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Hoofdstuk I

Inleiding.

De mij bij schrijven van den Directeur-Generaal der

P.T.T. dd 30 December 1943» No. 1137 Zeer Geheim verstrekte
opdracht luidt:
\
'

"Een overzicht samen te stellen van de bemoeiingen van
het Staatsbedrijf der P.T.T. met den radio-omroep hier

te lande van het begin af tot Mei 1940".

Zij die weten, dat de ontwikkeling van den radioomroep in Nederland niet langs lijnen van geleidelijkheid

heeft plaats gehad, doch dat integendeel dit machtigste
der cultureele opvoedingsmiddelen in onzen tijd - zooals

Dr. J.ïK de Visser, de eerste Voorzitter van den Radio-

raad de radio noemde - tot diepgaand meeningsverschil en

f

feilen en niet steeds1 fair en strijd aanleiding heeft gege- *

ven, zullen beseffen,'dat deze opdracht veel omvattend en
niet gemakkelijk is.

Niettemin heb ik de opdracht gaarne aanvaard, om

dat ik daardoor de gelegenheid kreeg nog eens in mijn her

innering terug te roepen de tijdenzgedurende welke ik aan
den opbouw van den Nederlandschen Omroep in leidende func
tie heb mogen medewerken.
Ik heb bij het samenstellen van het overzicht niet
alleen gebruik gemaakt van de archieven,welke op het
Hoofdbestuur der P.T.T. berusten, doch ik heb mede gaarne

aanvaard het vriendelijk aanbod van den Directeur-Generaal
van den Nederlandschen Omroep, om het uitgebreide archief

materiaal, dat thans bij dien Omroep berust, te raadplegen.
* Bovendien ontving ik van het bureel Documentatie van het
Hoofdbestuur der P.T.T. vele schrifturen met betrekking

tot de ontwikkeling van den Nederlandschen Radio-omroep,
die ik naarstig bestudeerde en die mij in niet geringe mate
het werk hebben vergemakkelijkt, terwijl de heer Ir. Dubois
mij bereidwillig mede waardevolle inlichtingen omtrent de ge

schiedenis van den Nederlandschen Omroep verstrekte..

Toen

1/2 1

Toen ik overdacht, welke onderwerpen in het over

zicht behandeling zouden moeten vinden, kwam ik tot de
conclusie, dat ik in de eerste plaats de volgende groote
groepen had te onderscheiden:

a. De voorgeschiedenis;
b. De algemeene radio-omroep;
£. De radio-electrische uitzending van mededeelingen van

zakelijken aard (Zakelijke Omroep);

d. De radiodistributie;
£. De draadomroep;
f. De televisie.
Aan de behandeling van deze onderwerpen meeri/lk

te moeten laten voorafgaan een kort overzicht van de afdeelingen en bureelen op het Hoofdbestuur der P.T.T. die

achtereenvolgens de zaken met betrekking tot de hierbo
ven vermelde onderdeelen, in eersten aanleg ter behande
ling kregen.

Bij het uitvoeren van de mij vérstrekte opdracht

heb ik 'slechts terloops de vele bemoeiingen op technisch
gebied, die het Hoofdbestuur der P.T.T. met betrekking tot
den radio-omroep, de radiodistributie, den draadomroep en

de televisie had, in mijn beschouwingen kunnen betrekken.

Wellicht, dat later door meer bevoegden dan schrijver dezes,
deze zeer gewichtige arbeid uitvoerig zal kunnen worden te

boek gesteld.

BS8BBSK!
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Hoofdstuk II

De afd.ee ling en en'bureaux, waar de wettelijke regeling

en de administratieve uitvoering van de aangelegenheden

betreffendë den algemeenen radio-omroep, den zakelijken

omroep, de radiodistributie, den draadomroep en de te
levisie, in eersten aanleg werden behandeld.

Vooropgesteld dient te worden, dat de Minister,

onder wiens Departement de radiozaken ressorteerden'

aanvankelijk Waterstaat en later Binnenlandsche Zaken tot het oogenblik dat de Radio-raad krachtens de Wet van

12 Mei 1928 (Stbl. No. 169) tot officieel adviseur van
de Regeering werd aangewezen, de behandeling van deze

zaken in eersten aanleg ópdroeg aan het Hoofdbestuur der
P.T.T.

Nadat de benoeming van den Radio-raad had plaats
gehad - dit geschiedde bij Koninklijk Besluit van 21 Janu

ari 1929, No. 17 - kreeg de Minister twee adviseurs, n.1.
dez.Directeur-Generaal der P.T.T. en den Radio-raad* Dat

dit wel eens tot gevolg had, dat de Minister, niet het
minst omtrent belangrijke zaken, twee tegengestelde ad

viezen ontving, moge blijken uit de rede, die de veeTmalige Voorzitter -van den Radio-raad uitsprak ter gelegen
heid van het eerste lustrum van dit college op 31 Januari

1934 en waarin de heer van Boeyen aldus sprak:
"Het feit ligt nu eenmaal niet anders. De Minister, de

Regeering heeft voor vele radio-zaken twee adviseurs,
l/en Directeur-Generaal der P.T.T. en den Radio-raad.

Dat deze twee adviseurs het in menig geval niet eens

zijn geweest, staat wel vast. Mogelijk was de situatie
in een enkel geval nog ernstiger.en waren het beiden,

vierkant oneens”.
Gelukkig kon de heer van Boeren hierop laten volgen:

"Maar ondanks dat staat vast

dat de verhouding tusschen

het Staatsbedrijf der P.T.T. en den Radio-raad uitnemend is gebleven”.

Schrijver
?■* ♦. / >
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Schrijver dezes kan getuigen, dat deze woorden
geen beleefdheidsfrase inhielden. Steeds was, ook bij alle

verschil van inzicht, dat zich uiteraard voordeed, bij
beide instanties de bedoeling aanwezig om gezamenlijk te
streven naar een voor de radio-zaken zoo goed mogelijke

oplossing.

Deze kleine uitwijding achtte ik noodig, alvorens

tot de behandeling van het onderwerp, dat boven dit ge—
deelte van mijn overzicht is aangediSnÉ, te kunnen over
gaan. Thans moge deze behandeling hieronder volgen.

De toenüÈLige derde afdeeling van het Hoofdbe
stuur, behandelende de zaken met betrekking tot den exploitatieven telefoondienst, werd bij beschikking van

den Directeur-Generaal der P.T.T. dd 30 September 1924,
No. 19953bis, ingedeeld in 4 bureelen, waarvan bureel A
werd belast met de meer algemeene zaken t.w. de regeling
bij wet, verdrag, overeenkomst, reglement, besluit of be

schikking, van den dienst der telefonie in het algemeen.
Eén der onderdeelen van de taak van bureel 3À was:2i

"Dé behandeling van zaken op het gebied van de radio
telefonie” .
Dit is de eerste maal, dat in een ambtelijke be
schikking betrekking hebbende op de werkverdeeling van .de
verschillende afdeelingen, aan de radio-telefonie offi
cieel een plaats als onderdeel van de te verrichten werk
zaamheden wordt ingeruimd.
De personeelsbezetting van 3A bedroeg 7 ambtenaren.

Reeds in November 1927 bleek, dat de radiozaken
den Chef van bureel 3A zoodanig in beslag namen, dat hij

geen of nagenoeg geen aandacht kon besteden, aan de .
overige zaken van zijn bureel. Aangezien het zich liet aan-

, zien, dat de radio-zaken eerder zouden toe- dan afnemen,
achtte de toenaSlige Chef van de 3e afdeeling het voor den

goeden gang van zaken dringend noodig, dat e^werden on
dergebracht bij een afzonderlijk bureel, hetwelk den naam
bureel 3A Radio zou kunnen dragen. Schrijver van dit over

zicht werd met de leiding van dit nieuwe bureau belast, dat

als zoodanig zijn werkzaamheden op 16 December 1927 begon.
De
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De omschrijving van de taak van het bureau bleef:
"Behandeling van zaken op het gebied van de radio

telefonie".
De bezetting van bureel 3A Radio bedroeg 5

ambtenaren.
'
Dit bureau had geen lang leven. Bij brief van den
Directeur-Generaal aan den Minister dd 3 Mei 1929» had de

heer Ir. Damme te kennen gegeven, dat hij het noodig achtte

een vereenigde radio-afdeeling voor telegrafie en telefonie
in te stellen en aan het hoofd daarvan een Hoofdingenieur

te plaatsen. Deze afdeeling werd onderverdeeld in twee

bureelen t.w. bureel 5A "radio-telegrafie" en bureel 5B
"radio-telefonie en omroep". De leiding van bureel 5B

werd aan ondergeteekende opgedragen.. Na een half jaar zou
worden nagegaan, in hoeverre met een zoodanigen opzet het

doel werd be-reikt, dat dé Directeur-Generaal zich had ge
steld.
f
■
‘"’T

Deze tijdelijke regeling ging in op 22 Juli 1929
en werd op 1 Mei 1930 omgezet in een definitieve met dien
verstande, dat de omschrijving der werkzaamheden van de

bureelen luidde:
voor bureel 5A:

"Behandeling van zaken op het gebied van de radio-tele
grafie en -telefonie".

voor bureel 5B:
"Behandeling van zaken op het gebied van radio-omroep
en -distributie".

Uit het overhevelen van de behandeling van zaken
op het gebied van de radio-telefonie van bureel 5B naar
bureel 5A en de uitbreiding van de werkzaamheden van bureel
,5B met de behandeling van de zaken betreffende de radio

distributie bleek wel, dat èn radio-omroep èn radiodistri
butie steeds meer aandacht van de bedrijfsleiding gingen
vragen.
Overigens

Overigens kwam in de desbetreffende beschikking van 29
April 1930, No. 130 Kabinet, de omschrijving

op het gebied van radio-omroep en

-distributie"
in een officieele beschikking voor de eerste maal voor.
De personeelsbezetting van 5B bedroeg 8 ambtenaren.

Ook deze indeeling had geen lang leven. De snelle

ontwikkelingsgang zoowel van de radio-telegrafie en - tele
fonie, als van den radio-omroep en de radiodistributie
maakten het noodzakelijk, dat beide onderdeelen voortaan ge

heel afzonderlijke verzorging kregen, zoodat bij beschikking
van den Directeur-Generaal der P.T.T. dd 14 October 1932,

No. 567bis met ingang van 15 December 1932 als een afzonder
lijke dienst werd ingesteld het "Bureau voor radio-omroep en
-distributie", bij verkorting aangeduid als "Bureau Rodi".
Dit beteekende, dat deze aangelegenheden van bureel

5B werden overgeheveld naar het nieuwe bureau Rodi en dat
afdeeling 5 voortaan geen bemoeiingen met den radio-omroep

, :
' /

en de -distributie zou hebben, doch hare werkzaamheden uit

sluitend zou bepalen tot de behandeling van zaken op het gebied
van de radio-telegrafie en -telefonie, welke werkzaamheden
intus’sohen in zeer belangrijke mate in aajïvang waren toege

nomen.

Buree-r Rodi - waarvan de personeelsbezetting 11

ambtenaren bedroeg - en waarvan de leiding wederom aan
schrijver dezes werd opgedragen, heeft zich gehandhaafd van

15 December 1932 tot 1 April 1937» Op laatstgenoemden datum
werd het opgeheven en de werkzaamheden werden voortgezet
door de op dezen datum ingestelde 3de afdeeling. Opgemerkt
wordt, dat de oude 3de afdeeling (exploitatie telefonie) ge
noemd in het begin van dit overzicht bereids was opgeheven

ijl verband met de overheveling van de werkzaamheden dier

afdeeling naar den Technischen dienst der T. en T.
Aan de omschrijving van de werkzaamheden van de

nieuwe afdeeling - wederom onder leiding van schrijver dezes -

werd opnieuw uitbreiding gegeven.

De

Die omschrijving luidde:
"De wettelijke regeling en de administratieve uitvoering
van de aangelegenheden betreffende:

a. Den algemeenen radio-omroep;
b. De radio-electrische uitzendingen en mededeelingen van
zakelijken aard (Zakelijke Omroep);
£. De radiodistributie;

'd. De draadomroep;
e_. De televisie".
Deze afdeeling is met bovengenoemde werkzaamheden
belast geweest tot Mei 1940. Daarna kreeg zij een ander/S ka

rakter, omdat toen aan haar werd opgedragen de administratie
der luistervergunningen en de inning der luisterbijdrage. De

personeelsbezetting in Mei 1940 bedroeg 18 ambtenaren. • ■

,

In het bovenstaande heb ik zoo beknopt mogelijk weer
gegeven de wijze waarop de bedrijfsleiding der P.T.T. heeft ge

meend de werkzaamheden met betrekking tot "de radio" te moeten

regelen. Uit dê talrijke veranderingen èn in indeeling der —s *.• t
bureelen èn in omschrijving der te verrichten taak blijkt wel,
dat de snelle ontwikkeling van de radio aanleiding was tot
steeds nieuwe groepeeringen, totdat tenslott^°^en meer sta-

bielen toestand kon worden overgegaan.
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De voorgeschiedenis van den radio-omroep vóór de wet van

12 Mei 1928 (Stbl, 169),

Ik kom thans tot de behandeling van de onderwerpen,
welke ik in het begin van deze uiteenzetting heb vermeld.
Ik'zal dus beginnen met iets mede te deelen uit de voorge

schiedenis van den radio-omroep. Dit kan bezwaarlijk geschieden
zonder met enkele woorden gewag te maken van den grooten voor-

looper van den omroep., de radio-telegrafie, alsmede van zijn
jonger zusje de radio-telefonie.
Als geboortejaar van de radio-telegrafie als ver
keersmiddel - zoo lees ik in een artikel van den heer W. Kruyt
in het jubileumnummer uitgegeven bij het 25-jarig bestaan van

•

den Nederlandschen Radio-dienst op 19 December 1929 - wordt
algemeen aangenomen het jaar 1897. In dat jaar tooh slaagde
Marconi er in om met zijn toestellen verbinding te krijgen

tusschen Lavernock en het eiland Flatholm, alsmede tusschen
de Italiaansche kust en een zich óp 15 km daarvan bevindend
oorlogsschip.
Practische beteekenis kon eerst aan dit nieuwe ver

keersmiddel worden toegekend - aldus Prof. Ir. C.L. van der
f Bilt in zijn rede als rector-magnificus uitgesproken op den
Gedenkdag der Technische Hoogeschool op 8 Januari 1924 -

toen het Marconi gelukte over zee afstanden van 20 à 30 km
te overbruggen, hetgeen o.a. het geval was, toen hij in April
1898 tusschen het eiland Wight en Bournemouth een radiover

binding tot stand wist te brengen. Marconi zette onverdroten

zijn proefnemingen voort en dat hij vertrouwen gehad heeft in de
radio-telegrafie over groote afstanden moge blijken uit het
feit, dat hij reeds in 1901 te Poldhu op de westkust van Corn
wallis een proefstation bouwde om over den Atlantischeri Oceaan
te seinen. Dat hiervoor moed noodig was, bewijst het feit, dat
hij tot dien tijd slechts 160 km ver had kunnen seinen, terwijl
de nieuw te overbruggen afstand - Poldhu KjxiBxmtkwixïM
in Engeland en Cape Codd in Canada - ongeveer 20 maal zoo groot
was.
.

Wat

Wat Nederland aangaat moge worden opgemerkt, dat

op 19 December 1904 voor het eerst aan het publiek de ge
legenheid werd gegeven door tusschenkomst van het kust-

station te Scheveningen-Haven telegrammen met schepen in
zee te wisselen. De opening van den radio-telegraafdienst
met Nederlandsch Oost-Indië in beide richtingen vond plaats
çp 5 Mei 1923. De verbindingen met Suriname (Paramaribo)

en Curacao (Willemstad) werden in 1928 in dienst gesteld.

Andere verbindingen met landen in Europa en met buitenEuropeesche landen volgden in de jaren 1929 t/m 1938, of waren

reeds eerder (New York in 1926) open gesteld.
De radio-telefonie. Deze was het jongere zusje van den

radio-omroep. In het jaar 1927 werd begonnen met radio-telefo-

nie-proeven met Nederlandsch Oost-Indië. Deze proeven wer
den met medewerking van het publiek in 1928 (ruim 1000 kostelooze proefgesprekken) voortgezet. De uitslag was van dien

aard, dat tot officieele opening van de verbinding op

Januari 1929 kon worden overgegaan eerst met Java, daarna '
met Sumatra (1931), Celebes (1933) en Bali (1936). De radiotelefoonverbinding met Noord- en Zuid Amerika werd geopend
op 12 September 1939, met Rio de Janeiro op 14 September 1939
en met Buenos Aires op 18 September 1939»

Deze gegevens zijn ontleend aan een geschrift ge
titeld: "Geschiedenis van de 5de afdeeling”, waarin vele

wetenswaardigheden voorkomen omtrent de ontwikkeling van
de radio-telegrafie en -telefonie in het algemeen en van

de radio-telegrafie en -telefonie met de Overzeesche Gebieds-

deelen des Rijks in het bijzonder.
Ik noem de radio-telefonie in deze voorgeschiedenis

omdat, hoewel de practische toepassing daarvan nà de daad
werkelijke invoering van den radio-omroep geschiedde, de ont

wikkeling van beide instituten vrijwel steeds gelijken tred
heeft gehouden.
Bij de behandeling van de voorgeschiedenis van den
radio-omroep past het niet onvermeld te laten de verschillende
commissies, die in de jaren 1923, 1924, 1925 en 1926 op

verzoek van de Regeering haar licht over het radio-omroepvraagstuk hebben laten schijnen.
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Bij de beoordeeling van het resultaat van het werk
der commissies moet inaerdao4ermede rekening worden gehouden,
dat zij hare opdraohten moesten uitvoeren op een tijdstip,
waarop men nog geenszins kon vermoeden hoe de radio-omroep
zich in den loop der jaren zou ontwikkelen.

De commissies hier bedoeld waren:

a. De Commissie voor wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904- (Stbl. No, 7),(de zoogenaamde Kleine Commissie)}
b. De permanente Commissie voor de Radio-telegrafie;

£. De Commissie tot onderzoek van de Organisatie van den
Technischen Dienst bij het Staatsbedrijf der P.T.T.;
d. Het Comité-Dr. Posthuma;

£. De Regeerings Commissie voor den Nationalen Omroep, kort

weg genoemd de Commissle-Ruys de Beerenbrouck.
De onder a genoemde commissie was belast met de

herziening van de met betrekking tot radio-ontvanginrichtingen
^2

r ^b'
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bestaande wettelijke bepalingen. Zij bracht haar advies uit op
19 Februari 1923 en zulks mede in verband met een verzoek
van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum voor
het oprichten.van een radio-telefonisch zendstation. De com
missie had juist op dit tijdstip hare werkzaamheden kunnen

beëindigen. Zij ontwierp nieuwe bepalingen, liet zich daarbij

leiden door de grondgedachte, dat het de voorkeur verdient .
het gebruik van inrichtingen enkel geschikt voor het ont

vangen van radio-telegrafische en radio-telefonisohe seinen,
vrij te laten, voor zoover dat met de belangen van het radio

verkeer, zijne exploitanten en gebruikers, vereenigbaar was.
Zij kwam daarbij tot een splitsing van de ontvangin-

richtingen in twee groepen, die met buitenshuis opgestelde

antenne en die met een antenne binnenshuis. Voor de eerste
groep wilde^f zij een machtiging van den Minister verplichtend
stellen, omdat de hierbedoelde ontvanginrichtingen door- een
bètrekkelijk eenvoudige technische verandering, konden worden

omgezet in seininrichtingen, waardoor zij een veel minder on
schuldig karakter verkregen. De tweede groep kon, mits aangifte

geschiedde, worden vrijgelaten.
De N.S.F. had voor dien tijd in haar verzoek nogal
hoog van den toren geblazen. Zij eischte de verplichting van een

Minist^ieele

-œ/r
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Minisi^ieele machtiging voor alle houders van opvang

inrichtingen, het uitsluitend gebruik van apparaten van

Nederlandsch fabrikaat en de betaling van een retributie.
Zij stelde zich voor de oprichting van een maatschappij, welke.

de door de N.S.F. gevraagde concessies kon overnemen en de
exploitatie ter hand kon nemen. Zij was bereid hiertoe met

de Regeering in overleg te treden.
De Kledjae Commissie - en dit wijst er m.i. op, dat
het advies werd uitgebracht, toen de ontwikkeling van een

radio-omroep nog in hare kinderschoenen, stond. - achtte het
verzoek van de N.S.F. niet vrij van overdrijving. De Commissie
meende, dat aan de ’’broadcasting" - dit Engelsche woord
werd toen algemeen in officieele stukken gebruikt om den
omroep er mede aan te duiden - hoewel het mogelijk nut daarvan

niet werd ontkend, toch niet al te veel waarde daaraan
mocht worden toegekend. Te vergelijken met den radio-Beurs

en -Persdienst was de "broadcasting" zeker niet.
De Commissie kon dan ook niets anders doen, dan ~

den Minister in overweging geven in afwijzenden zin op het

verzoek van de N.S.F. te beschikken, althans voor zoover be

treft de verplichtingen, die de N.S.F. aan het opvangen van
het door haar uitgezondene zou wenschen te zien verbonden.
De N.S.F had naar het oordeel van de Commissie

haar dienst eventueel in te richten op de Rijksvoorschrifteja

en niet omgekeerd.
In verband met dit advies maande de Directeur-

Generaal der P.T.T. den Minister van Waterstaat tot groote

voorzichtigheid aan en adviseerde het verzoek van de N.S.F.
af te wijzen, doch haar wel in de gelegenheid te stellen hare

fabrikaten te beproeven. Zij kon daarvoor een zoogenaamde
fabrikantenmachtiging krijgen. De Minister vereenigde zich met

dit voorstel en lichtte de N.S.F. dienovereenkomstig in bij
brief van 8 Februari 1923 No. 6.
Ook de adviezen van de Permanente Commissie

droegen duidelijk het stempel van het tijdstip, waarop zij werden
gegeven (23 Juli 1923, 24 November 1923 en 10 Januari 1924).
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Zij gaf er zich rekenschap van, dat voor het treffen van een

regeling in het bijzonder inzake "de broadcasting” het ge-

♦

heele verkeersvraagstuk der radio-telegrafie en -telefonie
onder’de oogen behoorde te worden gezien. Zij vroeg zich
daarbij in de eerste plaats af, welke onderdeelen van het

«
radioverkeer uit den aard hunneü belangrijkheid behartiging
boven elk ander gebruik der radio-telegrafie en -telefonie

behoefden.

■V

■
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Tot die onderdeelen achtte zij te behooren:
A. Het openbaar verkeer;

* ,

B. Het dienst- en oefeningsverkeer voor Marine en Leger;

C. Het veiligheidsverkeer met of ten behoeve van schepen,
vliegtuigen en andere mobiele stations;
D. De berichtgeving van overheidswege, zooals weerberichten,
de tijdseinen en het bericht aan zeevarenden.
Het overige radioverkeer onderscheidende Commissie in:

I. Zakenberichten, zooals het mededeelen van effectenkosrsen
en van prijzen van handelswaren; ;
II. Persberichten;
; .
III. Mededeeling van woord- of tooninhoud van ontspannenden,
leerzamen, politieken, ethischen en religieuzen, aard;

IV Mededeelingen tot het maken van handelsreclame;
V. Proeven ten dienste van de wetenschap en/îndustrie.

4

Voorts achtte de Commissie het wenschelijk het

radioverkeer ook nog naar de adresseering te onderscheiden in:
1. Verkeer met één bepaalden geadresseerde;

2. Verkeer met meer dan één bepaalden geadresseerde; -

3. Verkeer bestemd voor allen.

'7

Dit laatste was naar het oordeel der Commissie
te verstaan onder het begrip "broadcasting”. Hieronder.
.vallen de verkeersvormen sub D en .sub III en IV. Hiertoe

beperkte zioh het advies van de Commissie.

Het
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Het verkeer sub D- (berichtgeving van overheidswege)
behoorde door den Staat bezorgd te worden mei/het oog op het

daarbij betrokken belang.
Het verkeer sub IV (handelsreclame) kwam ean/het
oordeel der Commissie wegens haar karakter niet voor ver
spreiding door middel van particuliere "broadcasting” in

aanmerking.

e

De "broadcasting"sub III - die naar het inzicht
der Commiss A in wijderen kring wordt bedoeld ter bevor

dering van den verkoop van ontvangtoestellen en dus van de
industrie - kon aan het particulier initiatief worden
overgelaten, mits onder contrôle van overheidswege, wat

betreft de strekking van decinhoud.
Aangezien tusschen belanghebbenden te dezer zake,

geen overeenstemming bestond in die mate, dat allen er
zich mede zouden vereenigen, indien slechts één enkele
•

■ machtiging aan één combinatie werd verleend, adviseerde de.
•"* 'V ’
Commissie de gelegenheid open te stellen voor het uitzenden
van berichten als bedoeld sub III op golflengten 1050 tot
1100 m en met inachtneming van nadere voorschriften ter.

regeling van deze uitzendingen en ter bescherming van het;
openbaar verkeer.
De Commissie gaf den Minister in overweging hiervan

mededeeling te doen in de Staatscourant onder vermelding

(

van den tijd waarbinnen belanghebbenden hunne verzoeken om

machtiging moesten inzenden.
Deze oproeping verscheen in de Staatscourant van

1 Augustus 1923 No. 148.
Het resultaat van deze oproep was verrassend.

Niet minder dan een twintigtal verzoeken kwamen in, meest
alle van fabrikanten. We ontmoeten daarbij weer de N.S.F.
Ir
en à Steringa Idserda, doch ook de Nederlandsche Vereeniging
van Radio-telegrafie en de heer Tamson, die namens zijn

groep een zendstation wilde exploiteeren ten einde kennis
en ontwikkeling te brengen aan de massa, waar deze maar te

bereiken was.
.

De N.S.F. zette bij monde van den heer Ir. Dubois

/hare bedoelingen nader uiteen.

Gedacht

Gedacht werd aan het oprichten van een zoogenaamde Omroep
Maatschappij, waarvan aandeelhouders konden zijn alle be
langhebbenden bij den radio-omroep d.w.z. importeurs,
handelaars, fabrikanten enz. Deelneming van de Regeering b.v.
tegen inbreng van concessie, werd gewenscht* geacht. Ten
einde het mogelijk te maken, dat deze Maatschappij een zekere

garantie kon vormen voor een richtig beheer, werd overwogen

om zes der grootste firma’s als groot-aandeelhouders te

laten optreden b.v. voor 50 à 60% van het kapitaal. De rest

der àandeelen zouden dan door het Rijk in ruil voor de con
cessie kunnen worden verkregen, terwijl een restant onder

verdeeld in zeer kleine aandeelen van b.v. ƒ 10,- à f 25,-

voor de kleinere handelaren beschikbaar zou&ea- zijn.
De exploitatie der stations, d.w.z. het verzorgen

der programma’s zou in eigen beheer kunnen geschieden, dan

wel uitbesteed kunnen worden aan een daartoe geschikte
firma.

De heer Tamson wees op het gevaar, dat kon ontstaan^
indien de machtiging uitsluitend aan de fabrikanten-groep ;

zou worden verleend. Deze to«h zouden slechts acht geven
op de grootst mogelijke afzet hunner producten, daarbij de

bevordering der cultureele belangen in de tweede plaats
stellende.
Ook andere belanghebbenden werden door de Perma
nente Commissie gehoord, zooals de pers en de persagentschappen
De Minister verzond alle verzoêcen weer naar de

Permanente Commissie. Deze ging weer aan het passen en meten
enkon den Minister tenslotte mededeelen, dat 9 aanvragers
hun verzoek afzonderlijk handhaafden, terwijl de overige zich

tot 4» 3 combinaties hadden vereenigd. Zij gaf een schema
van de verdeeling der zendtijden en bovendien een conceptmachtiging voor omroepuitzendingen.
De Minister zond tenslotte aan een twaalftal ge
gadigden, waaronder een drietal combinatieseen ontwerp-'

machtiging voor den aanleg en het gebruik van een zend
station voor omroepdoeleinden toe.

MM

De Commissie tot onderzoek van de organisatie

van den Technischen Dienst bij het Staatsbedrijf der P.T.T.

- die op 28 September 1923 was ingesteld - wijdde aan het

vraagstuk van den radio-omroep eveneens een drietal ver
gaderingen.
"'x.

Zij stelde zich op het standpunt, dat het naar

het voorbeeld van Engeland ook voor Nederland aanbeveling

X

zou verdienen, den radio-omroep te laten verzorgen door
één lichaam t.w. één omroepmaatschappij met steun van den

Staat. De Commissie had tevens kennis genomen van het
rapport van haar lid, Mr. H.P. de Boer die in zijn hoedanig

heid van Bezuinigings-Inspecteur op 26 December 1923 zijn

denkbeelden omtrent de financieele zijde van het omroepvraagstuk aan den Thesaurier-Generaal van het Departement

van Financiën had kenbaar gemaakt. Mr. de Boer had zich in

dit rapport ook op het Engelsche stelsel beroepen.
De Commissie kwam tenslotte tot de volgende con

clusies:
1. De radio-omroepdienst (broadcasting) behoort in Neder-..? L
land aan het particulier initiatief te worden overge,
laten; het Rijk betrekke dien dienst slechts in zijn
werkingssfeer voor zoover dit met het oog op de be
langen van het overige telegraaf- en telefoonverkeer,
hetzij per draad, hetzij draadloos, noodzakelijk is te
achten.
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2. Wil de radio-omroepdienst aan hooge eischen voldoen,
dan is het een eerste vereischte, dat hij bezorgd wordt
door een op gezonde basis opgezette maatschappij, die
zooveel mogelijk omvat de op het gebied der radio-techniek
werkende personen en organisaties in Nederland; zulk een
Maatschappij meent de Commissie gevonden te hebben in de
nieuw op te richten Maatschappij tot exploitatie van een
Nederlandschen Radio-Omroep, waarin, zooals—hiorb uven
reeda werd opgemerkt, de drie belanghebbende groepen,
t.w. de handelaren, de amateurs en de ethische groep
Bruins-Tamson, zijn opgenomen.
3. Aan de onder 2 bedoelde "Nederlandsche Omroep-Maatschapplj’,
ware eene machtiging te geven voor den aanleg van één of
meer radio-telegrafen en/of -telefonen (zendstations)
tot het rondzenden van mededeelingen /an woord- en toonfnho ucT van ontspannenden, leerzamen, politieleen, ethischen
en religieuzen aard.
4. Het aantal uren, waarop door de Maatschappij gewerkt kan
worden, behoort zoo groot mogelijk te zijn, nadat de noodige
maatregelen genomen zijn om te voorkomen, dat het Radio
verkeer op eenigerlei wijze kan worden gestoord»
5.
....... '"""".......................... .

""

5. De zendinrichting behoort vóór het in werking stellen
door den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie
tc zijn goedgekeurd.

'

6. Als vergoeding van de Rijks bemoeiing en wegens administra
tie, keuring en contrôle is de machtiginghouder een be
drag van ƒ 100 per weekuur per jaar aan het Rijk verschul
digd. Dit recht ware volgens een vastgestelde schaal te
verminderen naar gelang de machtiginghouder over meer
uren beschikken kan.

7. De golflengten, alsmede de energie, behooren te worden .
vastgesteld in verband met de ruimte, welke de interna
tionale regelingen in dit opzicht bieden.
Wat de energie betreft, zal deze een zoodanig maximum
moeten kunnen bereiken, dat de Omroep in het geheele
land voldoende kan worden gehoord. Overigens behoort
de machtiginggever de bevoegdheid .te hebben om een andere
golflengte voor te schrijven, indien zulks in het belang
van het radioverkeer noodig is.
8. Door het Post-, Telegraaf- en Telefoonbedrijf wordt van
elk ontvang-station geheven een jaarlijksch recht van b.v.
ƒ 10.-. Van dit bedrag komt ƒ 7,50 ten goede van de
Omr o ep-Maat schappij.
9. Indien de door de Radio-Omroep-Maatschappij behaalde winst
een zeker percentage (b.v. 6 à 7 %) overschrijdt, zoodat
aan het einde van het exploitatiejaar , na behoorlijke
afschrijving en reserve, eeh overschot aanwezig is, moet
dit overschot in de Staatskas terugvloeien. In verband
„hiermede zal het noodig zijn, dât de boekhouding der Maat- . schappij jaarlijks door Rijks-accountants wordt gecontroleerd.
10. Behalve aan de Radio-Omroep-Maatschappij kunnen ook aan
anderen zend-machtigingen gegeven worden; deze machtiginghouders genieten evenwel geen aandeel in het bovengenoemde
licentierecht van ƒ 10,- terwijl de voorwaarden, aan de
machtiging te verbinden, zoodanig moeten zijn, dat de dienst
der Radio-Omroep-Maatschappij van de werking der niet^gesubsidieerde broadcasting-stations geen storing ondervindt,
en dat ook door deze machtiginghouders het sub 6 bedoelde
recht verschuldigd is.
11 * Er wordt ingesteld een Permanente Commissie, samengesteld
.uit vooraanstaande përsönën~iiït alle kringen der bevolking,
aan wie de keuring van de uit te zenden programma’s
wordt opgedragen.

De Directeur-Generaal adviseerde den Minister van
Waterstaat de voorstellen van de Technische Commissie in
groote lijnen te volgen. Uit een brief aan zijn ambtgenoot
van Justitie van 12 November 1924 blijkt, dat Minister van
Swaay bereid was het voorstel van den Directeur-Generaal te
‘volgen. Hij gaf daarbij te kennen, dat het zijn voornemen was,
een wetsontwerp in te dienen tot aanvulling der T. en T. wet
1904 ten einde de voorgestelde regeling van het omroepvraagstuk te kunnen verwezenlijken.

Bemoeiingen
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Zoo was dus de stand van zaken eind 1924 begin 1925
De groote moeilijkheid was de oprichting van een nationale
omr o ep-maat schappij.

Met voorkennis van den Minister van Waterstaat heeft
Dr. Posthuma, die in de toepassing van de radio-telefonie
voor omroepdoeleinden een cultureel belang van groote beteekenis zag en meende zich aan het ondersteunen van dat be
lang te moeten geven, het noodzakelijk geacht met vertegen
woordigers van verschillende groepen van belanghebbenden bij
den radio-omroep overleg te plegen. De Minister deed van zijn
belangstelling in de hangende plannen tot het stichten van
een nationale omro ep-maat s chappy blijken, door het aanwijzen
van een Hoofdambtenaar van het Hoofdbestuur der P.T.T. tot
het bijwonen der voorbereidende besprekingen. Deze hoofdambtenaar
was de toenamlige chef van de 3de afdeeling H.J Claasen.
In een drietal besprekingen (8 Mei 1925» 2 Juni 1925
en 23 Juli 1925) werd overleg gepleegd met:
Dr. N.A. Bruining, secretaresse der Centrale Commissie voor
het Vrijzinnig Protestantisme;
Dr. W. van Koeverden namens de R.K. Radio-Vereeniging;
Mr. A. van der Deure, voorzitter van de Christelijke Radio• Omroep-Vereeniging;
A. Veder namens de radio-amateurs;
C. Werkhoven, secretaris der S.D.A.P.;
Ir. A. Dubois, directeur der Nederlandsche Seintoestellenfabriek,
welke laatste bij de besprekingen de Nederlandsche Radio-handelaren vertegenwoordigde;
Ref. H.J. Claasen, chef 3de afdeeling van het Hoofdbestuur der
P.T.T.
Wanneer men van de notulen van deze besprekingen kennis
neemt, blijkt duidelijk, dat hoewel van verschillende zijde wordt
aangedrongen op het stichten van één omroepmaatschappij, andere
instanties reeds direct voorwaarden willen stellen, voorwaarden
van de inwilliging waarvan zij de verdere medewerking aan de
oprichting der oïaroep-organisatie afhankelijk stelden. Bij de
beslissende bespreking op 23 Juli 1925 waren de heeren Mr. van
der Deure en Dr. van Koeverden niet aanwezig, zij hadden be
richt van verhindering gezonden.
De plannen van het Comité- Posthuma kwamen hierop neer:
Er wordt opgericht een vennootschap ”De Nederlandsche Radio
Omroep Maatschappij". Deze heeft ten doel het exploiteren van
een of meer Radio-Omroepzenders in Nederland.
Het Bestuur zou bestaan uit een Directie bestaande uit één of
meer Directeuren onder toezicht van een Raad van Beheer. Als
leden van den Raad van Beheer zouden voor de eerste maal op
treden de door de aandeelhouders benoemde leden.
liet Rijk zou jaarlijks, nadat de Begrootings-wetgever het daar
voor benoodigde crediet zou hebben toegestaan, aan de Maat
schappij geldelijken steun verleenen in den vorm van een subsidie.
Deze subsidie zou bedragen het 3/4 gedeelte van het tofeal der
bedragen op grond van de te dezer zake aan te vullen T. en T.
wet 1904 over het betrokken jaar van de houders van radio-ontvangtoestellen geïnd wegens het hebben van die toestellen.
In een begeleidend schrijven,waarbij de ontwerpen van de

statuten

statuten der Omroep-Maatschappij, de aan deze Maatschappij
te verleenen machtiging en de formuleering van de betref
fende subsidieering der Maatschappij werden aangeboden,
achtte Dr. Posthuma het billijk dat de Raad van Beheer werd
samengesteld als volgt:
2 leden van de richting, vertegenwoordigd door Mr. van der Deure:
h
ff
ff
ft
II
it
2
Dr. van Koeverden:
»
ff
ft
ft
11
it
2
den heer Werkhovei
II
H
ff
ft
ff
1 lid
Mej . Dr. Bruining
1 lid van de groep, vertegenwoordigd door den heer Veder;
ft
11
II.
h
11
II
1 lid tl
Dubois.
Door de Regeering zouden zijn aan te wijzen:
1 lid, tevens voorzitter als Regeeringscommissaris;
1 " ter vertegenwoordiging van belanghebbenæuit het Noorden
des lands;
1 lid ter vertegenwoordiging van belanghebbenden uit het Zuiden
des lands;
1 lid b.v. uit Zeeuwsch-Vlaanderen.
Bij voorkeur zou één of meer dezer laatste personen
zijn aan te wijzen uit landbouwkundigen.

Mej. Dr. N.A. Bruining, de heeren Veder, Dubois,
Werkhoven en Claasen gingen met zoodanige samenstelling
accoord, de heer Mr. van der Deure liet zich daarover niet
uit en Dr. van Koeverden was er tegen en wilde den Raad van
Beheer zien samengesteld naar vaste maatstaf, hetzij naar een
■ verdeeling volgens politieke stroomingen in de Kamer-, hetzij
door volkstelling.
x •

Het Gomité-Dr. Posthuma eindigde haar werkzaamheden
met het indienen van haar rapporten.
sy zijn optreden als Minister van Waterstaat _ vond de heer Ir. Bongaerts al deze rapporten, adviezen
7*^7/
s
en voorstellen. Een”mer à boire” ! De toestand was intusschen
nog gecompliceerder geworden, omdat de verschillende groepen
in het Nederlandsche Volk zich lah^zaiiérhand-gingétt-^vea^exilgsn
a, in organisaties, die zich reeds daadwerkelijk met het doen
X
J?van uitzendingen bezighielden.
/€A
Zijne Excellentie stelde in verband hiermede bij be’*/V\\J<schikking
van 7 October 1925 een Regeerings-commissie in aan
yv* i
welke werd opgedragen, om op korten termijn:
.-.3 , ?
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a. De vraag te overwegen, welke taak de Staat ten aanzien
van den radio-omroep heeft te vervullen;
b. Ter volledige regeling van het omroep-vraagstuk, voor zoover
daarbij de Staat betrokken is, de Regeering van advies te
dienen eS7terzake voorstellen te doen;
c. De tijdelijke maatregelen aan te geven, welke noodig zullen
zijn om, in afwijking van de totstandkoming van de définitieve
'
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regeling,
den iaUJ.V-VUlJ.VCJ7
fadio-omroep J.J1
in 11VU.VX
Nederland
te
kunnen uitvoeren.
--511
---van
den heer
Jhr.Mr. Jfi
!r van Binnen•landsche Zaken en Dandbo&w, treffen
reffen we onder de 1
leden de namen
aan van personen, die ook reeds hadden deelgenomen aan de be
sprekingen onder leidingvan Dr. Posthuma (Mej. Dr. Bruining,
Mr. A. van der Deure, Dr. van Koeverden, A. Veder en C. Werkhove:
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Bovendien
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Lovendien hadden nog in de commissie zitting de heeren J.J.C. van
Dijk, Oud-Lïinister van Oorlog, L.H. Berquin, Gedelegeerde van den
R.K. Radiohond te Amsterdam, Jhr.Dr. Rutgers van Rozenburg, Lid
van de 2de Kamer en G. Baron Tindal, voorzitter van den Hilversumschen Draadloozen Omroep.
Ter-voorlichting op technisch gebied werd aan de Commissie toege
voegd een afzonderlijke Commissie van Bijstand; in deze commissie
hadden o.m. zitting een drietal mannen, die later een belangrijke
rol in den Nederlandschen Radio-Omroep zouden spelen t.w. de hee
ren Ir. Dubois, Dr. B. van der Bol en W. Vogt, Secretaris van den
Hilverqumschen Draadloozen Omroep.

