenooten zijn bestemd, zijn
uitgesloten, populair-wetenschappelijke zijn toegelaten, ook
al zal niet iedereen daarin belang stellen. Niemand mag be
paaldelijk uitgesloten zijn. De voordrachten moeten zich dus
niet richten uitsluitend tot hen, die zich opgegeven hebben
of bepaalde leermiddelen hebben aangeschaft. Derhalve zijn
cursussen uitgesloten, in tegenstelling met causerieën, mits
deze ieder voor zich een op zichzelf staand geheel vormen.

II.

Het Algemeen Programma moet zoodanig zijn, dat niemand er
redelijkerwijs aanstoot aan kan nemen. Ofschoon dit criterium
negatief is, kan het toch bij ruime toepassing aangewend
worden tegen de neiging om het programma op laag peil
te brengen; daaraan kan toch menigeen zich stooten. Door
dit criterium zijn uitgesloten frivole muziek, ruwe woorden,
vloeken e.d., maar aan den anderen kant worden er ook door
uitgesloten: godsdienstige oefeningen, dogmatische uiteen
zettingen, die een polemisch karakter dragen, thetisch3
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dogmatische verhandelingen, in zoover die andersdenkenden
in onaangename spanning brengen, wijsgeerige ethische be
spiegelingen, in zoover die van denzelfden aard zijn, e.d.
Bij literaire voordrachten is er verder rekening mede te houden,
dat het gesproken woord een anderen indruk maakt dan het
gedrukte, zoodat aan de uitzendingen zwaardere eischen zijn
te stellen dan aan hetgeen door de drukpers wordt verspreid.
Voor de uitzendingen kan, wat de aanstootelijkheid betreft,
als maatstaf gelden: „Wat in de huiskamer kan worden toe
gelaten”.
Wat betreft de verzorging van het Algemeen Programma aan de
hand van bovenaangegeven richtlijnen, werd als algemeene karakteriseering hiervoor gegeven, dat elke omroeporganisatie, die het
Algemeen Programma heeft te verzorgen, dit doet op hare wijze,
met dien verstande, dat zij vermijde het polemiseerende, zich uite
op zuiver stellige (thetische) wijze, alleen uitzende en daartoe met
zorg opzoeke datgene, hetwelk met name door het voornaam
karakter van het gebodene ook buiten den eigen kring, die haar
organisatie bestrijkt, waardeering en belangstelling kan vinden
en onder alle omstandigheden zich wachte voor uitzendingen en
wijze van uitzenden, die redelijkerwijs als aanstoot gevend of als
niet objectief kunnen gelden of tot een wederwoord prikkelen.
2. Uitzendingen van bijzondere omroepverenigingen binnen bet kader van
bet Algemeen Programma.
In verband met de omstandigheid, dat het door de V.A.R.A.
in de Paaschweek te verzorgen Algemeen Programma van PaaschMaandag verplaatst werd naar Woensdag 31 Maart, op welken
dag de R.V.Ü. over zendtijd beschikte, berichtte de Commissie
aan deze bijzondere omroepvereeniging, dat, waar ingevolge
de bepalingen van het Zendtijdbesluit de verzorging van het
Algemeen Programma uitsluitend is opgedragen aan de alge
meene omroeporganisaties, een bijzondere omroepvereeniging als
de R.V.U. derhalve geen deel in deze verzorging kan hebben,
weshalve zij de R.V.U. in overweging gaf met de V.A.R.A. in
onderhandeling te treden over een zendtijdruil, zoodat de V.A.R.A.
op 31 Maart den geheelen dag het Algemeen Programma zou ver-
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zorgen en de R.V.U. op een dag, waarop de V.A.R.A. buiten het
kader van het Algemeen Programma uitzendt, zendtijd zou terug
ontvangen.
Uit een mededeeling van de R.V.U. bleek evenwel, dat zij in het
bezit was van een machtiging tot het doen van uitzendingen (Be
schikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 26 Fe
bruari 1936, nr 2), waarbij in artikel 3 bepaald is:
1.

De uitzendingen vinden plaats gedurende in totaal twee uren
per drie weken, met dien verstande, dat eenmaal per week
gedurende een half uur wordt uitgezonden en wel van 18.30
tot 19 uur en bovendien om de twee weken gedurende een
half uur en wel van 11 tot 11.30 uur.

2.

De daartoe benoodigde zendtijd wordt bij toerbeurt afgestaan
door de Algemeene Vereeniging Radio-Omroep en de Vereeniging van Arbeiders Radio-Amateurs, door ieder dezer
vereenigingen telkens voor een periode van 8 weken resp.
des Dinsdags en des Woensdags, behalve indien de^e dagen
samenvallen wet een Christelijken feestdag of den Algemeen
Programmadag^ in welk geval de nit^ending, welke op dien dag %ou
plaats vinden, vervalt, tenzij de betrokken algemeene omroepvereniging
tegen het af staan van eindtijd op vorenaangegeven dagen geen be
swaar heeft.
Vallen de Dinsdag of Woensdag samen met een nationalen
feestdag, dan wordt door den houder van de machtiging niet
uitgezonden. Voor den door hem afgestanen zendtijd ontvangt
de houder van de machtiging op een anderen dag gelijkwaardigen zendtijd terug, zulks ten laste van de omroepvereenigingen, die voor het afstaan van zendtijd ten behoeve van den
houder der machtiging krachtens deze beschikking zijn aan
enz.
gewezen

Op grond van de eerste alinea van het vorenaangehaald 2de lid
van artikel 3 der haar verleende machtiging was de R.V.U. in overleg
getreden met de V.A.R.A., toen bleek, dat in verband met den
Tweeden Paaschdag het Algemeen Programma verplaatst was naar
Woensdag 31 Maart; van de zijde van de V.A.R.A. werd geen
bezwaar ertegen gemaakt, dat de R.V.U. op dien Algemeen Pro
grammadag zou uitzenden.
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De Commissie nam hierna te dezer zake het navolgende standpunt in:

a.

het verdraagt zich niet met het in het Zendtijdbesluit ter zake
bepaalde, dat een bijzondere omroepvereeniging deel heeft
in de verzorging van het Algemeen Programma.

b.

gelet hierop is het bepaalde in artikel 3, 2de lid, van de aan de
R.V.U. verleende machtiging tot het doen van uitzendingen
principieel in strijd te achten met het ter zake in het Zendtijd
besluit bepaalde.

c.

in het bijzonder moet het principieel onjuist geacht worden,
dat de algemeene omroeporganisaties het in haar hand zouden
hebben te beslissen of zij in voorkomende gevallen tijdens een
door haar te verzorgen Algemeen Programma zendtijd aan een
bijzondere omroepvereeniging zullen afstaan.

d.

hoewel de' Commissie op grond van het vorenstaande principieel
bezwaar blijft gevoelen tegen een uitzending van de R.V.U.
op 31 Maart (Algemeen Programmadag van de V.A.R.A.),
wil zij — gelet op de omstandigheid, dat het niet mogelijk
zal zijn de aan de R.V.U. verleende uitzendmachtiging voor
genoemden datum te wijzigen — dit maal sans préjudice geen
bezwaar ertegen maken, dat de R.V.U. binnen het kader van
het door de V.A.R.A. op 31 Maart te verzorgen Algemeen
Programma een afgeronde uitzending verzorgt.

e.

intusschen zal zoo spoedig mogelijk aan den Minister in over
weging gegeven worden het bovengenoemd artikel 3 der
machtiging van de R.V.U. aldus te wijzigen, dat niet langer
strijd met het Zendtijdbesluit aanwezig geacht kan worden.

Van een en ander werd aan de R.V.U. mededeeling gedaan.
Bij brief van 19 Maart gaf de Commissie uitvoering aan haar hier
boven onder e. genoemd voornemen, zette den stand van zaken
aan den Minister uiteen en adviseerde dezen in genoemd artikel 3,
2de lid, van de aan de R.V.U. verleende machtiging tot het doen
van uitzendingen na „Christelijken feestdag” te laten vervallen
„of den Algemeen Programmadag” en in de tweede alinea van
genoemd 2de lid na „nationalen feestdag” in te voegen „of een
Algemeen Programmadag”.
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Bij Beschikking van den Minister van Binnenlandschc Zaken van
6 April 1937, nr 13, werd de aan de R.V.U. verleende machtiging
dienovereenkomstig gewijzigd.
3.

Controle op de uitzendingen van bet Algemeen Programma.