Minister Bongaerts wees er in zijn installatie-rede op, dat hoewel
het vraagstuk van den Radio-Omroep reeds door meerdere instanties
was onderzocht, ^éi^deze instanties veel belangrijk voorbereidend
werk hadden verwéœtt, deehr-dat de aangegeven oplossingen hem niet
tot de overtuiging hadden, kunnen brengen, dat opvolging daarvan
zonder meer aanbeveling verdiende.
Z.B. was overigens van meening dat het Rijk zich aan de regeling
van den Radio-Omroep niet zou mogen of kunnen onttrekken, al was
het alleen maar ter wille van de belangen van de Rijks-radiodiensten. Doch er waren meer belangen die behartiging behoefden, n.1.
het stellen van waarborgen, dat met de Radio-Omroep geen straf
bare feiten plaats hebben, in het bijzonder vzat betreft de hand
having van openbare orde en goede zeden.
.Te overwegen ware voorts of de T. en T.wet 1904 en de Strafwet
wijziging of aanvulling zouden behoeven in verband met de regeling
van den Radio-Omroep.
Overigens was Kin. Bongaerts van meening dat binnen de noodzakelijke
grenzen van-beperking, in overeenstemming met ons volkskarakter,
aan den Radio-Omroep zooveel mogelijk vrijheid van ontwikkeling
moest worden gelaten.
Zoo toog ook deze Commissie weer aan het werk. Zij vergaderde slechts
zeven malen en kon toen aan den Minister mededeelen dat vrijwel alle
leden zich met de hoofdlijnen van haar advies hadden vereenigd.
wlleen de heer Y/erkhoven had over de hoofdlijnen eigen inzichten,
die hij in een afzonderlijke nota nader formuleerde.
De Commissie bracht haar rapport uit in Juli 1926. Als één der
belangrijkste conclusies uit dit rapport moge worden genoemd, dat
de Commissie met algemeene stemmen als haar meening kenbaar maakte,
dat een kleurlooze omroep niet gewenscht is en dat iedere levens
beschouwing, welke niet in strijd is met de ’s Lands wetten, ge
legenheid moet krijgen zich te uiten, terwijl vooral door repres
sief toezicht zooveel mogelijk moet worden gezorgd, dat de gevoe
lens van andersdenkenden niet worden gekrenkt.

Overigens- dacht de Commissie zich de oplossing van het omroepvraagstuk in korte trekken als volgt.
1. Er wordt opgericht een Kaamlooze Vennootschap "Nationale Draadldoze Omroep", staande onder permanent toezicht van de Regeering.
'2. De inkomsten der Omroep —iilü "t chappij bestaan uit een gedeelte
van de omroep-retributie, welke de Staat van alle luisteraars
heft, krachtens een speciale wet, uitgaande van het Departement
van Waterstaat. Van elk radio-ontvangtoestel wordt éénzelfde
bedrag geheven, welk bedrag verdeeld wordt tusschen den Staat
en de vennootschap.
3• Vereenigingen, welke aan nader te stellen eischen voldaan, heb
ben het recht gedurende hoogstens één avond per week van de
omroep-maatschappij het gebruik van den zender te vorderen. Zoo
veel
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veel mogelijk wordt gezorgd, dat in da programma•s van de omroepmaatschappij elke levensrichting tot uiting komt.
Voorts adviseerde de Commissie tot instelling van een Permanente
zzxxz'/kogelingsraad- vooi- Radio-verkeer, bestaande uit een klein aantal
leden, aan welko^Raad, onder verantwoordelijkheid van den Minister,
het algemeen toezicht op alle zendinrichtingen ware op te dragen
en die in alle gevallen, waarin het ingrijpen van de Regeering
noodzakelijk of gewenscht is, of bij iedere botsing van belangen,
den Minister van advies kan dienen.

Het kapitaal der vennootschap zou klein gehouden kunnen worden n.1.
100 aandeelen van f.25,—•
De beantwoording van de vraag wie deze aandeelen zou mpeten bezit
ten, leverde in de Commissie ernstige moeilijkheden op.
Tenslotte stelde de Commissie de verdeeling der aandeelen als volgt
voor.
De vereeniging Vrijzinnig-rrotestantsche Radio-Omroep 12 aandeelen
tt
De kederlandsche Christelijke Radio-vereeniging
25
tt
De Stichting Katholieke Radio-Omroep
25
tt
De Stichting Hilversumsche Draadlooze Omroep
15
tt
De Nederlandsche vereeniging voor radio-telegrafie
5
tt
De vereeniging van Arbeiders Radio-Amateurs
20
Tezamen
100aandeelen
Op deze wijze meende de Commissie dat het beheer der Omroep-maatschappij geen weerspiegeling vormt van machtsverhoudingen met het
daaraan verbonden gevaar van onderdrukking der minderheden, terwijl
toch anderzijds de verschillende stroomingen in het volk in dat
bestuur tot uitdrukking kwamen met waarborg voor gelijkberechtigd
heid.
zij meenae dat er op deze wijze een evormaohtB-toestand gevormd wcnedt
tusschen de bovenbedoelde hoofdstroomingen, waardoor overheersching
uitgesloten, vriendschappelijk pverleg geboden is.
Overigens waren er voorstellen ^tS^de directie en den Raad van Be
heer, de aan de maatschappij te verleenen Rijksconcessie die
zich ^daclrt als eene tusschen den Staat en de maatschappij te slui
ten anocrne-overecnlcomst, de regeling der retributie
— per
jaar, te innen door de D.T.T.) en tenslotte voorstellen omtrent
een aanvulling van het wetboek van Strafrecht ,/tie regeling van het
radio-verkeer in een afzonderlijke radio-wet, dus niet door middel
van aanvulling en wijziging van de ï. en T.wet 1904 (Stbl Ng 7). «*•*-.

Het rapport was ontegenzeggelijk een belangrijk document. Het werd
dan ook door den Minister van Waterstaat,^e beide Kamers der
Staten-Generaal en aan hun leden, die daarop prijs, stelden, toege
zonden.
x/

X

Alvorens van de werkzaamheden van de hierboven genoemde Commissies
afscheid te nemen, moge toch nog met nadruk erop worden gewezen,
dat zij alle als ideaal stelden ÉjSk lïATIOïTALS RAD 10-omroep, waarin
w'ëlïsv/aar de opvattingen van de verschillende voornaamste richtingen
in het Iïederlandsche volk tot uiting zouden kunnen komen, maar waar
in tenslotte toch de gedachte aan een lichaam, dat de verschillende
belangen naar binnen en buiten zou behartigen, op den voorgrond
trad- .

De verdere ontwikkeling van den Rederlandschen omroep zal aantoonen,
dat dit denkbeeld helaas steeds meer werd losgelaten en dat tenslotte
van één lichaam, dat als de vertegenwoordiger van de geestesrichtin
gen in ons land zou.kunnen optreden, in hét geheel geen sprake is
geweest. Doch hierover later.
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DS DAADWEIUÜ3LIJIŒ UITVOERING VAN DEN HADI O-OLÏROEP
IN DE EERSTE JAREN VAN ZIJN BESTAAN.
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Wat betreft de daadwerkelijke uitvoering in de eerste jaren van
zijn bestaan, moge worden opgemerkt, dat reeds in 1919 in Neder
land de eerste wankele schreden werden gezet op het gebied van
den Radio-Omroep. Zonder aan andere verdienstelijke technische
pioniers van de practische toepassing der radio-wetenschap (ik
noem hier o.a. de Eederlandsche vereeniging voor Radio-telegrafie, de firma Smith en Hooghoudt te Amsterdam, het Heussen la
boratorium te ‘s-Gravenhage, de heer Middelraad te Ymuiden en
de Nederlandsche Seintoestellenfabriek te Hilversum) ook maar
'iets te kort te doen, komt vanzelf naar voren de naam van Ir.
à Steringa Idzerda, die in 1919 op-den zender R.C.G.G. te
‘s-Gravenhage met proefuitzendingen een aanvang maakte. In het
begin loonde, naast enkele amateurs hier te lande, alleen het
buitenland, met name Engeland, belangstelling in deze uitzen
dingen. Deze belangstelling ging zelfs zoover, dat het Engelsche
dagblad The Daily mail de onkosten van twee uitzendingen per
week gedurende het tijdvak Juli 1922-1923 voor zijn rekening nam,
hiermede een voorbeeld stellende aan de Nederlanders die^behalve
dan een gering aantal amateurs, den heer Idzerda op financieel
gebied maar een beetje lieten ploeteren.

^De Neder'
_______ -Aan die amateurs komt in dit opzicht een eeresaluut toe. Niet al*landsche leen voor hetgeen zij hebben verricht ten einde de ontwikkeling
_vereeni- van den Radio-omroep zooveel mogelijk te bevorderen, doch veel
gingg voormeer nog voor hetgeen zij aan de ontwikkeling en bevordering van
— radioradi
de radio-techniek in het algemeen hebben gedaan. Immers door hun
telegra- nen experiment eele/7 arbeid hebben zij op belangrijke mogelijkheden
fie
de aandacht gevestigd.
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Aangenomen mag worden - aldus de heer Veder in het gedenkboek van
de Nederlandsche vereeniging voor radio-telegrafie, uitgegeven ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan der vereeniging, dat de eerste
amateurs reeds uit het jaar 1903 stammen, hoewel van een eigenlijke
amateur-beweging eerst in 1913 kan worden gesproken.

Onder amateurs moeten uiteraard niet worden verstaan zij die - ook
in den aanvang van den radio-omroeiJ - een ontvangtoestel aanschaften, uitsluitend met het doel om muziek te ontvangen. Deze waren
voor de ontwikkeling van de radio-techniek van luttele beteekenis.
Ik bedoel met radio-amateurs zij, die zuiver uit liefhebberij zich
met de ontwikkeling van de radiowetenschappen bezighielden. Onder
deze amateurs zijn er velen genœâaé, aan wie de eeretitel “pionier’'
met volle overtuiging kan worden toegekend. Dat door de regeering
ook aldus werd gedacht, blijkt wel uit het feit, dat de heer Veder,
voorzitter van de op 19 kaart 1916 opgerichte Nederlandsche ver
eeniging voor Radio-telegrafie, zitting had in de reeds genoemde
Commissie - Ruys de Beerenbrouck.
Dat het die vereeniging ernst was om de pogingen van hen, die den
Radio-omroep vooruit wilden helpen, zooveel mogelijk te steunen,
bleek* wel hieruit, dat zij in het jaar 1922 een wekelijksche omroepavond organiseerde, waarbij zij gebruik maakte van den zender ■
van de N.V. Eederlandsche Radio Industrie (Directeur de heer Ir.
à Steringa Idzerda). Toen deze steun van de N.V.V.R. aan den heer
Idzerda ontviel, was het hem niet langer mogelijk met zijne uit
zendingen, welke hij verrichte krachtens eene door den Minister
van Waterstaat tot wederopzegging verleende machtiging, voort te.
gaan. De machtiging werd dan ook met ingang van 1 November 1924
ingetrolfken.
Gelukkig

Tl
Gelukkig evenwel dat gelijktijdig met Ir. Idzerda de Neder
landsche Seintoestellen Fabriek (N.S.F.) belangstelling voor
de radio-telefonie in het algemeen en voor den Radio-omroep
in het bijzonder toonde. Reeds in October 1920 had de N.S.F»
machtiging verzocht voor het gebruik maken van een zend-ontvangtoestel in een te Zandvoort op te stellen Radiotelefoniestation voor korte golven (70-150 ïl) ten einde b.v. van Am
sterdam uit over een interlocale telegoongeleiding proeven
te nemen met duplex-telefonie tusschen Nederland en Engeland,
zulks in samenwerking met Marconi's Wireless Telegraph Go
Ltd, die op haar beurt een radio-telefoonstation zou opriohten te Southwold. Bij brief van 25 November 1920 verleende
dè Minister van Waterstaat de gevraagde machtiging bij wijze
van proef en voor den tijd van 5 maanden, zonder betaling des
wege aan het Rijk. Be machtiging werd telkens verlengd, indien
dit in het belang der proefnemingen noodzakelijk was. In 1921
verkreeg de N.S.F. een tijdelijke machtiging om met behulp van
het kadiotelefoonstation op de Effectenbeurs - waarover ■ later
meer - extra spreekbeurten te mogen houden ter beproeving van
nieuw ^jepl^atste ontvangtoestellen.
Zooals reeds uit het overzicht van de werkzaamheden der verhcTTilTende Commissies is gebleken, werd in 1925 het verzoek
van de N.S.F. voor de oprichting van een radio-tëTefohisch
zendstation voor omroepdoeleinden afgewezen^ Wel werd haar
telkens incidenteel toegestaan proeven te nemen,“tbt’dat'zij •
in 1924 op grond van art. 5 der T. en T.wet 1904 een zgn.
fàbrikantenmâchtiging ontving, welke haar wat meer vrijheid ,
van beweging gaf. Inmiddels waren de proefuitzendingen van
de N.S.F. toch zoodanig veelvuldig geworden, dat uit de krin
gen der luisteraars, op instigatie van de N.S.F., een comité
werd opgericht, het Ililversumsche Braadlooze Omroep-comité
(H.D.0. comité) ten doel hebbende de geregelde uitzending van
mededeelingen van woord- en tooninhoud van- ontspannondon)—Leerzamen-, godsdionotigen, politioken -en ethisohen- aard. Daarvoor
stelde de N.S.F. den zender aanvankelijk één abond per week en
later iederen abond gratis ter beschikking van den H.D.0. Hier
uit blijkt, dat in den eersten tijd de/ H.D.0. te beschouwen
is als een reclame object van de Nederlandsche Seintoestellen
Fabriek. In het II.D.0. comité hadden zitting mannen als W.Vogt
en Baron Tindal, die/Later eott-belttngri jko rol in het ^Feêberlondooho omrooplovenr zouden spelen. De kosten, verbonden aan
de uitzending der programma’s, waaraan van lieverlede ook artisten van naam gingen medewerken, werden gedekt door de vrij
willige bijdragen der luisteraars.

De H.D.0. kan aanspraak maken op den naam van eerste omroeporganisatie in Nederland Hij werd opgericht 27 Juli 1925. De
H.D.0. stelde zich blijkens de statuten ten doel:

»
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De N.C.R.V.

Niet lang heeft de H.D.O. van*zijn alleenrecht kunnen genieten.
Reeds spoedig na het optreden van den H.D.O. kwam uit de krin
gen van de orthodox-protestantsche luisteraars de wensch naar
voren tot het stichten van een eigen organisatie voor de uit
zending van programma's, welke meer aan de behoeften en ver
langens van die groep zouden tegemoetkomen. Op 16 en 27 Mei
1924 ging - aldus de heer Tolk in het Radio-jaarboek 1932 de eerste circulaire in zee. Daarin kwamen o.a. de volgende
- passages voor. “Wij zijn met onze Christelijke vereeniging
voor radio-telefonie niets te vroeg, maar gelukkig nog niet te
laat", “wanneer straks de Nederlandsche omroep wordt georgani
seerd kunnen wij een woordje meespreken"» "Wij streven naar een
georganiseerden Christelijken Radio-omroep, omdat wij wenschen
te voorkomen, dat straks onze Christelijke actie onder gedeelde
krachten ge/ie^R wordt en allerhande kleine zenders in bedrijf
moeten worden gehouden, of dat wij in afhankelijkheid van de
gunst der tegenstanders een enkele maal van groote zenders ge" bruik kunnen maken”.
- Dat alles zag er al zeer strijdlustig uit. Men begon reeds te
spreken van "tegenstanders". De strijdbijl werd geworpen en la
ter zou blijken, dat de Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging - zooals de nieuw opgerichte organisatie werd genoemd
inderdaad een "woordje" en nog wel "een hartig woordje" bij de
organisatie van den Rederlandschen omroep zou medespreken. Voor
loopig moest zij zich met den Y/oensdagavond tevreden stellen.
De directie van de N.S.F. stelde den zender te Hilversum op
dien avond tegen betaling ter beschikking van de N.C.R.V. De
H.D.O. verloor dus dezen avond.

Volgens de Statuten stelde de N.C.R.V. zich ten doel "de radiovindingen toe te passen eenerzijds in dienst van den Christelijken arbeid op alle gebied en anderzijds ten behoeve van ons
volksleven, voor landbouw, nijverheid en handel".
Als datum van oprichting mag aangenomen worden 1 Mei 1924, al
thans van dien datum af is volgens de Statuten de vereeniging
aangegaan voor den tijd van 29 jaren. De eerste uitzending
vond plaats op 24 December 1924.

De K.R.O,

•

Het voorbeeld van de orthodox-protestantsche luisteraars werd
gevolgd door de Katholieken, die den Katholieken Radio-omroep
in Mei 1926 oprichtten. De Katholieken hadden evenwel reeds
eerder onder den naam Roomsch Katholieken Radio-bond uitzen
dingen verzorgd en wel voor het eerst op 24 November 1925.
•Deze organisatie kreeg daartoe tegen betaling de beschikking
over den zender van de K.S.D. op de Donderdagavonden. Weer was
de H.D.O. een avond kwijt.
De K.R.O. kreeg den vorm eener Stichting met een vast bestuur,
bestaande uit afgevaardigden van verschillende R.K. organisa
ties. Volgens den eersten voorzitter, pastoor L.H.Perquin was
de bedoeling van den K.R.O. "niet te zijn een sectarische om
roep bestemd alleen voor een bepaalde categorie van menschen,
hij tracht met zijn programma’s de luisteraars niet af te zonderen; hij is een algemeene omroep, omdat hij voor ieder mensch
nuttig

jhAt

nuttig kan zijn, mits hij zelf er voor zorge steeds in den
waren zin een Katholiek te zijn11.
Volgens de Statrten stelde de K.R.0. zich ten doel "de Roomsch
Katholieke Levensstrooming in al haar breedte tot uiting te
brengen".

De Vara

• Ongeveer gelijktijdig met den K.R.0. ontstond de Vereeniging
van Arbeiders Radio Amateurs (V.A.R.A.). Deze werd n.1. opge
richt op 1 November 1925. "De oprichters zagen in den zich
snel ontwikkelenden radio-omroep een machtig middel voor de
moderne arbeidersbeweging om haar beginselen te verbreiden
en het socialistisch ideaal in breeden kring uit te dragen”.
Aldus een artikel in het Radio-Jaarboek 1932.
Het doel van de vereeniging is in hare Statuten als volgt om
schreven:
a. de belangstelling op te wekken voor de radio -telefonie,
-telegrafie en televisie.
b. haar leden en anderen dooi- middel van de radio -telefonie,
—telegrafie en televisie nuttig en aangenaam bezig te houden
en de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de arbei
ders in Nederland te bevorderen;
c. door middel van de radio -telefonie, -telegrafie en televi
sie de beginselen te verbreiden van de moderne arbeidersbewe
ging in Nederland.

: •

De V.P.R.0.

De Vara zond voor het eerst uit op 7 November 1925. Ook zij
'kreeg daartoe de beschikking over den zender van de N.S.F. en
wel op de Zaterdagavonden. Opnieuw was dus de H.D.O. een avond
.„kwijt.
ƒ' ■ . ’
Als 5de vereeniging in den trits der omroeporganisaties meldde
zich aan de V.P.R.0. Deze vereeniging was een voortzetting van
het in 1924 opgerichte Radio-comité uit de centrale commissie
voor het vrijzinnig Protestantisme. De eerste uitzending van
dit comité geschiedde op 31 October 1924 met de uitzending van
een hervormingspreek dooi’ Prof. Heering. Als zelfstandige omroep-organisatie - dus als V.P.R.0. - werd het eerst uitgezon
den op 30 Mei 1926. Het bestuur van den V.P.R.0. huldigde
steeds het standpunt: te komen tot instelling van een door een
centrale gedaexite geleiden ïïationalen omroep, in welke men de
geestelijke structuur van ons volk als eenheid zou kunnen te
rugvinden. De V.P.R.0. wilde van dit beginsel uitgaande., aan
vullend werk, verrichten in d/en zin, "dat slechts die program
mals’worden verzorgd, die directen samenhang hebben met de
Vrijzinnig Protestantsche beginselen, hetzij als kerkdienst of
morgenwijding, hetzij als uiteenzetting van opvatting ten aan
zien van onderwerpen voor het Vrijzinnig Protestantisme belang
rijk, hetzij als verklaring van de ontwikkeling van de Vrij
zinnig Protestantsche gedachtenwereld". Aldus wordt dit begin. sel in een artikel in het Radio-jaarboek 1932 omschreven.

•De Statuten van de V.P.R.0. geven als doel aan:
a. belangstelling te wekken voor en.bevorderen van radio-uitzendingen in den geest van art 2 van het Reglement van de
Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme. Dit
artikel luidt:
"De centrale commissie stelt zich $en doel mede te werken
aan een betere organisatie van de Vrijzinnig Protestantsche
groepen in ons land met behoud van ieders zelfstandigheid,
opdat deze zich hun gemeenschappelijk bezit en hunne gemeen
schappelijke taak in dezen tijd duidelijker bewust maken.
Zij wenscht die groepen te vereenigen, die op grond van
oude

oude traditie of onder invloed van nieuwere geestelijke
stroomingen de vrijheid dei" godsdienstige persoonlijkheid
in vragen van kerk en confessie willen handhaven, die er
tevens van overtuigd zijn, dat het Christendom slechts als
het door dezen vrijen Irotestantschen geest wordt gedragen,
thans en in de toekomst zich zal kunnen doen gelden en ge
meenschap van godsdienstig leven en godsdienstigen arbeid
zal kunnen bevorderen1*.
b. een band te leggen tusschen allen, die belang stellen in
radio-uitzendingen bovenbedoeld."

Dç V.P.R.O., die met medewerking van de andere organisaties
in de gelegenheid gesteld werd zich des Zondags, beurtelings
des morgens en des namiddags te doen hooren, is aan zijn doel
stelling, op‘het gebied van den Radio-omroep aanvullend werk
te verrichten, steeds getrouw gebleven. Zijn programma*^ stonden steeds op. een zeer hoog peil.
Zoo stond het dus met de uitzendingen in het voorjaar van 1926.
Let men op den zendtijd, die elke der omroepvereenigingen ter
beschikking was gesteld, dan vallen drie dingen dadelijk op,
t .w.
Ie. dat de H.D.O. - later genaamd A.K.R.O. en nog later A.V.R.O.
waarovor in-don-Loep van- dit overzicht moor - die oorspron
kelijk over alle avonden van de week ovex* den Hilversum
schen zerder de beschikking kreeg, tenslotte nog slechts
overhield de Zondag -.Maandag - Donderdag - en Vrijdagavon
den ;
2e. dat de IC.R.O., de N.C.R.V. en de Vara elk de beschikking
over den Hilversumschen zender hadden gedurende één avond
per week;
3e. dat de V.P.R.O. voor zijn uitzendingen geheel afhankelijk
was van de goedwillendheid der overige omroep-organisaties.

Dat een dergelijke toestand geen der belanghebbenden bevredig
de ligt wel voor de hand. Aan den eenen kant de H.D.O./A.N.R.O*,
die maar steeds meer uitzendavonden op den Hilversumschen zender
verloor, aan den anderen kant de K.R.O., de N .C .R.V.7Jen in ze
kere mate ook de V.P.R.O., die met de hun toegestane luttele
uitzenduren bezwaarlijk genoegen konden nemen.
Dit leidde tot tweeërlei. In de eerste plaats zocht de H.D.O.,
angstig dat hem nog meer avonden zouden ontvallen, naar midde
len om de wankel-ethische verhouding tusschen hem en de N.S.F.
te veranderen in een zuiver zakelijke. Het gelukte hem (in
Maart 1926) met de H.S.P. een contract te sluiten, waarin hij
de beschikking kreeg over den Hilversumschen zender op de uren
dat deze niet aan andere organisaties was afgestaan en waarbij
tevens werd bepaald, dat zoodra de Regeering toestemming ver
leende tot het in gebruik nemen van een tweeden zender, deze
nieuwe zender geheel en uitsluitend in exploitatie zou komen
bij den H.D.O.
‘
I

In de tweede plaats trachtten de K.R.O. en de N.C.R.V. hun
verlangen naar uitbreiding van zendtijd te bevredigen. Zij
dienden daartoe gezamenlijk op 20 Mei 1926 een verzoek bij
den Minister van Waterstaat in om hun machtiging te verleenen
voor den aanleg en het gebruik van een gemeenschappenjken
radio-telefoniezender.
Nadat omtrent dit adres het gunstig advies van de commissieRuys de Beerenbrouck was ontvangen, werd de gevraagde machti
ging - zulks in afwachting van de definitieve regeling van
den Nationalen Omroep in Nederland - bij beschikking van den
Minister

_in/iy

Minister van Waterstaat d.d. 1 September 1926, N2 9 verleend.
In_jàr£ikel-3 --van~-d.e.,jmachtiging werd o.m. de bepaling opgenomen
dat de houders—verplicht waren op door den Minister van .Water
staat goed te keuren c.q,. vast te stellen voorwaarden, de zendinrichting gedurende één avond per week ten gebruike af te
staan aan de vereeniging ’’Vrijzinnig ïrotestantsche Radio-omroep”.
Eveneens moest op verzoek van den Minister van Waterstaat over
dag of 's nachts de beschikking over dien zender gegeven wor
den ten behoeve van andere groepen of doeleinden, op door den
Minister goed te keuren of vast te stellen voorwaarden.

Het liep dus wel geheel anders met dien tweeden zender, dan de
H.D.0. had gewild. Niet hij kreeg de uitsluitende beschikking
over den nieuwen zender, doch K.R.O» en N.C.R.V. gezamenlijk.
Aan het ontstaan van dezen voor den H.D.0. ongelukkigen toe
stand had nog wel medegewerkt Baron Tindal, die namens den
H.D.0. in de commissie-Buys de Beerenbrouck zitting had. Al
thans nergens is gebleken, dat deze zich tegen een dergelijken
gang van zaken had verzet. De heer Vogt mocht later (in begin
1927) èn bij den Minister èn bij den Directeur-Generaal zich
hierover komen beklagen en zelfs uiting komen geven aan zijn
vrees, dat de politieke vereenigingen gemakkelijker toegang
konden krijgen tot Regeerings- en Hoofdbestuurskringen, dan de
H.D.0. Hem kon niet anders worden gezegd, dan dat de H.D.0.
het juiste tijdstip om voor zijn belangen op te komen had ver
zuimd en dat de Regeering en ook het Hoofdbestuur in dezen geen
enkele blaam trof. De heer Vogt zag dit dan ook wel in. Hij
vroeg tenslotte alleen de medewerking van de betreffende instan
ties om den H.D.0. te helpen uit deze minder benijdenswaardige
positie te geraken. Hem kon evenwel niet anders worden aange- ’
raden, dan zich te verstaan met de V.A.R.A., teneinde te komen
tot een voor beide partijen zoo goed mogelijk geregelden toe
stand. De tweede zender, hierboven bedoeld, werd in dienst ge
steld op Zaterdag 22 October 1927 door Minister van der Vegte..
De zender werd gebouwd door de N.S.E., in opdracht van een
door den K.R.O. en de N.C.R.V. voor dit doel opgerichte N.V.
Nederlandsche Draadlooze Omroep (N.D.0.) en was gevestigd te
Huizen. Die naam - N.D.O. - was m.i. wel een zeer oneigenlijke.
Immers door middel van dien zender werd niet den geheeleX Nederlandscheif Radio-omroep verzorgd, doch slechts een gecfeelte.
Het overige' deel moest nog steeds gebruik maken van den zender
der N.S.E. te Hilversum. Deze had dus evengoed’als N.D.O. kun
nen worden omgedoopt.
Er was met dat al meer gelegenheid tot uitzenden verkregen. Het
gevolg daarvan was dat krachtens eene door den Minister van
Waterstaat goedgekeurde tijdelijke regeling betreffende de verdeeling der zenduren, met gebruikmaking van de twee zenders
, Hilversum (1060 M) en Huizen (overdag 340.9 M en ‘s avonds nà
6 uur 1870 M) door de 5 omroeporganisaties als volgt werd uit
gezonden.
Zender te Hilversum.
De A.V.R.0. op
Zondag van 13 uur tot 24 uur, behalve op de Zondagen om de 14
dagen, waarop’ de V.P.R.0. den zender van 18.15 tot 19*45 in
gebruik had.Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 12.30 tot
24 uur.
Zaterdag van 12.30 tot 20 uur.
i'
De

De V.A.R.A.
Zaterdag van 20 tot 24 uur.
Zondag van 9.30 tot 12.30 met dien verstande, dat zij geheel
vrijwillig om de 14 dagen den Zondagmorgen van ongeveer 10 uur
tot 12 uur afstond aan den V.P.R.0. voor de uitzending van
Vrijzinnig Protestantsche Godsdienstoefeningen. Bovendien
kreeg de V.A.R.A. recht op een aantal "Hoogtijdagen” zooals de
1 Meidag en den vooravond, een Kerstrede, een demonstratie,
tot een maximum van 10.
De V.P.R.0.
Qp den anderen Zondag van 18.15 - 19*45•
Om den anderen Zondag van 10-12.

Zender te Huizen.
De V.P.R.0. zond op dit station uit des Vrijdagsavonds van 20
uur af.
De overige uren waren ter ‘beschikking van den K.R.0» en de
.N.C.R.V., welke den overschietenden zendtijd ongeveer gelijke
lijk verdeelden.

/

De H.S.P. kreeg - in afwachting van een definitieve regeling machtiging voor den aanleg en het gebruik van een radio-tele- ’
foönihrichting ten behoeve van het uitzenden van mededeelingeh
van woord- en tooninhoud van ontspannenden, leerzamen, aesthetischen, politieleen, ethischen en religieuzen aard, bestemd
voor allen, die daarnaar wenschen te luisteren, uitsluitend af
komstig van de omroeporganisaties, welke daartoe door den Mi
nister van Waterstaat zijn aangewezen. (Min. besch. van 18 Apri
1928, NC 8).

De A.V.R.0. en de V.A.R.A. kregen op denzelfden datum, wederom
in afwachting van eene definitieve regeling, machtiging om de
hierboven bedoelde mededeelingen door middel van den N.S.P.-.
zender te Hilversum uit te zenden en zulks o.m* met inachtne
ming van de door den Minister van Waterstaat voorgeschreven
■ regeling der zendtijden. (Min. besch. van 18 April 1928, N§7).

Zooals uit het vorenstaande blijkt, was de wijze waarop de zend
tijdbuit, bij wijze van voorloopige regeling, was verdeeld,
zeer gecompliceerd.
Deze gecompliceerdheid zou in den loop der jaren nog toenemen,
omdat kleinere stroomingen in ons Volk eveneens in de gelegen
heid wenschten te worden gesteld om hunne beginselen door mid
del van den Radio-omroep te verbreiden.Er kwamen er vele en
hoe meer er kwamen, hoe hardnekkiger de "algemeens vereenigingen" zich tegen afstand van zendtijd aan de zgn "bijzondere
omroepvereenigingen" gingen verzetten.

Dit verzet was in het nu eenmaal aanvaarde stelsel uiteraard
volkomen ongemotiveerd, omdat ook de Commissie - Ruys de Beerenbrouck, in welke commissie de algemeene omroepvereenigèngen
, zitting hadden, met algemeene stemmen het beginsel hadàenraangenomen, dat iedere levensbeschouwing, welke niet was in strijd
met ‘s Lands wetten, gelegenheid moest krijgen zich te uiten.
Dit standpunt was ook door de verschillende "radio" -Ministers
steeds gehuldigd.
Het ligt niet in mijne bedoeling hierop thans verder in te gaan
Bij de behandeling van het beroemde of beruchte zendtijdbesluit
zal er gelegenheid bestaan hierop nader in te-gaan-,
Drie van de 4 omroepvereenigingen konden nu tevreden zijn en
wel de A.V.R.O., de K.R.0. en de N.C.R.V. In zekere mate ook de
V.P.R.0.
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V.P.H.O., doch de V.A.R.A. was er slecht aan toe en ging van
dat oogenblik af een zeer krachtige actie voeren voor meer
zendtijd.
Dit alles vond. Minister Reymer bij zijn optreden.
Wij zullen in Hoofdstuk 12” zien, hoe deze bewindsman dit nete
lige vraagstuk tot een oplossing bracht en welk een verguizing
om geen krachtiger woord te gebruiken, Z.E. zich met de door
hem genomen beslissing op den hals haalde.
Eén ding staat wel vast. Hoe langer hoe meer vervaagde het be
grip "Nationale Omroep". V/ie er over sprak, deed dit eenigszins
schuchter, lien was blijkbaar bang zich aan koud water te bran
den, hoewel erkend moet worden, dat waarschuwende stemmen zich
van tijd tot tijd lieten hooren tegen de in den omroep steeds
verder gaande demonstratie van verdeeldheid van het Nederlandsche Volk en tegen het gebrek aan werkelijke samenwerking
tusschen hen, die zich hadden opgeworpen om de zaak van den
omroep te dienen.

f

HOOFDSTUK IV.
De algemeene Radio-omroep
a. de wettelijke regeling.
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien* dat de jaren 192J
t/m 1926 rijk waren aan vruchten van den arbeid van ver
schillende commissies, die zich met het omroep-vraagstuk
uit eigen beweging of op verzoek van de Regeering bemoeiden,
doch dat de Regeering zelve dit vraagstuk blijkbaar nog
niet zoodanig doordacht gevoelde, dat zij reeds zou kunnen
overgaan tot het stellen van wettelijke regelen, die toch
langzamerhand dringend noodzakelijk werden. Zij bepaalde
zich ertoe tijdelijke regelingen in het leven te roepen,
regelingen, welke feitelijk geen der omroep-organisaties
bevredigden, doch die integendeel de gemoederen opzweepten
en aldus de grondslag legden voor nog feller strijd en on
derling wantrouwen.
Ha het indienen van het rapport van de Commissie-Ruys de
Beerenbrouck in Juli 1926, moest het nog ongeveer den jaar
duren, vóórdat de opvolger van Minister Bongaerts, Mr.
H.v.d.Vegte, den tijd gekomen achtte om een wetsontwerp in
te dienen houdende de regeling in de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stbld N2 7) van al dat radioverkeer, dat wordt
verstaan onder de alzijdige en onbeperkte uitzending en opvanging van Beinen.

Dit wetsontwerp werd ingediend bij Koninklijke boodschap
van 9 Juni 1927* De eerste indruk van dit ontwerp was wel
deze, dat het niet behelsde eene duidelijke regeling van
een Nationalen radio-omroep, doch veeleer het vragen van
eene volgens onze rechtsbeginselen vereisohte machtiging
van den wetgever aan het uitvoerend gezag, om de noodige
regelingen bij Algemeenen Maatregel van Bestuur of Konink
lijk Besluit vast te stellen.
De woorden "Nationale omroep" of "Nederlandsche omroep" zal
men dan ook tevergeefs in het wetsontwerp zoeken.

Minister v.d.Vegte motiveerde dit systeem door zoowel in de
Memorie van Toelichting als in de Memorie van Antwoord er
op te wijzen dat het al-tijdig gerichte radio-verkeer - in
het bijzonder de Radio-omroep - nog te zeer in wording en
in ontwikkeling was, dan dat reeds thans het tijdstip z®u
zijn aangebroken tot uiteindelijke oplossing der verschil
lende vraagstukken bij de wet. "Wilde men alles in de wet
regelen", aldus de Minister, "de gisting in de materie zoude
te zeer blijken de rekbaarheid der wet te buiten te gaan".
Voorts wees de Minister in dit verband erop, dat de gekozen
constructie geenszins in strijd was met het systeem der
T. en T.wet, veeleer daarmede in overeenstemming en wel in
dezen zin, dat hij de wording dezer wet altijd heeft voor
gezeten hare constructie en terminologie zoodanig te kiezen,
dat zij ruimte zou laten voor de ontwikkeling der feiten.
Overigens wad de Minister van oordeel, dat de Overheid goed
zou doen, door samenwerking van de verschillende omroep-organisaties eene oplossing te bevorderen, daarin bestaande,
dat "die organisaties tenslotte - met eerbiediging van el
kanders politieke en godsdienstige levensbeschouwingen komen tot één lichaam, den na-tin-nnlsn omroep".
Minister v.d.Vegte achtte het dus inderdaad mogelijk om met
de grondslagen van de regeling, zooals hij die in het wets-
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wetsontwerp had neergelegd, tenslotte te komen tot een li
chaam, den nationalen omroep*
Z.E. bleek te zijn een optimist en een utopist, want één
ding is wel gebleken, n.1. dat van eenige samenwerking als
door Z.E. bedoeld, ook jaren nadat de wet van kracht was,
zoo goed als niets is gekomen, sterker nog, dat de omroepvereenigingen elkander veelal bestreden en alleen tot samen
werking bereid bleken, als het ging om de bestrijding van
maatregelen, die de Regeering noodzakelijk achtte, doch die
de vereenigingen niet wenschten, dan wel in die gevallen,
dat zij in zoodanige samenwerking op de een of andere wijze
voordeel zagen. Overigens/écu-die samenwerking alleen wor
den bereikt, indien zij door de Regeering in bepaalde geval
len werd opgelegd (Nationale feestdagen).
Verder ging iedere vereeniging haar eigen weg, verzorgden
zij programma ’s, die zonder eenige opoffering van principes,
heel goed gezamenlijk hadden kunnen worden uitgevoerd en
bleven tot het einde (Mei 1940) voortgaan met naar buiten
te demonstreeren het gebrek aan eenheid van het Nederlandsct
volk.
Dit is zeer te betreuren geweest. Was die samenwerking er
wel geweest,dan zou het ideaal van velen,een nationale
omroep, in vrede en goede verstandhouding, verzorgd door
de omroepvereenigingen gezamenlijk, wellicht zoo tijdig
zijn bereikt geweest, dat de drastische maatregelen, die
tijdens de Duitsche bezetting werden getroffen, niet of
niet ten volle zouden zijn geeffectueerd.

Er is over dit wetsontwerp veel geschreven. Het zou te ver
voeren indien daarop zeer uitvoerig zou worden ingegaan.
Dit zou bovendien onnoodig zijn, omdat in het boekwerk
"De Kederlandsche Radio-wetgeving geschiedkundig ontwikkeld'
van Dr.A.A.M.Enserinok en in het boekwerk getiteld "Orde
ning van den Omroep in Europa" van Dr.O.C.Grützner een en
ander in den breeds wordt behandeld.
Ik moge dus hier volstaan met de hoofdpunten van het wets
ontwerp te vermelden, de bezwaren te noemen die de Tweede
Kamer tegen het ontwerp had, de amendementen, die de Tweede
Kamer indiende en het ontwerp, zooals het er uitzag nadat
het door de Tweede Kamer was aangenomen.

Nadat dan Minister v.d.Vegte in de Memorie van Toelichting
had medegedeeld, welke inrichtingen tot het nieuwe arbeids
veld behoorende, om wettelijke regeling vroegen - de radioomroep, de zakelijke omroep, de radio-distributie en de
draadomroep -/had-hij in beschouwing omtrent de wijze* waar*
op die wettelijke voorziening ware tebeffen.

Z.E. meende — rekening houdende met den stand der weten
schap op dat oogenblik en met den stand der organisatorisch*
vraagstukken, dat het geboden en ook voldoende was alleen
de hoofdlijnen voor de regeling van den aanleg en het ge
bruik van bedoelde inrichtingen in de wet op te nemen.
De nadere regeling der materie ware dan te voorzien en nader
uit te werken in een algemeenen maatregel van bestuur en in
de op grond daarvan voor elk geval afzonderlijk te verleenex
concessie of machtiging.
1

De indiening van het wetsontwerp werd volgens het voorlooplé
verslag

verslag algemeen met instemming begroet* Het stelsel, dat
door den Minister was gekozen, vond intusschen geen onver*
deelde instemming*
De hoofdbezwaren kwamen volgens het voorloopig verslag in
het kort hierop neers
Ie* Het wetsontwerp bepaalt zioh eigenlijk tot een formeele
regeling van het onderwerp en laat de vaststelling van
den inhoud der krachtens de wet uit te vaardigen voor
schriften nagenoeg geheel over aan de inzichten van de
èroon, met als te verwachten ongewenschte gevolgen:
a dat omtrent den inhoud van de gedachten-uitingen do,or
middel van den radio-omroep een contrôle der Regeering
zou worden ingesteld, een in het geheel niet onschul
dig elemont in ons volksleven, ten opzichte waarvan
de noodige objectiviteit niet is gewaarborgd en dat
niet strookt met het beginsel van vrije meeningsuiting
hetwelk aan onze constitutie ten grondslag ligt;
b dat de grondslag van het recht op uitzending niet in
~ de wet wordt vastgelegd, doch dat de Regeering, het
geen in de praktijk zal beteekenen de dienst der B.T.T
zal uitmaken wie wel of niet zal mogen uitzendenj
o dat de regeling van de heffing van mét betrekking tot
de radio-inriohtingen te heffen rechten aan het goed
vinden van de Administratie wordt overgelaten, die
de heffing vaststelt, verhoogen of verlagen kan, zan
der zeggenschap van den wetgever. Een belastinghef
fing dient op wettelijken basis te berusten*
2e* De bevoegdheid van de Kroon om het gebruik van radioinrichtingen, geleidingen en lijnen geheel of ten deels
te doen staken, zoodra dit in het algemeen belang wordt
noodig geacht• "Daden van ergerlijke willekeur zouden
aldus door de Regeering met een beroep op het algemeen
belang tegen politieke tegenstanders kunnen worden ge
pleegd, zonder dat de gevolgen van die willekeur achter
af zouden zijn te herstellen*
Voorts werd ernstig betwijfeld of het wel juist gezien
de regeling van het radio-verkeer als bedoeld in het wets
ontwerp, vast te leggen in de Telegraaf- en Telefoonwet,
in het bijzonder voor zooveel betreft de regeling van den
radio-omroep, terwijl tonslotte bepleit werd een centraliseering van den radio-omroep in den vorm van een Staatsbe
drijf, waarvan de programma’s door een uit $en door de
luisteraars benoemde commissie in overleg met den direoteur
van dat bedrijf, zouden moeten worden vastgesteld zoodanig,
dat met de wenschen van allen zooveel mogelijk rekening zou
worden gehouden*
Minister v.d.Vegte heeft ten aanzien van deze opmerkingen;»
blijkens de Memorie van Antwoord het volgende standpunt in
genomen •
”Het is voor het oogenblik noodzakelijk om het opnemen in
de wet van richtinggevende, dat zijn tevens beperkende be
palingen, zooveel mogelijk te voorkomen. In de radio is nog
zooveel ontwikkeling, zooveel vinding en onvoorzien gebruik
verborgen, dat het hoogst onpractisch zou zijn definitieve
regelingen de wet vast te leggen’’.
Het was geenszins de bedoeling van 2>*Exc« de regeling van
de controle op hetgeen wordt uitgezonden, blijvend in een
Algemeenen Maatregel van Bestuur op te nemen* Deze wijze
van
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van handelen was sléchts een tusschenfase, die de gelegen
heid zou bieden gegevens en ervaringen te verzamelen voor
een meer definitieve regeling in de wet.

Met de uitoefening der contrôle wenechte Z.Exc. geenszins
de Regeering zelf te belasten. Zijne bedoeling was om in
ovei'leg met zijn ambtgenoot en, een commissie in het leven
te roepen, die door haar samenstelling een waarborg zou
. geven, dat de verschillendo stroomingen op politiek en gods
dienstig gebied, binnen de door de samenleving vereischte
perken ten volle tot uiting zouddn komen en die tevens in
staat zou zijn de verlangens der luisteraars op ander ge
bied dan van politiek en godsdienst, op het gebied der kun
sten, wetenschappen en hetgeen overigens binnen de cultureele taak van den radio-omroep ligt, te overzien. De Minis
ter verklaarde zich bereid met betrekking tot de contrôle
reeds thans in de wet op te nemen, dat de contrôle strekt
ter voorkoming van gevaar voor de veiligheid van den Staat,
de openbare orde en de goede zeden en ter besoherming van
de rechten van derden.
Ook ten aanzien van het onder 1 punt b bedoelde bezwaar ver
klaarde de Minister zich bereid hieraan zooveel mogelijk
tegemoet te komen door in de wet op te nemen de bepaling dat
een machtiging boor den aai leg en het gebruik van de in de
wet bedoelde inrichtingen, behoudens uit hoofde van bezwa
ren van techniek en uitvoering, kan worden geweigerd wegens
gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde
of de goede zeden.
Met betrekking tot de in het ontwerp voorgestelde retributie
betwistte de Minister of hier van ’’belastingheffing” kan
worden gesproken. De bijdragen, welke zouden moeten worden
opgebracht, worden geheven naar aanleiding van de door den
Staat bewezen diensten, rechtstreeks in verband staande met
het gebruikijj dat men van de inrichtingen maakt. De heffing
als remuneratie voor de in het publiek belang bewezen dien
sten, werd opgenomen ter bestrijding van de kosten van alle
bemoeiingen, welke verbonden zijn aan de verzorging van het
aether-verkeer. Voor zoover de omroep door anderen plaats
vindt dan het Rijk, zal eene uitkeering aan deze derden niet
kunnen geschieden dan met goedkeuring van den wetgever, n.1»
bij de jaarlijksche begrooting van het Staatsbedrijf der
P.T.T.
De bepaling, regelende de bevoegdheid van de Kroon om het
gebruik van radio-inrichtingen, geleidingen en lijnen geheel
of ten deele te doen staken, zoodra dit in het algemeen be
lang wordt noodig geacht, is geheel analoog aan die in art.
15 der T. en T.wet, $en aanzien van het openbaar telegraafen telefoonverkeer opgenomen. De bepaling kon niet worden
gemist.

De Minister achtte het niet alleen met het oog op het sta
dium, waarin de aangelegenheid toen verkeerde, doch ook op
de historische en technische gronden, alleszins gerechtvaar
digd, dat de regeling van het radio-verkeer als in het wets
ontwerp bedoeld, in de T. en T.wet wordt vastgelegd.

Omtrent de centralisatie van den omroep in den vorm van een
Staatsbedrijf kwam de Minister tot zijn reeds genoemde ge
dachte over de samenwerking der omroep-organisaties, waar
bij tenslotte zou kunnen worden gekomen tot dén lichaam,

den nationalen omroep.
Tijdens do bahandeling van het wetsontwerp in de 2de Kamer
kwam nogmaals tot uiting, dat, hoewel men in beginsel met
het systeem van den Minister wel kon instemmen, men toch
prijs erop stelde in de wet op te nemen al datgene, wat
zondei' bezwaren daarin thans reeds opgenomen kon worden.
Het gevolg van deze zienswijze was de indiening en de
aanneming van enkele amendementen, waarvan wel de voornaam
ste waren de inlassching van een nieuw artikel, houdende
de instell*’
van een Radio—raad, die zoowel op daartoe
door den ; >inter ^edonn verzoek, als uit eigen beweging
voorlichting geefi. omtrent alle met den radio-omroep in
verbaad staande onderwerpen, alsmede de opneming van een
bepaling, dat bij het verleenen van een machtiging - die
"slechts" geweigerd kon worden wegens gevaar voor de veilig
heid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden de beschikbare zendtijd, den Radio-raad gehoord, naar bil
lijkheid wordt verdeeld over de omroep-organisaties, die
voldoen aan nader bij Algemeene*Maatregel van Bestuur te
stellen eischen.

Voorts was nog van gewicht de aanneming van een amendement,
strekkende om de heffing van met betrekking tot de inrich
tingen te betalen rechten te voorkomen. Gevolg van de aan
neming van dit amendement was, dat de omroep-organisaties
geheel afhankelijk bleven van de vrijwillige bijdragen der
luisteraars.
De debatten over de sgn radio-wet waren zeer belangwekkend.
De antithese "Links, Rechts" deed opgeld. Van samenwerking
om te komen tot 66n nationalen omroep was slechts bij enke
le kleinere groepen op schuchtere wijze sprake. Hoe de
Minister ook zijn best deed om althans het idee "Nationale
omroep" te redden, de Kamer had slechts ooren voor een
"billijke verdeeling van den zendtijd", daarbij nagenoeg
nalatende, om aan te geven wat men onder "een billijke ver
deeling van den zendtijd" verstond.

Evenals in het rapport van de commissie Ruys-de Boerenbrouck
kwam gedurende de beraadslagingen sterk de meening naar vo
ren, dat volgens de algemeen geldende opvattingen, van een
neutralen omroep in Nederland geen sprake kon zijn, doch
dat elke richting gelegenheid moet krijgen om hare meening,
mitw deze niet in strijd is met de veiligheid van den
Staat, de openbare orde of de goede zeden, voor de microfoon
uit te spreken.
De Tweede Kamer nam op 24 Februari 1923 het geamendeerde
wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aan, de Eerste Kamer
vereenigde zich daarmede op 10 Mei d.a.v»
Er was dus nu een wet, de wet van 12 Mei 1928 (Stbl NS 169)
en de eerste taak van den Minister waB nu, de totstandheuding te bevorderen van den Algemeenen Maatregel van Bestuur
tot verdere regeling van de in de wet bedoelde radio - tele
graaf - en radio - telefoon-inrichtingen.
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.berst moert nofc gorden irgesteld de Kadxo-raad. uxt was
geen gemakkelijke taak, omdat het blijkbaar de bedoeling
▼an de Regeering was om zooveel mogelijk de verschillende
geestesstroomingen in ons land in dien Raad tot uitdrukking
te brengen. Tenslotte kon - mede op voordracht van de omroepvereenigingen - een voordracht aan de Koningin voor de
benoeming worden gedaan. Be benoeming volgde bij Koninklijk
Besluit van 21 Januari 1929, N2 17$• In dien eersten Radio—
raad hadden zitting, Br.J.Th. de Visser, tevens voorzitter,
en voorts Mevrouw Boon-v.d.Starp, en de heeron A.J. da
Costa, B. Crommelin, Br.J.P. Fockema Andreae, MT.B. de
Gaay Fortman, Mr.P.S. Gerbrandy, Prof .Mr.R.Kranenburg,
Dr.C. Lely, Prof.W. Nolet, Mr.Aug. Philips, Br.Th. Stoop,
Mr.T.J. Verschuur en J.W. de Vries.
Helaas ontviel reeds aan den Raad vóór de Installatie het
' lid Pr.C. Lely. In diens plaats werd benoemd Br.F.E. Poathuma. Nog vele mutaties kwamen ér in den loop der jaren in
Jj.et college voor. Be samenstelling van den Raad bij het
uitbreken van den oorlog was als volgt»
voorzitter:Prof.Mr. P.3. Gerbrandy
leden.
L.J.Bakker
Mevrouw R. Boon-v.d.Starp
A. J. da Costa
B. Crommelin
Mr. P. de Gaay Fortman, teven» waarnemend voor
zitter
W. Graadt van Roggen
Mr.Br. P.J.A. KIeene
Prof.Br. J. Lindeboom
Prof. W. Nolet
Prof. Br. J. -Schut zer
J.W. de Vries.,
sj». ,.z. y.
Be Radio-raad had dus als eerste taak advies te geven over
dan ontwerp algemeenen Maatregel van Bestuur tot verdere
regeling van de in de wet bedoelde radio -telegraaf- en
radio-telofoon-inrichtingen. Omtrent dit onderwerp was te
voren overleg gepleegd met verschillende belanghebbende
instanties, zooals omroepvereenigingen en radio-distribuanten.
Alvorens tot de behandeling van dit voor de verdere ont
wikkeling van de radio-wetgeving belangrijke document over
te gaan, moge ik nog enkele beschouwingen wijden aan de
wet van de 12 Mei 1928 (Stbl H2 169).

Het staat nu wel onomstotelijk vast, dat de indiening en
de aanneming van de verschillende belangrijke amendementen
tot gevolg heeft gehad den feilen radio-strijd, die tijdens
de behandeling en nà het inwerkingtreden van de wet ont
brandde .
Men denke slechts aan het later te bespreken zendtijdenbdsluit, een uitvloeisel van de in de wet bij amendement
neergelegde "billijke verdeeling van den zendtijd”, aan de
moeilijkheden, gerezen bij het oveneens later te behandelen
"zendervxaagstuk", moeilijkheden die een gevolg waren van
het eveneens bij amendement in de wet opgenomen voorschrift
dat een machtiging, behoudens uit hoofde van bezwaren van
techniek en uitvoering, "slechts" geweigerd kan worden we
gens gevaar voor de veiligheid van den staat, de openbare
orde en de goede zeden. Tenslotte denke men aan het amende
ment, waarbij de verplichting voor de luisteraars om aan de
instandhouding en de uitbreiding van den radio-omroep fi
nantieel
w.
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nanxieel bij te dragen, werd geschrapt, hetgeen tot gevolg
had, dat meer dan de helft van de toestelbezitters wel naar
de uitzendingen van de verschillende omroeporganisaties
luisterden, doch daarvoor geen enkele financieele bijdrage
leverden. Dit was woer de oorzaak van het onophoudelijk
voor de microfoon bedelen om betalende luisteraars, een
onverkwikkelijk gedoe, dat vooral voor hen, die wel hun
penninske offerden, bijna niet te genieten was.
>

Om eerlijk te zijn moet niettemin worden opgemerkt, dat de
uitzendingen van de omroepvereenigingen over het algemeen
op een behoorlijk peil stonden en dat moeiten nooh kosten
werden gespaard om zoo goed mogelijk voor den dag te komen.
Minder goed dan de buitenlandsche programma’s waren de
prestaties van de Nederlandsche omroepvereenigingen zeker
niet. Maar onwillekeurig vraagt men zich met zekeren wee
moed af, wat >eel bereikt zou zijn, indien men niet ge
scheiden, doch vereend was opgetreden. Wal al mogelijkheden
zouden dan niet kunnen zijn geopend.

Helaas is dit ideaal niet kunnen worden bereikt, tot nadeel
van den Nederlandoohen omroep en eveneens tot nadeel van
de zoo zeer gewenschte demonstratie van de eenheid van het
Nederlandsche volk naar binnen en naar buiten.
iu.ii.ihu
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B. Het Radioreglement 1930
.M.V.B. beaoeld
n art 1 van de
wet van 12 Mei
928 (Stbl NS
69).
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Hierboven vermeldde ik reeds, dat het eerste werk van den
Radio-raad was, advies uit te brengen omtrent den inmiddels
ontworpen Algemeenen Maatregel van Bestuur tot verdere re
geling van de in de wet bedoelde radio-telegraaf-en radiotalefooninrichtingen.
Deze inrichtingen waren in de Memorie van Toelichting op het
wetsontwerp als volgt onderscheiden.
£,die welke draadloos uitzenden telegrafische en (of) tdefo*” nieohe seinen bestemd voor allen (de zgn radio-omroep);
b- die welke draadloos uitzenden telegrafische en (of) tele—
*"* fonische seinen van zakelijken aard, bestemd voor hen,
die tot het opnemen van deze seinen bevoegd zijn krach
tens eene tusschen afzender en ontvanger bestaande rechts
betrekking (de zgn zakelijke omroep);
c- die welke bestemd zijn tot het ontvangen van telegrafische
“ en (of) telefonische seinen, als onder a bedoeld, welke
inx’ichtingen tevens worden gebruikt voor het langs gelei
dingen en lijnen doorgeven van deze seinen naar andere
perceelen of woningen dan die, waarin de ontvanginriohting
is geplaatst (de zgn radio-distributie)j
d die welke bestemd zijn tot het overbrengen van telegrafi
sche en (of) telefonische seinen, rechtstreeks zonder
tusschenkomst van den aether per microfoon opgenomen,
langs geleidingen en lijnen naar andere perceelen of wo
ningen dan die waarin de inrichting is geplaatst (distri
butie met directe microfonische opname; draadomroep);
e die welke enkel bestemd zijn voor het ontvangen van radio” telegrafische en (of) -telefonische seinen.
In afzonderlijke hoofdstukken worden deze soorten van radioinrichtingen alle behandeld, torwijl daaraan nog worden
toegevoegd een tweetal hoofdstukken behandelendej
f.de machtigingen tot het beproeven van of het nemen van
“ proeven met radio-eleotrische inrichtingen en
£ de strafbepalingen.
Het
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Het zou te ver voeren, indien ik al deze hoofd stukken in.
bijzonderheden zou behandelen. Bij de bespreking van de
verschillende groepen, bedoeld in de inleiding, hoop ik
gelegenheid te hebben de belangrijkste bepalingen
voor
iedere groep nader te bezien. Wat den radio-omroep betreft
meen ik te kunnen volstaan met te vermelden, dat in artikel
2 werd bepaald, dat de mededeelingen van rçoord-, toon- elt
beeldinhoud van ontspannenden, leerzarcen, politieken,
' aesthetlsohen, ethischen of religieuzen aard, bestemd voor
allen, die deze wenschén te ontvangen, slechts afkomstig
> mogen zijn van rechtspersoonlijkheid bezittende omroep-organisaties, die tot het uitzonden van deze mededeelingen
door den Minister zijn gemaohtigd.

Voorts is bepaald, dat de omroepvereenigingen, om voor een
machtiging in aanmerking te kunnen komen, moeten aantoonen,
dat zij in zoodanige mate gericht zijn op bevrediging van
in het volk levende cultureele of godsdienstige behoeften*
dat hare uitzendingen uit dien hoofde geacht kunnen worden
van algemeen nut te zijn.
Be Radio-raad zond zijn advies omtrent het ontwerp - Radioreglement op 29 Juli 1929 in.
Be Raad had nog al wat bedenkingen tegen het ontwerp. Voor
zooveel mogelijk werd daaraan tegemoet gekomen of werd me
degedeeld waarom een bepaalde redactie was gekozen of een
bepaald voorschrift in het reglement werd opgenomen.

Omdat na het ontvangen van het advies nog verdere besprekin
gen met belanghebbenden moesten worden gevoerd, duurde het
nog tot Mei 1930. voordat het Radio-reglement geboren xwae
(u.B. 9 Mei 1930 Stbl n2 159).
Een tweede stap op den moeilijken weg ven de wettelijke re
geling van den radio-omroep was gezet. Er was een wet en er
was een op die wet berustend uitvoerings-reglement, m.n*
het radio-reglenent 193^0. /*
A

Minister v.d. Vegte was op 10 Augustus 1929 afgetreden en
opgevolgd door râinister Reymer. Aan dezen bewindsman was
het opgedragen de verdere afwikkeling van de Rijksvoorschrif
ten op het gebied van den radio-omroep ter hand te nemen.
w*
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d. het zandtijZenbeBluit

(Kin.beschikking van 15 Kei 1930, ES 2)
Ik geloof niet dat er‘ooit een Ministerieel besluit is afgekondigd, dat zóóveel storm in ons^vredige landje heeft
doen opwaaien.jals het zendtijdenbesluit.
De betrokken tktfindsman is daai’voor bewierookt, doch tevens

op eene v.ijze aangevallen en verguisd, als in Nederland niet
^eel mogelijk werd geacht. ,\chtonswuardige vreedzame burgers
liepen andere even goede burgers, met wie zij jarenlang be
vriend waren geweest, eenvoudig voorbij, alleen omdat zij
omtrent ö.en door den Minister genomen maatregel verschillen
de opvattingen vzaron toegedaan. Petitionnementen, volksver
gaderingen, artikelen in de Pers, vzaren-aan de orde van den
dag, waarbij vaak in termen, vreemd aan den Nederlandsohen
volka^oad, de fiolen van den toom werden uitgestort over
den bewindsman, die het had
to doen zooals hij meen
de dat de wet van hem vroeg, en die zocals later zou blijker
door de overgroote meerderheid van de Staten-Generaal in
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zijn beleid zou worden gesteund.
Wat had Excellentie Reymer dan wel op zijn kerfstok? M.i.
alleen dit, dat hij niet opnieuw in de volksvertegenwoordi
ging een krachtige stem heeft laten hooren voor de oprich
ting van een werkelijk nationalen omroep, een omroep die
de eenheid van het Nederlandsche volk op afdoende wijze zou
demonstreex’on. Erkend moet worden, dat de meeningen ook in
de volksvertegenwoordiging fel tegenover elkander stonden
en dat eigenlijk van te voren was te voorzien, dat een dor
gelijke poging weinig of geen goed resultaat zou hebben ge
had. Be schuld, dat het zoover was gekomen, lag evenwel
n.m.m. geenszins bij Minister Reymer. Ik zal con poging doer
om dit te bowijzon.

Minister Reymei’ had geen enkele bemoeienis gehad met de tot
standkoming van de radio-wet van 12 Mei 1928 (Stbl NS 169),
Bij zijn optreden als Minister van Waterstaat vond hij deze
wet. Hij was dus verplicht deze wet, die na belangrijke
amendeering in de bcido Kamers der Volksvertegenwoordiging
zonder hoofdelijke stemming was aangenomen, uit te voeren.
Het 6de lid van artikel ’5
bepaalt, dat de voor den om
roep beschikbare zendtijd, den Radio-raad gehoord, naar
billijkheid wordt verdeeld over de omroep-organieaties, die
voldoen aan nader Lij Algemeenen Maatregel van Bestuur te
stellen eischen.

>
?

;

>

Ik heb reeds op gemerkt, dat niet openlijk werd uitgesproken,
wat ’men onder het begrip " ver dee ling van den zendtijd naar
billijkheid" had te verstaan, hoewel de.ondertoon van de
debatten in de Tweede Kamer toch wel wees - althans bij de
meerderheid der leden - op een verdeeling "rechts/kinks"•
Intussohen Minister Reymer kon te dien aanzien zich nog
alle vrijhoid voorbehouden.

Over het zeex* belangrijke vraagstuk van de verdeeling van
den zendtijd had Minister v.d. Vegte bij schrijven van 8
februari 1929, NS 16 het advies van den Radio-raad gevraagd.
Op 17 December 1929 dèelde de Raad het resultaat van zijn
overwegingen mode. Dit resultaat was niet zeer bemoedigend.
Een eenstemmig of zelfs een meerderheidsadvies kon niet
worden ingezonden. Een drietal adviezen werd den Minister
aangeboden en wel één onderteekend door 5 leden, één door
7 en één door tweo.
Uit de door den Raad ingezonden gegevens was niettemin ge
bleken, dat in den Raad eene meerderheid te vinden was voor
het doen vex'zorgen door de vier gi’oote omroepvereenigingen
van een zgn algemeen programma, waarvoor dan 10$ van den
beschikbaren zendtijd zou worden bestemd en dat bovendien
bij het tot stand komen van zoodanig algemeen programma
een verdeeling van de overschietende 90$ van den zendtijd
volgens een in de stukken genoemd percentage met algemeene
stemmen was aanvaard.
Do^clat echter omtrent het verzorgen van dat algemeen pro
gramma met de vier groote omroeporganisaties geen overeen
stemming kon worden bereikt, heeft de Radio-raad blijkbaar
gemeend het geven van een advies op den hier bedoelden
grondslag niet verder in overweging te moeten nemen.
Minister Reymer was dus nog niet veel verder gekomen. Aan
den
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den Radio-raad berichtte hij daarom bij brief van 18
Februari 1930, N2 8, dat hoewel hij zich voor het oogenblik nog niet aan een bepaald stelsel van verdocling van
den zendtijd wilde binden en zich zijne vrijheid van be—
Blissing in ieder opzicht wensohte voor te behouden, hij
toch aio zijn aanvsnkelijken indruk meende te moeten
dat een verdooling van don zendtijd, waarbij wordt
rekening gehouden mot eon Egn algemeen programma on oen verdeoling van don dan nog ovoroohiotonden tijd, door don Radio-raud in beginsel aannemelijk en wenschelijk wordt ge—
aciit.
/

De .Minister verzocht dus den Raad de beraadslagingen op te
yVuUen op hot punt, waar het hierboven bedoelde standpunt
werd verlaten en teveno deed ü»E» eon ernstig beroep op
den raad om alsnog to tracuton tot een voorstel te geraken.
Op 23 Maart 1930 gaf de Road zijn advies»
Daarin werd o.a. het volgende medegedeeld»
Pa kadio-naad is vun oordeel, dat de zendtijd, alvorens
deze onder de omrcepvox’oeniglngen wordt verdeeld,ÿte split
sen in twee doelen en welt
Ie» bon gedeelte van den zendtijd wordt bestemd voor een
algemeen j^rogra ima onder contrôle van eene commissie
en te verzorgen in gelijke mate door de 4 groots omroopvereenigingon (hit besluit werd door den Raad aan
genomen mot 10 stemmen vddr en 3 tegen).
2e» Ie overblijven<5o zendtijd wordt onder de omroepvereenigingen verdeeld.
Over demon zendtijd kunnen de vereenigingen beschikken naar
welgevallen, behoudens da cischen der wet, dat het uitgezon
dene geen gevaar mag oplaveren voor de veiligheid van den
staat, do openbare orde on de goede zeden» De wijze van ver
deel ing, zooals deze in bijzonderheden rader in den brief
van dan Raad werd aangegoven, word aangenomen met 8 tegen
5 stemmen»
De Radio-raad gaf over een en ander nog de volgende be
schouwingen»

A. HET ALGEMEEN PROGRAMMA.
De 4 groote vereenigingen kunnen beschouwd worden als in
höófdzaak te zamen het Nederlandsche volk in zijn geheel te
vertegenwoordigen, zoodat zij in samenwerking met elkander
alleszins geschikt geacht kunnen worden gezamenlijk een al
gemeen programma te verzorgen. Dit klemt te meer, omdat een
groot deel van hetgeen door de vereenigingen wordt uitgezon
den, behoort tot een gebied, dat door ieder, of althans door
de meerderheid van het Nederlandsche volk met instemming kan
worden beluisterd.

Het is trouwens ook gewenscht, dat een Nederlander, wiens
eigen omroep niet aan het woord is, zooveel mogelijk in staa
wordt gesteld naar een algemeen programma met instemming te
kunnen hooren.
Wat nu de regeling hiervan in bijzonderheden betreft, merkt
de Radio-raad allereerst op, dat de vereeniging, die het al.gemeen programma uitzendt,' de kosten daarvan dient te dragen.
Verder is het gewensoht daarvoor voorloopig een niet te groo
gedeelte te bestemmen en de uitbreiding daar van aan de praotijk

tijk over te laten, omdat.de omroepvereenigingen de bijdra
gen van de bij haar aangeslotenen uitsluitend ontvangen in
verband met den eigen omroep en zij derhalve eerst in staat
moeten worden gesteld haar aandeel in den algemeenen omroep
te kunnen financieren.

Verder zal men er naar moeten streven het algemeen program
ma gemeenschappelijk te verzorgen en te betalen»
De verhouding tusschen de vereenigingen is thana echter nog
van dien aard, dat zulk een gemeenschappelijke arbeid op
ditoogenblik niet mogelijk schijnt»

Voorloopig acht de Radio-raad het derhalve wensohelijk, dat
het algemeen programma bij toerbeurt door de vereenigingen
wordt verzorgd.
De Radio-raad acht het gewenscht, dat dit programma onder
worpen wordt aan de goedkeuring van een Commissie, waarvoor
hij het meest geschikte college acht de in zijn schrijven
van 25 Januari j.1. no 539 bedoelde Radio-Contrôle Commissie
welke de contrôle op de uitzendingen,in art» 3ter al.4 sub
b van de Telegraaf- en Telefoonwet bedoeld, zal hebben uit
te oefenen.

Uit het voorgaande volgt, dat het de bedoeling van den Radio-raad is, aan het verleenen van een machtiging tot het
doen van uitzendingen aan de 4 groote vereenigingen, de
voorwaarde te verbinden tot samenwerking aan de uitvoering
van een algemeen programma. Zou een vereeniging zioh niet
aan deze bepaling wenschen te onderwerpen, dan zou deze op
dien grond van het doen van uitzendingen moeten worden uit
gesloten en de aldus vrijkomende zendtijd pro rato over de
andere vereenigingen moeten worden verdeeld»

Wat het gedeelte van den zendtijd bestemd voor een algemeen
programma betreft, zou de Radio-raad voorloopig dit aandeel
bepaald willen zien op 15% van den totalen zendtijd, met de
bedoeling, dat gaandeweg gestreefd wordt naar uitbreiding va
dezen tijd.
Stelt men den dagelijksohen zendtijd op 16 uur, d.w.z. van
8-24 uur, dan zijn op de beide zenders per week 224 zend
uren beschikbaar.

Voor het algemeen programma zouden derhalve 33»6 uur per
week beschikbaar zijn. Afgerond is dit ongeveer 5 uur per
dag. Het meest hiervoor geschikt acht de Radio-raad de
lunch- en de dinermuziek, hoogare kunstmuziek en de uitzen
ding van gramofoonmuziek.
Het algemeen programma zal moeten worden aangekondigd meti
"Nederlandsohe Omroep. Algemeen programma’•»
B. VERDEELING VAN DEN OVERIGEN ZENDTIJD.

Ten aanzien van de verdeeling van den zendtijd, die na af
trekvandénzendtijd voor het algemeen programma beschik
baar wordt gesteld, acht de Radio-raad het maken van een
onderscheid tusschen de groots en de kleine vereenigingen
noodig.
Voorop stelt de Radio-raad, dat het niet gewenscht is, naast
dé 4 groote omroepvereenigingen, de ontwikkeling te bevorde
ren van andere vereenigingen, die zich dan evenals deze
zouden
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zouden toeleggen op algemeene uitzendingen. De kleine vei?ëen3^Sgën"'tocR.“bëhöörëh nu en dan gelegenheid te krijgen
totl uitzendingen,die de propaganda van hun bijzonder poli
tiek, godsdienstig of ander doel beoogen.
Met de bepaling van een percentage van 5% van den totalen
zendtijd, of ongeveer 11 uur per week, voor deze kleine
vereenigingen, waarvan 8 uur voor de V.P.R.O., aoht de
Radio-raad althans voorloopig aan de eischen eener billijke
verdeeling te hunnen opzichte alleszins voldaanj te meer
nu wordt voorgesteld deze regeling aanvankelijk voor één
jaar te doen gelden.
<
Wat nu de verdeeling van den zendtijd tusschen de groote
omroepvereenigingen aangaat, toonden zich in den Radioraad verschillende stroomingen.
De meerderheid, vereenigde zich ten slotte, na uitvoerige
besprekingen, in een compromis, hetwelk het midden houdt
tussohen de genoemde stroomingen.

Dit leidde tot de slotsom, dat de overblijvende 80% van
den zendtijd als volgt moeten worden verdeeld»
A.V.R.0.
K.R.0.
N.C.R.V.
V.A.R.A.

26$
18%
18%
18%

Z ooals blijkt-. behoudt de A.V.R.0. een hooger peroentnge
dan' de andere omroepvereenigingen; zulks op grond van de
overweging, dat onderhaar luisteraars een gedeelte wordt
aangetroffen van hen, die behooren tot de volksgroepen,
die overigens grootendeels hun vertegenwoordiging vinden
in de K.R.0., N.C.R.V. en V.A.R.A.
De Radio-raad stelt zich voor, nadat door Uwe-2xceHent±e
omtrent deze verdeeling een beslissing zal zijn genomen,
in overleg met de omroepvereenigingen een nader advies
voor de verdere regeling aan UWe—Excellentie te doen toe
komen.
7

Met het oog op moeilijkheden, die bij de toepassing in de
practijk kunnen blijken, en de telkens wisselende omstan
digheden op het gebied van het radio-wezen stelt de Radioraad yöwer-Excellentie voor de geheele regeling voorlàdpig
voor één jaar vast te stellen.

Dij dit advies zljn/gevoegd twee minderheidsnota’s.
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Uit de thans bij het advies gevoegde twee minderheids-nota'3
kwam vast te staan dat 4 der onderteekenaars van het advies
daaraan hun stem gegeven hadden, niet omdat zij er mede in
stemden, doch alleen omdat zij hiermede een ander voorstel
wilden afweren, dat volgens hun oordeel het minst van al te
aanvaarden was»
Het is zeer belangwekkend iets dieper in te gaan op de mo
tieven, die de verschillende groepeeringen van leden voor
de door hen voorgestane regeling aanvoerden.

We kunnen die het beste leeren kennen uit het drietal hier
boven bedoelde adviezen, dat bij brief van 17 Deoember 1929
aan den Minister was aangeboden.
Wel is waar zijn de adviezen van den Radio-raad steeds ge
heim geweest, maar voor eene onpartijdige geschiedschrijving
is het m.i. wel noodig, dat een inzicht wordt verkregen
omtrent de verschillende stroomingen, die zich met betrek
king tot de zendtijdverdeeling in den boezem van den Radioraad openbaarden.
Bovendien is over deze zendtijdverdeeling zooveel geschre
ven en gesproken, dat die stroomingen en de motieven daarVan^langzamcrhad.
goed zijn geworden.
Ik zal dit eenigszins uitvoerig moeten doen.
In de eerste plaats dan het voorstel van de 5 leden van den
Radio-raad, die n.m.m. de vrijzinnige gedachten in dat
college vertegenwoordigden.
Ik geef de beschouwingen zonder meer weer.

Dit geldt uiteraard ook voor de andere minderheidsadviezen".
De onderteekenaars van dit advies zeggen dan, dat zij bij '
de bepaling van den naar billijkheid aan elke organisatie
toekomende,, zendtijd allereerst gemeend hebben rekening te
jpoeten houden met den wensch, geuit door Minister v.d.
Vegte bij de installatie van den Raad, in overeenstemming
met het in de Staten-Generaal kenbaar gemaakt verlangen,
n.1. dat naar een algemeens omroep worde gestreefd en dat
daarnaast elke richting gelegenheid moet krijgen hare mea
ning voor de microfoon uit te spreken, behoudens de beper
king, dat zulks niet in strijd is met de veiligheid van
den Staat, de openbare orde of de goede zeden.
Overigens achtten zij zich geheel vrij ten aanzien van de
bepaling der factoren, die bij een billijke verdeeling van
den zendtijd over de omroeporganisaties in aanmerking komen.
De stellers der nota hebben zich bij hun voorstel voor eene
billijke verdeeling door de volgende overwegingen laten
leiden.
Het Nederlandsche volk is verdeeld in groepen, gebaseerd op
verschillen ten aanzien van den godsdienst en de politiek,
terwijl deze verschillen zich niet beperken tot de opper
vlakte van het leven, doch van diepgaanden invloed zijn op
het geestelijk leven van hen, die tot die volksgroepen behooren. Eenigermate onderscheidt het Nederland sohe volk
zich in deze van andere volkeren.
Haast deze diepgaande verschillen is het echter een hoofd
kenmerk van ons volk, dat er op de gebieden, buiten den
godsdienst en de politiek liggende, behoudens uitzonderin
gen van ondergeschikt belang, een hechte band tusschen alle
volksgroepen aanwezig is. Op allerlei gebied komt dit natio
naal eenheidsgevoel tot uitdrukking, zij het op het eena
terrein

terrein sterker dan op het andere.

Deze "beide kenmerken — eenerzijds een zoo sterk mogelijk
uitgesproken verdeeling en anderzijds een diepgeworteld
gevoel van eenheid en saamhoorigheid — zijn ook bij den
radio-omroep aan den dag getreden.
De vier groote omroepvereenigingen (A.V.R.O., K.R.O.,
N.C.R.V. en V.A.R.A.) hebben zich in de jaren van hun be
staan ontwikkeld tot krachtige lichamen met een groot aan
tal daaraan op verschillende wijzen verbonden luisteraars
en anderen, terwijl zij alle vier als kapitaalkrachtige
organisaties zijn te beschouwen. Zelfs is het groote prpduceerend vermogen oorzaak, dat bij allen een expansie^ucht
is ontstaan, welke zich uit in een stefken drang naar meer
zendtijd.
Deze algemeen gevoelde behoefte aan meer zendtijd is bij de
bestaande zendmogelijkheid nimmer ten volle te bevredigen»
Bovendien heeft deze bewustheid van eigen kracht naast
propagandistische neigingen een sfeer van concurrentie in
de omroepwereld doen ontstaan.
Men moet echter niet uit het oog verliezen, dat bij eiken
radio-omroep, ook al draagt deze een godsdienstig of poli
tiek karakter, het algemeen gedeelte van het programma
hoofdzaak is.
Zoo zou volgens de stellers der nota in 1928 volgens eene
berkening van de A.V.R.O. van het totaal der uitzendingen
54.08$ muziek, 14.28$ kerkdiensten, lezingen van godsdienstigen en politieken aard en godsdienstige cursussen en
p/>64$ lessen, lezingen van algemeenen aard en toneel heb
ben bedragen.

De activiteit van alle omroepvereenigingen gaat dan ook in
het bijzonder uit naar opvoering van het algemeene gedeelte
van het programma. In dit opzicht, en derhalve over het
algemeen, zijn de omroeporganisaties als zuivere concurren
ten te beschouwen. De strijd van de bijzondere omroepvereenigèngen tegen de A.V.R.O. gaat dan ook niet allereerst
om het aandeel van de vrijzinnige levensbeschouwing, hetwelk
in den aether wordt verspreid, te vermasseren of om meer
godsdienst en politiek den luisteraars te kunnen bieden,
maar wel om het algemeene gedeelte van den grooten concur
rent afbreuk te doen en het algemeen gedeelte van den eigen
omroep zoodoende meer op den voorgrond te kunnen stellen en
daarmede tevens het bijzondere gedeelte, waarvoor dan het
algemeen gedeelte als omlijsting dient.

Door den krachtigen groei van de K.R.O., N.C.R.V. en
V.A.R.A. is het bewijs geleverd, dat het Nederlandsohe volk
ook in den radio-omroep, een verdeeling wenscht, waardoor
de bijzondere godsdienstige en politieke richtingen aan den
dag treden en is evenzeer gebleken, dat het Nederlandsohe
volk ook in den radio-omroep het eenheidsbeginsel tot uit
drukking doet komen.
De stellers der nota gaan dan verder den groei der verschil
lende omroepvereenigingen na en komen tot de conclusie, dat
naast omroepen, welke op een bijzondere godsdienstige of
politieke overtuiging zijn gebouwd, zich tevens een krachtig
algemeene omroep heeft kunnen blijven ontwikkelen, welke
niet op deze basis of op een van deze beide grondslagen be
rust, hetgeen mede uit het volgende kan worden verklaard.
1.

1. de radio-omroep heeft zich in hoofdzaak beperkt tot het
uitzenden van muziek, -wayruit mag worden besloten, dat
de luisteraars de radio in eersten aanleg beschouwen al
een middel tot ontspanning.
2. Een overgroot gedeelte van de Nederlandsche bevolking
staat in meerdere of mindere mate onverschillig tegen
over godsdienst of politiek. Dit groote contingent van
kleurloozen of zwak gekleurden zal, al deelt het ook in
^.'bepaalde godsdienstige of politieke overtuiging, zich
hetzij èn bij den omroep van de eigen richting en den
algemeenen omroep, hetzij alleen bij den algemeenen om
roep aansluiten.
•
3. De stellers der nota kunnen zich zelfs voorstellen, dat
overtuigde en ernstige aanhangers van een bepaalde gods
dienstige gezindte of politieke partij uit hoofde van de
overtuiging, dat de radio een ontspanningselement draag
er de voorkeur aan geven zich ten deze te onthouden van
aansluiting bij een bijzonderen omroep.
De stellers der nota hebben ten overvloede steun gevonden
voor hun hiervoren ontvouwd standpunt in:
het verslag van de commissie Ruys-de Beerenbrouck, waa
in te lezen staat, dat een kleurlooze omroep niet gewensoht is en dat iedere levensbeschouwing, welke niet
in strijd is met *s Lands wetten, gelegenheid moet kri
gen zich te uiten.
het verslag, uitgebracht door de Radio-oommissie uit h<
Algemeen Nederlandsch verbond, waarin wordt voorgestel»
dat de Regeering een ongesplitsten nationalen omroep
zou instellen, waarbij de verschillende levensbeschou
wingen tot haar recht zouden komen, met aan het hoofd
een commissie, bestaande uit 10 vertegenwoordigers der
onderscheidene godsdienstige richtingen, 3 luisteraars
en 9 vertegenwoordigers van groepen, door de Regeering
samen te stellen uit een lijst van vereenigingen van
Nederlanders•
In den brief van het verbond aan den Minister ter bege
leiding van het verslag wordt er de nadruk op gelegd,
dat het verslag van de commissie-Ruys de Beerenbrouck
geen bevrediging kan geven aan de zeer velen, die of
schoon ten volle de politieke en de godsdienstige over
tuiging van anderen éterbiedlgde, in den Radio-omroep
van Nederland allereerst een nationale instelling wille
zien, waarvan derhalve allereerst de taak is: de behoef
te te bevredigen aan muziek en voordrachten, zooals die
behoefte in een beschaafd volk leeft en de Radio-omroep
in staat is te geven, en dan in nationalen d.i. Neder
landse hen geest.
5e. het verslag van de Nederlandsche vereeniging voor Radio
telegrafie, betreffende den "Nationalen Draadloozen Om
roep", waarbij één zender gedacht is voor een neutraal
programma, op welken zender dan geen uitzendingen van
kerkelijken of politieken aard mogen plaats vinden.
4e. de uitlating van Minister v.d. Vegte tijdens de instal
latie van den Radio-raad, dat het doel en het ideaal
van den Radio-raad behoort te zijn: het in het leven
roepen van een goed geregelden, krachtigen nationalen
omroep.