In het afgeloopen jaar nam de Commissie kennis van 388 teksten
(A.V.R.O. 80, K.R.O. 75, N.C.R.V. 99, V.A.R.A. 133 enR.V.U. 1).
In 1 geval moest de Commissie een tekst in zijn geheel niet geschikt
voor het Algemeen Programma verklaren; de betrokken omroep
organisatie voerde hierna dezen tekst van het Algemeen Pro
gramma af.
In 23 gevallen moest een gedeelte van een tekst voor uitzending
tijdens het Algemeen Programma ongeschikt worden verklaard
(A.V.R.O. 2, K.R.O. 4, N.C.R.V. 8 en V.A.R.A. 9); hierbij richtte
in verschillende gevallen het bezwaar der Commissie zich tegen
het feit, dat in den tekst hetzij de naam van de betrokken omroep
organisatie werd genoemd, hetzij verwezen werd naar het programma-blad der uitzendende omroepvereeniging. Voorts maakte
de Commissie in een enkel geval bezwaar tegen het feit, dat een .
onderdeel van een reeks van uitzendingen, welke steeds op het
gewone programma door een omroepvereeniging gegeven werden,
op het Algemeen Programma werd geplaatst; hierdoor toch zou
eenerzijds gelijkschakeling van het Algemeen Programma met het
gewone programma plaats vinden, anderzijds het karakter van de
uitzendende vereeniging naar voren komen op een wijze, welke
in het Algemeen Programma niet is toegestaan. Ten slotte kwam
het voor, dat een tekst op verzoek der Commissie eenigermate
werd omgewerkt. Het doet der Commissie genoegen, dat in het
afgeloopen jaar in geen enkel geval bezwaar tegen een uitzending
gemaakt behoefde te worden wegens niet- of te late inzending van
den tekst.
Waar ook in het afgeloopen jaar bleek, dat er bij de omroeporgani
saties een beter inzicht is ontstaan in de specifieke eischen, welke
aan het Algemeen Programma gesteld worden, kon de Commissie
in nog enkele gevallen ertoe overgaan af te zien van de voorge
schreven voorafgaande inzending van den tekst van alle gesproken
woord in het algemeen.
In 1 geval werd een uitzending van het Algemeen Programma
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verbroken. Deze afbreking betrof het door de V.A.R.A. verzorgde
programma „Kris-Kras door Nederland”. Tegen uitzending van
enkele regels van in dit programma voorkomende liedjes maakte
de Commissie op grond van de Ministerieele voorschriften be
treffende „reclame in den radio-omroep” bezwaar. Toen zooals
later bleek door een misverstand van den bij de V.A.R.A. op het
oogenblik van uitzending dienst doenden technicus een der firma
namen, tegen uitzending waarvan bezwaar was gemaakt, toch
uitgezonden werd, werd de uitzending door den betrokken radioomroep-controleur verbroken. Hoewel de radio-omroep-controleur
strikt formeel genomen terecht deze afbreking bewerkstelligde,
deelde de Commissie aan de V.A.R.A. mede, dat het reeds door
haar in het terstond na de afbreking verstrekte perscommuniqué
uitgesproken vermoeden, dat deze afbreking, gelet op de voor
liggende feiten, niet geheel gerechtvaardigd was, niet onjuist is
geweest. De verdere afdoening van deze aangelegenheid viel niet
meer in dit verslagjaar.
Wat betreft de door den K.R.O. tijdens het Algemeen Programma
verzorgde bedrijfsreportages van bepaalde takken van industrie,
waarover in het vorige verslag reeds sprake was (blz. 28), bracht
de Commissie nogmaals met nadruk onder de aandacht van deze
omroepvereeniging, dat deze reportages zoo ingekleed moeten
worden, dat zelfs de geringste aanwijzing, vanuit welke fabriek
de betrokken reportage verzorgd wordt, achterwege blijft, zoodat
deze reportages zich blijven bewegen in het raam, hetwelk indertijd
aangegeven werd, en slechts de bepaalde tak van industrie als zoo
danig naar voren treedt.
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INDIË-PROGRAMMACOMMISSIE.
Nr. 766.

’s-Gravenhage, 31 Mei 1938.
Aan den Kadio-raad
te

’S-GRAVENHAGE.
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 1937 aan te bieden ter
opneming in het jaarlijksch verslag van Uw college.
De Voorzitter,

Qv.g.) P. S. Gerbrandy.
De Secretaris,
(jv.g) Enserinck.

■
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HOOFDSTUK I.
SAMENSTELLING; VERGADERINGEN.
Bij den aanvang van het verslagjaar was de Indië-Programma
Commissie als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

H. van Boeijen.
A. J. W. van Anrooy.
A. B. ten Berge.
O. M. Goedhart.
Ds. F. Kleijn.
H. Salomonson.
Prof. Dr. J. Schmutzer.
J. E. Stokvis.
Dr. A. A. M. Enserinck.

In deze samenstelling kwam in den loop -van het jaar in zooverre
wijziging, dat bij Beschikking van den Minister van Binnenlandsche
Zaken van 3 Juli 1937, n°. 341, aan den heer II. van Boeijen, in
verband met zijn benoeming tot Minister van Binnenlandsche
Zaken, op zijn verzoek eervol ontslag werd verleend als lid, tevens
Voorzitter, van de Indië-Programma-Commissie. Bij Beschikking
van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 19 Juli 1937,
n°. 11, werd tot Voorzitter van de Indië-Programma-Commissie
benoemd de heer Prof. Mr. P. S. Gerbrandy.
In een op 5 Juli gehouden gemeenschappelijke bijeenkomst van
den Radio-raad met de overige radio-colleges vond een hartelijk
afscheid plaats, terwijl de Commissie haar nieuwbenoemden Voor
zitter in haar vergadering van 30 Juli bij monde van den plaats
vervangend-Voorzitter welkom heette.
Bij brief van 7 Augustus 1937 n°. 2 deelde de Minister van Binnen
landsche Zaken aan de Commissie mede, dat hij den Heer Mr. B.
de Gaay Fortman op zijn verzoek eervol ontslag had verleend
als plaatsvervangend-Secretaris van de Indië-Programma-Commissie.
Ten slotte werd bij Beschikking van den Minister van Binnenland-
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sche Zaken van n Augustus 1938 n°. 383 de Heer Dr. A. A. M.
Enserinck ook voor het tijdvak van 1 September 1937 tot en met
31 December 1937 aangewezen als Secretaris van de Indië-Programma-Commissie.
De Commissie vergaderde in het afgeloopen jaar 3 maal.