Op grond van dit alles meenen de stellers der nota dan ook,
dat
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dat bij een billijke verdeeling van den zendtijd over de
omroeporganisaties de leidende gedachten moeten zijn:
a. het beginsel van een algemeenen omroep, waarnaar door
ieder kan worden geluisterd moet op den voorgrond blij
ven staan en door de gezamenlijke omroepvereenigingen,
zooveel mogelijk in onderling overleg, in toepassing
worden gebracht.
b, aan alle verschillende levensbeschouwingen van eenige
beteekenis, in het Nederlandsohe volk levende, moet ge
legenheid tot uiting door middel van den radio-omroep
worden gegeven.
De stellers der nota deelen dan mede, dat de Radio-raad veel
moeite heeft gedaan een samenwerking tuBschen de omroepver
eenigingen tot stand te brengen, waardoor een gezamenlijk
verzorgden algemeenen omroep mogelijk zou blijken. Hoewel
elke vereeniging op zichzelf de instelling van een algemeen
programma in hoofdzaak ter voorkoming van dubbele uitzen
dingen, toejuichte, strandden de pogingen van den Radioraad ten slotte op de volgende bezwaren:
1. De K.R.0. en N.C.R.V. meenden hunne medewerking te moeter
ontzeggen, indien daarmede gepaard ging een zekere be
perking van het zelfbeschikkingsrecht op het als alge
meen uitgezondene, zooals bij een algemeen programma b.v.
door een commissie, uit de verschillende omroeporganisa 
ties samengesteld, uiteraard zou plaats vinden.
2. De A.V.R.O. wees evenzeer elke medewerking af, omdat Zij
zich niet kon vereenigen met een algemeen programma,
waaraan een verdeeling van den zendtijd ten grondslag
ligt, die de hare aanmerkelijk zou doen verminderen.
Bovendien verklaarde deze vereeniging een federatief
algemeen programma niet noodig, waar zij zich als de
aangewezen instelling beschouwde, die uitsluitend met
de verzorging daarvan wil worden belast.
Tegen de keuring van haar programma door eene commissie
had de A.V.R.O. echter geen bezwaar.

.

Komende tot een verdeeling van den zendtijd merken de stel
lers der nota het volgende op.
De K.R.0., N.C.R.V. en V.A.R.A. meenen, dat de vier grootste
omroepvereenigingen zendtijd moeten verkrijgen naar een be
paalde verhouding van de sterkte der door haar vertegen
woordigde richtingen.
Deze maatstaf is echter niet juist.
Allereerst is er van eenheid in de keuze van den maatstaf
geen sprake. De K.R.0. neemt als maatstaf het gedeelte der
bevolking, hetwelk volgens de volkstelling tot de R.K. Kerk
behoort, terwijl toch veilig taan worden aangenomen, dat de
een gedeelte daarvan niet bij voorkeur naar de
K.R.0.-uitzendingen luistert.
De N.C.R.V. neemt als maatstaf het aantal orthodox-protestantsch-christelijken, onafhankelijk van eenig kerkgenoot
schap. Echter staat vast dat een groot gedeelte van deze
laatsten de A.V.R.O. verkiest boven de N.C.R.V.
De V.A.R.A. neemt als basis de moderne arbeidersbeweging,
waarbij zij uitdrukkelijk o.a. de communisten uitsluit, ter
wijl de K.R.0. en de N.C.R.V. er weder bezwaar tegen maken,
dat de V.A.R.A. Katholieke en andere Christelijke arbeiders
- tot de hare rekent.

Verder wordt de berekening onzuiver en derhalve onbillijk,
wanneer men de A.V.R.O. tot de vertegenwoordigster van het
vrijzinnig

vrijzinnig gedeelte van het Nederlandsche volk verklaart
en op haar een stempel drukt, hetwelk deze o inroepver eeniging verklaart, niet^ich te willen laten drukken.
Maar bovenal wijzen de stellers der nota deze verdeeling^
van het Nederlandsche volk in vier scherp onderscheidene
principieele groepen af, omdat de praktijk hiermede in
strijd is. Waar blijft men bij die afbakening met de
rechtzinnige Joden? Waar met de Oud-Katholieken? Waar is
de grenslijn aan te geven, waar men ophoudt orthodox-protestantsch-christelijk te zijn? De Maatschappij is, ook
in godsdienstig en politiek opzicht, een zeer samengesteld
weefsel, zoodat het niet aangaat haar in zulke vier parten
te deelen. Zoowel uit principieel als uit een praktisch
oogpunt meenen de stellers deiï nota dan ook die viervou
dige splitsing niet tot grondslag van de verdeeling van
don zendtijd te mogen maken. Die verdeeling in 4 groepen
loopt tenslotte uit op een tirannie van de grootere op de
kleinere, die uit een rechtvaardigheidsoogpunt niet kan
worden tcegelaten.
De ste.llers der hota deelen dan verder mede, dat zij ernstig
hebben overwogen om den Minister voor te stellen een refe
rendum onder de luisteraars te houden. Ofschoon zij aan een
uitspraak van de luisteraars groot gewicht - zelfs het mees
te gewicht - toekenden, hebben zij dit denkbeeld niettemin
laten varen, omdat het voor praktische uitvoering met zeker
heid op afdoende resultaten niet vatbaar was. De stellers
der nota toch meenden, dat het niet te verwachten was, dat
van de ongeveer £ millioen luisteraars een redelijk aantal
de gestelde vragen zou beantwoorden, terwijl beïnvloeding
van derden de objectiviteit der uitspraak ernstig zou benadeelen.

Tenslotte komen de stellers der nota tot het volgende voor
stel.
Uitgaande van de overweging, dat een billijke verdeeling
van den zendtijd zoo weinig mogelijk schade moet toebrengen
aan de hoedanigheid van den radio-omroep, van oordeel dat
allereerst naar een krachtigen algemeenen omroep moet wor
den gestreefd, verder van meening, dat zooveel mogelijk
rekening moet worden gehouden met de historische ontwikke
ling der omroepvereenigingen; eindelijk de noödzakelijkheid gevoelende om voortgaande versnippering van krachten
bij den radio-omroep zooveel mogelijk tegen te gaan, adviseei’en zij:
.
1. De algemeene omroep beschikte over 1/3 van den zendtijd.
Omdat de pogingen hebben gefaald om door samenwerking
tusschen de vereenigingen tot een federatief verzorgd
algemeen programma te komen, kan het algemeen programma
thans alleen ter verzorging worden overgelaten aan de
vereeniging, die zich bereid verklaard heeft, haar pro
gramma onder toezicht van eene commissie te stellen,
ter bepaling of haar programma’s inderdaad aan den eiBOh
der algemeenheid voldoet.^*2. De bijzondere omroepen (hieronder verstond de Baad den
K.R.O., de N.C.R.V, de V.A.R.A., de V.P.R.O. en nog en
kele
x opmerking van schrijver dezes:
Deze vereeniging, in het advies niet nader aangeduid,
was uiteraard do A.V.R.O.
WWW

>

/M

kele kleinere organisaties) ‘beschikken over 2/3 van den
totalen zendtijd en wel' aldus:
1/6 gedeelte voor den K.R.O.
1/6 gedeelte voor de N.C.R.V.
1/6 gedeelte voor de V.A.R.A.
1/6 gedeelte voor den V.P.R.0. en andere kleinere ver
eenigingen.
Het verschil tusschen de voorgestelde verdeeling, de op
dat oogenblik geldende en hetgeen de vereenigingen vragen,
is het volgende.
Vraag
~Nu
Voorstel
33.3$
50$
A.V.R.O.
25$
16.6$
24.1$
N.C.R.V.
25$
16.6$
24.1$
K.R.O.
25$
16.67*
6.6$
V.A.R.A.
5$
5 7»
V.P.R.0.
3.27*
‘
andere vr;agende vereenigin,genll • 9$
Thans het voorstel van de leden, die ik zou willen noemen
de vertegenwoordigers van de R.É., Protestantsch christe
lijke en sociaal-democratische richtingen in den Radioraad.
De stellers dezer nota begonnen met op te merken, dat zij
vele der kleine vereenigingen, die om zendtijd vragen, al;
woekerplanten op een gezond radio-wezen beschouwen. Zij
spreken dan ook de verwachting uit, dat het den Minister
zal gelukken door doeltreffende eischen het opkomen van
allerlei onbeteekonende omroepvereenigingen den kop in te
drukken, zij wijzen er dan verder op, dat de wet slechts
spreekt van eene verdeeling ’’naar billijkheid" en dat
tijdens de behandeling van het ontwerp - radio-wet in de
volksvertegenwoordiging naar voren is gekomen, dat elke
geestesrichting, behoudens de beperking van het niet in
strijd geraken met de veiligheid van den Staat, de open
bare orde of de goede zeden, desgevraagd gelegenheid zou
hebben zich door middel van de radio uit te spreken. Met
deze twee zeer algemeen gehouden normen heeft de radioraad zijn
van de verdeeling van den zend
tijd moeten zien vast te stellen.
De stellers der nota verwerpen het referendum, wensohen
bij hun advies geen rekening te houden met "verkregen
rechten" en achten het ledental geen goede norm voor een
verdeeling van den zendtijd, omdat niet alle organisaties
in gelijke omstandigheden hebben gewerkt. Zij constateerej
voorts, dat het den Raad niet is gelukt eene regeling te
ontwerpen, welke al de organisaties bevredigt, zoodat de
Raad zich tenslotte genoodzaakt heeft gezien om te trach
ten geheel zelfstandig in dezen doolhof den
te vinden.
De stellers der nota verwerpen voorts de gedachte, dat
ieder Nederlander het recht heeft elk oogenblik iets te
hooren, wat hom bevalt, omdat zulks eenvoudig onmogelijk
is. Zulk een gedachtcngang komt - aldus de stellers der
nota
principieel hierop neer, dat een bepaalde groep
van menschen uitmaakt wat "iedereen gaarne hoort". De
gedachte welke aan deze constructie ten grondslag ligt,
is de "godsdienst boven geloofsverdeeldheid" op radiogebied, een gedachte, welke in de praktijk des levens in de
jaren, die achter ons liggen, de bitterste ontgoocheling
heeft

heeft gegeven. Trouwens zij, die een volle week zendtijd
vragen ten bate van een neutraal programma, zijn in wer
kelijkheid vertegenwoordigers van een bepaalde bevolkings
groep, welke bij inwilliging van dien eisch een positie
zou verkrijgen, welke verre boven haar daadwerkelijke beteekenis in het volksleven uitgaat, he stellers der nota
ontraden den Minister met de meeste stelligheid ook maar
één enkelen voetstap op dezen weg te plaatsen, omdat hij
naar hun vaste overtuiging rechtsdz*aads tegen de geestes
gesteldheid van het Nederlandache volk ingaat, maar vooral
omdat hij strijdt met de ontwillkeling van het radio-wezen,
de opkomst der groote organisaties gelijk die in ons land
zijn gewortfkn.
De stellers der nota wijzen er voorts op, dat de toedeelin
van zendtijd naar billijkheid volgens de wet plaats heeft
aan de o:nroep-organisaties, dus niet aan richtingen, aan
stroomingen, ook niet aan luisteraars, niet aan Nederlandsche burgers, zelfs niet aan het Nederlandsche volk, maar
aan vereenigingen, die zich ten doel htellen haar program
ma’s regelmatig aan het luisterend publiek aan te bieden.
Door zoo zuiver naar de wet, buiten alle bespiegeling om,
de vraag te stellen, is men op den beganen grond.

Welke kritiek msn ock zou willen uitoefenen op het bestaan
of het werken dezer vereenigingen, die vereenigingen zijn
er, zij hebben groote beteekenis gekregon en elke dezer
organisaties zegt j’y suis et j’y resttf. Wat aan die zioh
geformeerd hebbende veroenigingen toekomt, ic de vraag,
welke de Radio-raad had te beantwoorden. Dit simpele feit
wordt daarom nog eens duidelijk uitgesproken, omdat, in
het gewoel van den radio-strijd, deze eigenlijke vraag, •
waarom het gaat, wol cens op den achtergrond is gedrongen,
door een zoeken naar een eenheids- of nationaal program
of naar de formatie van een verband, hetwelk die eenheid
zou belichamen.
Deze vereenigingen nader bekijkende, valt een principieel
verschil op. Daax* zijn twee onderling sterk verschillende
soorten van omroep-organisaties te onderscheiden. Die der
&ene groep stellen zich ten doel, op haar wijze, aan het
lïederlandsche publiek programma’s aan te bieden op vrijwel
elk stuk der geestelijke beschaving. De vereenigingen in
deze groep komen met de pretentie, dat hetgeen zij aan
bieden, het beste is of hoopt te worden op het terrein van
kuist, wetenschap, godsdienst, populaire volksvoorlichting
en ontspanning. Welk onderling verschil er ook moge zijn
in de programma ’s der vereenigingen binnen deze eerste
groep, hierin stemmen zij overeen, dat zij algemeen wenschen te zijn. Tot deze groep behooren do A.V.R.O., de
K.R.0., de N.C.R.V. en de V.A.R.A.

De andere vragende organisaties streven beperkter doelein
den ha. Het zijn de vereenigingen, welke "m^v^den radioomroep "in den meest uitgebreiden zin" wenschén te bevor
deren maar in een zeer bepaald en beperkt opzicht, b.v.
vooi'liohting op het gebied van het vakonderwijs, propagan
da voor het streven van é&n. bepaald aangewezen politieke
partij e.d. Tot deze groep behooren - aldus de stellers
der nota - de vereeniging van Liberale Radio-Amateurs
(V.L.R.A.), de
vereeniging Harmonia, de Vrij
denkers Radio-Omroep (V.R.O.), de Vrijzinnig Democratische
Bond, de Christelijk Democratische Unie, de Plattelanders-

Plattelandersfeond, de vereeniging tot bevordering van
vakopleiding en vrij zeker ook de nog te verwaohten
nieuwe organisaties.
De eerste groep wex’d. door de stellers der nota kortweg
genoemd "de algemeene”, de tweede groep "debbijzondere"
omroeporganisaties.
Ben tweede punt, hetwelk bij de beoordeeling van de toedeeling van den zendtijd van gewicht is, is naar het oor
deel van de stellers der nota de positie die de algemeene
omroeporganisaties innemen te midden van het Nederlandaoh<
volk.
Een enkele blik op deze algemeene organisaties doet be
grijpen, dat zij niet willekeurig zijn gevormd, maar in
het nauwste verband staan met den geest en de historie
van het Nederlandsche volk. Wanneer, om slechts die twee
voorbeelden te gebruiken, de N.C.R.V. als grondslag der
vereeniging stelt "de Heilige Schrift, die zij erkent als
Gods onfeilbaar woord en Jezus Christus dien zij belijdt
als de vleesoh geworden Zoon Gods, Redder der Wereld" en
daartegenover de A.V.R.O. zich ten doel stelt "het bevor
deren van den radio-omroep in den meest uitgebreiden zin
zonder voorkeur voor eenigo godsdienstige of politieke
richting en met terzijdestelling van al datgene, wat an
dersdenkenden zou kunnen kwetsen”, dan beluisteren wij in
die zoo verschillende stellingname zeer bekende tonen,
waarvoor welhaast iedere Hederlander een buitengewoon fijn
gehoor hoeft.
De stellers der nota merken dan op, dat de algemeene om
roep-organisaties èn in haar grondslag en doelstelling èn
in haar korte historische ontwikkeling, draagsters gewor
den zijn van bepaalde in het Nederlandsche volk diepe wor
telen geschoten hebbende levensovertuigingen, die reeds
sedei’t jaren haar strijd om de hegemonie voeren. En gelijk
daarmee zijn die omroopox’gunisaties gestuurd en gestuwd
geworden door bepaalde volksgroppon, die in die omroepor
ganisaties zien de draagsters van wat zij meenen dat ook
op radio-gebied grondslag en doel van elk streven behoort
te zijn.

De nota gaat dan voort met de opmaking, dat de omroepor
ganisaties toch eigenlijk heel bekende gezichten zijn en
dat het kortzichtig zou zijn te willen uitspreken, dat het
Nederlandsche volk in vier streng gescheiden groepen uit
eenvalt of dut vier naast elkaar staande levensovertuigin-r
gen beurtelings worden beleden; het Nederlandsche volk is
een eenheid en er is historisch een rauw verband en groote
wisselwerking op het terrein van levens- en wereldbeschou 
wing. Het zou aan den anderen kant zijn een blindemannetje
spelen, wanneer men in de vier algemeene omroeporganisaties
gelijk die in Nederland zich hebben ontwikkeld, niet er
kende de weerspiegeling van den hiervoren heel luchtig
aangeduiden
van ons Nederlandsche volks
karakter.
Z
In dezen gedachtengang gaan de stellers der nota dan voort
en komen tot de conclusie, dat indien de K.R.0. één derde,
de
x K do t 'van"s c hri jver de ze s:
Merkwaardig dat de tT.P.R.O. in dit verband in het geheel
niot woi'dt genoemd.
______

de M.C.R.V. één vierde, de V.A.R.A. één vierde van den
zendtijd vraagt, in het algemeen genomen niet gezegd kan
worden, dat deze algemeene vereenigingen overvragen.

Tweeerlei tegenargumenten hebben de stellers der nota op
hunnen weg ontmoet. Het eerste is dit, dat levensbeschou
wing en radio-uitzending slechts op een zeer ondergeschil
deel elkaar ontmoeten, daar het gi’ootste deel der prograi
ma’s in de neutrale zóne ligt (muziek, lesgeven e.d.).
Op zich zelf genomen moge dit argument een zekere mate
van juistheid vertoonen, het zegt echter in dit geding
niets. De zendende algemeene omroeporganisaties hebben
zich geconstitueerd, zij hebben zich ten doel gesteld
elk op haar wijze een algemeen programma te verzoi’gen,
zij hebben de constitueering van één lichaam, dat voor
het algemeen gedeelte v^p het programma zou zorgen, niet
gewild, levenskrachtige bevolkingsgroepen hebben zich
rond haar geschaard, de Radio-raad heeft dat te aanvaar
den en heeft allex’minst tranen met tuiten te schreien
’’omdat het toch best anders gekund had”. De geschiedenis
laat zich niet vervoegen in de voorwaardelijke wijs.
Het andere oontra-argumant is, dat de A.V.R.O. niet is
een vereeniging, waarachter een bepaalde bevolkingsgroep
met bepaalde levensovertuiging staat, maar een vereeni
ging, welke blijkens haar doel, voor allen is bestemd.
Dat de A.V.R.O. inderdaad beoogt juist buiten de sfeer
van den strijd der geesten te blijven, is aan den Radioraad bekend en het zij verre van hem dit streven te wil
len miskennen. Alleen, ook de andere algemeene organisa• ties beoogen zich te richten tot het gansche volk en te
zijn voor het gansche volk, zij zijn slechts wat openhar*
tiger in de erkenning, dat dit streven niet slaagt.
Het eenige verschil tusschen haar en de A.V.R.O., bestaa
in het feit, dat die andere organisaties erkennen, dat
zij, althans nog niet, zijn voor en uit het gansche volk,
maar zullen blijven strijden om het te worden, terwijl
de A.V.R.O.. die (als men haar voorgangsters mederekent)
de eerste organisatie in Nederland was, maar daarna on
danks haar eenheidsstreven inmiddels sterk geworden con
currenten op het tooneel heeft zien verschijnen, dat nie1
slagen niet aanvaardt en kunstmatig de positie van eigen
lijk voor heel het volk te zijn, wil handhaven.
Overigens dient ook betwijfeld, of de door de A.V.R.O.
ingeslagen weg wel tot het doel leidde. Zij beoogde ter
zijde te stellen "wat andersdenkenden zou kunnen kwetsen'
maar film- en dansmuziek, tooneelstukken en voordrachten,
gedragen door een overtuiging, welke het rechtzinnig
Christelijk geloof tegen zich gericht voelt en welke nog
regelmatig worden uitgezonden, zijn niet bijster bevor
derlijk om de A.V.R.O. in het oog des volks de uitzonde
ringspositie van voor allen te zijn te doen hebben of
behouden.

Het voorgaande beteekent allerminst een disqualifientie
van de A.V.R.0.programma’s, welke meermalen op hoog peil
staan, maar bedoelt slechts aan te geven, hoe onjuist de
voorstelling is, alsof de A.V.R.O. toch eigenlijk niet
naast, maar boven de andere organisaties zou staan, het
algemeene zou vertegenwoordigen, de anderen het bijzonder
Eén

Eén blik op den strijd in het radio-wezen bevestigt dit»
Aan den raad zijn toegezonden bijna alle stukken uit de
pers, welke op het radio-wezen-betrekking hebben. Het
is merkwaardig te zien, hoe bladen als het Volk en de
Voorwaarts het opnemen voor de V.A.R.A., de RoomsohKatholieke pers ijvert voor de K.R.O., Standaard, Neder
lander en dergelijke bladen in het krijt treden voor
de N.C.R.V. en de groote linksche bladen als Nieuwe
Rotterdammer Courant, Handelsblad en Telegraaf (vooral
de laatste) den handschoen voor de A.V.R.O. opnemen.
Vooral deze laatste omstandigheid is in sterke mate
typeerend voor het wezen, het doel en het werken der
A.V.R.O.
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De stellers der nota meenen dan ook volkomen gerechtigd zijn de vier groote omroepvereenigingen als gelijke en g<
lijkwaardige omroeporganisaties te behandelen. Juist waai
hier een zoo groote gevoeligheid heerscht, meenen zij
daarom dat bovengenoemde beschouwingen er toe moeten lei
den aan deze vier organisaties elk een gelijke kans te ge
ven en principieel den zendtijd te verdeelen over de twee
zenders, waarbij elke organisatie op dien zender, behou
dens nader aan te geven rechten van kleinere organisaties
de helft van den zendtijd wordt toegedacht, met dien ver
stande, dat K.R.O. en N.C.R.V. ééner en A.V.R.O. en
V.A.R.A. anderzijds tezamen over één zender beschikken.

Deze verdeeling is wellicht wat erg eenvoudig en rekent 1
weinig mathemutisoh uit wat elke omroepvereeniging toekoi
Deze feiten zijn evenwel van geen beteekenis, omdat zij
aan het centrale feit, dat de Nederlandsohe stam zich op
radio-gebied daadwci’kelijk en duidelijk afteekenend, in
vier taiueen heeft verdeeld^ nieta afdoen. Sij doen ook
niets af aan het feit, dat, generaal genomen, ieder wetei
kan, hoe op deze historisch geworden feiten, op historiée
bekende wijze, ce Ncdcrlandsche bevolkingsgroepen, gene
raal genomen, reageeren. Men zij dus niet al te mathema
tisch.
De stellers der nota zijn cr zich van bewust, dat zij mei
dit advies aan twee verwachtingen
inslaan,
aan de verwaohting van één organisatie, die hoopte op be
houd van een geheele week zendtijd op één zender. En aan
de verwachting dat er zou geboren worden "een nationale
omroep

De eerste verwachting was ongegrond, zij mogo met luid
ruchtigheid - luidruchtigheid is wel sens bewijs van
zwakheid - zijn verkondigd, aan die verwachting voldoen,
zou, naar de vaste overtuiging van de hier aan het woord
zijnde leden van den Radio-raad beteekenens de billijkhei
niet in aoht nemen.

De andere verwachting schijnt uitgesproken te zijn in de
openingsrede van Ministui’ v.d. Vegte. Of die verwaohting
in de wet voldoende grond had, is in den Radio-raad wel
eens in twijfel getrokken. Intusschen h^e dit ook zij, de
stellers der nota meenen den Minister niet te mogen adviseeren kunstmatig een "nationalen omroep” te creëeren.
Pogen om de organisaties tot meerdere eenheid te brengen
verdient toejuiching, de Radio-raad heeft in dezen gedaan
wat in zijn vermogen lag, maar zelfs dit oollege springt
nu eenmaal niet verder dan zijn pols lang is.

Men heeft er op gewezen, dat Nederland op radiogebied zoo
afwijkt van wat in het buitenland wordt gezien, waar de
eenheid veel meer bewaard wordt. Of dit voor geheel het
buitexJLand opgaat, betwijfelen de stellers der nota, maar
zelfs, indien het opging, heeft deze grief voor hen geen
bekoring. Nationaal willen zijn, een nationaleu omroep
willen hebben en dan dien eisch te baseeren op het feit,
dat wij toch moeten doen wat het buitenland doet, schijnt
hen al heel weinig nationaal. Het
hen bij uit
stek nationaal, of zoo men wil bij uitstek ïïederlandsch,
den radio-omroep hier te lande te behandelen niet naar
buit onland s ohe rocopten maai* naar IJedcidLandsche regelen,
op grond van lïóderlandsche toestanden. Het is hun trouwens
bekend, dat vele hoogstaande buitenlanders ons onzen radie
omroep

gelijk *5.*3 zich naar geosteorichtiagen heeft ontwikkeld»
benijden#
venwel necaon de steilere der nota» dat zoo nie t alleen
dr.or een naast elkaar gaan dor 4 algemsono organisaties
hot beat tiet nedorlandücho volk is gódiond» het beate ook
Xfei godhead een national* omrcap» alö vertolkende deze vies
onroepwi tosnacn op uitcamonde wijs® den Nederlandschcn
go^st en hot ii'oditrlandrehe kunnen» lij vleien zich iset de
hoop» dat lange don weg van eerlijken concurrentiestrijd
Ir. vrijheid» de omroeporganisaties op den duur van self
de handen Ihoge, slasn'os'juist ds^r» saai' samengaan prak
tisch zeer £ccd moselijk 1»» dat eo^eufson to voruoaêllfrken» >-ut dwaug niet voraag» sal * cok dat is echt natio*
ïu ul - vrijheid vol verneger;.
ie atcllorc der nota achtten d® positie dor alf-emeono ver
een'gingen hloi’ssda voldoende aung^gevon» In dit kader
volgt do toedoelii'.;; êan eventueel kleinere organisaties
vs.n zelf» Lio klc/li^i'ö or^nlsötiüu behooren haar sendtij
te ontvaagen in Let kader'van do bovenaangogeven verdoe—
ling van dsn zendtijd in vier gelijke dealen»

Doorgaans ic het tegelijk ©r-nvoudig osn te geven» binnen

welk gedeelte de kleinere organisatie hoor zendtijd «el
hebban to ontvur^on. .üj entvengt den sendtijd vün den
UirkUter, .~;nr deze.rene den zendtijd af van dis algemeen
ors^i.l.cc.tic, ?rQ?,r de vragci-de verconiging het neeat thuis
behoort cf warr dtt in een bvpaaïè geval het neeet doelm
tig schijnt.
cfct worde tegen het af staan van veel son
tijâ asn Gnli^erpreanisatie®.
Le et©11era der nota konen dan tot do volgende de^elen en

ee^oluplec».
1. Aie uitgangspunt wordt genomen een verdeeling van den
zendtijd aan de vier algemeen© omroeporganisaties op den
basis van toebedeeling van aan elk der omroeporganisaties
■$■ deel van den zendtijd. Deze vier omroeporganisaties
zijn de A.V.R.O., de V.A.R.A., de K.R.O. en de ÏÏ.C.R.V.
2. Aanvaard wordt de regel., dat de K.R.O. en de N.C.R.V»
tezamen één zender exploitearend, samen één golflengte
ter beschikking krijgen: en dat ook de A.V.R.O. en de
V.A.R.A. samen één golflengte ter beschikking krijgen.
5. Het beginsel van wisseling van golflengte om de drie
maanden wordt aanvaard.
4. De zendtijd der bizondere omroeporganisaties, welke
staan naast de vier bovengenoemde algemeen© omroeporga
nisaties, wordt ondergebracht bij één der bovengenoemde
algemeen© omroeporganisaties, welke de verplichting
krijgt, aan een bijzondere omroeporganisatie een bepaald
gedeelte van haar zendtijd af te staan, zulks in gemeen
schappelijk overleg.

De
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De onderbrenging geschied!» naar het beginsel, dat de
bijzondere omroeporganisatie aan diegene der algemeene
o rni* <•> wpnr gani anti es wordt toegewezen, welke haar gees
telijk geacht wordt het meest na te staan*
Mitsdien wordt ondergebracht:
a. de'V.P.R.O. bij de A.V.R.O. en de V.A.R.A. gezamenlijk
b. de V.L.R.A. bij de A.V.R.O.
c. de Vrijdenkers Radio-omroep bij de V.A.R.A*
d. De Chr.?Jem.Unie bij de N.C.R.V.
e. de Vereeniging van Spiritisten "Harmonia” bij de Avro.
f. De Vrijz.Democr.Bond bij de A.V.R.O.
g. de Plattelandersbond bij de A.ViR.O.
h. De politie-omroep, Vereeniging tot bevordering van
vakopleiding en het Onderwijsfonds voor de Binnen
vaart bij de K.R.0. en K.C.R.V. gezamenlijk.
j. en voorts elke nieuwe yei’eeniging daar, waar zij ge
acht wordt het meest thuis te behooren.
Deze onderbrenging strekt alleen en uitsluitend tot het
verkrijgen van een doeltreffende regeling en uitvoering
van de verdeeling van den zendtijd en doet in niets af
aan de zelfstandigheid der omroeporganisaties.
5. Indien door overleg geen bevredigende regeling tot
stand komt, in dien zin dat de bijzondere omroeporganisa
ties den haar toegestane* zendtijd behoorlijk verkrijgen,
deelt de Minister dezen zendtijd zelfstandig toe, met
dien verstande dat verkrijgen:
a. de V.R.L.A. één half uur per maand ten laste der
A.Vjfc.#. (eersten Maandag per maand van 18-18-# uur),
b. de V.P.R.O. ochtendwijdingen on den anderen Zondag
van 10-12 uur en op tusschenliggende Zondagen van
18-20 uur, voorts eiken Donderdag den tijd van 19-22
uur ten laste der A.V.R.O. en V.A.R.A. gemeenschappe 
lijk,
o. de Vrijdenkers Radio-omroep-vereeniging één uur per
maand ten laste van de V.A.R.A. (eersten Dinsdag der
maand van 18-19 uur).
d. de Democr.Unie 1 maal 30 minuten per 3 maanden ten
laste van de N.C.K.V. (eersten Maandag der maand van
18-18-& uur),
e* de Vereeniging Spiritisten ’’Harmonia" per jaar 4 maal

maand van 18-18-J- uur).
f. de Vrijz.Democr.Bond 1 half uur per maand ten laste
der A.V.R.O. (eerste Maandag der maand van 18i—19 uur)
g. de Plattelandersbond & uur per drie maanden ten laste
der A.V.R.O. (derden Maandag der maand van 18-g—19 uur)
h. de Politie-omroep p.m. ten laste van de KrR.0. en
N.C.R.V. gemeenschappelijk.
De Vereeniging tot bevordering van vakopleiding 2 uur
per week 's winters ten laste van K.R.0. (en H.C.R.V.
gemeenschappelijk). (Zaterdags van 15-17 uur).
Het onderwijsfonds voor de Binnenvaart 4 uur per week
ten laste van de H.C.R.V. (Maandags van 17^—18 uur)*
6. Elke verdere toewijzing aan nieuw opkomende omroep
organisaties geschiedt met inacht neming van bovenstaandé
beginselen.

Ten slotte gaven de stellers der nota dan nog een schema
van

st

yan de verdeeling van den zendtijd over de zenders te
Hilversum en Huiden; dit schema zag er als voj$ uit»
A. Zender te Hilversum.

Zondagx
8-14
14-17
A.V.R.O. (3 uur)
17-18
18-20
20-24
A.V.R.O. (4 uur)

V.A.R.A'. (6 uur)
V.A.R.A. (1 uur)

V.P.R.0.(2 uur;

»

Maandag:A.V.R.O. 8-24

Dinsdag:
woensdag:A.V.R.O. 8-24

V.A.R.A. 8-24
l

V.A.R.A. 8-19
V.A.R.A. 22-24

Donderdag»

V.P.R.0. 19-22

Vrijdag: A.V.R.O. 8-24

V.A.R.A. 8-24
Zaterdag:
Aanteekeningen:
1. V^P.R.O. en V.A.R.A. wisselen eiken Zondag de ùren
van 10-12 en van 18-20 ten dienste van de kerkdiensten
van den V.P.R.0. Op dezelfde wijze als dit nu reeds ge
schiedt.
2. De A.V.R.O. zal eiken éérsten Maandag der maand den
tijd van 18-18-1 uur af staan aan de Vereenigingen van Li
berale Radio-Amateurs en den tijd van 18-&-19 aan den
Vrijz.Dem.Eond.
3. De V.A.R.A. zal eiken eersten Dinsdag der maand het
uur van 18-19 afstaan aan den Vrijdenkers-Radio-Omroep.
4. De A.V.R.O. zal om de drie maanden eiken derden Maan
dag der maand den tijd van 18-18-y- uur afstaan aan de
vereeniging van Spiritisten “Harmonia" en van 18-è—19 aan
den Plattelandersbond.
B. Zendor te Huizen.

Zondag:
8-12
12-1717-20
20-24
Maandag:
Dinsdag:

Woensdag*
Donderdag:

Kerkdiensten

K.R.0. (5 uur)
Kerkdiensten
K.R.0. (4 uur)

N.C.R.V. 8-24

K.R.0. 8-24
N.C.R.V. 8-24
N.C.R.V. 8-24

Vrijdag:
ê-19
K.R.0. (11 uur)
N.C.R.V. (5 uur)
19-24
Zaterdag: K.R.0. 8-24
Aanteekeningen:
1. De Kerkdiensten blijven verdeeld als op het oogenblik,
evenal s

evenals de mox’genwijdingen des Zondagsmorgens •
2* K.R.0. en N.C.R.V. ruimen eiken dag voldoenden tijd
in voor den Politie-omroep.
3. De N.C.R.V. zal om de drie maanden eiken eersten Maan
dag der maand den tijd van 18-18i uur afstaan aan de
Chr.lemocr.ünie.
4. le K.R.0. zal vanaf 1 October - 1 April des Zaterdags
den tijd van 15-17 uur af staan aan de Vereeniging tot
bevordering van Vakopleiding.
5. N.C.R.V. zal eiken Maandag van 17t-18 uur afstaan aan
het Onderwijsfonds voor de Binnenvaart.

Voorstel Ill
•

Het derde voorstel was onderteekend door twee leden, die
zich nöch met voorstel I nbch çet voorstel II konden ver©enigen.
Tegen het "vrijzinnige" voorstel hadden zij het bezwaar,
dat het geen rekening houdt met het "algemeene" dat toch
onmiskenbaar aanwezig was in de uitzendingen van K.R.0.,
N.C.R.V. en V.A.R.A. en evenmin met het "bijzondere" in
de uitzendingen van de A.V.R.O. Het kon, naar hunne meening, wat dit laatste betreft, toch moeilijk ontkend wor
den, dat ook de programma’s van de A.V.R.O. heel wat ge
ven, dat niet kan geacht worden, door alle luisteraars t€
worden gewenscht. De stellers der nota denken daarbij
aan het groote deel van deze uitzendingen, dat bestaat
uit tooneel-. opera-, cabaret- en j&szmuziek, wie meent aldus de stellers der nota - dat daarmede geboden worden
uitzendingen, waarnaar ieder zal kunnen luisteren, mis
kent near hunne meening de geestesgesteldheid van een
niet onbelangrijk deel van het Nederlandsche volk.
Tegen voorstel II hadden zij het bezwaar dat de gods
dienstige en misschien ook de politieke soheidslijn, die
ons volk verdeelt, niet kan geacht worden, op overeen
komstige wijze in de radiowereld ons volk te verdeelen.
Zij meenen dat gezocht moet worden naar verdeeling van
den zendtijd, die de meest mogelijke bevrediging sahenken zal, hoewel zij toegeven, dat het wel niet mogelijk
zal zijn allen te voldoen. De riohting, waarin die op
lossing te vinden is,is, naar hunne/f meening, aangewezen,
toen in een der vergaderingen van den Radio-raad, nadat
de wenschelijkheid van een door de 4 groote omroepver
eenigingen te verzorgen "algemeen" programma met meerder
heid van stemmen vooropgesteld was, met algemeene stem
men aanvaard werd een verdeeling van de overige 90% van
den beschikbaren zendtijd als volgt>
25% A.V.R.O.
20% K.R.0.
■ 17i% N.C.R.V.
20% V.A.R.A.
7i% andere omroepvereenigingen, waaronder de
De st
V.P.R.0.
De stellers der nota achtten hot bovendien billijk dat
de kleine,omroepvereenigingen aanspraak hebben op een
grooter percentage dan 7^ en komen tenslotte tot het
volgende voorstel:

. .....
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A.V.R.O. 26i$
K.R.0.
20 %
N.C.R.V. 17i%
V.A.R.A. 20 $
V.P.R.0.
5%
overige vereenigingen
Tot zoover over doze 3 voorstellen, die m.i. wel duide
lijk aangeven hoe de verschillende groepen in den Radioraad de verdeeling over den zendtijd wenschten.
De onderteekenaars van de twee bij het advies van 23
Maart overgelegde minderheidsnota’s - het aantal voor
stellen was dus
één verminderd n.1. met het hiervoren in de laatste plaats besprokene^ handhaafden hun
standpunt dat zij reeds in eersten aanleg hadden verde
digd of kwamen nog met nadere vobrstellen. De onderteékenaars van voorstel I bleven pleiten voor een referen
dum onder de luisteraars en stelden in verband met ver
kregen rechten en billijkheidshalve de volgende ver
deeling VOOl’
25$ algemeen programma, uitsluitend te verzorgen door
de A.V.R.O.
5% voor de kleine omroonvereenigingen
de overige zendtijd (70%) in vier gelijke deelen toe
te wijzen aan A.V.R.O., K.R.0., N.C.R.V. en V.A.R.A.
De A.V.R.O. zou dus krijgen 25 + 17i% « 42%$ )
Dé K.R.0.
171$ )
De N.C.R.V.
171$
)100%
De V.A.R.A.
171$ )
Kleine omroepen
j $ )
De onderteekenaars van voorstel II handhaafden eveneens
hun oorspronkelijke meening, achtbn het met dwang opge
legde algemeen programmee in strijd met de wet en als zoo
danig een gevaar voor de toekomst en bleven het advies
van den Radio-raad in bet bijzonder voor de rechtsche
groepen - vooi- wie zij pariteit bepleitten - onaanneme
lijk achten.

Minister Reymer or.tving/5p23 Maart 1930
a een advies v&n de meerderheid van den Radio-raad (11
"" tegen 5 stemmen)
b een minderheidsnota van 5 leden, die het meerderheids*" advies slechts hadden onderteekend "tot afwering van
nog grooter kwaad" en
'i
c een minderheidsnota vanleden, die een gelijks ver*" dealing van den zendtijd over de vier groots omroep
vereenigingen voorstonden.

Al deze stukken kwamen weer op de tafel van den chef van
’’bureel Rodi", met de opdracht in eerste instantie daar
over het oordeel van het Hoofdbestuur der P.T.T. te for
mule eren.
Na vele besprekingen adviseerde de Directeur-Generaal den
MiniBtei’ het advies van den Radio-raad te volgen.
De Directeur-Generaal ging hiei’bj.j uit van het feit, dat
de Radio-raad het vraagstuk over de zendtijdverdeeling
van alle kanten bekeken heeft en dat het thans uitgebraohte advies de vrucht was van langdurige en nauwgezette
overweging, waarbij de Raad de besohikking had over alle
gegevens

gegevens, die op het onderwerp betrekking hadden*
Opvolging van de minderheidsadviezen zou naar de meening
van den Directeur-G ene raai, stellig de vrede in den
aether niet bevorderen. Immers bij opvolging van het
voorstel, vex’deeling van den zendtijd in 4 gelijke dea
len, zou de A.V.R.O. nog meer in het gedrang komen, ter
wijl bij opvolging van1het door de vrijzinnigen onderteckende voorstel, de gemoederen zeker niet tot bedaren
gebracht zouden worden.

Tusschen deze stelsels lag het systeem van de meerder
heid van den Radio-raad. Bit is een compromis, dat als
experiment voor één jaar moet woi'den beschouwd en als
zoodanig kan worden aanvaai’d.
Do Direoteur-Generaal geeft dan in zijn advieB van 17
April 1930 nog de volgende beschouwing.
Het is niet mogelijk gebleken een oplossing te vinden,
dio algemeen bevredigt. In zulk een geval is het noodshkelijk, dat ieder der betrokkenen fcich een offer geti'oost, wil men in geordende banen blijven. Be zekerheid
of de waarde van ieders offer gelijk is, is niet te ver
krijgen; men moet zich dan verlaten op de herkomst van
het voorstel. Wat deze betreft houde men voor oogen, dat
tijdens de beraadslagingen in de Tweede Kamer bij amen
dement de Radio-Raad in onzen Radio-omroep is ingevoerd,
en dat dezen bij uitstek is opgedragen, - hetgeen de aan
leiding tot zijn instelling wees - den radio-zendtijd
naar billijkheid te verdeelen en daaromtrent den Minietex
te adviseeren. De volkswil (het amendement is zonder
hoofdelijke stemming aangeziomen) heeft hier dus ondubbel
zinnig gesproken. Het orgaan, dat daaraan zijn ontstaan
te danken heeft, heeft thans zijn advies uitgebracht, ha
herhaalde overweging, na het hooren van 4211e betrokkenen,
dit alles onder de bekwame, ook op politiek gebied ge
schoolde leiding van oud-Minister de Visser. In deze om
standigheid kan naar het oordeel van den Directeur-Generaal niet betwijfeld worden, dat uitvoering van dit ad
vies, met alle waarborgen is voorzien voor een beantwoor
den aan hetgeen in het algemeen volksbelang wenschelijk
is, voor zoover die waarborgen binnen de wisseling der
maatschappelijke verhoudingen aanwezig kunnen zijn.
Steunende op deze geloofsbrieven zal een beslissing sterk
staan, indien stx*aks de niet tevreden gestelden van hun
ne ontevredenheid in den aether of in de Staten-Generaal
mochten doen blijken. Dike afwijking bij de beslissing
zal dien steun missen.
De Directeur-Generaal gaf den Minister tenslotte in over
weging thans gevolg te geven aan Z.E.‘s voornemen oa»
deze aangelegenheid ter sprake te brengen in den Raad
van Ministers.
De Minister volgde dit advies op en zoo werd de Raad van
Ministers met het brandende vraagstuk van de zendtijd,
verdeeling in kennis gesteld. >ópgovolgd was een ontwerpMinister-beschikking waarin de z&ndtijdverdeeling waa
geformuleerd.

Evenwel was daarin niet de door do meorderheid van den
Raad en den Direoteur-Generaal voorgestelde verdeeling
gevolgd.
. ........ ............................
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gevolgd.
Minister Reymer was n.1. van meening, dat de grondbegin
selen van het advies van den Radio-raad waren
a de invoering van het algemeen programma, aanvankelijk
““bij toerbeurt en voor rekening van de uitzendende vereeniging, later, indien de verhouding tusschen de ver
eenigingen een betere zou zijn geworden gemeenschappe
lijk en voor gezamenlijke rekening.
b de toewijzing van 5z« van den totaal besohikberen zend—
tijd aan de kleinere bijzondere omroepen.
Het was Z.ïï. voorts gebleken, dat het vraagstuk der toe
te wijzen percentages van den overschietenden zendtijd,
zooals dit in het meerdorheidsadvies van den Radio-raad
ter oplossing werd aanbevolen (n.1. 26% aan A.V.R.O. en
18$ aan N.C.R.V. K.R.O. on V.A.R.A.) wat belangrijkheid
betreft, niet van dezelfde grootte moet worden geacht
als de twee zcooven gonoemde grondbeginselen. Z.E. had
dan ook gemeend aan de tegen deze percentages zoowel
door de minderheid van den Radio-raad als door de N.C.R.-^
K.R.O. en V.A.R.A. ingebrachte bezwaren tegemoet te kun
nen komen door don overschietenden zendtijd gelijkelijk
over de vier groote omroep-organisatiee te verdeelen.
i boor deze tegemoetkoming was Z.E. erin geslaagd een der
! grondbeginselen van het meerdorheidsadvies (n.1. het
algemeen programma) algemeen te doen aanvaarden zonder
dit advies overigens principieel aan te tasten.

Minister Reymer heeft den Raad van Ministers blijkbaar
voor zijn plannen weten te winnen;althans op 15 Mei 1930
werd het zendtijdbesluit zooals dit in concept aar», den
Raad van Ministers werd ingezonden vrijwel onveranderd
gepubliceerd.
Hoi zendtijdbesluit zooals het in Mei 19.1© luidde i3
als bijlage III in dit overzicht opgenomen.
Opgemerkt moge nog worden dat het zendtijdbesluit zooals
Minister Reymer het op 15 Mei 1930 vaststelde, enkele
malen werd gewijzigd, doch dat de grondbeginselen van
het besluit t.w. de reserveering van zendtijd voor een
algemeen programma,de reserveering van 5% van den besohikbaren zendtijd voor de bijzondere omroepen en de
verdeeling van den oversohietenden zendtijd in 4 gelijke
deelen tot Mei 1940 van kracht bleef.

;

De publicatie van hot zendtijdonbesluit deed - ik wees
hierop reeds - een styéorm van protest opgaan bij de
A.V.R.O. on diens aaïïhangers. Alles werd in het werk ge
steld om den Minister alsnog tot andere gedachten te
brengen. Moties werden aangenomen, een grootsche A.V.R.O.
betooging vond plaats op 6 September 1930 op het sport
terrein "Houtrust" te •s-Gravenhage, terwijl het kamer
lid Mr Boon reeds op 27 Mei 1930 Minister Reymer over do
zendtijdverdeeling had geïnterpelleerd. .
Niets hielp nóch Minister Reymer, nóch zijn opvolgers
in radiozaken, Mr de Wilde en de heer van Boeyen hebben
aan de principes van het zendtijdbesluit ooit getornd.
De reacties in de volksvertegenwoordiging tot uiting
komende bij de behandeling der P.T.I.bogrooting werdeh
telken jare makker. Men vond het blijkbaar nog zoo kwaad
niet

r

*

ƒ/.

niet. Langzamerhand kwamen de gemoederen weer tot rust.
Van eenige samenwerking tusschen de omroepvereenigingen
ten behoove van de verzorging van het algemeen programmadat dan took als het rudiment van den eertijds gedroomden "nationalen omroep1' moet worden beschouwd - is in de
10 jaron van hot bestaan van hot zendtijdenbesluit niet
veel terecht gekomen. Dit is evenwel m.i. uitsluitend
de schuld van het voor Nederland gekozon stelsel, waar
van tenslotte toch moet worden getuigd, dat het aan de
meerderheid van het hederlandsche volk voldeed.
Dat ik dit deel van de geschiedenis van den Nederlandschen Omroep zoo uitvoerig behandelde, vindt zijn oor
zaak eensdeels in het feit, dat de zendtijdverdeeling de
hoeksteen is geworden van het gebouw van den Nederlandschen omroep en anderdeels omdat het voor eene juiste beoordeeling van het tot Mei 1940 van kracht geweest zijnde
omroepstelsel ven groot belang is, dat nauwkeurig worden
aangeduid da versoalllenae stroomingen, die zich terzake
van het omroepbeleid in Kederland hebben afgeteekend.

Punt 3 van het zeridtijdenteslv.it bepaalt, dat op eiken
omroepzender per week d^n dag beschikbaar wordt gesteld
ten behoeve van de uitzending van een algemeen programma
dat onderworpen is aan de goedkeuring van eene commissie,
die door den Minister, den Radio-raad gehoord, wordt ö®noemd.
Bij beschikking van 10 Juni 1950, N8 1, werd deze commis—
sie tot keuring van het algemeen programma voor den Ra—
dio-Omroep door den Minister van Waterstaat benoemd.
Zij bestond uit 5 leden van den Radio-raad; de voorzitter
van dit college was tevens voorzitter van de AlgemeenProgramma-commissie, terwijl de overige 4 leden de reeds
meermalen genoemde "geestesrichtingen” jn den omroep
vertegenwoordigden, dus 1 A.R., 1 R.K., 1 S.D.A.P. en
4órT A , V .R ,Ö «-riöhtlng •
In det^sohil^ihg^vah 10 Juni 1930, Ml werd vastgelegd,
dat het algemeen programma zal moeten bevatten mededee1 ingen v^joord-oón-I .^iL^eëlSinhoud van dhtspannénden','Teerzamen, aesthetischen of ethischen aard en dat
hst zoodanig zal moeten zijn, dat aan den inhoud niemand
redelijkerwijze aanstoot kan nemen. Mededeelingen van
politieken en religieuzen aard zijn dus in het algemeen
programma niet toegelaten.
Aangezien gebleken was, dat het uitzenden van een morgen
wijding of van een bijbellezing nog mogelijk was, zonder
dat de gemiddelde luisteraar daaraan aanstoot la^wat, werd
de morgenwijding in het algemeen programma opgenomen,
iiçar verder ging men op dix gebied niet..
Het algemeen programma heeft noch bij de omroepvereeni—
gingen, ndoh bij de luisteraars veel geestdrift gewekt.
Het is nooit populair geworden en het heeft niet ertoe
bijgedragen om de omroepvereenigingen tot meer samenwer-

eenigingen^met^de^ommissie^tot^betere 11resultaten te
komen.
De omroep in Nederland is tot Mei 1940 steeds blijven
staan in het teeken van een splitsing, een splitsing
die volgens het kamerlid van Dijk bij de beraadslagingen
over het ontwerp—radio—wet, niet door de zendende groe
pen in het leven was geroepen, dooh die in ons volks
leven bestaat. Naar diens meening kan men op deze wijze
ook van een nationalen omroep spreken, omdat al hetgeen
in het nationale leven zioh openbaart, gelijkelijk tot
uitdrukking kan komen, zij het ook niet oentraal gere
geld.
* Hoe dit ook zij, het algemeen programma heeft zijn
/ kwijnend bestaan tot Mei 1940 voortgezet.
• Tot een gezamenlijk verzorgen door de vier groote omroepvereenigingen is het gedurende dien tijd niet ge
komen.
Elke omroepvereeniging ging op dit gebied zijn eigen
gang en trachtte zooveel mogelijk te voldoen aan de
maatstaf: "wat in de huiskamer kan worden toegelaten"
een maatstaf, die de wet niet kent en die dan ook mede '
devraag
rijzen of het algemeen programma in
zijn geheel niet in strijd was met de wet, een vraag
die door enkele bekende radio-omroep-deskundigen beves
tigend wordt beantwoord. Het zou te ver voeren hierop
nader in te gaan. In het reeds genoemde boekwerk van
Dr.A.A.M.Enserinck wordt deze vraag op de blz 141 t/m
155 uitvoerig behandeld.
Overigens heeft ook het Algemeen Programma meermalen tot
moeilijkheden met de omroepvereenigingen geleid, dit
was voor een groot deel hiervan het gevolg, dat die or
ganisaties ook in dit programma haar eigen leven wilden
leiden, terwijl anderzijds de commissie nog steeds van
het algemeens programma trachtte te redden wat te redden
was. Lezing van de jaarverslagen der commissie is in
dit opzicht zeer belangwekkend.

Persoonlijk heb ik het altijd betreurd, dat het insti
tuut van het algemeen programma niet heeft geleid tot
eenige samenwerking tussohen de omroeporganisaties.
Zoodanige samenwerking had weer tengevolge kunnen hebben
een samenwerking over de geheele linie en had tenslotte
kunnen leiden tot het bereiken van het ideaal van velen,
een nationalen omroep, federatief, in vrede en goede
verstandhouding verzorgd door de omroepvereenigingen ge
zamenlijk.
In Mei 1940 bestond de oommissie uit Prof Mr P.S.Gerbrandy, voorzitter, Mevrouw Boon-van der Starp, Prof.
W.Nolet en J.W.de Vries, leden,-^
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f. De contrôle op de uitzendingen.

Tot Juli 1930 geschiedde de contrôle op de uitzendingen
der omroep—organisaties zoo goed en z^oo kwaad als ditging,door het Hoofdbestuur der P.T.T. bureau Rodi.
Zoo had schrijver dezes de twijfelaohtige "eer" een
uitzending van de^vrijdenkersraddp-omroep op Zondag
29 September 1929, alsmede de rede van den heer Vogt
op Maandag 22 October 1929 te moeten afbreken.
Dat afbreken van een uitzending was altijd iets van
buitengewoon belang. Men wist bijna jsteedSLvooruit. dat
een storm of stormpje zou opsteken in den vorm van
schriftenjkë vragen van kamerledenofinterpellaties,
doch men wist ook,dat als niet werd afgebroken, de
protesten van de andere partij stellig zouden volgen.
JMaar_inhpt hijzondar vóór het tot standkomen van de •
radio-wet, was deze contrôle allesbehalve gemakkelijk,
vooral ook omdat daaraan de wettelijke grondslag ont
brak.

Het lag dus voor de hand dat in de nieuwe wet, ten
aanzien van de contrôle op hetgeen wordt uitgezonden
.
bepalingen werden gesteld en zoo lezen we dan in art 3reA
'■ter der T. en T. wet 1904 in het 4e lid.dat bij algemeenenmaatregel van bestuur bepalingen kunnen worden
gesteld ten aanzien van den inhoud van en de contrôle
op hetgeen door middel van de inrichtingen wordt uit
gezonden, ter voorkoming van gevaar voor de veiligheid
van den Staat, de openbare orde of de goede zeden.
Deze bepaling wordt in het radio-reglement verder uit
gewerkt. We lezen n.1. in artikel 9 van dat reglement,
dat de omroeporganisaties verplicht zijn er voor te
zorgen, dat de inhoud van hetgeen wordt uitgezonden niet
in strijd is met de veiligheid van den Staat, de open
bare orde of de goede zeden, en voorts dat de uitzending
door middel van de inrichting van mededeelingen,1 die
in strijd zijn met de veiligheid van den Staat, de open
bare orde of de goede zeden, alsmede het
bui
ten voorkennis of tegen de opdracht der omroeporganisa
ties verboden is.
Voorts bepaalt artikel 10 van het Radio-reglement:
1 De contrôle op hetgeen door middel van de inriohtingen
~ wordt uitgezonden alsmede de richtlijnen volgens wel
ke deze zal worden uitgeoefend door een door óns te
benoemen lichaam, worden door óns bij afzonderlijken
algemeenen maatregel van bestuur geregeld.
2 De in artikel 2 bedoelde omroeporganisaties zijn verplicht zich aan deze contrôle te onderwerpen en op te
volgen hetgeen ter uitvoeringjdaarvan overeenkomstig
het eerste lid van dit artikel aan haar is voorgeschreven of woi’dt opgedragen.
In da desbetreffende voordracht aan H.M. de Koningin,
wî^st de Minister er op,dat de Radio-raad in^zijn ter
zake uitgebraoht advies zich in hoofdzaak heeft laten
leiden door de gedachte, dat de in ons land zoo zeer
op prijs gestelde vrijheid van het woord, ook voor den
radio-omroep in zoo aët^mogelijke mate toepassing mod^
vinden, terwijl Jatj^afbreking van eene uitzending uitsluitend

sluitend mogelijk acht(<indien uitgezonden worâtf met af
wijking van het vooraf aangekondigde.
De Radio-raad achtkhet voorts niet noodig, dat onafge
broken naar de uitzendingen geluisterd wb'ïcLt. De aan te
stellen controleurs zülleh. alleen behoeven te luisteren
naar bepaalde gedeelten der uitzendingen en zulks volgens
opdraoht van de instantie, die de contrôle zal uitoefe
nen, de zgn radio-omroep contrôle commissie.
De Minister meende in het algemeen deze grondbeginselen
in de ontwerp-regeling te kunnen opnemen.
De Radio-raad stelde verder voor, de oontróle te doen
uitoefenen door een commissie van 5 leden, waaronder de
voorzitter,uit den Radio-raad op diens voordracht door
de Koningin te benoemen. De Secretaris van den Radioraad zou ambtshalve Secretaris van de contróle-oommissie
zijn.
Tegen dit voorstel had de Minister, voor zoover betreft
de aanwijzing der leden, bezwaar. Met het oog op de be
langen, welke overeenkomstig de wet aan het oordeel der
commissie févorclen toevertrouwd - de veiligheid van den
Staat, de openbare orde en de goede zeden - behoort^de
benoeming van de leden te zijn ter vrije keuze van de
Regeering en te geschieden bij Koninklijk Besluit. De
voordracht/gastuit van den Minister van Waterstaat, die
overleg pleegt met zijn ambtgenooten van Buitenlandsohe
Zaken en Justitie, terwijl indien het gebied der commis
sie door uitbreiding van de onderwerpen van den omroep,
met name naar de Overzeesche Gewesten, wijziging^ondergaat*, met het hoofd van het daarbij betrokken Departement
mede overleg gepleegd zal—kunnen worden.
De Minister achtte het dus wenschelijk, dat de regeling
der controle wör3t losgemaakt van de beuuem^geh van den
Radio-raad hetgeen z.i. in overeenstemming ‘is met de
taak van den raad zooals deze in de wet tot uitdrukking
komt, d.w.z. adviseerend op het gebied van omroep-vraagstukken, maar niet deelnemend in de uitvoering van dien
omroep. Door dit standpunt in te nemen, wordt naar het
oordeel van den Minister geen ongewenschte inbreuk ge
maakt op de bevoegdheden en werkzaamheden van den Radioraad, te minder waar bij de samenstelling van dat college
geen rekening is noch behoefde te worden gehouden met
de zeer bijzondere taak eener contróle-oommissie. Wel
achtte de Minister het in het belang van de contrôle—
instantie, dat de Secretaris van d£n Radio-raad tevens
optreedt als secretaris van de contróle-commissie.
Voorts achtte de Minister het niet wel mogelijk, het door
den Radio-raad gedane voorstel te aanvaarden om de aan
de contróle-commissie toe te voegen controleurs "op
voordracht van dat college" door den Minister van Water
staat te doen benoemen. Ook met betrekking tot deze be
noeming moet do Regeering een geheel vrije keuze kunnen
doen.
De Raad van State kon zich in hoofdzaak met de ontwerp
regeling vereenigen. Enkele opmerkingen van meer onderge
schikt belang werden in het nader rapport aan de Konin-
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gin rechtgezet.
De inhoud van den Algemeenen Maatregel van bestuur was
de volgende.
In de eerste plaats werd artikel 10 van het Radio-reglement gelezen als volgt:
1. De contrôle op hetgeen door middel van de inrichtin
gen wordt uitgozonden alsmede de richtlijnen volgens
welke deze zal worden uitgeoefend door een door ons
te benoemen liohaam, worden door óns bij afzonderlij
ken algemeenen maatregel van bestuur geregeld.
2. De in artikel 2 bedoelde omroep-oiganisaties zijn
verplicht zich aan deze contrôle te onderwerpen en
op te volgen hetgeen ter uitvoering daarvan overeen
komstig het eerste lid van dit artikel aan haar is
voorgeschreven of wordt opgedragen.
In de tweede plaats werd in den Algemeenen Maatregel van
bestuur opgenomen een artikel luidende:
1. De contrôle op hetgeen door middel van de inrichtinfen, bedoeld in artikel 3 ter der T. en T. wet 1904
Stbl nS 7) wordt uitgezonden, geschiedt volgens de
bepalingen van het Reglement, hetwelk aan dit besluit
is gehecht.
2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde regle
ment, zooals het bij dit besluit is vastgesteld en
bij nadere koninklijke besluiten mocht worden gewij
zigd, kan worden aangehaald als: "Radio-oontróle-reglemcnt 1930”.
Het Radio-contrôle-reglement onderging in den loop der
jaren een aantal wijzigingen, waarvan, de voornaamste
was die opgenomen in de artikelen 13 en 14, waarbij aan
den Minister van Waterstaat da bevoegdheid werd verleend
beslissingen van de Radio-Omroep-contróle-commissie,
ter uitvoering harer controle genomen, te schorsen of te
vernietigen, indien en voor zoover hij deze beslissingen,
met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van dit
reglement, in strijd achi^met de wet of het algemeen
belang.
Op deze belangrijke bepaling, waarover zooweel in de
volksvertegenwoordiging als bij de omroepverenigingen
veel te doen is geweest, kom ik later terug.
De tekst van het Radio-contrôle-reglement 1930 luidde
in Mei 1940 als volgt.
Besluit van den 3den Juli 1930, houdende wijziging van
artikel 10 van het Radio-reglement 1930 en vaststelling
van regelen ten aangien van de contrôle op de uitzen
dingen van den Radio-omroep.
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Neder
landen, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onzen Mininater van Waterstaat van
11 Juni 1930, nr.3» Hoofdbestuur der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie;
Gelet op artikel 3ter van de Telegraaf- en Telefoonwet
1904 (Staatsblad nr.7), zooals deze laatstelijk is aan
gevuld

Cf.

gevuld en gewijzigd bij de wet van 12 Mei 1928 (Staat0bld nr.169);
Gelet op artikel 10 van het Radio-regleraent 1930, vaetgesteld bij Koninklijk besluit van 9 Mei 1930 (Staats
blad nr.159);
Den Raad van State gehoord (advies van 24 Juni 1930,
nr.38);
Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minis
ter van 25 Juni 1930, nr.7, Hoofdbestuur der Posterijen,
Telegrafie en Telefonie;

Hebben god&evonden en verstaan te bepalen»

Artikel I,
Artikel 10 van het Radio-reglement 1930 wordt gelezen
als volgt:
1. De contrôle op hetgeen door middel van de inrichtin
gen wordt uitgezonden, alsmede de richtlijnen volgens
welke deze zal worden uitgeoefend door een door Ons
te benoemen lichaam, worden door Ons bij afzonderlijke
algemeenen maatregel van bestuur geregeld#
2. De in artikel 2 bedoelde omroep-organisaties zijn
verplicht zich aan deze contrôle te onderwerpen en
op te volgen hetgeen ter uitvoering daarvan overeen
komstig het eerste lid van dit artikel aan haar is
voorgeschreven of wordt opgedragen.
Artikel II.
1. De contrôle op hetgeen door middel van de inrichtin
gen, bedoeld in artikel 3ter der Telegraaf- en Teleföonwet 1904 (Staatsblad nr.7), wordt uitgezonden,
geschiedt volgens de bepalingen van het reglement,
hetwelk aan dit besluit is gehecht.
2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde regle
ment, zooals het bij dit besluit is vastgesteld en
bij nadere Koninklijke besluiten mooht worden gewij
zigd, kan worden aangehaald als:
MRadio-c ontróle-reglement 1930”•
Artikel III.
De bepalingen van dit besluit alsmede van het daarbij behoorende reglement treden in werking op den tweeden dag
na dien der dagteekening van het Staatsblad, waarin zij
zijn geplaatst.
Onze Minister van Waterstaat is belast met de uitvoering
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan
den Raad van State en aan de Algemeen© Rekenkamer.

Finse, den 3den Juli 1930.
WILHSLMINA.
De Minister van Waterstaat,
P.J.Reymer.
Uitgegeven den achtsten Juli
1930.
De Minister van Justitie,
I.
Donner.
Radio-

RADIO-CONTROLE-REGLEMENT•
Artikel 1.

>

1. Op de uitzendingen van den Radio-omroep wordt con
trôle uitgeoefend door een commissie van tenminste
5 leden, die op voordracht van Onzen Minister van
Waterstaat door Ons worden benoemd en ontslagen»
2. Een der leden wordt door Ons als voorzitter aangewe
zen.
3. De commissie draagt den naam van Radio-Omroep oontr6le-commissie.
4. De Secretaris van den Radio-raad is ambtshalve seoretaris van de Radio-Omroep contróle-commissie.
Artikel 2.
1. Aan de Radio-Omroep contróle-commissie worden ambte
naren (Radio-Omroep controleurs) toegevoegd, die be
last ’worden met naar bepaalde uitzendingen te luis
teren.
2. Deze ambtenaren worden benoemd, geschorst en ontsla
gen door Onzen Minister van Waterstaat en genieten
een salaris•

Artikel 3•
Do instructie van de Radio-Omroep contróle-commissie
wordt door Ons vastgesteld; die der controleurs door On
zen Minister van Waterstaat.

Artikel 4.
Jaerlijks brengt de Radio-Omroep contrOle-commissie aan
Ons een verslag uit omtrent hare werkzaamheden.

Artikel 5.
De contrôle zal worden uitgeoefend ter voorkoming van
gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare
orde of de goede zeden, met inachtneming van het bepaal
de in artikel 2 van het Radio-reglement 1930 (z.B. 22*4.
1933, Stbl N2 223).
Artikel 6.
Er zal zijn een preventieve en een repressieve contrôle.
Artikel 7.

*

1. De preventieve contrôle bestaat uit het vooraf onder
zoeken van de prggrammafs, waarbij overlegging gevraagd
kan worden van een BChema of van den tekst der uitzen
dingen •
2. Indien tegen een programma of een onderdeel daarvan
bezwaar bestaat, deelt de Commissie deze bezwaren zoo
spoedig mogelijk aan de betrokken omroep-organisaties
mede. Zoolang aan deze bezwaren tot genoegen van de
Commissie niet is tegemoetgekomen, mag niet tot uitzen
ding van dat programma of dat gedeelte van het programma
worden overgegaan.

Artikel 8.
1. In geval het uitgezondene afwijkt van het toegelaten
programma of van hetgeen na overlegging tot geen bezwaar
heeft aanleiding gegeven, zonder dat voor deze afwijking
nader goedkeuring is verleend, zal de uitzending kunnen
worden

worden afgebroken.
2. Overigens zal geen afbreking eener uitzending mogen
plaats vinden.
Artikel 9.
1. De repreosieve contrôle bestaat uit het luisteren
naar de uitzendingen en het eventueel opnemen daarvan
op wasrollen.
2. Voor uitzendingen tegen welke bij de Commissie be
zwaar bestaat» zal de omroep-organisatie, die het aan
gaat, tei- verantwoording worden geroepen.
Artikel 10.
Verantwoordelijk voor de uitzending is de omroep-organisatie of de uitzender, aan wien machtiging tot de desbstreffende uitzending is verleend.
Artikel 11.
1. Onverminderd do in het Radio-reglement 1930 gestelde
straffen en de in de machtigingen gestelde boetebepalin
gen, kan de Radio-Omroep contróle-commissie aan den Mi
nister van Waterstaat voorstellen de verantwoordelijke
omroep-organisatie voor een bepaalden tijd niet te doen
uitzenden.
2. De bij toepassing van het bepaalde in het vorige lid
vrijkomende zendtijd wordt door Onzen Minister van Wa
terstaat, den Radio-raad gehoord, over de andere omroep
organisaties verdeeld.
Artikel 12.
’ .
1. De overeenkomstig de bepalingen van het Radio-regle
ment 1930 tot uitzending gemachtigde omroep-organisaties
zijn veriilicht:
a. tijdig aan de Radio-Oraroep contróle-commissie de uit
te zenden programma’s te doen toekomen;
b. op verzoek van die Commissie aan haar den woordelijkei
tekst te doen toekomen van de uitzendingen;
c. alle gevraagde inlichtingen te verschaffen omtrent der
aard der uitzendingen.

Behoort-bij-Konin]ïli-jk-besluit--van-_3 —Juli 193O-(-Staatsy
hl ad n2 272-)*
Mij bekend,
De-Mlniotor van Waterstaat,
F* J .Roymer^-

Artikel 13.
1. Onze Minister is bevoegd beslissingen van de Radioomroep-oontróle-commissie, ter uitvoering harer contrôle
genomen, te schorsen of te vernietigen, indien en voor
zoover hij die beslissingen, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 5 van dit Reglement, in strijd acht
met de wet of het algemeen belang.
2. Da Commissie zorgt, ingeval van sohxorsing of ver
nietiging van haar beslissing, dat in de bij de gesohorste of vernietigde beslissing behandelde zaak» voor zoo
veel noodig en voor zoover haar betreft, met inachtne
ming

ming van het door den Minister genomen besluit, wordt
voorzien•
3, Voor de toepassing van het Radio-reglement en het
Radio-contrôle-reglement worden de besluiten van Onzen
Minister en de voorzieningen der Radio-omroep—oontróle»
commissie, bedoeld in het eerste en tweede lid van dit
artikel gelijkgesteld met de overige in deze reglementen
bedoelde voorschriften, opdrachten of beslissingen van
die commissie.
Artikel 14.
1. Een besluit van Onzen Minister tot schorsing bepaalt
tevens den duur daarvan.
2. De schorsing stuit onmiddellijk de werking der ge
schorste beslissing. Zij kan niet langer duren dan 3
ipaanden.
3. Is de beslissing binnen den voor de schorsing bepaal
den tijd door Onzen Minister niet vernietigd, dan
wordt deze geacht te zijn gehandhaafd.
4. Enne beslissing, die geschorst is geweest, kan niet
opnieuw worden geschorst.

De contróle-commissie bestond op dat tijdstip- uit de
volgende personen»
voorzitter (tijdelijk) Mr B.flo Gaay Fortman
leden
J.W.van Oorschot
Mr P.E.BriSt
Mr J.Th.Goossens
4 Prof Mr Dr J.P.A.François
J.W.de Vries
secretaris
Dr A.A.M.Enserinok.
Ik heb bij de behandeling van het belangrijke instituut
der contrôle op de omroep-uitzendingen ©enigszins uit
voerig stilgestaan,omdat het hier betreft een aangeleger
heid, die diep ingrijpt in de in ons land zoo zeer op
pi’ijs gestelde vrijheid van het woord en bovendien om
dat er op het gebied van dan radio-omroep wel geen li
chaam in het leven geroepen is, dat aan zooveel critiek
heeft blootgestaan als de radio-omroop-contróle-oommissie.
Bijna elk jaar kwamen bij de schriftelijke en mondeling*
behandeling van de P.T.T.-begrooting de klachten los.
Interpellaties werden gehouden, sohriftelijke vragen
werden gesteld en uit alles sprak,we mogen het gerust
zeggen, een zeer belangrijke mate van wantrouwen in de
handelingen der commissie. Als vastotaand kan worden
aangenomen, dat de oritiek veelal ongegrond was. Men gii
n.1. dikwijls af op den titel van een verboden stuk, zoi
der den inhoud te kennen en verweet dan de commissie
kortzichtigheid of plagerij. Maar bovenal ging het
bezwaar' tegen het preventieve toezicht, dat niet nood
zaken jk of zelfs ontoelaatbaar werd geacht en boven
dien de actualiteit in belangrijke mate schaadde.
Wat hiervan ook moge zijn geweest. Een feit is, dat de
oommiasie haar ondankbaar en moeilijk werk zoo soepel
mogelijk voortzette en dat in de praktijk de controle
tot

tct
1940 bleef aooals done van 1930 af wao govseoöt.
i:;» rlinlfitor pfen- In ia volksvertegenwordiging neeotal
niot v<xö1 nooit ö os aan to to on en, dot do door do coiaaiesie goaonon bcoliooingeü in overeonatemdng waren
mot do ’wwttölijno rogolon.
Hst fait,, dnt can.enkele, naai de Staat der Nederlanden
inTiot önf.olijk r.ord gesteld, dóét aan' desa algeaeene
uitó;raók göën 'afbraak.
CVS'rlgens ia lening van do jaarverslagen der radlo-oa»
roep-bontröle-co-d^sie in desen seor aan to bevolen.
Sten leent daarnlt net welke aooilljkhodon de comnisaie
te kampen had on wnt voor sorgen hot haar gaf oa de
uitjen dingen to houden in ocaa behoorlijk spoor* Vooral
de uizendingen væi politleken aard leverden vele
soeilijlbodsa op.
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1934 gestelde nornan ten asnaieii van hotgeon ' /
voor uKse^Uâng door aiddsl ven don radic-onroop, fcujrlitt hot bijscndor ton aar.aaen van de
mededeel ia&oft ■. v^Tpo HtXOi ion aard Man «ördoh
io^olâténit Alkeneeus Haütrogör' van Eostuur,
wetgeoteld blj Zon. besluit van 22 April 193?»
sui ns 223)»
ffoperkin/t van
£• ultso"
;Bingen " ■

Madero tooi.oh-

*

Hiex’uc.ven aorkte ih reads op, dut vooral de uitsor.dingea
van politieke» aard vele sioeil'ijUioden tan aansien van
do oo*itx$16 o;jlovorden»-ooaol in sis buiten de volks
ver tagcnycoordiging io daarover veel to doen geweest*
leners ijda waren er voorstanders m een algeheel ver
bod taxi ds politiek in den aothor, aan dan adderen kant
waren er voion, dio sulk eon verbod, bö.ualve in strijd
r.et de wet,ook oen veraroing van don er.ircep noemden*
rit_gaf .„Kindster Aöjocr iu dc vergadering van de^weede
oiling tot de ver—
Ksser op SiacdM .6 ..leesü.:bcr
’
*1952 stall
.............
bloring, dat hij boroii
«Ad «?as c-m üi' aansluiting: aan 'de ""
gehouden bora-ed sisgingen kot initiatief te nesen ca te
fexsn tot cens stodehlge regoling, dat do politiek voort;.-«.?.n tot cp nekero hoogte uit den. aether eou worden ge
WOïM’Cl • *«•!«• dood. desa toe aanging gastar «1> bij koninklijk
bealüit vua 22 April 1933 (ùtbl 52 225) werd bet 2de lid
van artikel ? var. hot ..•.iudic-rcg’iestent 1330, waarin wordt
bopü^ld, dat de mededeel Ir.gca vsn woord- toon- of
beeldinhoud slcobts o^o^tlg oogon sijn van rechteperaoonllJkhoid toz-itler.Ae c:iu cepor&str.iseties, die tot hot
uitsox.dcn var. doso redcdeelingcr. door don Minister wijn
gea&Ci.ti^d. aar.govuld r.et de volgende clausules
”115 {de r.sdcdeclingen) isogen niet inhoudsn een
reontstrookcche, dan eel sljdellxigsche of bedekte
ondGraijninf, va,*; godsdienst, sedelijiiheid*'gossg
en volkskracht, r.vch koraielijk bestead aijn voor
hst buitenland, ir.-llen bogend is, dat elj in ©en
bovrooa-ien staut niet sijn taogel&tön* Uedeêcelingcr
var. politlcl-.cn aurd sogen bovendien niet ardors
inhouden

inhouden dan een stellige uiteenzetting of toelichting
van politieke bsginoelen”*

l’e waning is verkondigd.» dat enn deze fcrsulèering in
het r.aóio-regleföeut lv5üyeon wijziging van de l«en T*
wet 1ÎC4 'Stbl life 7) had Koeten voorafgaan*
Minister aoyaar heeft zich te dener zake op het standpunt gestclu» dat de geroet-de nanvùllinçon van hot Kadio-raglezent geen andere bcdoollng hadden dan os ta
voorkomen excessen, wc-lko zich bij politieke uitsendlngen en ook bij uxtzei.din$Gn» die riet allereerst een
uitgesproken politiek knroktcr dr^en, voordek, peso
boderkingen terror v^cmóroll jV; tegon <lö wijze waaTftp
co îov.iiis- en ïïcrolübc;?chc:iwingen ven ar.dors denkenden
vrord.K afgevallen c-f. wel wettig bestaande Staatalnatclllr.gen verder beepro- :mi en do
der
heiöscr^erea werden bcc-crdseld* Het «88 gaor.czlne do
icdccling var do toenmalige Hcgccring» dat de politiek
volkoren vit der getier zou eerden. gt.eloton» ü!are dit
vfd hot geval gerc^ot» «isn sou van den iiadio-oswoe© •
een ordexxUel -1311 uitgesloten» tot ’«elke uitsluiting
ca wettel4jze voorschriften niet de bevoegdheid gaven*
Uitsluiting vor alle politiek zou cnvcrsijdelijk*wetowijzlgixig nccdz-a:.j.’li jk kobben gerankt* lö binistor acht
te voor het ocoog-.:e doel vcereï'ca^rde uctawijzlging
geenazino nootzakelijk. filet no ad zo kei ijk» oxdat de
• i’edactio v^r, lid. 4» letter b» wn artikel Ster der vet
de buvoogiheid geeft om in het radio-reglcæent de voos—
geuteido bepalingen mot betrekking tot den inhoud van
hetgö n 'oordt u;.tg3znr.den op te iwsen» aangazien desa
bepalingen niet verdoy
dan hetgeen noodzakolijk
werd peaoht on te voorkoken gevaar voor de veiligheid
v-nn don atue.t» do openbare orde of da goede sedan j
met wor.'.<;>■= olijk» o-^ot het tijdstip van vastlegging
in de >;ot co* niet das-r waa» a&ngezlen de ontwikkeling
vnn do radio en da opvatting over da &et heer verbaad
houdo'-.do onderwerpen nos niet ver genoeg gevorderd wer
den !«,-?wcht«
re ‘Jiinistar wae vcorts w oordeel » dat men hier te doen
hod .wet e«n ven üvarn^idsvïog© gegeven authentieke interprotst.Ie ven' de wt-tcllj?.e noraon» waaraan da uitzen
dingen ter voork ning vsm gevaer voor de veiligheid van
dan /ts£’t» de openbare orde of de goede zeden hadden te
voldoen.
do bcc'lnüGlen van de wet word z.i» geenezino afbreuk gedaan» Cwrigeno behield deze bewindeean
stch voor» on indien mocht blijken dat de nieuwe bapal’r-'cn n;et voldoende zouden sijn on tot een ©eer geordorder; tcoMa- d te geraken, tot een ^rodere oasohrijvlng
in do wet vra dö cc’.ödioe ouatregolen aou ku^en wr&en

i
;
ƒ
i
'

/
4.

.