HOOFDSTUK II.
ADVIEZEN; BIJZONDERE UITZENDINGEN.
De Commissie diende in het afgeloopen jaar den Minister van
Binnenlandsche Zaken van advies in de navolgende aangelegen
heden :
het verleenen van tusschenkomst door consulaire ambtenaren,
teneinde de Nederlanders in het buitenland nader in te lichten over
de uitzendingen van den P.H.O.H.I.;
de wijzigingen van de tijdvakken, waarin de P.H.O.H.I. uitzendingen
naar de Overzeesche Gebiedsdeelcn des Rijks verzorgt;
de tusschen den P.H.O.H.I. en het Algemeen Nederlandsch-Indisch
Persbureau „Aneta” gesloten overeenkomst betreffende de uit
zending van nieuwsberichten;
uitzendingen van den P.H.O.H.I. bestemd voor West-Indië;
uitzending door den P.H.O.H.I. van een reeks van vraagge
sprekken tusschen den Heer Dr. P. H. Ritter Jr. en vertegen
woordigers van verschillende buiten-kerkelijke bewegingen van
geestelijken aard;
de door het lid van de Eerste Kamer Jhr. de Savornin Lohman
gestelde vragen inzake de niet-toelating van de rede „Neerlands
Bevrijding” door Majoor W. G. de Bas.
Reeds in het vorige jaarverslag (blz. 34) werd vermeld, dat de Com
missie uitvoerige beschouwingen wijdde aan het vraagstuk der
commercieele uitzendingen via den P.H.O.H.I.-zender in het
algemeen en die ten behoeve van buitenlandsche producten en
instellingen in het bijzonder. In verband met het te dezer zake door
de Commissie op 17 December 1936 aan den Minister uitgebrachte
advies, ontving de Commissie afschrift van een brief van den Mi
nister aan den P.H.O.H.I. van 20 Januari 1937 n°. 6, waarin den
P.H.O.H.I. werd medegedeeld, dat de Minister het oogenblik
gekomen achtte om ook formeel een einde te maken aan de inder-
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tijd als volstrekt tijdelijken maatregel aan den P.H.O.H.I. ver
leende vergunning tot het op beperkte wijze verzorgen van reclame-uitzendingen.
Naar aanleiding van een te dezer zake nader geformuleerd verzoek
van den P.H.O.H.I., bracht de Commissie op 9 Maart opnieuw
ter zake advies aan den Minister uit, waarop volgde een brief van
den Minister aan den P.H.O.H.I. van 24 Maart 1937 n°. 2, waarin
den P.H.O.H.I. werd bericht, dat de bovenvermelde vergunning
tot het verzorgen van reclame-uitzendingen, welke als hooge uit
zondering juist om den P.H.O.H.I. over het doode punt van de
eerste jaren heen te helpen was verleend, doch welke voor den
P.H.O.H.I. van weinig nut was gebleken, met ingang van 1 Mei
1937 werd ingetrokken.
Tegelijkertijd werd aan den P.H.O.H.I. medegedeeld, dat, gelet op
deze beslissing, tegen het verzorgen van reclame-uitzendingen voor
de wereldtentoonstelling te Parijs, ten aanzien waarvan door den
P.H.O.H.I. een verzoek tot den Minister werd gericht, waaromtrent
de Commissie advies aan den Minister uitbracht, bezwaar bestond.
Wat betreft de werelduitzendingen, waarover in het vorige jaar
verslag sprake was (blz. 34), ontving de Commissie afschrift van
een brief van den Minister aan de vier Nederlandsche algemeene
omroeporganisaties, waarin richtlijnen werden aangegeven, volgens
welke de werelduitzendingen georganiseerd zouden kunnen worden
en waarin nogmaals een ernstig beroep op deze omroepvereenigingen gedaan werd om op de aangegeven basis aan den wereld
omroep mede te werken.
Bij brief van 17 Juli berichtte de Minister aan de Commissie, dat
het in zijn voornemen lag met betrekking tot de organisatie van de
wereldprogramma’s zoo spoedig mogelijk over te gaan tot het
instellen van een „Contact-commissie”, waarvan als Voorzitter
zal optreden de Voorzitter van den Radio-raad en waarin zullen
zitting hebben een vertegenwoordiger van elk der 4 groote omroepvereenigingen, een vertegenwoordiger van den P.H.O.H.I., een
vertegenwoordiger van het Departement van Buitenlandsche Zaken,
een vertegenwoordiger van het Departement van Economische
Zaken en een tweetal vertegenwoordigers van de Indië-ProgrammaCommissie. Aan de Commissie werd verzocht mede te deelen door
welke twee leden zij zich in deze „Contact-commissie” zou doen
vertegenwoordigen.
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Door de Commissie werden hiertoe aangewezen de Heeren A. J.
\X'. van Anrooy en Prof. Dr. J. Schmutzer, terwijl de Heer Ds.
F. Kleyn als plaatsvervangend lid zou fungeeren voor het geval
het in de bedoeling van den Minister zou liggen de mogelijkheid
van plaatsvervangende leden open te stellen.
Bij Beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van
6 September 1937 n°. 1 werd de „Contact-commissie voor de werelduitzcndingen” in het leven geroepen en werden tevens de taak
omschrijving van en de instructie voor deze commissie gegeven.
De Minister deelde de Commissie op 1 Februari mede, dat de V.P.
R.O. de hem bij Ministerieele Beschikking van 23 December 1936
n°. 15 verleende machtiging tot het verzorgen van een omroep
dienst naar de onderscheidene gebiedsdeelen van het Rijk buiten
Europa, waarover reeds in het vorige jaarverslag sprake was (blz. 34),
op de gestelde voorwaarden had aanvaard. Voorts berichtte de
Minister op 30 Januari aan den K.R.O., dat het geen bezwaar
ontmoette, in afwachting van het totstandkomen van een defini
tieve regeling van den wereld-omroep de aan den K.R.O. bij brief
van 28 December 1935 n°. 1 bij wijze van proef voor één jaar ver
leende machtiging tot het verzorgen van werelduitzendingen tot
wederopzeggens te verlengen, terwijl bij brief van 22 December
1937 n°. 2 door den Minister ook aan den V.P.R.O. voorloopig
bij wijze van proef en tot wederopzegging toestemming werd ver
leend voor het verzorgen van werelduitzendingen, bestemd voor
Zuid-Afrika en Amerika.
De Commissie bracht voorts een aantal adviezen aan den Minister
uit aangaande incidenteele uitzendingen van den P.H.O.H.I.
Deze bijzondere uitzendingen waren:
6 Januari:

Uitzending naar Zuid-Afrika van door V.P.R.O.
verzorgden Wijdingsdienst ter gelegenheid van
het huwelijk van FI.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H.
Prins Bernhard vanuit Nieuwe Waalsche Kerk
te Amsterdam.

20 Januari:

Speciaal programma uit Oud-Vossemeer met be
trekking tot de onderzoekingen inzake de Nederlandsche afkomst van President Roosevelt, be
staande uit carillonmuziek, korte toespraak van
Amerikaansche Gezant te ’s-Gravenhage en enkele
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woorden van den Burgemeester van Oud-Vossemeer
ten behoeve van de Columbia Broadcasting System
te New-York.
23 Januari:

Speciaal programma, bestemd voor de handels
delegatie te Ankhara, bestaande uit persberichten
en radio-journaals, terwijl aan het slot de dames
van de leden der delegatie een kort woord spraken.

8 Maart:

Uitzending van het door de A.V.R.O. tijdens het
Algemeen Programma verzorgd Wagner-concert
voor Amerika.

15 April:

Een door de A.V.R.O. verzorgde school-radiouitzending als onderdeel van de in de periode van
4 Februari tot 29 April 1937 door de Columbia
Broadcasting System uit de verschillende Europeesche landen gegeven school-radio-programma’s.

1, 15 April
en 1 Mei:

Speciale uitzending voor Amerika ten behoeve van
den Joegoslavischen Omroep van een Joegoslavisch
nationaal programma.

19 April:

Extra-uitzending voor West-Indië van een op
gramofoonplaten opgenomen rede van Minister
Colijn en flitsen van de diës-viering Kamer van
Koophandel te Rotterdam.

2 Mei:

Uitzending samenvattend ooggetuigeverslag van
Davis-Cup wedstrijden Nederland-Zuid-Afrika voor
Zuid-Afrika.

12 Mei:

Speciale uitzending in verband met de kronings
plechtigheid in Engeland.

16 Mei:

Uitzending naar Amerika ten behoeve van de
Oostenrijksche Omroep Maatschappij „Ravag”, be
staande uit een radio-potpourri zonder toespraken.

20 Mei:

Speciale uitzending ten behoeve van de Los Angelos
Chamber of Commerce te Los Angelos, bestaande
uit 2 toespraken van Dr. E. FI. von Baumi-iauer,
gedelegeerde van den Raad van Commissarissen
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van de Nedcrlandsch-Amerikaansche Kamer van
Koophandel te Amsterdam, omlijst met muziek.
27 Mei:

Speciaal programma voor Venezuela, bestaande
uit muziek en korte toespraken door de leden der
delegatie van het Verkeerswezen uit Venezuela.

30 Mei:

Extra-uitzending naar Zuid-Afrika in verband
met herdenking van de stichting van de Unie van
Zuid-Afrika, bestaande uit een gedeeltelijk in het
Zuid-Afrikaansch en gedeeltelijk in het Engelsch
uitgesproken rede door Z. E. Dr. H. D. van Broek
huizen, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd
Minister van de Unie van Zuid-Afrika.

3 Juni:

Uitzending ten behoeve van de National Broadcasting Company uit een diamant-slijperij voor
Amerika.

29 Juli en
5 Augustus:

Speciaal programma voor West-Indië bestaande
uit een korte toespraak door West-Indische pad
vinders.

16 Augustus: Extra-uitzending voor West-Indië in verband met
de tewaterlating van de „Piet Heyn”.
22 Augustus:

Speciale uitzending voor West-Indië ter gelegen
heid van de opening en de ingebruikneming van
het afdeelingsgebouw in Suriname van de Nederlandsche padvinders.

29 Augustus: Speciale uitzending voor West-Indië van de repor
tage van de overdracht van de „Piet Heyn” aan
H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard.
7 October:

Speciaal programma voor Amerika ter gelegenheid
van het 150-jarig bestaan van de Erasmus Hall High
School te New-York.

21 October:

Speciale uitzending voor Amerika van toespraak
door den heer Watson, Voorzitter van de Inter
nationale Kamer van Koophandel.
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24 October:

Relayeering van het door de Nirom in Indië ver
zorgde wereldprogramma.

15 December: Extra-uitzending voor Oost-Indië van een filmisch
journaal van den op 14 December te ’s-Hertogenbosch gehouden Indischen dag.
Voorts werd door den Phohi in het najaar van 1937 een reeks van
uitzendingen voor de geheele wereld verzorgd ter gelegenheid van
het 10-jarig bestaan van den Nederlandschen kortegolfomroep.
Ook dit jaar nam de Commissie met belangstelling kennis van de
haar door den Phohi ter kennisneming toegezonden luister-rapporten
uit de geheele wereld.
HOOFDSTUK III.
CONTROLE.
Uitzendingen naar de Overzeesche Gebiedsdeelen des Rijks.
De Commissie beoordeelde in het afgeloopen jaar voorzooveel
aangaat de uitzendingen naar de Overzeesche Gebiedsdeelen des
Rijks in totaal 360 teksten, t.w. van den Phohi 252, van den K.R.O.
56 en van den V.P.R.O. 52 teksten.
In 3 gevallen moest de Commissie bezwaar maken tegen uitzending
van een tekst, daar deze niet voldeed aan de ter zake van den inhoud
der uitzendingen in de machtiging gestelde voorschriften.
Deze gevallen betroffen:
Phohi-uitzending 18 Januari toespraak Prof. Dr. J. E.
Quay „Neerland, let op Uw saeck”.

de

Het bezwaar van de Commissie richtte zich tegen het feit, dat in
deze lezing een onderwerp behandeld werd, dat midden in de
politieke werkelijkheid staat en waarbij een standpunt verdedigd
werd, waartegen — politiek gesproken — zeker andere zienswijzen
waren aan te voeren. Daartoe de gelegenheid te openen zou onver
biddelijk moeten leiden tot een toespitsing van de politieke an
tithesen in den aether en dit, terwijl in de aan den Phohi verleende
Ministerieele machtiging tot het verzorgen van een omroepdienst
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naar Oost- en West-Indië „politieke uitzendingen” in welken vorm
ook voor uitzending uitgesloten zijn.
Phohi-uitzending 16 November toespraak Majoor W. G. de
Bas „Neerlands Bevrijding”.
Het hoofdbezwaar van de Commissie tegen deze uitzending richtte
zich met name tegen de anecdotische wijze van weergeven der ge
beurtenissen in November 1813, waarbij door een tè simplistische
en daardoor eenzijdige schildering gevoeligheden gewekt zouden
kunnen worden.
Phohi-uitzending 11 December lezing H. H. Felderhof
„Een midwinterdagdroom”.
Tegen uitzending van deze lezing, welke feitelijk niets anders be
vatte dan een commercicele reclame voor Zwitserland, maakte
de Commissie op grond van de Ministerieele voorschriften be
treffende „reclame in den radio-omroep” bezwaar.
In 12 gevallen moest de Commissie tegen een gedeelte van een
haar ter beoordeeling voorgelegden tekst bezwaar maken. Deze
gevallen betroffen 10 maal den Phohi, 1 maal den K.R.O. en 1 maal
den V.P.R.O.
Were!dprogramma's.
Voorzooveel aangaat de werelduitzendingen, ten aanzien waarvan
de Minister de Commissie verzocht in afwachting van de uiteinde
lijke regeling van den wereldomroep het toezicht te blijven uit
oefenen, werden in totaal ter beoordeeling opgevraagd 33 teksten,
t.w. voorzooveel aangaat de wereldprogramma’s van den K.R.O.
voor Zuid-Afrika, Azië en Amerika 30 teksten, voorzooveel betreft
de V.P.R.O.-uitzendingen naar Zuid-Afrika 3 teksten.
In 3 gevallen moest de Commissie tegen uitzending van een tekst
in het Wereldprogramma bezwaar maken.
Deze gevallen betroffen:
K.R.O.-werelduitzending 9, 23, 30 Mei causerie Prof. Dr.
Alph. Steger „Voor God”.
Het bezwaar van de Commissie richtte zich tegen het feit, dat in
deze lezing niet het eigen beginsel thetisch tegenover anderer meening
4
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werd uiteengezet, doch op propagandistische wijze, zonder dat
daarbij de gevoelens van andersdenkenden werden ontzien, doel
en streven van de „Voor God-Actie” naar voren werden gebracht
en dit, terwijl in de aan den K.R.O. verleende voorloopige mach
tiging tot het verzorgen van werelduitzendingen, uitzendingen
van propagandistischen aard op het gebied van den godsdienst
uitgesloten zijn.
K.R.O.-werelduitzending 4 en 18 Juli rede Mr. Drs. Th. M. J.
de Graaf „Nederland als Koloniale Macht”.
In deze rede werden problemen van politieken aard niet alleen ge
steld, doch tevens naar eigen inzicht van den spreker behandeld.
En waar mededeelingen van politieken aard eveneens voor uit
zending in de wereldprogramma’s uitgesloten zijn, moest de Commis
sie op dien grond bezwaar tegen uitzending maken.
K.R.O.-werelduitzending 7, 14, 21 November lezing Mevrouw
M. E. Steyger—Asperslagh „Hedendaagsche Cultuurcrisis”.
In deze lezing ging het om een cultureel betoog met politieken
inslag, hetwelk mede gelet op de daarin gegeven eenzijdige „bewijs
levering” in strijd met de aan den inhoud der werelduitzendingen
gestelde voorschriften werd geacht.
Voorts moest de Commissie in 3 gevallen bezwaar maken tegen
een gedeelte van een haar door den K.R.O. ter beoordeeling voorgelegden tekst voor het wereld programma.
Dat in het afgeloopen jaar minder teksten van de Indië-programma’s
ter beoordeeling werden opgevraagd dan in het vorige jaar (360
tegen 451) vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat de Commissie
in verschillende gevallen en ten behoeve van verscheidene programma-rubrieken vrijstelling van voorafgaande inzending van
tekst verleende. Zoo verleende de Commissie deze faciliteit ten
behoeve van de uitzending van het journalistiek weekoverzicht
„Van Week tot Week” door den heer L. Aletrino, filmpraatjes
van den heer L. J. Jordaan, sportpraatjes van de heeren Han Hol
lander en G. J. Groothoff, vergadering van de Phohi-club en
het 14-daagsch beurspraatje van den heer S. G. Appeldoorn, aan
den K.R.O. ten behoeve van het journalistiek weekoverzicht „De
wereld in vogelvlucht” door den heer Paul de Waart, „Van en
Voor de Missie-post” door Pater J. Dito, aan den V.P.R.O. ten
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behoeve van de „Gesprekken rond de wereld” door Ds. E. D. Spel
en het Jeugdkwartiertje.
Met betrekking tot de journalistieke weekoverzichten van de heeren
Aletrino en De Waart, alsmede ten aanzien van de 14-daagsche
beurscauserie door den heer Appeldoorn werd evenwel vastgehouden
aan den eisch, dat de tekst van het gesprokene na de uitzending
ter beoordeeling achteraf aan de Commissie moet worden voor
gelegd. Hoewel over het algemeen gezegd kan worden, dat genoemde
heeren een gepast gebruik van deze hun verleende faciliteit maken,
moest de Commissie niettemin af en toe constateeren, dat deze
sprekers zich niet beperkten tot het toegestaan objectief relateeren
van feiten, doch het niet-toegestaan gebied van de subjectieve
oordeelvellingen betraden. Een en ander was echter niet van zoo
danig ernstigen aard dat de Commissie er toe moest overgaan een
einde aan deze faciliteit te maken.

berg

Ook in het afgeloopen jaar kwam het wederom meermalen voor,
dat door de Commissie opgevraagde teksten eerst zeer kort voor
de uitzending in haar bezit kwamen. In een enkel geval moest de
Commissie dan ook wegens te late inzending van den tekst bezwaar
tegen een uitzending maken. De Commissie spreekt de hoop uit
dat de omroepvereenigingen ervoor zorg zullen blijven dragen,
dat de bij haar opgevraagde teksten ten minste 5 dagen voor de
uitzending in het bezit der Commissie zijn en dat deze inzending
zal blijven geschieden via de omroepvereenigingen zelf, die niet
alleen verantwoordelijk zijn voor de tijdige inzending doch tevens
voor den inhoud der uit te zenden stof.

;
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’s-Gravcnhage, 4 Mei 1938.

Nr. 3831.

Aan Hare Majesteit de Koningin.
Gevolg gevende aan artikel 13 van haar instructie heeft de RadioOmroep contróle-commissie de eer Uwer Majesteit hierbij het
verslag van haar werkzaamheden in 1937 aan te bieden.
De Voorzitter,
(jp. g.) P. S. Gerbrandy.
De Secretaris,
(w. g.) Enserinck.

*
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HOOFDSTUK I.
SAMENSTELLING; VERGADERINGEN.
Op i Januari 1937 was de Radio-Omroep contröle-commissie als
volgt samengesteld:
Voorzitter: FI. van Boeijen.
Leden:

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.

Secretaris:

Dr. A. A. M. Enserinck.