,

7i

lïihQïiâen dan acn etollige uiteenzetting of toelichting
van politieke beginselen'■’«
3)e laevning is verkondigd, dat esn desa forsuléoring la
het ;iöóio~reglefóout li^üyeon wijziging van de ï*«n T*
wet 1’K4 (Stbl lit 7) hud Koeten voorafscan*
kinistor .tsyraar heeft zich te dener cake op het stand*
punt gestvla, dat de genoeevle uznvùlllnçen van het Ka*
dio-rc£;lexcnt geen anócre bedoeling hadden dan oei te
vsorhomea OKCc.~;-en, welke aich bij politieke» uitsosdia*
gen en ook bij uitsordingen, die niet allereerst een
uitgesproken politiek knroktor dr^en, voordak, rezo
bedenkingen cïnron vooraf: r.eli jk te*en <lö wijze waaróp
êo Isvc-rJj* en zerellbcscltcuwincen vzn andersdenkenden
wcrd.n sfcjgevullon of.wol wettig bestaande Staataln*
etclllr.gen verder beeproken en do gedreglngon der Over*
heidecrenrea werden booerdoeld» Hot was gear.szlne de
i-cdcclinc var do toenfolico kegaarirg, dst de politiek
volkoren v.it der eetisr zou werden gveloten» £©re dit
wel hot geval gevlast, dsn sou van den k&dlo-oaroep •
een or.dciuieel -Ijn uitganieten, iet welke uitsluiting
co wettel ijk o voer achr’.f ten niet de bevoegdheid gaven*
Uitcluitinc var alle politiek zou onversljdolijk wets*
wijzlgijig ncodz-^ieaijk bobben gesnokt» io Sinister aoht*
te voor het baoog-..:® doel vcorefg-s-irde wetswijziging
goenezina nscözakelijk. kiot nootzakelijk, eadat de
redactie vrm ltd 4, letter b, van artikel 3ter der wet
de bovoegqheiê go^ft om in het redio-regleæent de voor*
gestelde bepalingen met betrekking tot den inhered van
hetgö n vordt v.xtgazcr'len op te wen, aangazien deze
bopÏltnGen niet vorder güon dan hetgeen noodzakelijk
werd geackt on te vc’.u-i'orcn govatu* voor de veiligheid
Vi:n don «itue.t, de ox;enbare orde of da goede zeden $
met wer.ychölijk, oat-ot het tijdstip van vastlegging
in de wet roe niet daer was, aangezien de ontwikkeling
vrcs do radio en de opvatting over de rot hear verband,
houdende erdorwrpen nog niet ver genoeg gevorderd wer
den g-rceMï»
Pe minister wae vcorts van oordeel, dat m hier te doen
hed Eiet een van Óverheld37»oge gegeven authentieke inter*
protst.te ver* de «ettelijke normen, waaraan, de uitzen
dingen tor vcork ning van gevaar voor de veiligheid van
den /-tstft, de openbare
of de goede zeden hadden te
voldoen. A:an do beginsclan van de wet word s»i» geene*
zino afbreuk gedaan» Gwrigeno behield dose bewindenen
zich voos», om indien moobt blijken dat do nieuwe bapal’jicen niet voidzonde zouden zijn en tot een aeer geer*
darden tcoc-ta.’d te geraken, tot een JgroP.ore osizohrljvlng
in de wet m üo ncodlga ouatregolen acu kunnen werden
ova .7^0^''! sn » <7 2^-v
oc^,.
I>e cor;tróie-convJ.ssie had er dus weer eenige nieuwe nor—
isen bij, die zij tij hare beoordeel ingen van hetgeen
uitges oneen neeht. worden had te hante*»ren» Blijkbaar
w do gekozen veria voldoerde, went tot 1940 bleef de
aanvulling van art 2 van het hedlo-i’eglenent onveruuderd/
£beh rJlnlfiter Ecytr.er nbeh sijn epvolgera i4r» de slide
en de hoor van Bacyen nentten iiet noèdig de wet op dit

IE BEROEPSINSTANTIE ,
""

. de Beroeps
instantie X
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Het openen van de mogelijkheid van beroep tegen besluiten inzake

radio-aangelegenheden heeft reeds in de eerste jaren van de daad

werken jke uitvoering van den radio-omroep veler aandacht gehad.
Vooral door de Staten-Generaal doch ook door de omroepvereenigingen

werd aandrang op de Regeering uitgeoefend om zulk een beroep in het

leven te roepen. Deze aandrang werd sterker naarmate de beslissingen

van de Radio-omroep oontróle-commissie al of niet terecht tot steeds
meer critiek aanleiding ging^geven.

De moeilijkheid was, dat het hier betrof rechtsbescherming tegenover
de Overheid, een terrein, waarop eene commissie van advies onder leiding

van Mr. Dr. Kooien zich bewoog; men voelde het gemis aan het gewenschte
beroep, maar men achtte het toch ook niet raadzaam om in afwachting
wan de resultaten van het werk der Commissie— Kooien , toonroede voor

radio-aangelegenhedenj^éenTgespecialiseerd administratief-reohterlijk
orgaan in het leven te roepen.

Deze moeilijkheid was oorzaak, dat het nog tot Januari 1934 duurde,

vfiSrdat ten aanzien van het beroep tegen besluiten inzake radio-aangelegenheden een regeling kon worden getroffen.

Doch laten we den tijd niet vooruitloopen en eens nader bezien wat

wel werd gedaan om aan den aandrang, in het begin van dit hoofdstuk
bedoeld, tegemoet te komen.

Reeds in zijn advies van 26 Juli 1929 over het ontwerp-radio-reglement,

vestigde de Radio-raad de aandacht van den Minister van Waterstaat op het
gemis daarin van eene beroepsinstantie inzake administratieve beslissingen

In een nader schrijven betoogd* de Raad, dat z.i. aan het gemis van een
beroepsinstantie alleen dan geheel bevredigend zou kunnen worden tege
moet

gekomen, wanneer het/vraagstuk van de administratieve reohtspraak

zou zijn opgelost. Immers het betrof hier geschillen, die naar hun aard

tot het gebied van deze rechtspraak behoorden en het was naar de meening
van dehRaad niet zonder bezwaar dat deze rechtspraak over verschillende

colleges zou worden verdeeld. De Raad was voorts van oordeel,dat alleen
rechtsgeschillen, geen vragen over doelmatigheid aan het oordeel van

dezen administratie ven rechter zouden moeten worden onderworpen, daaronder
begrepen de z.g. M détournement de pouvoir1*. De Raad gaf tevens een

redactie aan voor eene regeling van het beroep, zooals hij deze dacht,
eene redactie die voor oen groot deel was ontleend aan de regeling van
het hooger beroep in de Ambtenarenwet ( wet van 12 December 1929,
Stbl. No 550 ).

De Directeur- Generaal der PTT, terzake gehoord, meendd dat uit de
door den Raad aangegeven redactie moest worden opgemaakt, dat het blijk
baar de bedoeling was de instelling van een beroepsinstantie, welke

beslissende bevoegdheid zou bezitten. Bit achtte de Heer Bamme niet te
rijmen met de verantwoordelijkheid van den Minister en tevens stelde hij
de vrasg of met het oog op het bepaalde in artikel 154. 155, 156 en 157

der Grondwet, zoodanige instantie wel bij Alggaeenen Maatregel van Bestuur
kon worden ingesteld. Be Birecteur- Generaal

zoodanige instantie bij de wet in het leven geroepen moest worden.
Op. voorstel van den Birecteur-Generaal werd door Minister Reijmer bij brief
van 24 April 1930, Nr 15 omtrent de voorstellen van den Radio-raad het

advies van den Minister van Justitie ingewonnen.

Be ze bewindsman deelde in zijn schrijven van 22 Mei 1950 medetim&B

a ■ dat zoolang de wet niet was gewijzigd, tegen het voorstel van den Radio-

raad- dat bedoelde

eigenlijke rechtspraak- grondwettelijke bezwaren

bestonden;

b - dat het, in afwachting van deze wetswijziging, mogelijk was een

administratieve instantie, n.1, een zuiver administratief beroep in het
leven te roepen, b.v. in den geest, dat bij bezwaren tegen beslissingen,

belanghebbenden eene beslissing of een nadere beslissing van den Minister
zouden kunnen vragen, welke beslissing of nadere beslissing

kunnen worden gegeven na raadpleging van een vommissie

dan zou

van advies,

c ■ dat in die commissie niet zitting zouden hebben leden van den Radioraad, doch in rechtspraak geschoolden.

Be Birecteur-Generaal had ook tegen deze oplossing bezwaren en ontwierp
zelf een redactie, die bij brief van 6 Juli 1930 aan het oordeel van den
Minister van Justitie werd onderworpen. Baarbij werd tevens gevraagd o£f

ter bespoediging, de regeling van het beroep niet zou kunnen geschieden
bij Ministrieele beschikking of bij gewoon Koninklijk Besluit. Voorts

werd een opgaaf verzocht van eenige in de rechtspraak geschoolde per
sonen, die naar het inzicht

van den Minister van Justitie geschikt en

bereid zouden zijn, in de commissie te worden benoemd.

In zijn antwoord dd 15 September 1930, Sr 954 merkte de Minister van

Justitie op, dat de leidende beginselen voor het instellen van beroep

z.i. als volgt konden worden samengevatx
a

iedere belanghebbende zou beroep kunnen instellen;

b . het beroep moest worden ingesteld bij den Minister van Waterstaat;

o,, het beroep zou betreffen de besluiten enz. van administratieve organen;
d . hot beroep zou worden gegrond op strijd met de wettelijke voorschriften

inzake radio, of met de uit kracht daarvan verleende machtigingen of

genomen beschikkingen, of op •’ détournement de pouvoir ” ;

e . het beroep zou betreffen zoowel besluiten, als handelingen en

gevi-agen om te besluiten of te handelen.
In dit licht bezien, was de Minister van Justitie van meening, dat de

voorgestelde redactie eensdeel te ruim was, omdat- de voorstellen letter
lijk opvattende, alle besluiten van administratieve organen

aan beroep

onderworpen zouden zijn, mits zij slecgts zouden strijden met de wettelijke

voorschriften inzake radio, terwijl zij anderdeels niet genoeg speelruimte
lieten, omdat herhaaldelijk de klager als grief zou aanvoeren, niet dat de

wet geschonden was, maar dat zonder afdoenden grond zijn belangen aan die
van de administratie, of van een anderen belanghebbende zouden worden op

geofferd. De Minister van Justitie stelde derhalve van de belangrijke arti
kelen een nieuw?redactie voor. Voorts merkte de Minister van Justitie op,

dat het aanbeveling zou verdienen het beroep t9 regelen bij algemeenen

maatregel van bestuur. Ook Minister Reijmer maakte nog enkele opmerkingen
over de ontworpen redactie, terwijl voorts nog de vraag werd gesteld of het
wenschelijk was, ook van de uitspraken van de Radio-omroep contróle-commissie

beroep mogelijk te maken, welke vraag Minister Reijmer aanvankelijk ontken
nend meende te moeten beantwoorden.

Het bleek dus wel een zeer moeilijke

te zijn om het beroep, in af

wachting van de regeling van de administratieve rechtspraak, in goede banen
te leiden. Niettemin werden de pogingen om alsnog daartoe te geraken, met

volharding voortgezet.
Er volgde een bespreking tusschen Minister Reijmer, zijn ambtgenoot van
Justitie, de Voorzitter van den Radieraad Dr. de Visser, Prof. Dr. Suijling

en den Directeur- Generaal der P T T en op 11 October 1930 zond Minister
Donner zijn nadere opmerkingen over het ontwerp in, waarbij Zijne Excellentie
er in het bijzonder op wees, dat het van belang was, dat de beslissingen

van de Radio-omroep contróle-commissie aan beroep op den Minister van Water
staat zouden kunnen worden onderworpen; zulks ter versteviging van de positie
van den Minister tegenover eventueels klagers en ter voorkoming van het steeds

rechtstreeks blootstaan van den Minister aan den vollen druk van de ontstemming, die de besluiten van de Commissie nu en

politieke kringen

zouden wekken.
Z.E. had ten opzichte van dit laatste juist gezien. Bij de interpellatie Albarda in de Tweede Kamer der Staten- Generaal op 2?

en JO October 1930,

werd door verschillende leden ( Albarda, Boon, Teulings, Krijger en van Dijk )
met klem aangedrongen op de instelling van een beroepsinstantie, waarbij
ook van de beslissingen van de Radio-omroep contróle-commissie in beroep kon

worden gegaan.

Minister Reijmer antwoordde daarop, dat hij overwoog in hoeverre zijnerzijds
meer reohtstreeks, met name door het j^penen van de mogelijkheid van beroep
van*beslissingen der contróle-commissie, een bevredigende toestand zou kunnen
worden bevorderd.

De heer Albarda herhaalde op 4 December 19Jt zijn aandrang en vroeg of het in
het voornemen lag om in die gevallen, waarin de in t^stellen beroepsinstantie
niet tot een eenstemmig advies zou komen ook de minderheid gelegenheid te geven
hare gevoelens kenbaar te maken. Minister Reijmer wees er in zijn antwoord op,

dat de gevraagde regeling van beroep in ontwerp gereed was. Of dAA-r-tn tevens

een regeling van het beroep van de beslissin^&n der Radio-omroep contrôle-

7/
Commissie zou worden opgenomen, had Z.E. nog in beraad totdat hij kennis had

kunnen nemen van de resultaten van het onderzoek naar de in het buitenland
bestaande regelingen van den Radio- Omroep.
De Minister voegde hieraan toe, dat indien tot instelling van een beroep a$.s

door den Heer Albarda bedoeld, zou worden besloten, de regeling zoodanig zou
zijn, dat de eindbeslissing bij den Minister van Waterstaat zou berusten,

nadat deze het advies zou hebben ingewonnen van een daartoe in testellen

Radio-beroepscommissie.

De Minister verklaarde zich voorts bereid om te overwegen om in de gevallen,
waarin het advies van de beroepsinstantie niet met algemeens stemmen zou
worden vastgesteld, ook de minderheid gelegenheid te geven hare gevoelens ken

baar te maken.
Op een vraag van den Minister aan de Radio-omroep contróle-commissie en aan
de Algemeens Programma-Oommiam^ welk standpunt deze instanties innamen ten

aanzien van een beroepsinstantie, antwoordde de eerste bij brief van 28

Januari 1951, or 171, dat er h.i. geen aanleiding bestond om tegen de be
slissingen der commissie beroep open te stellen, te meer, waar de beroeps

instantie slechts een adviseerend college zou zijn. Het was niet te verwaohten,
dat de beroepsinstantie een juister oordeel zou uitspreken dan de contróle-

commissie. Zij achtte voorts een voldoende verzekering van oordeelkundige

beslissingen gelegen in de Ministerieele verantwoordelijkheid
Staten-Generaal. De Algemeene-Programma-commissie gaf in hare brief van 5

Februari 1951, nr 599 te kennen, dat zij niet de noodzakelijkheid inzag, dat

buiten het beroep op den Minister, zooals dit was voorzien in artikel y van

hare instructie, over hare beslissingen nog een ander/ beroep naast haar of
op de beslissingen van den Minister werd ingesteld.

Met dat al was er weinig vooruitgang in de behandeling van deze aangelegen
heid. Het was daarom dat de Directeur- Generaal der PTT bij schrijven van

22 April 1951, Nr 66 Kabinet, onder d£ aandacht van den Minister

bracht

het verschil van opvatting ten aanzien van de vraag of de beslisiingen

van

de Radio-omroep contróle-commissie en de Algemeene-Programma-commissie al

dan niet in het beroep zouden moeten worden begrepen. In de destijds gehouden
bespreking had de Minister van Justitie het aanbevolen, terwijl Dr de Visser
het had ontraden. Voorgesteld werd een ontwerp—schrijven aan den Voorzitter
van den Raad van Ministers te doen uitgaan met een ontwerp-voor dracht aan

H.M. de Koningin en een ontwerp Koninklijk Besluit bevattende de beroeps

regeling, evenwel zonder dat daarin de bewuste commissies waren betrokken.
De bedoeling was dan om na ontvangst van het advies van den Raad van State

en vóór de toezending aan H.M. de Koningin nader te overwegen of de redaotie
ten aanzien van dit punt ongewijzigd moest blijven, De Directeur-Generaal

wees daarbij nog op een door Prof. Kranenburg in de Eerste Kamer tijdens de
behandeling van de postbegrooting gemaakte opmerking met betrekking tot de

mogelijkheid van beroep op een onpartijdig, jaitronafhankelijk orgaan - gedacht

werd aan een instantie van een reputatie als b.v. de Hooge Raad-

dat

zou hebben te onderzoeken of de Radio-contróle—commissie zich had gehouden
binnen de grenzen van haar taak, dan wel zich had schuldig gemaakt aan

" détournement de pouvoir ". Ook vestigde de Heer Damme de aandacht erop,
dat Prof. Kranenburg bij die gelegenheid ervan had blijk gegeven weinig
te gevoelen voor het instellen- in afwachting van de resultaten van het

werk der commissie voor de Administratieve Rechtspraak- van een gespeciali
seerd «^administratief- rechte/lijk orgaan voor radio-aangelegenheden.

Minister Reijmer achtte het wenschelijk omtrent de voorstellen van den

Directeur-Generaal eerst nog het advies van den Heer Mr,Dr. Kooien in te win
nen, in het bijzonder over de vraag of de in het ontwerp Koninklijk Besluit

bedoelde materie het terrein raakte, waarop de onder diens leiding werkzaam
zijnde commissie van Advies omtrent rechtsbescherming tegenover der Over
heid zich bewoog. Mr Kooien beantwoordde deze vraag bevestigend en merkte

op, dat in het ontwerp het beroep tegen besluiten genomen door de Radioomroep contróle-commissie werd uitgesloten, terwijl juist de besluiten
van dat orgahn aanleiding zouden kunnen geven tot beroep. De invoering van

een anafkankelijk orgaan, dat zelfstandig aan de wettelijke voorschriften
zou toetsen besluiten en weigeringen van uitvoeringsorganen, kon ook naar

de meening van Mr. Kooien niet wachten op het afwerken van de uiterst

omvangrijke taak van de Commissie van Advies omtrent rechtsbescherming

tegenover de Overheid,
De Heer Albarda kon zich met dezen naar zijne meening uiterst tragen gang

van de voorbereidingen van de beroepsinstantie niet vereenigen. Naar
aanleiding van het verbod van uitzending door de V.A.R.A. van de Mateottiherdenking stelde hij aan den Minister op 11 Juni 1951 onder meer de

volgende vragen:

" Wat is de reden, dat de Minister nog steeds niet is overgegaan tot regeling

" van het beroep van de beslissingen der Radio-omroep contróle-commissie,
" hoewel hij reeds op 27 Mei 1950 in d® Tweede Kamer zijn voornemen daartoe
" uitsprak, op 25 en 50 October die uitspraak bevestigde en op 5 Januari
" 1951 in antwoord op schriftelijke vragen mededeelde, dat zijn beslissing
n slechts wachtte op het verslag van een onderzoek in het buitenland, welk

" verslag nu reeds geruimen tijd geleden is verschenen!!
" Kan de regeling van het beroep nu spoedig verwacht worden en zal die
, " regeling zoodanig zijn, dat de beslissing in hoogste instantie blijft bij
den tegenover de volksvertegenwoordiging verantwoordelijken Minister".

Minister Reijmer antwoordde op die vragen op dd 11 Juli 1951 waarbij Z.B.
verwees naar zijn antwoord op het betoog van Prof. Kranenburg in de Eerste

Kamer met betrekking tot de administratieve rechtspraak. Adviezen over het
verband met deze materie ingewonnen- en eerst zeer onlangs ontvangen, als

mede een hernieuwde overweging van andere er mede samenhangende factoren,
maakten het niet mogelijk, dat deze aange
n den aanvankelijk;'
~
gedachten

-

.
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en reeds gereedgemaakten vorm haar oplossing vond. Eenig oponthoud was

''

hierdoor onvermijdelijk.
De Minister kreeg de handen nu weer wat vrij en ging weer verder met zijn
onderzoek naar eene goede regeling. Bij schrijven van 30 Juli 1951, nr 206 Xabi»
Kabinet, vroeg Z.E. zijn Ambtgenoot van Justitie advies in verband met de

nadere overweging, mede naar aanleiding van het advies-Koolen, dat de ont—

werp-regeling bevredigend kon worden geacht voor belanghebbenden ten aan
zien van de gewone uitvoeringsbepalingen, als aangelegenheden tusschen
Overheid en houders van machtigingen} dooh dat het ten aanzien van beroep

inzake de meer belangrijke zaken, als de beslissingen van de Radio-omroep

oontrdle-oommissie ,weinig bevrediging zou schenken.
In verband daarmede werd de vraag gesteld of het jrogelijk en wenschelijk
- i
*
zou zijn de regeling van het beroep voor beide aangegeven onderwerpen ver

schillend te doen zijn, zoodat- bij bevestigende beantwoording- de voor
ziening inzake gewone uitvoeringsmaatregelen bij A.M.v.B. zou kunnen worden

getroffen ( het overgelegde ontwerp ), terwijl het beroep met betrekking
tot de beide Commissies bij de met geregeld zou moeten worden.

De Minister van Justitie gaf als zijn meening te kennen,(schrijven van
15 September I931,nr 2815 Geheim), dat een splitsing in de regeling van het

beroep wel mogelijk was, doch dat hij zich omtrent de wensohelijkheid daar
van niet positief kon uitsprekenj wel gaf hij een motiveering aan op grond

waarvan de bedoelde splitsing zou kunnen worden geconstrueerd.

De Tweede Kamer liet den Minister evenwel niet los. Op 4 November 1951
stelde de Heer van Dijk vragen naar aanleiding van een afgebroken uitzen
ding van de N.C.R.V. waarvan de 7e luidde:

” Is de Minister nietvvan oordeel,dat- gelet op deze en dergelijke feiten” instelling van een beroepsinstantie tegen willekeurige toepassing van de

” vastgestelde regelingen steeds meer noodzakelijk wordt, en is de Minister
n bereid te bevorderen, dat zoodanige instantie thans met spoed tot stand

w komt ?’•

In verband met de afhandeling van de kwestie betreffende deze afbreking, zijn
de daarop betrekking hebbende vtagen nimmer officieel beantwoord, ddc& is
de heer van Dijk onderhands met de afdoening in kennis gesteld.

Het wordt thans moeilijk den juisten draad der verdere overwegingen te

volgen. Op 12 November 1931 berichtte Minister Reijmer aan zijn Ambtgenoot
van Justitie, dat het de bedoeling was een administratief beroep in te stellen

met inschakeling van een advies-commissie voor de radio-aangelegenheden met

uitzondering van de beslissingen der beide contróle-oommissies.

De vraag of t.z.t. dit administratieve beroep door een rechterlijk beroep
zou moeten worden vervangen zou eerst te beantwoorden zijn, indien na ver
loop van tijd omtrent de wensohelijkheid daartoe aan de hand van de praktijk

meer inzicht was verkregen.

Ten aanzien van het beroep op de beslissingen van de oommissies'gerd de vraag

gesteld of in verband met de door de V. À. R. À. ingeroepen tusschenkomst
van den Rechter inzake het 2

1e. afbreken vah de uitzending der V. A. R. A. op 6 October 1930}
2e. niet-toelaten van het hoorspel ’’gevleugelde daden" op 3 Juni 1931, in

dien de Rechterlijke Macht tot in hoogste instantie zich bevoegd mocht
verklaren tot oordeelen, hierdoor voor belanghebbenden een middel tot het

instellen van beroep aanwezig geacht kon worden, zoodat instelling van een
beroep op een administratieven rechter achterwege zou kruinen blijven.

De Minister van Justitie merkte in zijn antwoord op 4 December 1931 op, dat
de vraag of de administratieve rechtspraak minder urgent was geworden door
de omstandigheid, dat de rechterlijke macht zich in latere jaren competent
had verklaart/ten aanzien van onwettige handelingen ook van publiekrechte-

lijkex^aard, er een was van algemeenen aard en dat men evenzeer kon betoogen,
dat de urgentie van de administratieve rechtspraak daardoor was verhoogd in
verband met de wenschelijkheid van een juiste grensbepaling tussohen beider
gebieden en omdat de repressieve contrôle op de basis van art 1401 Burgerlijk

Wetboek tot financieels consequenties kon leiden, die bij rechterlijke toet
sing van beslissingen vooraf, konden worden vermeden.
Aan den Minister vam Justitie werd daarop de vraag voorgelegd ( 18 December
1931, nr

37ö

Kabinet ) of hij er medd zou kunnen instemmen, dat een wets-

voorziening inzake de beroepsregeling voor radio-aangelegenheden tot stand

kwam, vôÆrdat de Commissie-Koolen haar arbeid zou hebben voltooid en omtrent
de regeling van het onderwerp door den Minister van Justitie zou zijn beslist.
En zoo ja, of Mg^de regeling bij wet in eerste instantie zou willen overnemen.

poging van Minister Reijmer om deze netelige aangelegenheid aan zijn Ambtge
noot van Justitie over te dragen, mislukte. Minister Donner gaf de voorkeur

aan samenstelling van het ontwerp-van wet door den Minister van Waterstaat.
In het voorloopig verslag van de P.T.T. begrooting 1932-33 werd opgemerkt, dat
reeds 2^ geleden de Minister het in het leven roepen van een beroepsinstantie

had toegezegd, doch dat het tot dan toe bij die toezegging was gebleven.
Indien de Minister wellicht van gedachte veranderd mocht zijn, dan zou men dit

gaarne vernemen.
In de Memorie van Antwoord werd daanop gezegd, dat het niet gestand doen van
dejze toezegging geenszins het gevolg ^a^van de omstandigheid dat de Minister
deze materie uit het oog verloren hêe^Ft, doch dat het uitstel uitsluitend was

tèe te schrijven aan het feit, dat het hier betrof een uiterst moeilijke zaak,
waarvan de formuleering, als rakende het terrein van de onder leiding van den

heer Kooien werkzaam geweest zijnde Commissie van advies omtrent rechtsbescher
ming tegen de Overheid, rijp beraad vereischte en overleg met verschillende

instanties noodzakelijk maakte. Medegedeeld werd voorts, dat intussohen de
voorbereiding van een wettelijke regeling opnieuw ter hand genomen was.

..
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In het voorloopt# Verslag van de eerste Kamer werd eveneens de aandacht op
deze materie gevestigd. Men wees er op, dat de Minister op 27 Mei 1930,dus

J jaar geleden, zijn voornemen tot het instellen van beroep te kennen gaf*
Hij had op 11 Juli 1951 op vragen van den Heer Albarda geantwoord, dat

•• eenig oponthoud '• onvermijdelijk was gebleken. De 1^ jaar, die ook sedert
laatst gemelden datum alweder verstreken waren, schenen voor de maatstaf

H eenig oponthoud '• wel zeer ruim te zijn. Mocht de regelingvvan het beroep
zelfs thans nog niet voor vaststelling gereed zijn, dan verzocht men den

Minister der Kamer althans een schets te geven van de hoofdlijnen volgens
welke hij het ^«Hüfr^te regelen.
In de Memorie van Antwoord werd dan verwezen naar de Memorie van Antwoord aan
de Tweede Kamer, waarbij nog wordt medegedeeld, dat, indien het inmiddels
uitgebracht advies van de Commissie-Kooien door de Regeering werd QJftyagftJÖ&tëU1 de

vraag rees of de instelling van een afzonderlijke beroepsinstantie voor radio
aangelegenheden nog wel aanbeveling verdiende. De Commissie was n.1. van meenir

dat met betrekking tot de beslissingen van de Radio-omroep contróle-commissie
aan administratieve rechtspraak behoefte bestaat, maar adviseer^deze recht

spraak niet afzonderlijk te regelen, doch haar grondslag te doen vinden in
de algemeene door haar voorgedragen regeling.

Uit een en ander blijkt, dat zoowel in de beide Kamers der Staten-Generaal

als buiten de volksvertegenwoordiging herhaaldelijk werd aangedrongen op
de instelling van de mogelijkheid van beroep tegen besluiten genomen in de

uitvoering van de wettelijke voorschriften, betrekking hebbende op de inrichtm.
tingen bedoeld in artikel 3ter der Telegraaf- en Telefoonwet 1$04 ( Stbl. No 7)
tegen besluiten genomen in de uitvoering van de op grond van die wet gegeven

voorschriften in het Radio-reglement 1950 en in het Radio-contrôle-reglement
1950, alsmede tegen besluiten, genomen in de uitvoering van de op grond van

die voorschriften gegeven beschikkingen; m.a.w. een beroep tegen besluiten met
betrekking tot de radio-aangelegenheden.
We hebben gezien, dat ook de Radio-raad zich voor de instelling van een der
gelijk beroep had uitgesproken en dat omtrent de door den Raad in 1929 voor

gestelde regeling- alsmede omtrent de samenstelling en de werkingssfeer der

beroepsinstantie, nader overleg en nadere overweging noodzakelijk was.
X

Aangezien de regeling het karakter zou dragen van administratieve rechtspraak,
werd zooals hierboven redds werd opgemerkt, he$ oordeel gevraagd van Mr. Dr.

Kooien, voorzitter van de Commissie, die tot taak had den Minister van
Justitie van advies te dienen inzake rechtsbescherming tegenover de Overheid.

Diens advies hield in, wij wezen hierop reeds, dat de aangelegenheid een

terrein raakte, behoorende tot de taak van de onder zijn leiding staande oommis

3ie en dat vooral de besluiten der Radio-Omroep oontróle-commissie aanleiding
konden geven tot beroep.

De commissie- Kooien had. inmiddels haar rapport uitgebracht. Zij had het

nuttig geacht in dat rapport de aandacht erop te vestigen, dat de oommissie gee;
termen aanwezig had geacht om de beslissingen der Radio-omroep contróle-commiss:

van de door haar voorgestelde regeling uit te zonderen. Zouden de voorstellen
dier oommissie door de Regeering worden overgenomen en zou op den grondslag
dier voorstellen binnen afzienbaren tijd een algemeens regeling van de admini

stratieve rechtsspraak tot stand komen, dan zou het vraagstuk van het beroep

in radio-aangelegenheden tot oplossing zijn gebracht.
Inmiddels had op 26 Mei 1933 Mr. J.A. de Wilde als hoofd van het Departement
van binnenlandsche Zaken de taak op radio-gebied van Minister Reijmer overge
nomen.

Minister de Wilde‘was een bij uitstek voortvarend man en hij zette zich dan
ook onmiddellijk aan het beroepsvraagstuk. Reeds isuNovemher 1933 was tij met

zijp overwegingen gereed gekomen. In zijn voordracht aan H.M. de Koningin van
3 November 1933 wees de Minister er op, dat naar zijne meening op de uiteinde

lijke regeling van de administratieve rechtspraak niet mocht worden vooruitgeloopen en dat derhalve in afwachting van een beslissing daaromtrent een andere
oplossing moest worden gevonden, eene oplossing die voor zooveel mogelijk

tegemoet kwam aan den aandrang om beroep, doch die ook vereenigbaar was met de
verantwoordelijkheid der Regeering.
Een oplossing, met den opzet waarvan Z.E. zich kon vereenigen, was voorgesteld

door de Radio-omroep contróle-commissie zelf, welk voorstel door den Radio-raad
was overgenomen.

Deze oplossing ging er van uit, dat ie behoefte aan beroep in radio-aangeleden
beden zich vrijwel uitsluitend deed gevoelen met betrekking tot de beslissingen

van de Radio-omroep contrOle-commissie, de bij Koninklijk besluit van 3 Juli

1930 (Stbl Nr 272 ) ingestelde contröle-instantie, wier taak het was te waken
tegen het doen van uitzendingen, die "gevaar konden opleveren,voor de veiligheid
van den Staat, de openbare orde of de goede zeden.
Er was naar de meening van Minister de Wilde, aan deze aangelegenheid eene

zijde, welke tot dusver niet werd belicht, doch/zïi. de grootste aandacht ver

diende. Er was n.1. bij de regeling van de contrôle op de uitzendingen van den
radio-omroep, zooals deze was neergelegd in meergenoemd Radio-contrôle—reglement

uitgegaan van den opzet, dat deze contrôle zou geschieden door een lichaam, dat
onafhankelijk van de Regeering besliste’,’ zoodat niet alleen de omroeporganisatie}

doqh ook de Regeering zich moest neerleggen bij een doo r de commissie genomen

beslissing.
Deze constructie kon medebrengen, dat uitzendingen plaats vonden, ten aanzien
waarvan de Regeering uit een oogpunt van algemeen regeeringsbeleid van meening
zou kunnen zijn, dat zij, als zijnde in strijd met het algemeen belang of met
de wet, met inachtneming overigens van de normen van beoordeeling, gesteld in

de T. en T. wet 1904, n.1. veiligheid van den Staat, openbare orde of goede zeden

niet konden worden toegelaten.

De Minister ontveinsde zich geenszins, dat bij de regeling der contrôle
betrokken was een volksrecht, de vrijheid van het woord, waarop het Nederlands

sche volk bij uitstek prijs stelt en ten aanzien waarvan slechts ten behoeve
van grootere belangen het gerechtvaardigd zou zijn beperkingen te stellen»
Evenwel was de Minister van meening,dat, waar de omroep een zeer groot
deel van het volk bereikte en tengoede zoowel als ten kwade kon beïnvloeden,

groote belangen op het spel stonden en mitsdien de Regeering in staat moest
zijn uitzendingen, welke naar hare meening het algemeen volksbelang konden

schaden, te beletten.

De Minister stelde daarom voor, en zulks in overeenstemming met de gedachten
van de Radio-omroep contróle-commissie, om in afwachting van eene beslissing
inzakejhet algemeen beroep'd.i. de administratieve rechtspraak, in het leven

te roepen een ministerieel vernietigingsrecht t.a.v. hane beslissingen
ingeval van strijd met de wet of het algemeen belang.

K

Dit vernietigingsrecht formuleerde de Minister aldus:
" 1. Onze Minister is bevoegd beslissingen van de Radio-omroep contróle" commissie, tor uitvoering harer contrôle genomen, te vernietigen, indien en
voor zoover hij die beslissingen, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 5 van het radio-contrôle-reglement 1950, in strijd acht met de wet

" of het algemeen belang.

2.2. De commissie zorgt, ingeval van vernietiging van haar beslissing, dat
* in de zaak bij de vernietigde.beslissing behandeld, voor zooveel noodig
’• en voor zoover haar betreft, met inachtneming van het door den Minister

* genomen besluit, wordt voorzien.

11 3» Voor de toepassing van het Radio-geglament en het Radio—contrôle—
" reglement worden de beslissingen van Onzen Minister en de voorzieningen der

” Radio-omroep contróle-commissie, bedoeld in het eerste èn tweede lid van

” dit artikel, gelijkgesteld met de overige in deze reglementen be die 1de
” voorschriften, opdrachten of beslissingen van die commissie.”
Minister de Wilde meende dat, indien deze aanvulling tot stand was gekomen,

tegemoetgekomen werd aan den aandrang om beroep tegen de beslissingen der
R. 0. 0. C. en een ein<^werd gemaakt aan den onbevredigden toestand dat de
omroeporganisaties zich moesten neerleggen bij het oordeel van één instantie.

Anderzijds werd verkregen, dat de Regeering eene uitzending kon beletten,
welke zij tegen de meening der commissie in, doch overigens ook met inacht

neming van de in de T. en T. wet 1904 gestelde normen ontoelaatbaar achtte
op gronden ontleend aan he^algemeen belang of wegens strijd met de wet. Zou
een dergelijke uitzending hebben plaats gehad, ingeval de Regeering om een
of andere reden niet tijdig vooraf had kunnen ingrijpen, dan kon de beslissing

der commissie tot toelating achteraf worden gemaakt, hetgeen kon leiden tot
vorming van een juris-prudentie, waarmede de commissie bij latere beoordeelinge

rekening kon houden.

Tenslotte was deze voorziening, waarbij de mogelijkheid werd geschapen, clat i
de plaats van de genomen beslissing een beter oordeel werd gegeven, ook voor

de contróle-commissie zelf van groote beieekenis. Thans moest een minder
heid in de commissie zioh neerleggen bij de meerderheid; na de aanvulling

z&y een weg openstaan om een beslissing van de Hegeering te vragen.
Volledigheidshalve merkte de Minister nog op, dat een beroep tegen be

sluiten van de Algemeen-programma-commissie reeds was geregeld in de
Ministerieels Beschikking, waarbij deze commissie was ingesteld. Dit beroep

werd eveneens ingesteld bij den Minister.
De Raad van State merkte in zijn advies over dit ontwerp-Koninklijk besluit

in de eerste plaats op,dat de voordracht van den Minister werd ingeleid met
het betoog, dat beroep gewenscht was tegen besluiten inzake radio-aangelegen

heden. Zelfs werd melding gemaakt van een overleg mat den voorzitter van
de commissie tot voorbereiding van administratieve rechtspraak en betoogd

dat, in afwachting van een algemeene regeling dier rechtspraak, thans reeds
diende te worden voorzien in oen beroep, waarbij tevens gelet moest worden
op de verantwoordelijkheid der peering.

Na deze inleiding- aldus de Raad van State- had man nu een voorstel kunnen
verwachten tot regeling van een beroep, doch in plaats daarvan bevatte het
ontwerp een recht van vernietiging door den Minister.

Onze wetten— verwezen werd reeds aanstonds maar de organieke Provincialeen Gemeentewet- kennen een beroep nevens het vernietigingsrecht. Werd het

eerste ingesteld, dan besliste de Kroon, de Afdeeling voor de Geschillen
van Bestuur gehoord, Daarentegen was de uitoefening van het vernietigings

recht een spontane daad van het uitvoerend gezag, welke niet kon worden gehan
teerd dan nadat de volle Raad van State zijn advies zou hebben uitgebracht.

In den volkomen juisten gedachtengang van de Regeering paste ook te dezer

plaatse- nu de aanvullende administratieve rechtspraak nog niet tot stand was
gekomen- een beroep op de Kroon, waarbij dan, uit kraoht van artikel 36 der

wet op den Raad van State, vanzelf da Afdeeling voor de Geschillen van
Bestuur zou worden gehoord.

Zoodanige oplossing had ook dit voordeel, dat niet eene resolutie van den

Minister zonder meer de somwijlen uiterst netelige vraagstukken, waarom het
hier kon gaan, tot oplossing bracht, terwijl zij tevens niet de strijdvraag

opwierp of, nu de wet reeds normen van beoordeeling stelde*, vernietiging

•wegens strijd met het algemeen belang wel toelaatbaar zou zijn. Voor den
Minister- aldus het

advies van den Raad van State- was het ook een gemak—

kelijker te dragen verantwoordelijkheid, waarmede hij zich kon beroepen op

het advies der Afdeeling, terwijl in de zeldzame gevallen van afwijking van
zoodanig advies, hij zioh daarvan terdege rekenschap zou geven, reeds omdat
de beslissing met de motieven moest gepubliceerd worden.

Met het oog op de mogelijkheid, dat het somwijlen gewenscht kon zijn eene
beslissing van de radio-omroep contróle-oommissie aanstonds, zij het

wellicht tijdelijk, buiten werking te stellen, zou den Minister een
schorsingsreoht moeten toegekehd worden, terwijl het recht van beroep zou

moeten toekomen aan de belanghebbenden, de leden van de radio-commissie en

ook aan den Minister* Zou men tegenwerpen, dat de laatste tenslotte besliste

in een geschil, waarin hij zelf beroep instelde, dan werd verwezen naar sMtahk
artikel 99> lid 2 en J, der Lager-Onderwijswet, waarbij beroep bij de Kroon

mogelijk was gemaakt van eene Ministerieels beslissing*

De Raad van State vertrouwde, dat de Regeering bereid zou zijn het boven
staande vrijelijk te overwegen, niettegenstaande de Minister van Binnen*

lahdsche Zaken zich, op bladzijde 11 der Memorie van Antwoord over de
ontwerp-begrooting voor 1934 der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, reeds

over den inhoud van de regelen, in den algeneenen maatregel van bestuur op
te nemen, had uitgelaten»

Ten advieze overgaande, gaf de Raad vah State de Koningin in overweging, het
ontwerp-besluit to bekrachtigen, nadat het aan de hand van het WanqUanda

zou zijn gewijzigd.
In

zijn nader rapport aan H,M. merkte MT de Wilde allereerst op, dat de

Raad van State in overweging gaf, het ontwerp-besluit niet te bekrachtigen,
dan nadat het zoodanig zou zijn gewijzigd, dat een beroep op de Kroon

mogelijk werd, waarbij dan uit kracht van artikel.36 der wet op den Raad

van State, vanzelf de Afdeeling van de Gesohillen van Bestuur zou worden
gehoord, terwijl bovendien aan den Minister een sohorsingsrecht zou moeten

worden toegekend en het recht van beroep zou moeten toekomen aan de belang
hebbenden, de ledeLn der Radio-omroep oontróle-oommissie en ook aan den
Minister.

Minister de Wilde vestigde te dezer zake de aandacht van H. M« op het volgendt

Vooraf meende Z.E, te moeten laten gaan
ongewenscht voorkwam de Kroon te

dat het hem ten zeerste

betrekken in het netelige vraagstuk van de 1

beoordeeling van het al of niet toelaatbare van radio-uitzendingen.

Zooals Z. E* in zijn voordracht van 3 November 1933 reeds had uiteengezet^

was de bedoeling van de voorgestelde regeling, dat een einde werd gemaakt
aan den bestaanden toestand, dat

t.w. de Radio-omroep contrôle-

commissie, onafhankelijk van de Regeering, omtrent het al of niet toelaat

bare van radio-uitzendingen, in eenige en hoogste instantie zou beslissen.
Vooral in bewogen tijden moest de Regeering, die in vele gevallen beter/ dan
wie ook zou kunnen en meeten beoordeelen, of het landsbelang door de- bepaalde

uiizendingenkon worden geschaad, in staat zijn, dergelijke uitzendingen te

beletten. Zij toch kon het best overzien, of uit een oogpunt van algemeen

Regeeringsbeleid, binnen het kader van art 5 van het Radio-contrôle Reglement
1930, uitzendingen moesten worden geacht te zijn in strijd met het algemeen

belang of met de wet.
Dit was het uitgangspunt geweest bij het ontwerpen van de in overleg en in
volkomen overeenstemming met de R.O.C.C. voorgestelde regeling.