In deze samenstelling kwam in den loop van het jaar deze wijziging,
dat bij Koninklijk besluit van 9 Juli 1937, n°. 57, aan den Heer
H. van Boeijen, in verband met zijn benoeming tot Minister van
Binnenlandschc Zaken, eervol ontslag werd verleend als lid, tevens
Voorzitter, van de Radio-Omroep contröle-commissie met dank
betuiging voor de door hem als zoodanig bewezen belangrijke
diensten.
Bij Koninklijk besluit van 19 Juli, n°. 19, werd tot Voorzitter
van de Radio-Omroep contröle-commissie benoemd de Heer Prof.
Mr. P. S. Gerbrandy.
In een op 5 Juli gehouden gemeenschappelijke bijeenkomst van
de verschillende radio-colleges vond een hartelijk afscheid plaats,
terwijl de nieuwbenoemde Voorzitter in de vergadering van 31 Juli
door de Commissie welkom werd geheeten.
Bij brief van 7 Augustus 1937, n°. 2, berichtte de Minister van
Binnenlandschc Zaken aan de Commissie, dat hij naar aanleiding
van een door den Heer Mr. B. de Gaay Fortman tot hem gericht
verzoek aan dezen eervol ontslag had verleend als plaatsvervangend
Secretaris der Radio-Omroep contröle-commissie met dankbetuiging
voor de door hem in deze functie bewezen diensten.
De Commissie vergaderde in het afgeloopen jaar 5 maal.

5<>

RADIO-OMROEP CONTROLE-COMMISSIE

HOOFDSTUK II.
UITVOERING DER CONTROLE EN VERDERE
WERKZAAMHEDEN.
Radio-owroep.
De programma’s van de uitzendingen der onderscheidene omroepvereenigingen werden regelmatig nagegaan; aan de hand daarvan
werden in het afgeloopen jaar in totaal 753 teksten ter voorafgaande
controle opgevraagd en beoordeeld en wel, wat betreft de algemeene omroeporganisaties: van de A.V.R.O. 21, van den K.R.O.
195, van de N.C.R.V. 42 en van de V.A.R.A. 393 en voor zooveel
aangaat de bijzondere omroepvereenigingen: van den V.P.R.O. 21,
van de R.V.U. 29, van den H.I.R.O. 49, van de Nederlandsche
Evangelische Vereeniging 1, van den V.D.B. en van de V.L.R.A.
eveneens 1 tekst.
Daarnaast kwam het echter voor, dat een omroepvereeniging,
alvorens een bepaalde toespraak of een bepaald hoorspel op het
programma te plaatsen, over de toelaatbaarheid ervan het oordeel
van de Commissie inwon.
Afgezien van de gevallen, waarin uitzending van een tekst op
grond van de Ministerieele voorschriften betreffende „reclame in
den radio-omroep” niet kon worden toegelaten, moest de Com
missie in 19 gevallen bezwaar maken tegen uitzending van een
tekst, daar de inhoud ervan niet voldeed aan de ter zake van den
inhoud der uitzendingen gestelde wettelijke voorschriften.
Deze gevallen betroffen:
1.

Van de A.V.R.O.:

7 Maart:

Hoorspel „Het Bevel”.

Het ging hier om een hoorspel, waarin over het opofferen van
10 000 soldaten gesproken werd op een wijze, die een felle, be
grijpelijke, doch ongerechtvaardigde reactie bij de luisteraars moest
opwekken tegen de legerleiding in het algemeen. De tendenz van
dit hoorspel en de daarin gegeven suggestieve voorstelling van
zaken kwamen der Commissie, in het bijzonder in den tegenwoordigen tijd, als strijdig met de openbare orde voor.
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Van den K.R.O.:

28 Februari:

Lezing „Bedrijfsraad en collectieve arbeidsovereen
komst” door Mr. F. J. H. Bach.

De in deze lezing gegeven behandeling en bestrijding van een
aanhangig wetsontwerp stempelde haar tot een voordracht van
actueel politieken aard, welke als zoodanig niet voldeed aan het
bepaalde in artikel 2 van het Radio-reglement 1930, dat „mededeelingen van politieken aard” niet anders mogen inhouden dan
een „stellige uiteenzetting of toelichting van politieke beginselen”.
19 October:

Lezing PI. J. Kuiper „De wegbereiders van het
Communisme”.

Deze lezing was één doorloopende mededeeling van politieken
aard in den zin van artikel 2 van het Radio-reglement, welke —
door het daarin aanwezige sterk polemische element, met name
gericht tegen het liberalisme, waardoor de leerstellige elementen
te eenen male overschaduwd werden — niet voldeed aan het in
genoemd artikel van het Radio-reglement bepaalde.
3-

Van de V.A.R.A.:

27 Februari:

Lezing Dr. J. Valkhoff „Een blijvend boek”.

In deze lezing werd een boek van Trotzki, handelende over de
Russische Revolutie van 1917, besproken, waarbij een zoodanig
aanprijzende subjectieve waardeering naar voren kwam, dat uit
zending ervan, gelet op de persoon van Trotzki en de door hem
voorgestane ideeën, der Commissie in strijd met de wettelijke
voorschriften voorkwam.
17 Maart:

Hoorspel „Een vergissing”.

Dit hoorspel bevatte het verhaal van „een rijken oom”, die uit
Indië naar zijn eenige bloedverwanten in het Moederland terug
keert. De wijze, waarop de voorbereiding van deze ontvangst
beschreven werd en waarop de oom de toestanden in Indië
beschrijft, werd door de Commissie op grond van de haar ten
dienste staande normen ongeschikt voor uitzending geacht.
5
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Lezing Dr. B. Premsela „Huwelijksverhoudingen”.

In deze lezing werd met betrekking tot de echtelijke trouw een
levenshouding uiteengezet, welke der Commissie, als moreel on
verdedigbaar en sociaal ongewenscht, in strijd met de wettelijke
normen voorkwam.
27 Maart:

Lezing Mr. H. W. J. Sannes „De pluimveehouderij
en haar noden”.

In deze voordracht werd een stuk zeer actueele practische agrarische
politiek behandeld op een wijze, welke niet in overeenstemming
was met het in artikel 2 van het Radio-reglement met betrekking
tot de „mededeelingen van politieken aard” bepaalde.
4 Mei:

Voordracht Adolf Bouwmeester „Dc meester” en
„Het huis des oordeels”.

De Commissie was van oordeel, dat de in deze voordrachten voor
komende gedichten in proza door hun Christendom- en dus
godsdienst-ondermijnende strekking, zeer velen luisteraars aanstoot
zouden geven, hetgeen leidde tot een niet-toelating op grond van
de wettelijke voorschriften.
22 Augustus: Voordracht Johan Fiolet „Hoe een boer twee
generaals te eten gaf”.
Tegen uitzending van deze voordracht, welke dc eerste maal
voorkwam in het V.A.R.A.-programma van 27 Mei 1933 en toen
wegens strijd met de wettelijke voorschriften niet toegelaten werd,
werd ook ditmaal bezwaar gemaakt.
22 September: Hoorspel „Een uitstekend idee”.
Het bezwaar van de Commissie tegen uitzending van dit hoorspel
richtte zich tegen het feit, dat in dit hoorspel — afgezien van de
daarin gegeven onjuiste voorstelling van de moraal van baas,
meester, ingenieur en administrateur, die achtereenvolgens allen
een door een ondergeschikte voorgelegde vinding als hun eigene
bij hun chef voordragen — voorkwam een nieuwe variatie op
het sinds meer dan een eeuw bekende thema, dat de machine de
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natuurlijke vijand van den arbeider is, hetwelk er toe moest leiden,
dat deze onjuiste gedachte opnieuw in breeden kring zou post
vatten.
24 September: Voordracht Elias van Praag „De rechtvaardige
rechter”.
In deze voordracht werd uitgebeeld de dubbele moraal van een
rechter, die in zijn particuliere leven geheel anders handelt dan
hij het in zijn ambt juist acht. De Commissie zag hierin een be
dektelijke aanranding van het vertrouwen in de rechterlijke macht,
welke in strijd met de wettelijke voorschriften werd geacht.
16 October:

Lezing Mr. J. F. Fuchs „Wij en de Vrede”.