-

t!

-

ion.

Daarnaast had Z. E. - en dit was Atfc in de voordracht reeds tot uiting ge

bracht» mede een einde willen maken aan den onbevredigden toestand, dat
de omroep»organisatie3 zich moesten neerleggen bij het oordeel van é?n in

stantie.

Teneinde deze beide doeleinden te kunnen bereiken, moest den Minister, met

de uitvoering van de T. en T. wet belast en als zoodanig verantwoordelijk voor

een goeden gang van zaken, de bevoegdheid worden toegekend om beslissingen van
de Radio-omroep contróle-commissie, ter uitvoering van haar contrôle genomen,
te vernietigen. Zoodanige vernietiging zou kunnen plaats vinden, Indien de

Regeering zulks naar haar oordeel in het landsbelang ncodig achttej zij zou

kkki

eveneens kunnen geschieden op verzoek van de omroep-erganisaties, indien deze

van meening waren, dat de contrôle-commisaie een onjuiste beslissing had ge
nomen en de Minister die meening tót de zijne ic&nzmâken en zij zou tenslotte
ook in overweging kunnen worden genomen, indien een lid of een minderheid der
leden der contróle-commissie meende, dat de meerderheid ten onrechte toesten>»

mimg tot een bepaalde uitzending had gegeven.

Deze procedure stond den Minister voor oogen, toen in de voordracht werd gaemhiu

geschreven, dat op deze wijze zou worden tegemoet gekomen aan den aandrang om
beroep tegen de beslissingen van de Radio-omroep oontróle-rcommissie.

En naar de meening van den Minister terecht. Immers de'grondwettelijke be
voegdheid van betrokkenen, zich tot de bedoegde instantie te wenden, had

ingevolge de ontworpen formuleering van het nieuwe artikel 1J voor hen het
daadwerkelijk resultaat, dat hunne aangelegenheid door hoogere autoriteit in
beschouwing werd genomen. Dat het in beroep komen zelf niet was geregeld,
ded0ian dezen gedachtengang niet af, zoodat dan ook niet ten onrechte in de

voordracht in algemeenen zip de uitdrukking ” beroep ” was gebezigd.

De Minister was van oordeel, dat de gekozen redactie van het nieuwe artikel

volledig aan het gestelde doel beantwoordde. Z. E, was dan ook ervan over
tuigd, dat, indien het nieuw ontworpen artikel aan het radio-contrôle- regiemen
zou zijn toegevoegd, de omroep-vereenigingen, wanneer zij meenden, dat de

contróle-commissie eene niet op de wettelijke normen steunende beslissing had
genom€n, niet zouden aarzelen op hem een beroep te doen van het hem alsdan

toegekende vernietigingsrecht gebruik te maken.

De Minister achtte een procedure als door den Raad van State voorgestaan,

behalve om de reeds ontwikkelde redenen- ook overigens geenszins de meest
wenschelijke. Teneinde toch de uitzendingen zoo actueel mogelijk té doen zijn,

moest snel een beslissing kunnen worden genomen. Dit kon geschieden, indien
aan den verantwoordelijken Minister de eindbeslissing werd gelaten} een snelle
beslissing, achtte de Minister vrijwel uitgesloten, indien de door den Raad van

State voorgestelde weg zou worden gevolgd.

Voorts was den Minister geen enkele wettelijke bepaling bekend, die zich ertegen
zou verzetten, dat aan den verantwoordelijken Minister bij algemeenen maatregel
van bestuur het recht werd verleend, beslissingen door de Radio-omroep contrôle-

commissie ter uitvoering barer contrôle genomen, te vernietigen en zoodoende

eventueel een beroep van de belanghebbende omroep-arganisaties in verband
met die beslissingen, in overweging te nemen.

De Minister was integendeel in beginsel van meening - en dat beginsel
had Z. B. bij de behandeling van de begrooting van het Staatsbedrijf der PTT
voor 1954» zoowel bij de schriftelijke als bij de mondelinge gedachten^

wisseling met de Tweede kamer der Staten - Generaal ook verdedigd- dat het

juist de Minister moest zijn, die in deze aangelegenheid het laatste woord
te ^spreken had. Deze toch kan^> de Minister wees daarop reeds - het best

overzien, of eene uitzending op een bepaald oogenblik zou moeten worden
geacht te zijn strijdig met het algemeen belang, of met de wet; maar boven
dien ken de Minister te allen tijde door de Staten- Generaal ter verant
woording worden geroepen, indien gemeend werd, dat hij van het hem toege

kende recht een onjuist gebruik

maakte.

De Minister kon dan ook niet instemmen met het oordeel van den Raai van
State, dat een beroep op de Kroon het voordeel had, dat niet een resolutie

van den Minister zonder meer de somwijlen uiterst netelige vraagstukken,
waarom het hier kon gaan, tot oplossing braoht. Hij meende te hebben aan

getoond^dat nadere beoordeeling van de besluiten der Radio-omroep contrólecommissie een materie was, die zich bij uitstek voor behandeling door den
betrokken Minister leende. In verband met hetgeen de Raad van State nog als

voordeel van den door den Raad voorgestane beroepsregeling aanhaalde, n.1.
dat alsdan niet de strijdvraag werd opgeworpen, of, nu de wet reeds normen
van beoordeeling stelde, vernietiging wegens strijd met het algemeen belang
wel toelaatbaar zou zijn, merkte de Minister nog op, dat hier van het optferjaun

pen van een strijdvraag moeilijk sprake kea^zijn. Immers in punt 1 van het

ontworpen artikel 1J van het Radio-contrôle- reglement 1950 was uitdrukkelijk
voorzien, dat van de vernietigingsbevoegdhe id slechts gebruik mocht worden

gemaakt, indien en voor zoover de Minister de beslissingen van de contrôlecommis sie, met inachtneming van het bepaalde in artikel y^van het RadioCONTRÓle-reglement , in strijd achtte met de wet of het algemeen belang.
Overeenkomstig met de opvatting van de,, Raad van State, kwam het ook den

Minister wenschelijk voor, dat naast de mogelijkheid van verhietiging van

de beslissingen der Radio-omroep contrôle- commissie, ook de mogelijkheid

van schorsing van die beslissingen in hét leven werd geroepen. In verband
hiermede werd het ontworpen artikel 1$ aangevuld en werd voorts een nieuw
artikel 14 in het ontwerp-besluit tot wijziging van het Radio-contrôle-

reglement 19J0 opgenomen.
Resumeerende was de Minister

van oordeel, dat met de door hem voorgestelde

aanvullingen van dat reglement kon worden volstaan.

Z. E. gaf H. M. dan ook met volle overtuiging in overweging aan de voorgestel
de regeling Hare goedkeuring te hechten. H.d1[^vcJ®indit advies. Het iadio-

contrOle- reglement werd dus met twee nieuwe artikelen aangevuld welke als

volgt luidden

Artikel

1.

13

Onze Minister is bevoegd beslissingen van de Radio-omroep controle

commissie, ter uitvoering barer contrôle genomen, te schorsen of te ver
nietigen, indien en voor zoover hij die beslissingen, met inachtneming •«•«n

het bepaalde in art 5 van dit Reglement, in strijd acht met de wet of het
algemeen belang.
2.

De commissie zorgt, ingeval van schorsing of verhietiging van haar

beslissing, dat in de bij de geschorste of vernietigde beslissing behan
delde zaak, voor zooveel noodig en voor zoover haar betreft, met inacht
neming van het door den Minister genomen besluit, wordt voorzien.
3»

Voor de toepassing van het Radio-reglement en het Radio-oontrOle-

regdement worden de besluiten van Onzen Minister en de vooralaningen der
Radio-omroep contrôle-commissie, bedoeld in het eerste en tweede lid van
dit artikel gelijk gesteld met de overige in deze reglementen bedoelde

voorschriften, opdrachten of beslissingen van die commissie.
Artikel
1.

14

Een besluit van Onzen Minister tot schorsing bepaalt tevens den duur

daarvan.
2.

De schorsing stuit onmiddellijk de werking der geschorste beslissing.

Zij kan niet langer duren dan 3 maanden.

3.

Is de beslissing binnen den voor de scnrsing bepaalden tijd door

Onzen Minister niet vernietigd, dan wordt deze geacht te zijn gehandhaafd.

ƒ• Eene beslissing, die geschorst is geweest, kan niet opnieuw worden
geschorst.

Het besluit werd afgekondigd in het Staatsblad No 31 van 26 Januari 1934.
Wanneer men nu vraagt of van dit nieuwe instituut, op de instelling waarvan
zoowel in als buiten de volksvertegenwoordiging met zooveel klem was aan

gedrongen, een veelvuldig gebruik is gemaakt, dan moet het antwoord op die
vraag beslist ontkennend luiden. Het was hiermede vrijwel hetzelfde als
met speelgoed voor de kinderen, die niet ophouden te zaniken tot zij een

mooi stuk speelgoed hebben en als zij het hebben, toch maar de voorkeur geven
aan het spelen met een oude pop, ook al mist deze armen en beenen,

Ik heb mij de moeite getroost in de verslagen van de Radio-omroep controle
commissie op te sporen hoeveel maal van de gelegenheid gebruik is gemaakt
om aan den Minister te vragen een besluit van die commissie te vernietigen.

Dit aantal bleef beperkt tot minder dan 5> waarbij vrijwel als regel de be^l
s lis sing van de commissie door den Minister wwrd gehandhaafd.

Hoe dit ook zij, de mogelijkheid van beroep op den Minister was in het leven
geroepen, z_ijne uiteindelijke verantwoordelijkheid aan de Staten-Generaal

was vastgelegd, maar gelukkig zochten de omroepvereenigingen naar andere

wegen om met de contrôle- commissie zoo goed mogelijk samen te werken.
Zij gingen n.1. hoe langer hoe meer wrtoe over om met betrekking tot
dubieuze zaken vooraf het oordeel

der Commissie te hooren. Dat

wqs

ook

inderdaad de weg, die tot praktische samenwerking, zonder schokken, tusschen

Omroep en de wettelijke contrôle-instantie kon voeren.

RECLAME DOOR MIDJ3L VAN DEN RADIO-OMROEP

I
I

Definitieve voorschriften ter zake dd 3 Januari 1935 en 24 Juni 1935.

Ik hela hier voor mij liggen een lijvig dossier, meestal handelende over
klaohten van uitgevers van radio-bladen, geen vereenigingsorganen der
omroep-organisaties,over het maken van reolame door die vereenigingen
voor uitgaven die rechtstreeks of zijdelings met haar werk verband houden*

'Deze klaohten zijn zoo oud als de omroep zelf» Het lag voor de hand,
dat uitgevers van radio-bladen of organisatoren van verschillende cursussen,

die niet over het machtige middel van de microfoon beschikten, oritiseh
luisterden of hunne belangen door de wijze waarop de omroep zijn belangen
voor de microfoon behartigde, werden benadeeld»

Reeds in I93I aohtte Minister Reijmer het noodzakelijk om op dit punt
aan de omroepvereenigingen de noodige voorschriften te doen toekomen»

—Bij brief van 25 April 1931 , Nr 2 deelde hitter zake het volgende mede:

" In artikel 2, punt 7, van het radio-reglement 1930 is bepaald, dat kan

worden toegestaan, dat in bepaalde gevallen mededeelingen van zakelijken
aard, bestemd voor allen, die deze wensohen te ontvangen, door de omroep-»
organisaties.4 worden uitgezonden,"

Onder deze mededeelingen van zakelijken aard, voorzoover zij geen

betrekking hebben op de omroeporganisaties zelf, worden verstaan: het
verloop van daarvoor in aanmerking komende gebeurtenissen (wedstrijden b»v»)
de hieuws-en persberichten, afkomstig van een te goeder nasneden faam

bekend staand persbureau enz» In geen geval valt onder die mededeelingen
het maken van reolame op reohtatreekswhe of zijdelingsahe wijze ten

behoeve van derden»
Ten aanzien van de mededeelingen, welke op de organisaties zelf
betrekking hebben, vaanbepaald, dat voortaan de onderstaande gedragslijn
diende^te worden gevolgd:
a

toe ge b taan zijn mededeelingen van zakelijken aard, welke ten nauwste

met den omroep als zoodanig samenhangen, zooals verzoeken om zich als lid
ƒ *

( lui/tervink ) op te geven, verzoeken om vrijwillige bijdragen, het op
wekken tot het nemen Van een abonnement op het vereenigingsorgaan, vereeni-

gingsnieuws enz»
'Deze mededeelingen behooren te geschieden op betamelijke wijze ter beoor

deel ing van de radio-omroep contrôle-commissie en mogen in geen geval
betrekking hebben op derden;
b . niet-toegestaan zijn mededeelingen, welke een aanbeveling inhouden van

of de aandacht vestigen op uitgaven der omroeporganisaties die geen of
sleohts zijdelings met den omroep als zoodanig verband houden, zooals
kookboek, belastinggids, kalender, kindercourant, bouwschema's voor ont

vangtoestellen en luidsprekers enz»

/ i

De Minister vertrouwde dat voor stipte naleving van het vorenstaande door
de omroep-organisaties zou worden gezorgd.

De omroepvereenigingen zegden dit toe, maar velen, die in omroepzaken
v66r 1940 niet geheel onbekenden waren, weten dat die toezegging nogal

eens op een wijze werd geïnterpreteerd, dat klachten niet konden uitblijven.

Het was dan ook wel erg verleidelijk om even een hartig woordje voor de
microfoon te spreken over onderwerpen niet behoorende tot die genoemd onder
a hiervoren en geschiedde zulks, dadelijk kwamen andere belanghebbenden,

en dikwijls terecht, klagen, dat hunne belangen weer met voeten getreden
tweeden •

Er kwam nog iets bij. Eind 1935 en begin 1934 kwamen van belanghebbende
firma’s verzoeken in om door middel van de radio-omroep-zenders, dan wel

door middel van daarvoor speoiaal op te richten zenders, reclame-uitzen-

dingen te organiseeren. Een belanghebbende was zelfs bereid 90 %

van het

batig saldo dezer exploitatie ten goede te laten komen aan den Staat.
De Radio-raad, terzake gehoord, heeft over dit onderwerp en over
andere daarmede eenigszins verband houdende cœtderwejpejten belangwekkend» beschouwingen gehouden.
Hij behandelïtin zijn advies dd 25 October 1934, nr 1979 d® volgende

aangelegenheden.

a

het organiseeren van ppeciale1'

b

het maken van reclame door de omroep—vereenigingen voor tooneel— en

reclame-uitzendingen;

muziekuitvoeringen en eigen uitgaven;
£

het plaatsen van advertenties in de omroep-bladen;

De Radio-raad vatte een en ander aldus op, dat de Minister het oordeel

van den Raad vroeg overt
A

de wenschelijkheid om door middel van den omroep een nieuwe mogelijk

heid tot het maken van reclame te openen;
B

de vraag of de omroepvereenigingen de haar gegeven gelegenheid tot het

doen van uitzendingen

door reolame te maken voor zaken of doel***.

einden, die in wezen aan den omroep vreemd zijn;
de
C de concurrentie diea omroepvereenigingen inzonderheid de dagbladpers
aandeeiFdoor het opnemen van advertenties in haar omroepgidsen.
Ad A

De Radio-raad heeft dit vraagstuk allereerst met de vier algemeens

omroepvereenigingen doorsproken. Bij die bespreking kwam vast te staan,

dat geen dier organisaties begeer^-, dat de mogelijkheid tot het maken van

van goede programma’s ernstig zaï/worden bemoeilijkt, terwijl in de Je

kunnen afwerpen, niet begeerd.Integendeel, men adhtte de schade beduidend

beduidend grooter dan de voordoelen en het zou in hooge mate worden

betreurd,indien de Regeering haar medewerking verleende om aan den omroep

meerbedoelde functie, op welke wijze dan ook, te geven*

Re Radio-eiaad achtte het uiteraard ook gewenscht te onderzoeken of
wellicht de vertegenwoordigers van handel en industrie voor het Neder
lands che bedrijfsleven woordeelen verwachtten van het gebruik maken van

dit in Nederland nog ongebruikte reclame-middel. Hij pleegde daartoe
mondeling en schriftelijk overleg met het verbond van Nederlandsche werk
gevers, de Christelijke werkgeversvereeniging en de Algemeens R.K. werk—

geversvereeniging.
Het oordeel van deze organisaties was eveneens eenstemmig en kon als volgt

worden samengevatx
a

het maken van reclame tusschen de uitzendingen door, is zeer hinderlijk

en maakt niet alleen de radio doch ook het artikel waarvoor reclame gemaakt
wordt, onsympathiek, waardoor de reclame als zoodanig haar doel volkomen

zou missen.
b

er bestaat gelegenheid te over om op allerlei wijzen reclame te maken

voor hetgeen men aan te bieden heeft en het wordt overbodig geacht daar
naast de radio in dienst van de reolame te stellen*

c

ervaringen met andere reclame-mogelijkheden hebben duidelijk geleerd,

dat het zakenleven maar al te dikwijls tot reclame wordt gedwongen, niet
omdat men die reclame uit eigen hoofde wenschelijk acht, doch omdat men

zich daaraan niet kan onttrekken, wijl anderen daarvan ook gebruik maken.
Uitbreiding van de reclame-mogelijkheden is dan ook absoluut ongewenscht.
d, de tijdsomstandigheden vo^nKn stellig een beletsel aan uitbreiding van

de reclamemogelijkheden te denken.

De genoemde organisaties vatten hun meening aldus samen, dat zij den

Radio-raad verzochten te willen bevorderen, dat in Nederland de radio
niet tot het maken van reolame zal worden benut*
De Radio-raad hoorde ook nog de Vereeniging ” De Nederlandsche Dagbladpers ”

en de " Vereeniging van directeuren van R.K. dagbladen”. Deze organisaties

waren van meening dat door het toe laten van reolame's in de radio het
dagbladbedrijf ernstig zou worden geschaad. Zij achtten deze reclame voor
derden niét wenschelijk, omdat belangrijke bedragen aan de bestaande

reolamemiddelen zouden worden onttrokken*

Tenslotte maakte de Radio-raad melding van een onderhoud dat hij over dit
vraagstuk had met een vertegenwoordiger van het Genootschap voor reclame*
Dit genootschap was van oordeel,dat voor het maken van reclame door middel-

van de radio svtmjuösnnwöfem stellig belangstelling zou bestaan; evenwel
moest worden erkend, dat de nieuwe reclame—mogelijkheid de bestaande mid

delen zou benadeelen.
De Radio-raad aohtte het op grond van bovenstaande oreruegingen niet

denkbaar, dat de Regeering, die de vrije beschikking over den toegekenden

zou willen dwingen dezen zendtijd te gaan gebruiken voor doeleinden, waar

van het nut en ue beteekenis zelfs door hen, die er alleen belang bij

hebben, wedrden ontkend, terwijl hij op gelijke gronden van oordeel ïef dat

er geen aanleiding bes

voor de Regeering zendtijd van de omroep-

vereenigingen af te nemen of aan het reservaat te onttrekken en dezen

tijd zelf voor het maken van reclame aan te wenden or aan derden te geven»

De Raaio—raad heeft zich tenslotte ae vraag gesteld oi de omstandigheid dat
de firma's, die reclame door middel van den omroep

[eh te maken, van

den Luxemburgschen zender gebruik kunnen maken, dan wel oi ae linanoieele
ixi
vooraeelen van aen Staat,invloed op het te nemen standpunt/ïunnen uitoefenen»

De Raad beantwoordde beide vragen ontkennend, omdatj

uit het gebruik maken van den Luxemburgschen zender niet afgeleid mocht worden
dat er voor Nederland noodzaak

gebruik ook hier te lande toe te

staan;
de luisteraars die over den eenen zender en den anderen zenaer ^^a^h^be—

reikt, niet dezelfden zijn;
door de invoering van reclame per radio, voor reclame-doeleinaen in totaal

Voor aeze overheveling gevoelig de Raad niets, omdat hieraoor het bestaan

De oonclusie van den Radio-raad kon na al deze overwegingen wel geen andere

zijn, dan dat de vraag of het gewenscht was door middel van den

omroep een

nieuwe mogelijkheid tot het maken van reclame te openen, ontkennend moe^T

worden beantwoord. Hij gaf aen Minister dan ook in overweging aan belang
de bbenden te berichten, dat de Regeering niet bereid was te bevorderen,

dat reclame in den omroep

œgolaten, terwijl het naar het oordeel

van den Raad aanbeveling verdiende deze beslissing meer algemeens bekend
heid te geven.

Ad

Het meken van reclame door ae omroepvereenigingen voor bepas1de soort

uitzendingen, uitvoeringen, eigen uitgaven enz»
De Raad maakte hier onderscheid en behandelde de verschillende soorten af

zonderlijk.
Pot de conclusie, dat indien aan de o

bestaande regeling met de meeste stiptheid ae hand werdt gehouden, geen ge—
iets, wat uit een reclame-oogpunt oandtoelaa'

zou

woraên uitgezonden. De Raad achtte hat daarom niet noodig aanvullende voor

schriften te geven; hij achtte het voldoenae de Radio-omroep controle

commissie

en de Algemeens programma-commissie nog een"Shtte lichten, dat

onverzwakte naleving van de bestaande regeling noodzakelijk 1?

De Directeur- Generaal der PTT, die omtrent de adviezen van den Ragio-raad
zooalB gebruikelijk was, werd gehoord, wad het ook hiermede eens, doch hij
achtte het medd wenschelijk de omroep-organisaties nog eens aan de bestaande
regeling te herinneren.

2e•het noemen van gen naam van fabrikaten en fabrikanten. Tengevolge van eene
bespreking met de omroepvereenigingen, verkreeg de Raad van deze organisaties

de toezegging, dat zij zooveel mogelijk medewerking zouden verleenen ten einde

te verkrijgen, dat ook de laatste resten van dit soort reclame zouden verdwij

nen} de sprekers zouden telkens weer opnieuw worden Inge licht, dat alle
reclame op dit stuk achterwege moest worden gelaten*

De Radio-raad achtte deze toezegging voldoenae en gaf in overweging dat door
den Minis_jter deze afspraak zou worden be vestigde De Directeur-Generaal der

PTT was het hiermede eens en nam een zoodanige bevestiging op in de
nieuwe aanschrijving, bestemd voor de omroepvereenigingen.
3e.reclame voor uitvoeringen.

De Raad maakte wederom onderscheia.

a uitvoeringen ( muziek oi toneel ) waar het publiek tegen entree toegang
he©it en die werden uitgezonden; hier wordt ongetwijfeld concurrentie aan-

geaaan aan in het openbaar optreaenae gezelschappen, zoodat reclame voor
dergelijke uitvoeringen stellig moest worden verbogen.

b uitvoeringen, die niet w^oaxr'uitgezongen en waar ge legen van de omroep

vereenigingen eventueel tegen verminderuen prijs toegang hîbbens het kwam den
Raad voor dat ook hieraan een einue moe^; worden gemaakt.

£. uitvoeringen op vereenigingsavondens deze hebben tot doel den omroep te

versterken en vormen een deel van het vereenigingsleven; hiertegen

bestaat

bij den Raoio—raad dan ook geen bezwaar.

4e eigen uitgaven.

Het bleek den Raad dat verschillende omroepvereenigingen

de bestaande bepalingen niet behoorlijk na,kwamen. Mitsdien gat de Raad den

Minister in overweging de Radio-omroep controle-cominissie nog eens in te
lichten, dat strikte naleving volstrekte eisen is*,terwijl tevens werd voor

gesteld de vroeger gegeven opsomming, in verband met herhaaldelijk ontvangen
klachten, aan te vullen met het woord ” mode—platen ”

_$e

cursussen en daarbij te gebruiken leerboeken. Aangezien dit instituut

zulk een groote,, omvang had aangenomen, achtte de Radio-raad aanvulling van de

aanschrijving, waarbij het maken van reclame hiervoor werdt^verboden, nood
zaken jk. De omroepvereenigingen vereenigjên zich hiermede, zij zouden de

cursisten in het vervolg schriftelijk de benoodigde gegevens verschaffen.
6eZ»Reclame voor liefaadig of maatschappelijk werk. Het bleek den Radi^raaf

niet gemakkelijk een modus te vinden, die algeheels bevrediging schonk* De
Raad meende— daar de omroepvereenigingen zelf er op eufieiï^toezien uit een

oogpunt van zelfbehoud, dat voor dit soort reclame een niet al te veelvuldig

gebruik zou worden gemaakt— dat voorshands geen voorschriften voor dit onder
deel moesten worden gegeven.
Ad _C.

Het plaatsen van advertenties in de omroep-bladent

De Radio-raad gaf

hierover ook zeer uitvoerige beschouwingenfen kwam tot cLe conclusie, dat er
voor ae overheid geen aanleiding bestond net eene belang boven het ander*»

te gaan beschermen. Langs den weg van minnelijk overleg zouden de nm-rnap—
organisaties eenige zelibeperking bij het opnemen in haar bladen van

advertenties kunnen aanleggen.
De Directeur-Generaal der PTT aohtte het beter zijn advies terzake aan
te houden, totdat hij nad kunnen kennis nemen van het advies van den

Radio-raad in zake de verhouding radioomroep-pers, waarin ongetwijfeld
dityvraagstuk opnieuw zou worden behandeld.

De Minister van Binnenlamdsche Zaken ging met al deze voorstellen accoord.
Z.E. lichtte den Radio-raad, de Radio-omroep controle-oommissie en de

Algemeens programma-commissie ter zake in met dankbetuiging aan den Raad
voor het belangwekkende advies. Ook de belanghebbenden werden dienovereen

komstig aangeschreven, terwijl ten slotte aan de omroepvereenigingen de
volgende gedragslijn werd gegeven bij brier van den Minister, dd 5 Januari
1935^ 15.

,1.

Met intrekking van de aanschrijving dd 25 April 1931 no 2 Hoofdbestuur

der Posterijen, Telegrafie en Telefonie van den Minister van Waterstaat,
deel ik U het volgende mede.
2.

In artikel 2, punt 7 van het Radio-^Reglement 1930 (Stbl. no 159 )

is bepaald, dat kan worden toegestaan, dat in bepaalde gevallen en omstan
digheden mededeelingen van zakelijken aard, bestemd voor allen die deze

wensohen te ontvangen, door de omroeporganisaties worden uitgezonden.
3.

Onder mededeelingen van zakelijken aard, welke voor zoover zij geen

betrekking hebben op de omroeporganisaties zelf, in aanmerking komen om

voor uitzending te worden toegestaan, worden verstaan, die welke weergeven
het verloop van daarvoor in aanmerking komende belangrijke gebeurtenissen,

die voor het geheels Nederlandsohe volk, of voor een groot deel daarvan

van genoegzaam belang zijn, de nieuws- en persberichten, alkomstig van
een te goeder naam en faam bekend staand pers bureau, enz.
4.

De vraag of het gewenscht is door middel van den omroep een nieuwe moge'

lijkheid tot het maken van reclame te openen, meen ik voorshands ontkennend
te moeten beantwoorden, zoodat de Regeering niet bereid is te bevorderen,

dat reclame in den omroep wordt toegelaten. In verband hiermede valt onder
de mededeelingen bedoeld in de punten 2 en 3 in geen geval het maken van

reolame op reohtstreeksohe of zijdelingsche wijze wtjgr ten behoeve van
derden.
5.

Te Uwer informatie deel ik U nog mede, dat de Radio-omroep Contröle-

Commissie en de Algemeen Programma Commissie door mij nogmaals <• zijn inge—
licht, dat in verband met het weren van iedere reolame uit den aether, on

verzwakte naleving van de voorschriften in zake de regeling van de fabrieks*

uitzendingen door mij noodzakelijk wordt geacht.

6»

Ten aanzien van het noemen van den naam van fabrikaten en fa.hr-jira.nten,

vernam ik van deh Radi-raad, dat Uwerzijds verklaard werds

dat zooveel mogelijk medewerking zou worden verleend teneinde te verkrijgen,
dat ook de laatste resten van dit soort reclame zullen verdwijnen;

dat verder opnieuw Uwerzijds werd toegezegd de sprekers telkens weer te
zullen inlichten, dat alle reolame op dit stuk achterwege moet worden
gelaten»
Ik neem voorshands met deze toezegging genoegen elkeen dat het niet noodig
ia bepaalde voorschriften te geven, waarin dit so'ort reolame verboden wordt»

Ik verwaaht, dat door U voor een strikt nakomen van deze afspraken zal worden
zorg gedragen»

7»

Ten aanzien van de mededeelingen welke op de omroepn-rgan-jaa-tjaa zelf

betrekking hebben, wordt hierbij bepaald, dat voortaan de onderstaande

gedragslijn dient te worden gevolgds
a. TOEGESTAAN zijn mededeelingen van sake lijken 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 Radio-omroep Contrôle Commissie en mogen in geen geval betrekking

hebben op derden.
b.

NIET TOEGESTAAN zijn mededeelingen, welke een aanbeveling inhouden van of

de aandacht vestigen op uitgaven der omroeporganisaties die geen of slechts
zijdelings met den omroep als zoodanig verband houden, zooals kookboek,

belastinggids, kalender, kindercourant, modeplaten, bouwschema's voor ont*
vangtoestellen en luidsprekers, enz.

c. mede zijn NIET TOEGESTAAN mededeelingen welke een aanbeveling inhouden
of de aandacht vestigen op zang-, muziek- of tooneelvoorstellingen anders
dan die welke worden uitgevoerd op de onder punt a bedoelde vereenigingsavon

den.

d. NIET TOEGELATEN zijn verder mededeelingen, welke een aanbeveling inhouden

van door de omroepvereenigingen of door derden te geven oursussen, of waaruit
blijkt welke leerboeken worden gebruikt»
8. Teneinde mogelijke misverstanden te vermijden, deel ik U mede, dat onder
de vereenigingsavonden bedoeld in punt 7 a alleen worden begrepen zoogenaamde
vereenigingsavonden die tot doel hebben den omroep te versterken, die be
schouwd kunnen worden een deel van het vereenigingsleven te zijn en die

uiteraard alleen voor leden van de omroepvereenigingen toegankelijk zullen

zijn»

9»

Ten aanzien van het bepaalde in punt 7h vernam ik van den Radio-raad,

dat de overeenkomstige bepalingen uit de aanschrijving van 25 April 19J1
nr 2 Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie door verschillende

■ ete bedenkelijker
omroepvereenigingen niet behoorlijk zijn nageleefd» Bit is

aangezien dtok de omroepvereenigingen zich meer en meer op een terrein
begeven, waarop anderen ook werkzaam zijn en dezen daardoor in sterke mate

concurrentie aandoen.
In verband hiermede deel ik U alsnog mede, dat strikte naleving van deze

bepalingen volstrekte eisch is.
do
10» Onder mededeelingen bedoeld in punt 7o vallen met name,die, welke

reolame voor uitvoeringen maken, waar het publiek tegen entrée toegang heeft
en die per radio worden uitgezonden; alsmede die, welke reclame maken voor
uitvoeringen, die niet worden üitgez&nden en waar de leden van de omroep-»

vereenigingen eventueel tegen verminderden prijs toegang kunnen verkrijgen»

11. Uw bericht, dat door U voor eenetipte naleving van het vorenstaande
■

zal worden zorggedragen, zie ik gaarne spoedig tegemoet»

//

Het standpunt, dat de Regeering van meet af ten aanzien van het maken van reed

clame door middel van den omroep, had ingenomen, bleef dus gehandhaafd»
Bit besluit mag m.i. als een wijs besluit worden aangemerkt» Zakelijkheid

en cultuur verdragen zich in den regel niet al te best» Het i4/wenschelijk,
dat elk van deze belangrijke onderwerpen zijn eigen weg gaat. Ten slotte
zullen zij beide daarbij de meeste baat vinden en .alkander zefcer vinden,

als dat in het gemeenschappelijk belang geboden is» Maar we zijneer nog
niet» Reeds op 50 Januari vroeg het Comité van Omroepvereenigingen- waarin

de A.V.R.0. nog steeds niet was vertegenwoordigd- bij den Minister een
audiëntie aan ter bespreking van den brief van 5 Januari 1955, nr 15» Ook de

A.V.R.0. vroeg bij brief van 10 Januari 1955 aog enkele inlichtingen.
Be wenschen van de organisaties, vereenigd in het Comité van Omroepvereen

igingen werden neergelegd in een nota dd 26 Februari 1955»
Zoowel de brief van de A.V.R.0. aid de nota van het Comité werden door den

Minister aan den Radio-raad om nader advies gezonden. Bit advies kwam in op
28 Mei 1955. Het resultaat van de overwegingen, waartoe dit advies den

Minister, na den Birecteur-XJeneraal der P T T te hebben gehoord, aanleiding
gaf werd neergelegd in een aanvullend schrijven aan de omroepvereenigingen
dd 24 Juni 1955» nr 1, hetwelk als volgt luidde:

z 1.

In verband met door het Comité van Omroepvereenigingen

AVRO

gemaakte opmerkingen ten aanzien van de in mijn schrijven van 5 Januari

1955» nr 15, Hoofdbestuur der PTT, gegeven voorschriften betreffende het
maken van reolame voor de microfoon deer de omroepvereenigingen, breng ik

het volgende te Uwer kennis.

2.

Voorop wordt door mij gesteld, dat het algemeen beginsel inzake de

reolame door middel van de microfoon als volgt kan worden weergegeven»

Reolame ten behoeve van derden is te allen tijde uitgesloten, tenzij deze
wordt gemaakt voor instellingen, welke een liefdadig of maatschappelijk

doel nastreven in het algemeen belang» Hiernaast staat de reolame ten behoeve

van de omroepvereenigingen zelf. Hiei geldt als algetaeen beginsel, dat

reclame ten aanzien van onderwerpen welke ten nauwste met den omroep als

zoodanig samenhangen is toegestaan, terwijl Verboden is reclame ten behoeve
van onderwerpen welke niet of slechts zijdelings met den omroep als zoodanig

verband' houden*
J.

Van deze beginselen uitgaande kunnen de genaakte opmerkingen als volgt

worden beantwoord.
4» Ad. punt 6 van mijne aanschrijving. Tegen het noemen van het merk van een
uitgezonden gramofoonplaat of van een besproken film bestaat geen bezwaar,

in het algemeen geldt ten aanzien van dit soort uitzendingen, dat de tot dus
ver gevolgde praktijk gehandhaafd kan worden.

5.

Hierbij zij er voorts nog op gewezen, dat de in de punten 5 en 6 gestelde

regelen het vestigen van de aandacht op het Nederlandsche product niet in
den weg Btaan. De bedoeling van de voorschriften is slechts te voorkomen,
dat voor producten van een bepaalde onderneming of voor een bepaalden fabri
kant reclame wordt gemaakt, aangezien zoodanige reolame terecht aaileiding

zou geven tot gegronde klaohten van concurrenten.
6. Ad. punt 7b en d. van mijne aanschrijving» De hierbedoelde verboden belem
meren in geen enkel opzicht de vervulling van de cultureele 'taak der omroep

organisaties. Het gaat er hier allerminst om, het oude kunstmatig te hand

haven ten koste van het nieuwe en aan de omroepvereenigingen zoodoende
belemmeringen in den weg te leggen bij de vervulling van haar taak. Het
verbod mededeelingen te doen, die niet of slechts zijdelings verband houden

met den omroep als zoodanig, kan voor den den omroep als cultureel instituut
op zichzelf geen bezwaar opleveren. Wel zou de omroep door het maken van

reclame voor de microfoon voor kookboeken, belastinggidsen, kalenders enz»,
een bevoorrechte positie verkrijgen, aangezien anderen die op een zelfde
gebied werkzaam zijn, in Nederland nergens de gelegenheid vinden om op
soortgelijke wijze reclame te maken» ook niet door middel van den zakelijken

omroep, waarop reclame evenmin wordt toegelaten. Uit een en ander volgt, dat
het niet geoorloofd is bij het opwekken om toe te treden als lid der vereeni-

ging of als abonnéop het programmablad mede te deelen, dat daaraan als premie

verbonden is een kalender dan wel een met name aangeduid geschenk. Desgewenacht kan in deze gevallen wel wordenmedegedeeld, dat zoodanige toetreding

/

zal worden beloond met een verrassing waarwan de aard evenwel niet nader
moet worden aangeduid.
7 •' De getroffen regeling voor zooveel betreft het geven van oursussen be

oogt te verbieden het aanbevelen van, het eigenlijke reclame maken voor deze
cursussen. Wel is toegestaan het op zakelijke wijze vestigen van de aandacht

der luisteraars op het feit, dat de omroepvereenigingen voornemens zijn

cursussen te organiseeren. Ten aanzien van de bij deze cursussen benoodigde
leermiddelen geldt hetzelfde; het aanbevelen van bepaalde leerboeken met

zoovele woorden is niet toegestaan, wel ia geoorloofd de hetrokken mededeeling

zoo in te kleeden, dat bijv, gezegd wordt»

" Zooals U uit onzen omroepgids gebleken zal zijn, ligt het ook dit jaar
«wederom in de bedoeling van de............... die en die cursus te houdenj

•'voor verdere bijzonderheden als kosten, te gebruiken leerboeken en dergelijke

Vverwijs ik U naar den omroepgids van deze week«.

Nadat dus via de microfoon de aandacht der luisteraars op de cursussen zelf
gevestigd is, kunnen de/ omroepvereenigingen door middel van het andere
te harer beschikking staande publioatie middel, n.1. de omroepbladen, evenals

anderen, die op hetzelfde gebied werkzaam zijn, alle bijzonderheden over te
houden cursussen ter kennis van belangstellenden brengen.
Wanneer de cursussen eenmaal gehouden worden, ontmoet het geen bezwaar, dat
in de lesuren verwezen wordt naar de gebruikte en reeds aangeschafte boeken

en drukwerken.
8. )Ad. punt 7c van mijne aanschrijving. Tegen het bepaalde in dit punt

werd het bezwaar aangevoerd, dat indien de vereenigingsavonden, waarvoor op
zakelijke wijze voor de microfoon reclame mag worden gemaakt, alleen voor

de leden van de omroeporganisatie, die deze avonden organiseert, toegan
kelijk mogen zijn, deze hun voornaamste doel- het werven van nieuwe leden

zullen missen. Pit bezwaar kan ik wel als juist erkennen.
9. In verband hiermede ben ik bereid op dit punt mijn meergenoemd schrijven
van J Januari j.1. no 13 Hoofdbestuur der PTT te wijzigen. Aan het slot
van punt 9 gelieve U daarom in plaats van « toegankelijk zullen zijn « te
lezenj « en hun introduis toegankelijk zullen zijn ”• Het met betrekking
tot de vereenigingsavondén gestelde geldt ook voor mating’s en kinderzang*»

middagen.
10.

Ik meen te mogen aannemen, dat na het voorafgaande de terzake van de

reclame voor de microfoon gestelde regelen U bij de dagelijksche omroepprak—

tijk geen aanleiding tot moeilijkheden meer zullen geven. Aangezien naar
mijne meening de getroffen regeling zoodanig is, dat de omroepvereenigingen

in redelijkheid geen reden tot gerechtvaardigde klachten kunnen aanvoeren,
terwijl bovendien de belangen van de andere hierbij betrokken groepen
zooveel moge lijk in het oog gehouden worden, ligt het niet in mijn voornemen

te dezer zake verdere faciliteiten aan de omroepvereenigingen toe te staan.
11.

Uw bericht, dat Hoor U voor een stipte naleving van het vorenstaande

zal worden zorggedragen, zie ik thans gaarne spoedig tegemoet.

ff

De omroepvereenigingen gaven den Minister de door dezen gevraagde toezegging.