Hoewel in het eerste gedeelte dezer lezing de oorlog in abstracto
besproken werd, zonder dat daarbij het recht en de plicht tot
zelfverdediging in het gedrang kwam, bevatte het laatste deel een
propaganda tegen iedere bewapening, dus ook die ter verdediging
van het Vaderland, hetgeen der Commissie als strijdig met de
openbare orde voorkwam.
6 November: Letterkundig Overzicht A. M. de Jong „Terug
naar het eiland”.
In dit letterkundig overzicht werd, hoewel op delicate wijze, een
boek besproken, waarbij echter een sexueele afwijking, zonder
hieraan eenige moreele appreciatie te verbinden, werd voorgesteld
als iets, dat zonder meer moet worden aanvaard. Tegen uitzending
van een dergelijke voordracht meende de Commissie ter voor
koming van gevaar voor de goede zeden bezwaar te moeten maken.
11 December: Letterkundig Overzicht: Peter van Steen leest uit
eigen werk.
Dit letterkundig overzicht betrof een voorlezen van een fragment
uit „Revue der dagen”, waarin de ellende van de werkloosheid
door den schrijver, die zelf verklaart geen oplossing te weten,
werd uitgedragen op een wijze, welke de Commissie met een
beroep op de openbare orde, de goede zeden en de instandhouding
van de volkskracht niet kon toclaten.
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31 December: Voordracht Hetty Beck „De feestdag”.
Deze voordracht bevatte weer het oude thema van den arbeider,
die niets dan ellende heeft, en de heeren, die feest vieren, een
zorgeloos bestaan leiden en den arbeid van hun ondergeschikten
slechts weten te waardeeren met waardelooze eerbewijzen.
4. Van de R.V.U.:
24 November en 1 December: Lezing Dr. E. van Raalte „Waar
het om gaat. Het internationale politieke tafreel I
en II”.
Nadat tegen uitzending van de eerste lezing bezwaar was gemaakt
wegens het te laat inzenden van den tekst, werd, nadat de Com
missie de gelegenheid had gehad zich over deze lezing te beraden,
aan de R.V.U. medegedeeld, dat, al ware de tekst dezer lezing
tijdig ter beoordeeling aan de Commissie voorgelegd, tegen uit
zending er van bezwaar zou zijn gemaakt op grond van de norm
veiligheid van den Staat.
In deze lezing toch kwamen tal van subjectieve oordeelvellingen
in het bijzonder ten aanzien van Duitschland, Italië en Japan voor,
waarbij de Commissie met name bezwaar had tegen de wijze en
den toon, waarop Dr. van Raalte over Staten en Regeeringen
meende te moeten oordeelen.
Op dezelfde gronden moest de Commissie bezwaar maken tegen
uitzending van de tweede lezing van Dr. van Raalte.
5- Van de H.I.R.O.:
6 Februari: Lezing C. Cramer „De organisatie van het A.T.O.personeel”.
In deze lezing werd eenerzijds de Directie der Nederlandsche
Spoorwegen, anderzijds de andere vakorganisaties becritiseerd op
een wijze, dat toelating ervan onvermijdelijk zou hebben moeten
leiden tot een „wederwoord” van deze laatste instanties, hetgeen
gevaar zou opleveren voor verstoring van de openbare orde in
den aether.
4 December: Lezing Ds. D. A. van Krevelen „Zij kunnen
wachten. Dagen en nachten”.
In deze lezing werd besproken de kwestie van de invoering van
een Staatspensioen, welke tot de practische politiek behoort, zonder
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dat erin een stellige uiteenzetting van een politiek beginsel werd
gegeven. De lezing bevatte slechts een zekere agitatie op gevoels
gronden.
In 73 gevallen moest de Commissie op grond van de wettelijke
voorschriften, aan den inhoud der uit te zenden mededeelingen
gesteld, bezwaar maken tegen uitzending van een gedeelte van
een tekst. Deze gevallen betroffen i maal de A.V.R.O., 14 maal
den K.R.O., 5 maal de N.C.R.V., 41 maal de V.A.R.A., 1 maal
den V.P.R.O., 1 maal de R.V.U. en 10 maal de H.I.R.O.
Verscheidene malen kwam het voor, dat een omroepvereeniging
zich op verzoek van de Commissie, zonder dat een formeele be
slissing van niet-toelating op grond van de wettelijke normen werd
gegeven, bereid verklaarde een bepaalde passage in een tekst te
laten vervallen. Ook kwam het — vooral bij hoorspelen — meer
malen voor, dat een omroepvereeniging, alvorens een bepaalde
uitzending officieel in het programma op te nemen, het oordeel
der Commissie inwon aangaande de wenschelijkheid of de toe
laatbaarheid der uitzending.
Dat in het jaar 1937 beduidend minder teksten vooraf ter beoordeeling werden opgevraagd dan in 1936 (753 tegen 1053) heeft
verschillende oorzaken. In de eerste plaats werd door de Com
missie aan de verzorgers van het buitenlandsch politiek overzicht
der verschillende omroepvereenigingen (de heeren P. de Waart
van den K.R.O., Corn. A. Crayé van de N.C.R.V. en Dr. H. B.
Wiardi Beckman, later G. van Overbeek, van de V.A.R.A.)
tot wederopzegging vrijstelling van voorafgaande inzending van
den tekst verleend, zulks om de actualiteit dezer overzichten zoo
min mogelijk belemmeringen in den weg te leggen. Over het
algemeen kan gezegd worden, dat deze heeren — zooals uit de
door de Commissie opgedane ervaring reeds was gebleken — een
juist inzicht hebben aangaande hetgeen op het, vooral tegenwoordig,
nogal netelig gebied van het relateeren van de buitenlandsche
politieke toestanden voor de microfoon wèl en niet gezegd kan
worden, al kwam het een enkele maai voor, dat de Commissie
aan de hand van de achteraf steeds ingezonden teksten moest
constateeren, dat een verzorger van deze programma-rubriek het
terrein van het zuiver relateeren van feiten verlaten had om een
subjectief waardeeringsoordcel uit te spreken. Een en ander was
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echter niet van dien aard, dat de Commissie een einde moest maken
aan de te dezen verleende faciliteit.
Een tweede reden, dat de Commissie niet zooveel teksten ter
voorafgaande beoordeeling had op te vragen als in het jaar 1936,
is gelegen in de omstandigheid, dat na een bespreking met eenige
Hoofdbestuursleden van de V.A.R.A. besloten werd bij wijze van
proef aan de V.A.R.A. over te laten om op de ter controle inge
zonden concept-programma’s aan te geven, welke teksten als zijnde
van niet-politieken aard niet door de Commissie ter beoordeeling
vooraf behoeven te worden opgevraagd. De Commissie kan hier
uitspreken, dat de interne controle van de V.A.R.A. haar taak te
dezen serieus heeft opgevat en dat deze proef voor het jaar 1937
als geslaagd beschouwd kan worden.
Reeds in het vorige jaarverslag wees de Commissie erop, dat zij
— gelet op het feit, dat de internationale verhoudingen onder
hoogeren druk zijn komen te staan — er bij voortduring voor
waakt om uitzendingen te voorkomen, welke andere landen zouden
kunnen prikkelen. En in het afgeloopen jaar waren de omstandig
heden in dit opzicht niet in dier voege gewijzigd, dat de Commissie
de haar ten dienste staande norm „veiligheid van den Staat” met
de als derivaat daarvan in het Radio-reglement 1930 opgenomen
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” een weinig minder
streng had kunnen hanteeren, integendeel. Wordt er aldus voor
gewaakt, dat in Nederland geen uitzendingen geschieden, die
kwetsend of prikkelend zijn voor andere staten, omgekeerd wordt
aldus een toestand verkregen, die de Regeering de gelegenheid
geeft zich in voorkomend geval bij andere Regeeringen te beklagen
wanneer in andere landen Nederland te kort wordt gedaan, en wel
zonder kans te loopen dat zulks als représaille zou kunnen worden
voorgesteld. In dit verband zij herinnerd aan een der „Recommandations” van het internationaal verdrag betreffende het gebruik
van de radio in het belang van den vrede, die luidt: „En vue de
faciliter Tapplication des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la
Convention, la Conférence recommande aux Hautes Parties contractantes de tenir compte de 1’influence que peuvent exercer sur
la bonne entente internationale les émissions de nature a léser les
intéréts et a offenser les sentiments nationaux, politiques, religieux
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et sociaux des autres peuples” en het is duidelijk, dat waar ons land
zich bevindt onder het groote aantal staten, dat dit verdrag geteekend
heeft, een college, dat van Overheidswege toezicht heeft uit te
oefenen op den inhoud der uitzendingen, vooral in den tegenwoordigen tijd niet voorzichtig genoeg kan zijn.
Verschillende malen, waarin de Commissie bezwaar moest maken
tegen uitzending van een gedeelte van een tekst of waarin de
Commissie, zonder dat vooraf de tekst werd opgevraagd, achteraf
een opmerking aan een omroepvereeniging moest maken, kunnen
dan ook beschouwd worden als een gevolg van vorenstaande
overwegingen.
Voorzooveel aangaat de uitzendingen op binnenlandsch politiek
gebied zij vermeld, dat in de vergadering der Commissie van
20 Maart de Voorzitter mededeeling ervan deed, dat de Minister
van Binnenlandsche Zaken besloten had ter gelegenheid van de
in Mei te houden verkiezingen geen gebruik te maken van de hem
in artikel 2, 7de lid, van het Radio-reglement 1930 verleende
bevoegdheid om in bepaalde gevallen en omstandigheden toe te
staan, dat „mededeelingen van politieken aard”, die niet voldoen
aan het bepaalde in den slotzin van lid 2 van dit artikel, d.w.z.
niet inhouden „een stellige uiteenzetting of toelichting van politieke
beginselen”, worden uitgezonden. Dit beteekende derhalve, dat
de microfoon geen propaganda-middel in den verkiezingsstrijd
zou worden, dit beteekende ook, dat de verantwoordelijkheid der
Commissie hierdoor grooter werd in dien zin, dat zij er nu ook
voor had te waken, dat geen enkele mededeeling van politieken
aard, welke niet voldeed aan het bepaalde in den slotzin van het
tweede lid van artikel 2 van het Radio-reglement, met name geen
politiek-propagandistische redevoeringen, zouden worden uitge
zonden, opdat de omroepvereenigingen, die krachtens machtiging
de beschikking hebben over de microfoon, niet een bevoorrechte
positie zouden gaan innemen ten opzichte van politieke groepen,
die, ingevolge deze beslissing van den Minister, niet ten behoeve
van het voeren van propaganda ter gelegenheid van de verkiezingen
van de microfoon gebruik zouden kunnen maken.
Mede in verband met het vorenstaande vond een bespreking plaats
tusschen vertegenwoordigers van de vier algemeene omroep
organisaties en den Voorzitter en Secretaris der Commissie, waarbij
de omroeporganisaties op hare verantwoordelijkheid te dezer zake
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gewezen werd en waarbij deze omroepvereenigingen haar volledige
medewerking toezegden. Voorts werd het toezicht op de uit
zendingen door de radio-omroep-controleurs zoo georganiseerd,
dat bij eventueele onregelmatigheden zonder verwijl tot afbreking
der uitzending zou kunnen worden overgegaan.
Inderdaad is de Commissie in één geval tot verbreking eener uit
zending moeten overgaan. Het betrof hier een kerkdienst, welke
op den Tweeden Pinksterdag uit de Jerusalemkerk te Zwolle
werd uitgezonden en waar Dr. G. Horreüs de Haas het woord
voerde. Toen deze voorganger zich in zijn preek op een gebied
ging begeven, waardoor een andersdenkende bevolkingsgroep zich
zonder twijfel geprikkeld zou gevoelen, werd deze uitzending uit
een oogpunt van gevaar voor de openbare orde door de Commissie
verbroken. Hoewel de V.P.R.O., van wien deze uitzending uitging,
de gewettigdheid dezer afbreking ontkende en der Commissie
erop wees, dat de betrokken radio-omroep-controleur de strekking
van het gesprokene niet begrepen en bepaalde woorden en uit
drukkingen misverstaan had, handhaafde de betrokken radioomroep-controleur onverzwakt zijn verklaringen. De V.P.R.O.
richtte zich hierop tot den Minister van Binnenlandsche Zaken,
terwijl ook de Commissie den Minister te dezer zake omstandig
inlichtte en er daarbij o.m. op wees, dat al had Dr. Horreüs de
Haas de bewuste passages, die aan de afbreking vooraf gingen,
uitgesproken in den vorm, als door den V.P.R.O. gereconstrueerd,
dan nog de afbreking niet ten onrechte zou zijn geschied. Afgezien
nog van den indruk, welken de wel zeer eigene woordkeus van
dezen voorganger op den gemiddelden luisteraar moest maken,
konden de door Dr. Horreüs de Haas uitgesproken woorden,
die aan dé afbreking vooraf gingen, moeilijk vrijgepleit worden
van een politieken inslag, waardoor andersdenkenden geprikkeld
zouden kunnen worden, hetgeen juist — gelet op de principieele
beslissing van den Minister, in den verkiezingstijd ter voorkoming
van gevaar voor de openbare orde voorkomen moest worden.
De Minister berichtte ten slotte aan den V.P.R.O., dat waar zoowel
de door den V.P.R.O. gegeven lezing, als die van den betrokken
radio-omroep-controleur door verklaringen van derden gestaafd
werden en hij gaarne aannam, dat de van beide zijden gegeven
verklaringen volkomen te goeder trouw werden afgelegd, het bij
gebreke van een vooraf door Dr. Horreüs de Haas opgestelden
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geschreven tekst van de gehouden preek, niet mogelijk is met
absolute zekerheid vast te stellen hoe de gewraakte passages precies
hadden geluid. Zonder nader in beschouwing te nemen de vraag
of ook bij aanvaarding van de door den V.P.R.O. gegeven lezing
de afbreking al dan niet terecht zou zijn geschied, sprak de Minister
als zijn oordeel uit, dat deze aangelegenheid als afgedaan moest
worden beschouwd.
Verschillende besprekingen wijdde de Commissie in het afgeloopen
jaar aan haar ter beoordeeling voorgelegde teksten, waarbij het
uit een oogpunt van toelaatbare mededeelingen van politieken
aard in den zin van artikel 2 van het Radio-reglement om grens
gevallen ging; dit betrof wel met name de door de V.A.R.A. op
het programma geplaatste „werkloozenpraatjes” door Henk Meyer.
Bij deze en dergelijke lezingen was het voor de Commissie meer
malen moeilijk uit te maken, waar de politiek begint en het econo
mische, het sociale element ophoudt. Doch ook met betrekking
tot deze uitzendingen huldigt de Commissie den stelregel, welke
door den Minister van Binnenlandsche Zaken in de Tweede Kamer
zoo juist werd weergegeven: „Indien eenigszins mogelijk moeten
wij ons op het standpunt stellen: goedkeuren en niet noodeloos
bemerkingen maken”.
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Op verzoek van de V.A.R.A. wijdde de Commissie in het afgeloopen
jaar wederom een bespreking aan de „Strijdliederen” der S.D.A.P.,
waarbij verschillende dezer strijdliederen voor uitzending werden
toegelaten, andere slechts in zeer bijzondere gevallen (Hoogtij
dagen) uitgezonden zouden kunnen worden, weer andere voor
uitzending niet toegelatcn werden. Zoo handhaafde de Commissie
hare bezwaren tegen uitzending van „de Internationale”.
De Commissie diende den Minister van Binnenlandsche Zaken
regelmatig van advies, o.m. ter gelegenheid van het stellen van
vragen door Kamerleden, met betrekking tot klachten van het
publiek en bij de behandeling van de begrooting van het Staats
bedrijf der P.T.T. in de beide Kamers der Staten-Generaal.
Verschillende klachten van het publiek, welke de Commissie hetzij
via den Minister, hetzij rechtstreeks bereikten, hadden betrekking
op het peil der uitzendingen. Ook blijkens het Voorloopig Verslag
van de Eerste Kamer over de begrooting van het Staatsbedrijf
der P.T.T. 'voor het dienstjaar 1938 achtten „enkele leden” een
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scherper toezicht wenschelijk op de programma’s der omroep
organisaties; huns inziens vinden nl. vaak zeer banale en onbe
schaafde uitzendingen plaats.
De Commissie meent goed te doen in verband met deze en soort
gelijke klachten er nogmaals op te wijzen, dat de taak van de RadioOmroep contröle-commissie wat de samenstelling en het gehalte
der programma’s betreft in de feitelijk in het Nederlandsche omroep
bestel voorliggende verhoudingen een zuiver passieve is, d.w.z.
de Commissie heeft de programma’s, welke de onderscheidene
omroepvereenigingen geheel zelfstandig en naar eigen inzicht
samenstellen, objectief te toetsen aan de ter zake van den inhoud
der uit te zenden mededeelingen gestelde wettelijke voorschriften.
Verder gaat de taak der Commissie niet; met name heeft zij zich te
onthouden van een uitspraak buiten de wettelijke normen om over
de wenschelijkheid van bepaalde uitzendingen of over het cultureel
gehalte ervan. Dit is de taak van de omroepvereenigingen, die
met betrekking tot de samenstelling harer programma’s volkomen
autonoom zijn.
Ook dit jaar is wederom gebleken, dat de naleving van de Ministerieele voorschriften betreffende „reclame in den radio-omroep”
den omroepvereenigingen niet gemakkelijk valt.
Deze voorschriften behelzen, wat betreft de mededeelingen, welke
op de omroeporganisaties zelf betrekking hebben, in hoofdzaak
de navolgende bepalingen:
a. Toegestaan zijn mededeelingen van zakelijken aard, welke
ten nauwste met den omroep als zoodanig samenhangen,
zooals verzoeken om zich als lid (luistervink) op te geven,
verzoeken om vrijwillige bijdragen, het opwekken tot het
nemen van een abonnement op het vereenigingsorgaan,
opwekkingen tot het bijwonen van vereenigingsavonden,
vereenigingsnieuws, enz. Deze mededeelingen behooren te
geschieden op betamelijke wijze ter beoordeeling van de RadioOmroep contröle-commissie en mogen in geen geval be
trekking hebben op derden.
b. Niet toegestaan zijn mededeelingen, welke een aanbeveling
inhouden of de aandacht vestigen op uitgaven der omroep
organisaties, die geen of slechts zijdelings met den omroep
als zoodanig verband houden, zooals kookboek, belastinggids,
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kalender, kindercourant, modeplaten, bouwschema’s voor
ontvangtoestellen en luidsprekers, enz.
mede zijn niet toegestaan mededeelingen, welke een aanbe
veling inhouden of de aandacht vestigen op zang-, muziekof tooneelvoorstellingen anders dan die welke uitgevoerd
worden op de onder a bedoelde vereenigingsavonden.
niet toegestaan zijn verder mededeelingen, welke een aanbe
veling inhouden van door de omroepvereenigingen of door
derden te geven cursussen, of waaruit blijkt, welke leerboeken
worden gebruikt.

Hoewel de Commissie ook dit jaar bij den aanvang van het winter
seizoen de omroepvereenigingen de stipte naleving dezer voor
schriften in herinnering bracht, werden haar niettemin eenige
teksten ter beoordeeling aangeboden, tegen uitzending waarvan
op grond van deze Ministerieele voorschriften bezwaar gemaakt
moest worden; dit betrof o.a. een 4-tal „inleidende causerieën” op
door eenige omroeporganisaties georganiseerde naai- en knip
cursussen. In een geval zag de Commissie zich genoodzaakt te dezer
zake last tot afbreking eener uitzending te geven. Dit geval betrof
een door de R.V.U. gegeven aanbeveling voor een boekwerk van
Dr. Th. van Schelven. Hoewel de Commissie te dezer zake reeds
eenige malen een opmerking tot de R.V.U. moest richten, werd,
toen desniettegenstaande op Woensdag 17 November wederom een
aanvang werd gemaakt met een soortgelijke reclame-toespraak,
de uitzending terstond verbroken. De Minister van Binnenlandsche
Zaken, dien de Commissie hieromtrent op de hoogte stelde, achtte
termen aanwezig zijn ernstig misnoegen over dit optreden aan de
R.V.U. kenbaar te maken.
Zoo moest de Commissie op grond van deze Ministerieele voor
schriften ook bezwaar maken tegen uitzending van een haar door
den K.R.O. ter beoordeeling voorgelegde voordrachtenreeks door
II. Felderhof over reizen in Zwitserland. Ten slotte moest de
Commissie verschillende malen na een uitzending de omroep
vereenigingen ter zake van een overtreding dezer voorschriften
ter verantwoording roepen.
De Commissie spreekt de hoop uit, dat de omroepvereenigingen
bij voortduring indachtig zullen zijn, dat zij — in het bezit als zij
zijn van een machtiging tot het doen van uitzendingen — van nature
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de beschikking hebben over een publicatiemiddel, hetwelk anderen,
gelet op het principieele standpunt, hetwelk de Regeering met
betrekking tot de reclame door middel van den radio-omroep
inneemt, niet kunnen gebruiken. De bevoegdheden, welke de
omroeporganisaties krachtens hoogeraangehaalde Ministerieele voor
schriften ten aanzien van het gebruik van de microfoon hebben
en welke te beschouwen zijn als een uitvloeisel van de wijze, waarop
de omroep hier te lande georganiseerd is, moeten wel zeer eng
geinterpreteerd worden.
Kadio-distributie.
De bemoeiingen van de Commissie met betrekking tot de „eigen
doorgiften” door de radio-distribuanten breidden zich in het
afgeloopen jaar in belangrijke mate uit. Eensdeels nam de Commissie
regelmatig kennis van de maandrapporten der controleurs, die tot
taak hebben na te gaan of de radiodistribuanten, particuliere zoowel
als gemeentelijke, die in het bezit zijn van een voorloopige machti
ging van den Minister van Binnenlandsche Zaken tot het door
geven van „eigen gramofoonmuziek” van 19.00—20.00 uur resp.
tot het verzorgen van locale doorgiften, zich stipt houden aan de
voorwaarden, waaronder hun deze voorloopige machtigingen
werden verleend. Elet aantal dezer voorloopige machtigingen
steeg dit jaar tot 392. In 108 gevallen bracht de Commissie den
Minister advies uit over verzoeken van radio-distribuanten tot het
verzorgen van een doorgifte van bijzonder plaatselijk belang
(afscheid en inhuldiging Burgemeester, belangrijke plaatselijke
tentoonstellingen, opening winkelweek en dcrgl.), terwijl de
Commissie in 59 gevallen den Minister advies uitbracht omtrent
haar uit de maandrapporten gebleken overtredingen der machtigings
voorwaarden.
Voorts vonden in het afgeloopen jaar verschillende besprekingen
plaats inzake het gebruik van de radio-distributie-inrichtingen ten
behoeve van de luchtbescherming. Na overleg met alle hierbij
betrokken instanties bracht de Commissie te dezer zake een uit
gebreid advies uit aan den Minister, waarna bij rondschrijven van
den Minister van Binnenlandsche Zaken van 4 December 1937
nr. 35825 Afd. B.B. aan de Commissarissen der Koningin in de
onderscheidene provinciën en aan de Burgemeesters der onder-
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scheidene gemeenten de navolgende richtlijnen betreffende het
gebruik van de radio-distributie-inrichtingen ten behoeve van de
luchtbescherming werden vastgesteld:
1.

Mocht onverhoopt voor een gemeente dringend of dreigend
luchtgevaar aanwezig zijn, dan geldt volledig de regeling
ingevolge artikel 12 der Wet betreffende de bescherming
tegen luchtaanvallen, j°. artikel 2, 2de lid, der machtigings
voorwaarden. De radio-distribuanten hebben dan onverwijld
en onverkort gevolg te geven aan het bevel van den burge
meester 0111 bepaalde mededeelingen over alle programmamogelijkheden naar de aangeslotenen door te geven.

2.

Ter gelegenheid van luchtbeschermingsoefeningen tot het
houden waarvan door den Minister van Binnenlandsche Zaken
op grond van artikel 10 der sub 1 genoemde Wet toestemming
is verleend, geldt dezelfde regeling. Teneinde de harde werke
lijkheid dan zoo dicht mogelijk te benaderen, moeten de
radio-distribuanten eveneens alle hun door den burgemeester
of diens lasthebber opgegeven mededeelingen onverkort en
gelijktijdig over alle programmalijnen naar de aangeslotenen
doorgeven.
De voorlichting te dezen van de geheele Nederlandsche be
volking — zijnde van landelijk en niet van specifiek plaatselijk
belang — dient te geschieden door de Nederlandsche omroep
organisaties en dient bij voorkeur uit te gaan van de centrale
landelijke instanties nl. de Inspectie voor de bescherming van
de bevolking tegen luchtaanvallen en de Nederlandsche
Vereeniging voor Luchtbescherming.
Wat betreft de plaatselijke voorlichting der burgerbevolking
zal van de radio-distributie-inrichtingen ten hoogste één maal
per maand gedurende een kwartier gebruik gemaakt kunnen
worden. De doorgifte zal alleen kunnen plaats vinden over de
3de programma-mogelijkheid, zoodat onverkorte en gelijk
tijdige doorgifte van de programma’s der beide Nederlandsche
omroepstations hierbij gewaarborgd blijft.
Telkens wanneer prijs gesteld wordt op inschakeling van de
radio-distributie, hetzij ter gelegenheid van luchtbeschermingsoefeningen, hetzij ten behoeve van de plaatselijke voorlichting,
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zal door den burgemeester een daartoe strekkend verzoek bij
de Radio-Omroep contröle-commissie worden ingediend. De
Commissie brengt geval voor geval advies uit aan den Minister
van Binnenlandsche Zaken, terwijl de eindbeslissing aan dien
Minister staat.
Hierbij gaat het niet zoo zeer om de controle op den programmainhoud als zoodanig, dan wel om een uitvloeisel van de om
standigheid, dat aan de Radio-Omroep contröle-commissie
het toezicht is opgedragen op de „eigen uitzendingen” van
de radio-distribuanten in het algemeen.
6.

7.

In de gevallen, dat een radio-distribuant met zijn distributieinrichting meer dan één gemeente bestrijkt, zullen zooveel
mogelijk maatregelen getroffen moeten worden, dat de door
giften beperkt blijven tot de gemeente, waarvoor zij bestemd
zijn (technische maatregelen, een mcdedeeling aan de aange
slotenen vóór de doorgifte).
Radio-distributie-inrichtingen, die slechts de beschikking heb
ben over 2 programma-mogelijkheden kunnen op het gebied
van de plaatselijke voorlichting geen rol spelen.

Ten slotte bracht de Commissie, zulks in verband met de werk
zaamheden der Draadomroep-commissie, aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken een uitvoerig advies uit inzake de controle
op de „eigen doorgiften” van de radio-distribuanten in het algemeen.
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