Dobh ook hier bleek,dat de verleiding meermalen te sterk werd, zoodat de
Minister bij brief van 28 September 1935, de omroeporganisaties er op moest
wijzen, dat de met betrekking tot het maken van reclame voor de microfoon

gestelde regelen, door enkele dier vereenigingen op zeer ernstige wijze
werden overtreden.De Minister wees er in dit verband met nadruk op, dat
stipte naleving dringende eisch xe^ Ten einde te voorkomen, dat ongeoorloofde
uitzendingen op dit gebied toch plaats vonden, had de Minister de Radio-omroep

Controle-Commissie verzocht, de tekst van de mededeelingen, causerieën enz
die aanleiding zouden kunnen geven tot het maken van ongeoorloofde re—

clame vooraf op te vragen,
Dan ging het weer een tijdlang goed, maar vooral bij het naderen van het

winterseizoen, was het geboden dat de Regeering op haar * qui vive " was»
Immers dan werden door de omroepvereenigingen door middel van de micrèfoon

wederom verschillende mededeelingen aan de luisteraars gedaan omtrent de

plannen ten aanzien van de programma's en de propaganda. Daarbij nam als r
regel ook de aankondiging van versohiMande cursussen een belangrijke
plaats in,

-De1 Minister vond hierin aanleiding bij brief van

1

de aandacht

van de organisaties er op te vestigen, dat bij het doen van mededeelingen
als vorenbedoeld met groote nauwgezetheid de hand gehouden moest worden
aan de ten aanzien van het maken van reclame voor de microfoon in de
brieven van 3 Januari 1935, mr 13 ea 24 Juni 1935, nr 1, gegeven voor
schriften.

De handhaving van deze voorschriften bleef tot Mei 1940 de voortdurende
aandacht vragen van de Regeering en de Radio-omroep Controle-Commissieverge»

Steeds trachtten dén of meer der omroepvereenigingen^ en het waren in den

regel nog niet eens de groote organisaties— onder de mazen van het net
door te glippen.

Langzamerhand werd het wel iets beter, doch geheel bevredigend is het

eigenlijk nooit geworden. Zoo moest aan het einde ban 1937 een der
kleinere omroep-organisaties nog worden gedreigd met ernstige maatregelen,

als zij zich opnieuw aan een overtreding zou schuldig maken.

,'Z)/
DE AAN DE OMROEPVEREENIGINGEN VERLEENDE

ZENDMACHTIGINGEN.

Voor de totstandkoming van de radlo-wetgevlng,dus vóór Mel 1928,zonden de
4 groote omroepvereenigingen uit krachtens machtigingen die door den Minister
van Waterstaat op grond van artikel 3 van de T.en T.wet 1904 werden verleend.

De K.R,0. en de N.C.R.V. die zooals we gezien hebben aanvankelijk van den
zender der N.S.F. te Hilversum hadden gebruik gemaakt,verkregen bij Mlnlste*
s
rleele beschikking van 1 Sept.1926,No.9,zulks ln afwachting van de definitieve

regeling van den Natlonalen omroep ln Nederland, gezamelljk machtiging voor 'den

aanleg en het gebruik van een gemeenschappenjken radio-telefonlezender,den op
23 October 1927 ln dienst gestelden Hulzer zender.

'"' De A.V.R.0. en de V.A.R.A. kregen bij beschikking van 18 April 1928,No.7,
ln afwachting van eene definitieve regellng.de bevoegdheid om door middel van
den Hllversumschen zender,voor den aanleg en het gebruik waarvan aan de N.S.F.

op denzelfden datum machtiging werd verleend,mededeelingen van woord-en toonlnhoud van ontspannenden,leerzamen,aesthetlschen,polltieken,ethlschen en

religieuzen aard uit te zenden.
In beide zendmadtl^gn

was de bepaling opgenomen,dat zij zouden vervallen

op het tljdstlp,waarop de meergenoemde definitieve regeling in werking zou

treden.

Bovendien was o.m.ln de machtigingyverleend aan K.R.0.en N.C.R.V., de bepaling
opgenomen,dat de machtlglnghouders de zendlnrlchtlng gedurende één avond per

week ten gebrulke moesten afstaan aan de vereenlging "Vrijzinnig Protestantsche
Radio-omroep” op door den Minister van Waterstaat goed te keuren c.q.vast te
stellen voorwaarden.

Ik acht het ten zeerste noodzakelijk met nadruk de aandacht erop te vestigen,
dat deze machtigingen werden verleend,ln afwachting van een definitieve^

regeling.'.ïant hierdoor werd duidelijk te kennen gegeven,dat men aan het bezit

der machtiging geen verdere rechten kon ontleenen dan die met .name ln de
machtiging waren opgenomen.

Alles werd tijdelijk geregeld en dit werd zeer uitdrukkelijk ln de machtigingen
vastgelegd.

Ik zeg dit,omdat tljdend het misbaar,dat het gevolg was van het zendtijden

beskuit,maar al te dikwijls door de betrokken omroepvereenlgingenjwerd gesproken
over "verkregen rechten” of "begaan onrecht”,terwijl toch rekening er mede moest
worden gehouden,dat de geheele organisatie van den Nederlandschen omroep pro

visioneel was,en dat geen enkel recht kon worden ontleend aan hetgeen vóór de

definitieve regeling door de omroepvereenigingen tot stand gebracht was,al kan
men bewondering hebben voor hetgeen zij op dit gebied hadden gepresteerd,hetgeen
Inderdaad niet weinig was.

Het lag voor de hand,dat toen de regeling van den radlo-omroep-zlj het dan

op n.m.m.nlet zeer gelukkige wljze-door de Invoering van de wet van 12 Kei
1928(S169),het Radio-reglement 1930 en het zendtijdenbesluit 1930,haar beslag

had gekregen,het oogenbllk aangebroken was om ook de tijdelijk verleende
omroepmachtlglngen door definitieve krachtens die wet te vervangen.

Minister Reymer vatte ook deze belangrijke aangelegenheid met groote voort
varendheid op en reeds op 4 October 1930 deed hij aan de omroepvereenigingen,

de N.S.F. en de Nederlandsche Draadlooze Omroep - het lichaam dat de omroep-

zender te Hulzen exploiteerde en waarvan de aandeelhouderscwaren de K.R.0.,
de N.C.R.V. en de N.S.F. - ontwerpen toekonen voor machtigingen als bedoeld

ln hoofdstuk II (Radio-omroep) van het radio-reglement 1930,welke machtigingen

moesten dienen ter vervanging van de destijds verleende voorlooplge machti

gingen.De Minister vroeg daaromtrent de meenlng van belanghebbenden op korten
termijn.

Deze ontwerpen waren uiteraard,na overleg met den Radlo-raad geredigeerd door
het Hoofdbestuur der PTT,waarvan de 5e Afdeellng toen ter tijd de radio-omroep
zaken behandelde.

Nadat de omroepvereenigingen bij brief van 30 December 1930 aan de Inzending
van ha re opmerkingen waren herinnerd,en deze herinnering ln Juni 1931 aan

een drietal belanghebbend^, moest worden herhaald,kon in Juli 1931 aan den

Minister van Justitie worden gevraagd,om ook zijn oordeel over de ontweppmachtlgingen kenbaar te maken.De opmerkingen van dien bewindsman werden be

handeld in den brief van 26 Augustus 1931,No.4,waarna bij brief van 17 Sept.

1931,Minister Donner mededeelde tegen den Inhoud der machtigingen geen over
wegende bezwaren meer te hebben.
Evenwel was nu weer een andere kink ln den kabel gekomen om terstond tot het

verleenen van de machtigingen over te gaan,n.1.het zendervraagstuk.
Dit zeer belangrijke onderwerp hoop ik aan een afzonderlijke beschouwing te

onderwerpen.In het begin van 1935 stonden de zaken aldus,dat aangenomen kaJT
worden,dat Inzake de zendapparatuur van den Nederlandschen omroep,spoedig een
oplossing kon worden tegemoet gezien door het ln het leven roepen van de

N.V.Nederlandsche Omroep Zender Maatschappij (Nozema).

Aangezien het betrekkelijke wetsontwerp in de 2de Kamer der Staten-Generaal
een gunstig onthaal gevonden had,stondW niets meer het verleenen van de

definitieve'machtiging - dat een einde

zou maken aan een niet volkomen regel-

matigen toestand - ln den weg.
Minister de Wilde was het hiermede eens,en verzocht de betrokken omroep-organlsatles of zij een zoodanige machtiging,waarvan zij den inhoud kenden,

wensChten te aanvaarden.
Als gewoonlijk moesten de omroepvereenigingen - althans de meerderheid daar-^
van - aan de beantwoording van deze vraag worden herinnerd.

A.V.R.O.en V.P.R.Q.hadden geen enkel bezwaar.K.R.0.,N.C.R.V. en V.A.R.A.

hadden enkele opmerkingen.Deze werden ln overleg met den Radlo-raad en het
Hoofdbestuur der PTT door den Minister met de betrokken organisaties behan

deld waarna ook van M.C.R.V.,VaA.R.A. en K.R.O.het bericht werd ontvangen,
. . ..
v4..ging te verbinden voorwaarden,
dat zij accoord gingen met'der machti

Minister de Wilde verleende de machtigingen bij beschikking van 26 Februari
1936,No.1.
De tekst van deze machtigingen,die na dien datum tot Mei 1940 geen wijziging
onderging was de volgende:

Met Intrekking van de beschikkingen van den Minister van Waterstaat dd 18
April 1928,No.7 en 1 September 1926,No.9 wordt aan

7
e. .

behoudens hare wettelijke aansprakelijkheid en de rechten van derden,
machtiging te verleenen tot het voor het uitzenden van mededeelingen
als bedoeld in artikel 2 van het Radioreglement 1930, vereischte ge
bruik van de ter beschikking van de N.V. Nederlandsche Omroep Zender
Maatschappij (NOZEMA) staande radio-electrische inrichtingen (hierna
genoemd "de Inrichtingen") en zulks onder de volgende voorwaardens

Artikel 1.
1. Van deze machtiging mag geen gebruik worden gemaakt, tenzij de hou
der van de machtiging voor of op 1 Maart 1936 aan den Minister van
Binftenlandsche Zaken een schriftelijke verklaring heeft gezonden,dat
hij de machtiging op de gestelde voorwaarden aanvaardt en waarbÿ hÿ
toezegt zich aan de gestelde of nader te stellen bepalingen te zul
len houden.

2. De houder van de machtiging is verplicht om binnen een redelijken
termyn na den dag, waarop de machtiging op de gestelde voorwaarden
is aanvaard, met de uitzendingen een aanvang te maken. Zoolang na
het verleenen van de machtiging met de uitzendingen geen aanvang is
gemaakt, komt de toegestane zendtijd ter beschikking voor toewijzing
door den Minister van Binnenlandsche Zaken aan anderen.

5. De machtiging wordt verleend voor onbepaalden tijd en voor zoolang
de houder van de machtiging voldoet aan de in het Radio-reglement
'1930 voor het verkrijgen en het hebben van een machtiging gestelde
voorwaarden. De houder kan te allen tijde intrekking der machtiging
verzoeken.
4. Overdracht vân de machtiging aan derden is niet geoorloofd.

Artikel 2.

1. De machtiging geeft den houder het recht:

A. tot het uitzenden (waaronder begrepen heruitzenden) van mededee
lingen van woord-, toon- of beeldinhoud van ontspannenden, leerzamen,
politieken, aesthetischen, ethischen of religieuzen aard, bestemd
voor allen, die deze wenschen te ontvangen;
B. tot het uitzenden van mededeelingen van woord-,toon- of beeldin
houd van leerzamen aard, die voor bepaalde personen bestemd zijn;

C. tot het uitzenden van berichten, welke zeer dringende familietijdingen betreffen en door middel van den openbaren telegraaf- en
telefoondienst hunne bestemming op den dag van afzending van het be-,
richt niet meer kunnen bereiken of geen adres dragen dan wel een
dusdanig adres, dat aflevering door middel van den openbaren tele
graaf- en telefoondienst niet mogelijk moet worden geacht, een en an
der volgens door den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en
Telefonie vastgestelde of nader vast te stellen regelen;
D. tot het uitzenden van pers-' en nieuwsberichten en van het verloop
van actueele gebeurtenissen. De pers- en nieuwsberichten moeten ten
genoegen van den Minister van Binnenlandsche Zaken, afkomstig zÿn van
te goeder naam en faam bekend staande pers- en nieuwsbureàux.
2. Het uitzenden van mededeelingen, die rechtstreeks of zijdelings re
clame beoogen, hetzÿ ten behoeve van derden, hetzij-4-en behoeve van
belangen der omroep-organisaties, welke geen of slechts zijdelings
met den omroep als zoodanig verband houden is verboden; toegestaan
zÿn inlichtende mededeelingen van zakelijken aard, die uitsluitend op
de uit te zenden stof of op den houder der machtiging betrekking
hebben

hebben en geacht kunnen worden voor de luisteraars van nut te zÿn,

J, Het uitzenden van mededeelingen van anderen aard dan hiervoren
toegestaan is verboden.

Artikel 5-

1. De uitzendingen geschieden op de tÿdstippen en onder de voorwaar
den, vastgesteld bÿ of krachtens de Ministerieele beschikking van 15
Mei 1930, nr 2» zooals deze sedert is gewÿzigd, behoudens de met be
trekking tot die tÿdstippen of voorwaarden ter uitvoering van artikel
5terxder Telegraaf-en Telefoonwet 1904 (Staatsblad nr 7) vereiachte
wÿzigingen.
2, Voor de beschikbaarstelling van de inrichtingen en het gebruik
daarvan zullen gelden de krachtens de bepalingen van de Radio-Omroep
Zender-Wet 1935 (Staatsblad nr 405) en van de statuten der N.V, Neder
landsche Omroep Zender Maatschappÿ (NOZHUA) vastgestelde ptÿzen en
verdere voorwaarden.

Artikel 4«
De houder van de machtiging is verplicht ef voor zorg te dragen,dat
de inhoud van hetgeen wordt uitgevonden^ niet in strÿd is met de
veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden, of met
eenig wettelÿk voorschrift ten opzichte van den inhoud gegeven.
Artikel 5«

1. De houder van de machtiging is verplicht in acht te nemen de bepa
lingen van het Radio-reglement 1930, het Radio-contröle-reglement
1930, de beschikking van de Ministers van Waterstaat en Financiën
van 10/l5 Juni 1930, nr 1,Hoofdbestuur der P.T.en T,/l04 Generale
Thesaurie en de ter zake bestaande of nog te maken voorschriften,

2. Het gebruik van de inrichtingen wordt onmiddellÿk gestaakt, wan
neer een radio-omroep-controleur overeenkomstig de hem door de Radioomroep-contróle-Commi3sie gegeven algemeene of bijzondere opdracht,
daartoe het bevel geeft.
Artikel 6.
1, De houder van de machtiging is verplicht de uit te zenden pro
gramma's ten minste 10 dagen voor de uitzending kosteloos en volledig
ter beschikking te stellen van de andere tot uitzending gemachtigde
omroep-organisaties, zulks op voet van wederkeerigheid doch met uit
zondering van die ten aanzien waarvan de Minister van Binnenlandsche
Zaken ontheffing van de verplichting tot uitwisseling der programma’s
heeft verleend.
2. De houder van de machtiging mag de door die uitwisseling verkregen
programma's onverkort alleen in zijn door den Minister van Binnenlandsche Zaken erkend orgaan bekend maken.

Artikel 7,

De houder van de machtiging is verplicht te zorgen, dat hÿ tÿdens de
uitzending per telefoon bereikbaar is. Voor dit doorloopend bereik
baar zÿn gelden c.q, de regelen, welke voor het voeren van gesprekken
buiten de diensturen van het telefoonnet ter plaatse zÿn of worden
gesteld.
Artikel

Artikel 8
De houder van de machtiging is verplicht de door den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie aan te wÿzen ambtenaren
op vertoon van hunne byzond ere lastgeving in de gelegenheid te stel
len na te gaan of aan de bij de machtiging gestelde bepalingen of ter
uitvoering daarvan gegeven aanwÿzingen is voldaan.

Artikel 9.

1, Voor elk zenduur betaalt de houder van de machtiging aan het Rÿk
de vergoeding van ƒ 2.-,bedoeld in artikel 11 van het Radio-reglement
193O|
2. Deze vergoeding wordt maandelijks van den houder van de machtiging
ingevorderd.
Artikel 10.

1. De machtiging vervalt, indien zij niet op het in het eerste lid van
artikel 1 genoemde tydstip is aanvaard,
2. De machtiging kan worden ingetrokken:
a. bij niet-nakoming door den houder van de voorwaarden, waaronder zy
is verleend; ingeval intrekking zou geschieden, wegens niet vol
doen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 1, lid
vindt intrek
king niet plaats dan nadat de Radio-rasd is gehoord;
b. indien daartoe aanleiding bestaat in verband met eenig wetteljjk
voorschrift (nationaal of internationaal) op gr>nd van hetwelk het
uitzenden, al3 in artikel 2 bedoeld, hetzy geheel, hetzy gedeel
telijk, niet toegestaan kan blijven.

Artikel 11.

1. Met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van dit artir
kei verbeurt de houder van de machtiging een boete vsn ƒ 10.- tot
ƒ 1000.- voor elke overtreding van eenige bepaling dezer machtiging
en voor eiken dag, waarop hij na den termijn, by de oplegging dezer
boete gesteld, .voortgaat met in gebreke of in overtreding te zÿn een
boete van ƒ 10.- tot ƒ 100.-. Voor de toepassing van het in dit ar
tikel bepaalde wordt geen enkele ingebrekestelling vereischt.

2, De Minister van Binnenlandsche Zaken beslist over het aanwezig zÿn
der gronden voor het opleggen dezer boete, over de hoegrootheid daar
van, alsmede over de gegrondheid van een beroep op overmacht.
Artikel 12y

1. Voor zoover de beslissing niet aan den Minister van Binnenland
sche Zaken of aan een krachtens wettelyk voorschrift daarvoor aange
wezen instantie is voorbehouden, worden geschillen over de uitleg
ging en de toepassing van de bepalingen van deze machtiging, in
hoogste ressort beslist door drie door partyen te benoemen scheids
lieden, die als goede mannen naar billÿkheid oordeelen.
2. Is omtrent de benoeming dezer scheidslieden geen overeenstemming
verkregen binnen zes weken nadat door één der partyen een beslissing
door scheidslieden is verlangd dan worden deze op vordering der meest
gereede party benoemd overeenkomstig artikel 624 van het wetboek van
Burgerlyke Rechtsvordering.

De scheidslieden zullen zitting nemen te ’s-Gravenhage.
's-Gravenhage, 26

Februari

De Minister voornoemd,
(get) J.A.DE WILDE.

1936.

Nakoming van de In deze machtigingen 'gestelde regelen hebben den Minister,
de controleerende Instanties en de omroepvereeniglngen nooit veel hoofdbrekens
gekost.De voorwaarden werden ln den regel stipt nageleefd,zij waren gemakkelijk

te hanteeren mede omdat zij voor alle organisaties gelijkluidend waren.

Weer was een stap gezet op den weg,die naar de toenmalige opvattingen,moest

lelden naar een consolidatie van het omroepwezen volgens een stelsel dat dooor
het grootste gedeelte van het Nederlandsche volk blijkbaar als

het meest

wenschelljke werd begeerd.
Opgemerkt dient nog te worden,dat dit resultaat werd verkregen,door nauwe

samenwerking tusschen Regeerlng,Radio-raad,Hoofdbestuur der PTT,en Omroep
vereenigingen. Een streepje aan de balk,dat weer wat. v hoop gaf voor de toekomst.
Ook de daarvoor ln aanmerking komende kleinere omroepvereeniglngen,de Radio
volksuniversiteit Holland (R.V.U.) en de Humanitaire en Idealistische Radlo-

Omroep (H.I.R.0.)kregen op denzelfden datum eene soortgelijke machtiging,
zoodat ook dit punt geregeld was.

De Vrijdenkers Radlo-omroep kwam nog niet ln aanmerking omdat eerst nog nauw
keurig zou worden nagegaan of de uitzendingen van deze vereenlging zich wel

verdroegen met de normen van het Radlo-reglement 1930,Iets wat volgend de
Radio-raad stellig niet het geval was.Zooals bekend achtte de Regeering,na
eenlgen tijd nauwkeurige controle,de uitzendingen strijdig met de gestelde
normen en trok de ln 1932 aan deze omroepvereenlglng verleende voorlooplge

machtiging tot het doen van uitzendingen ln.
De voorts nog over geregelden zendtijd beschltöèS^organisatleSjhet Onderwijs

fonds voor de Binnenvaart en/'Polltie-radlo-omroep kwamen voor het verleenen
van een machtiging niet ln aanmerking,aangezien deze organisaties niet konden

worden beschouwd als omroep-organlsatles ln den zin van art 2,tweede lid van

het Radlo-regïemênt”1930.Bovendlén was het beschikbaar stellen van zendtijd
aan den Polltle-Radlo-omroep reeds geregeld ln punt 8 van het Zendtijdenbe-

slult,en kon het Onderwijsfonds voor de Binnenvaart op de gebruikenJke wijze

blijden voortgaan zijn speciaal ten behoeve van bepaalde groepen der bevolking
te verzorgen omroepprogramma’s,voort te zetten.

£■
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In de voorafgaande h'oofdstukken hebben we aangetoond^dat tot
Mei 1940 alles, wat op Tiet gebied van den radio-omroep naar samenwerking
zweem
vreemd isr^aan het systeem van de radio — wetgeving, zooals deze doo
de overgroote meerderheid van het Nederlandsche volk blÿkbaar was gewild,

De verschillende omroepvereenigingen werkten tot Mei 1940 geheel
zelfstandig naast elkaar, van eenige samenwerking was niets te bespeuren,

Elke vereeniging bouwde haar eigen studio’s, onderhield hare eigen orkesten,ètelde geheel zelfstandig hare programma’s samen en lette daarbij niet

erop, dat eene zustervereeniging wellicht gelijktijdig eenzelfde muziekstuk
uitzond.

Men pleegde omtrent de samenstelling der programma’s in geen en-

kei opzicht eenig overleg; men deed/of de zustervereenigingen niet beston
den.
Het behoeft wel geen betoog, dat de grondlegger van onze radio-

wetgeving, Minister van der Vegte, zich dit alles anders heeft gedacht.

Dezen bewindsman lag het begrip ” Nationale Omroep ” nauw aan het hart.

Ook zÿn opvolger, Minister Reymer had het goede met den omroep voor, ge

tuige zÿn creatie van het ” Algemeen Programma

dat hÿ wilde laten uit

groeien tot een door de omroepvereenigingen gezâmenlÿk verzorgd instituut,
waarin de gedachte van een "Nationalen Omroep’* zou wordeu verwezenlijkt.

Doch we hebben gezien, dat de Volksvertegenwoordiging anders
wildé, en zoo werd het stelsel gekozen,dat wÿ tot Mei 1940 hebben gekend.

Het lag voor de hand, dat onder deze omstandigheden van samen

werking op het gebied van de zendapparatuur niets kon komen. Het zou zelfs
geheel in strÿd geweest zÿn met het wezen van onze radio-wetgeving, indien

de omroepvereenigingen op dit stuk wel zouden hebben samengewerkt. En toch

werd het langzamerhand meer dan tÿd, dat aan het vraagstuk van de zendap
paratuur voor den Nederlandschen Omroep, de noodige aandacht werd gewÿd.

We hebben in hoofdstuk III gezien, dat de H.D.O. aanvahkelÿk één
avond per week en later iederen avond gratis de beschikking kreeg over

den zender van de N.S.F. te Hilversum werkende op de 1071 M-golf. Dat eers
de N.C.R.V. in Dec.1924, daarna de K.R.0. en de V.A.R.A. in November 192J5,

één avond per week tegen betaling de beschikking over den zender kregen

en dat ook de V.P.R.O.-met medewerking van de andere organisaties—

gele

genheid kreeg om over den N.S.F. zender hare programma’s te verzorgen.

We hebben er op gewezen, dat een dergelÿke toestand niemand be

vredigde, en dat de vereenigingen er op uit waren om uitbreiding van zend-

gelegenheid te verkrÿgen door uitbreiding van de ter beschikking staande
zendapparatuur.
Dit leidde tot de indienststelling van den z.g.n.’’Huizer Zender”
Waarvoor de machtiging werd verleend aan K.R.0. en N.C.R.Vi gezâmenlÿk.

Deze zender weïkée aanvahkelÿk overdag op een golflengte van J4O,9 K. en
•s avonds

s avonds na 6 uur op 1870 M., de golf van den Rÿks-zakelijken-omroepzender
te Scheveningen-Haven.

Tengevolge van het op 1 Januari 1929 in werking getreden Internatio

naal Radiotelegraafverdrag van Washington, moest voor 1 Januari 1950 de
1071 M-golf door den omroep worden ontruimd, terwijl ingevolge de te Praag

in April 1929 gehouden conferentie der verschillende Europeesche administrai

ties, aan ons land werden toegewezen één lange golf (1875 M) en één korte
golf ( 298.8 M).

De zender te Hilversum, welke voordien op 1071 M uitzond werd voor
loop ig omgehouwd voor de 298.8 M golf en na verloop van tijd door een geheel

nieuwen kortegolfzender vervangen. Niettemin bleef alles provisorisch; in

het zend tijdenbes luit van Mei 1930, werd dan ook nog bepaald, dat " in af

wachting van de totstandkoming van een verbeterde zend-en antenne-appara—
tuur voor den Eederlandschen Omroep" door de betrokken vereenigingen per

kalenderkwartaal tusschen Hilversum 296.1 M en Huizen 1875 M van station
verwisseld moest worden.
Ma de totstandkoming van het zendtijdenbesluit, toen de verhouding

tusschen A.V.R.O. eenerzijds en K.R.O., N.G.R.V. en V.A.R.A. anderzijds zeer
gespannen was en eerstgenoemde vereeniging steeds naar middelen zocht om

haar verloren zendtijd op de een of andere wÿze terug te winnen, lag het
voor de hand, dat zij haar ideaal " een volle week zendtijd, op een eigen zen
der ” zoo spoedig mogelijk zou trachten te verwezenlijken. Daarnaast waren

of wérden door de K.R.O. en M.C.R.V. gezamenlijk alsmede door de V.A.R.A.
tot den Minister van Waterstaat verzoeken gericht om verbetering van de
Nederlandsche zendapparatuur, eenerzijds teneinde de ontvangst van den

Huizer zender te verbeteren ( K.R.O. en M.C.R.V.) anderzijds door de gebrek

kige installatie van den 298 M-zender te Hilversum te vervangen door een
nieuwe geschikt om in net geheels land te worden genoord ( V.A.R.A.) .

Achtereenvolgens wereen door den Minister van Waterstaat ontvangen:
a. een verzoek van de A.V.R.O. van 18 Mei 1929, tot den bouw van een eigen
zender al of niet met hulpstations volgena net Gleichwellensysteem op een

nader met de Dnion de Radio-diïtusion over een te komen lengte voor een

exclusieve golf, dan (Voor één oude commune, in het laatste geval na vast

stelling van de radiotechnische uitvoerbaarheid van het Gleichwellensysteem
b. een verzoek van de A.V.R.O. van 1 Oct. 1929, tot het oprichten en ex—

ploiteeren van een zender volgens het Gleichwellensysteem met gebruikmaking
(twee ondes communes en wel van 21.6 en 218 M lengte of daaromtrent. De

A.V.R.O. verklaarde in dit verzoek, dat de studie/ van de mogelijkheid van
toepassing in Nederland haar de overtuiging had geschonken, dat zij de ver

antwoording van de invoering en toepassing van zoo’n systeem mocht aan

vaarden.
c. een verzoek van de V.A.R.A. van 18 Sept. 1929 tot den aanleg en de ex-

I

ploitatie van een zender op een golflengte van 298 M.

!

d. Een gezamenlijk verzoek van de K.R.0. en de N.C.R.V. van Nov. 1929
om aanvulling van de reeds voor het zendstation te Huizen (1075 M )
verleende machtiging, indien zin,dat

oegestaan den bouw van

plaatselijke zenders ( in het zuiden van Limburg, in VI is singen,Bui
tenpost (voor Friesland en Groningen), Halfweg (voor Haarlem en Am-

sterdamj^in het Westland (voor den Haag,Delft en Rotterdam). Deze
plaatselijke zenders zouden worden ingericht overeenkomstig het Gleich—

■wellensysteem ( unie-frequentie-systeem) en daarvoor zou kunnen wor

den gebruikt één van de ondes-communes, welke volgens het golflengte-

' verdeelingsplan van Praag, voor plaatselijke zenders ter beschikking

werden gesteld.
e. Een verzoek van de A.V.R.O. van 27 Februari 1930 tot bouw en ex
ploitatie van een zender op 1875»‘107'1 sn 298 M.

f. Een verzoek van de A.K.R.0. van 15 Mei 1930, tot het aanleggen en
gebruiken van een zender op de golflengten ter beschikking van de

A.V.R.O. gesteld.
g. Behalve deze ontworpen plannen van de 4 groote omroepvereenigingen

bestonden ook nog plannen van de industrie t.w. van de Nederlandsche

Seintoestellenfabriek^met voorkennis van het Staatsbedrijf der P.T.T.
uitgewerkt door de Heerenlr.A.Dubois en Hoofdingenieur TT C.H.de Vos.

Dit plan werd ingediend in Dec. 1928 en
h.

een plan van de N.V.Philips-Radio, ingediend Oct. 1929. We zullen

de plannen genoemd onder g en h het eerst behandelen. Het plan Dubois/

de Vos verdedigde de volgende oplossing.
1. Huizen wordt aangewezen als zendcentralé voor den omroep in Neder

land.

2. Aldaar behooren aanwezig te zijn een lange golfzender d.w.z. de toen
bÿ den K.R.0. en de N.C.R.V. in gebruik zijnde zender van + 20 KW

anode-energie en een te bouwen kortegolf-zender van + 40 £ 45 KW
anode-energie.

3. Deze zenders moeten worden opgesteld in het te vergrooten zendge—

bouw, terwijl een 5 'tal masten van + 210 M hoogte moeten worden ge
bouwd ter vervanging van de beide aanwezige masten van 60 M.

4. Niet uitgesloten is, dat bij gebruik van de korte golf, in het Zuiden
des lands een hulpzender zal moeten worden geplaatst.

5. De kosten van dezen opzet worden geraamd op ^JPl.660.000. De Directeur
Generaal stelde den Minister voor omtrent dit plan de onderhande-

lingen met de omroepvereenigingen te openen. Minister Reymer gaf
de voorkeur eraan het advies van de Radio-raad te vragen, hetgeen

geschiedde bÿ brief van 8 Februari 1929, No. 16.
Dit plan werd eenigszins uit het oog verloren, door de behandeling

van het Çlan-Philips, dat in October 1929 werd ingediend. Dit plan
bepleitte de oprichting van twee nieuwe maatschappÿen:

/// Jf-'
a. de N.ü.z.E.M. (Nederlandsche Omroep Zender- Eigendom Maat-

schappÿ, aan welk lichaam alle Nederlandsche omroepzenders

zouden toebehooren; het benoodigde kapitaal - voorloopig ge
schat op

500.000 zou - ieder 1/5 deel - in handen zijn van

den Staat, de Industrie en de Omroeporganisaties, die naar het
oordeel der Regeering daarvoor in aanmerking kwamen.

b. de O.T.E.X. ( Omroep-zender Technische Exploitatie Maatschappij),
die de technische exploitatie der zenders zou verzorgen. De
helft van de aandeelen zou in handen zijn van de Industrie, de

helft in handen van de omroep-organisaties .

De Radio-raad vereenigde zich in beginsel met dit plan. De DirecteurGeneraal stelde den Minister voor in beginsel aan dit plan zÿn goed

keuring te hechten. Minister Reymer volgde dit voorstel, blijkens zÿn
schrÿven aan den Directeur-Generaal d.d. 10 Januari 1950» Z.E. bracht

het plan ter bespreking in den Raad van Ministers. Deze keurde het
plan voorwaardelijk goed. Aan den Radio-raad werd op 12 Februari 1950

verzocht het

overleg met Rÿk, Industrie en Omroeporganisaties te

openen.

In April 19J0 deelde de Radio-raad mede, dat het overleg had plaats gcha
gehad met als resultaat?dat van bijna geen enkele der vier groote om—

roepvereenigingen deelname bÿ de uitvoering van het plan te vernach

ten was. De Raad moest dus tot zÿn groot leedwezen den Minister.ad-

viseeren aan het plan zÿn goedkeuring niet te verleenen.

De Radio-raad deelde verder mede, dat naar zÿn meening het vraagstuk

van de zendapparatuut van den Nederlandschen Omroep thans

eerst tot

oplossing zou kunnen worden gebracht, zoodra de Minister

een beslis

sing zou hebben genomen omtrent de verdeeling van den zendtÿd.

Zoo waren dus twee plannen van de baan.

Eet eerste — plan Dubois/deVos-

doordat het op den achtergrond was geraakt door het plan Philips, dit
laatste door het gebrek aan medewerking van de zÿde der omroepvereeni

gingen.
Bleven dus over de plannen van de omroep-vereenigingen.

Hiervoor adviseerde de R.R. op 4 Juli 1950 het volgende:
Nu samenwerking tusschen de omroepvereenigingen voor den zenderbouwzoo-

als het plan Philips beoogde, tot groot leedwezen van den Radix^aad
niet mogelÿk was gebleken, had de Raad zich alleen de vraag .te stellen,

in hoeverre bezwaren van techniek en uitvoering of wel gevaar voor de

veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden, zich
tegen inwilliging der gedane verzoeken verzetten.

De Raad deelde mede, dat hÿ omtrent de verzoeken van de A.V.R.0. van
18 Mei en 1 October 1929 deskundige voorlichting heeft gevraagd, welke

voorlichting nog niet volledig verkregen was. De

Raad stelde zich voor

daaromtrent zoo spoedig mogelÿk zÿn oordeel kenbaar te maken.

/'A.
Het verzoek van de A.V.R.O. van 15 Mei 1950, was naar het oordeel

van den Raad niet voor inwilliging vatbaar, omdat aan de A.V.R.O. geen
golflengten tot uitsluitend gebruik - wanneer men bÿ de aanvraag dit
op het oog lieert gehad - ter beschikking Is^S^esteld.

,

Overigens kon geacht worden, dat de verzoeken van de A.V.R.O. van 27
Februari en 15 Mei 1950 samenvallen.

Omtrent het gezamenlijk verzoek van de N.C.R.V. en den K.R.O. van No—
vember 1929 werd zoowel door den Radio-raad als door den Directeur—

f

Generaal afWÿzend geadviseerd, omdat door een omroepstation, werkende

C

op een golflengte van 1875 M een gebied grooter dan Nederland van een

;

zeer goede ontvangst kauworden voorzien.

!

Er bleven dus over de verzoeken van de V.A.R.A. van 18 September 1929

en van de A.V.R.O. d.d. 27 Februari 1°50. Wat dit laatste aanging.meende de Raad, dat op grond van de bezwaren

tegen h«t verder gebruik voor

omroepdoeieinden van de 1071 K- golf ingevolge de internationale ver-

'

uxi <on, tegen dit gebruik bezwaar moest worden gemaakt,"uit hoofde
van bezwaren van techniek".

Het verdere gedeelte van het verzoek van de A.V.R.O. - bouw van een
zender op 1875 en 298 K behandelende, kwam de Raad tot de conclusie,

dat dit verzoek moest 'worden ingewilligd. Immers —aldus de -Raad

we-l-irsr het bestaande zendstation te Huizen/voor 1875 M ingericht/-voldcende uitgerust, zoodat op zichzelf geen behoefte bes taaA^ aan een

nieuwen zender op deze golflengte, maar de Raad neewc aan, dat het
van belang l^^zÿn een zender voor beide beschikbare golflengten te
s'""

hebben, te meer, wanneer juist ie^, wat de Raad van ter zÿde vernomen
he^t , dat het in het voornemen van de N.D.0 zou liggen, te trachten
den zender te Huizen ook voor de 298 M geschikt te maken, meer dan reeds

nu het geval

In dat geval zouden verkregen worden twee zenders te

Hilversum en Huizen, beide geschikt voor uitzendingen op de beide golf
lengten"-.

De Raad'meende, dat dit voordeel opwoog tegen de grootere kosten, verbom
den aan den bouw van zoodanige zenders. Ook het verzoek van de V.A.R.A.
van 18 Sopt. 1929» moest naar ’ s Raads oordeel worden ingewólligd bÿ

gebreke van bezwaren genoemd in artikel 5 "ter, lid 7 àer T en T wet I9C4.

Bÿ dit advies van den Radio-raad was een minderheidsnota gevoegd van de
twee socialistische leden van den Raad, waarin den Minister in over
weging gegeven werd, den bouw en de exploitatie van een nieuwen omroepzender voor de 298 M golf van Staatswege.

Den 7 den October 1950 adviseerde de Radio-raad nog over dé verzoeken
van de A.V.R.O. inzake diens Gleichwellen-plan. Na erop gewezen te heb
ben, dat de meeningen der geraadpleegde deskundigen omtrent deze plannen

zeer uiteenliepen en dat de door het gebruik van de ondes communes ver
kregen zendtÿd over de omroepvereenigingen zou moeten worden verdeeld

wat weer

//S
weer moeilijkheden met betrekking tot de Exploitatie-kosten zou kunnen

medebrengen, kwam de Radio—raad tot het volgend advies»

1e. Het verzoek van de A.V.R.O. tot oprichting en exploitatie van een zen- ,

der op de golven van 216 en 218 M volgens het Gleichwellensysteem wor

de yL ingewilligd op de volgende voorwaarden*

a. Zoodra het systeem storend werkt op de thans in het binnen-en bui
tenland bestaande zendstations, worde de machtiging ingetrokken.

b. Zoodra het gebruik van de beide ondes oummunes als exclusieve golf

,,

internationale moeilijkheden oplevert ten aanzien van de beschikking
die Nederland heeft over de golven van 298 en 1875 M wordt, de mach

tiging eveneens ingetrokken.
o. De intrekking der machtiging op de vorengenoemde gronden kan aan de

A.V.R.O. nimmer eenige aanspnaak op schadevergoeding geven.
2e. Het beginsel van golflengte-ruil zal blijvend worden verklaard.

De Raad zag geen aanleiding om — zooals de sociaal democratische leden van
dit college voorstonden - tot staatsexploitatie van de omroep-zenders over
te gaan.

De Raad had er evenwel geen bezwaar tegen, dat ook de V.A.R.A. een zender
bouwt op de 2 golven van 1875 en 298 M.

Ook bij dit advies van den Radio-raad ontbrak de gebruikelijke minderheids—
nota niet. De 7 leden, die deze nota onderteekenden, gaven den Minister met

klem in overweging, zijn goedkeuring aan het Gleichwellensysteem niet te
verleenen, omiredenen van techniek

in verband met de daaraan verbonden

hooge kosten?die ook door de medegebruikers van het A.V.R.O.-Gleichwellen—

sijsteem, de K.R.O, de N.C.R.V., de V.A.R.A. en de V.P.R.O. zouden moeten

worden betaald, en bovendien omdat door de toepassing van het GLEICHWELLENsysteem in Nederland, het gevaar niet denkbeeldig moest worden geacht,dat
de goede lange golf van 1875 M voor ons land verloren zou gaan.
Minister Reymer achtte het zender-vraagstuk terecht een zeer belangrijke aan<

gelegenheid. Hij bracht het vraagstuk dan ook bij brief van 26 November 1950,

Nr.5 ter tafel in den Raad van Ministers.
Z.E. deelde den Raad van Ministers mede, dat het in zijn bedoeling lag ten

aanzien van het' Gleichwellen-systeem het volgende standpunt in te nemen.
a. De A.V.R.O. wordt in de gelegenheid gesteld met het Gleichwellensysteem
een proef te nemen met b.v. een drietal zenders ( zij denkt zich er in
het geheel een tiental ). Met deze proef is een groot kapitaal gemoeid.

Slaagt de proef, dan zal de A.V.R.O. geleidelijk uitbreiding aan het aan

tal zenders geven, mislukt de proef dan is de groote uitgave om niet ge

daan.

b. Alle omroepvereenigingen wenschen meer zendtijd; de eenige weg om tot de

ze zendtijd «verruiming te komen is de proef. Daarom behoort te voren aan
de andere omroeporganisaties te worden gevraagd, of zjj van dezen nieuwen

beschikbaren zendtijd gebruik willen maken en dus in de kosten ook van de
onzekere

onzekere proef willen deelen.

o» Zijn zij daartoe niet geneigd, dan eiacht de billijkheid in de wet
gesteld niet, dat na het welslagen van de proef niettemin aan hen '

mede vân dien beschikbaren .zendtijd zoude worden toebedeeld» Integent

deel het moest naar de meening van minister Reymer billÿk worden
geaoht, dat de omroepvereenigingen, die op grond van de wet aan

spraak zouden willen maken op een gedeelte van den door het Gleich
wellensysteem ontstaanden meerderen zendtijd, ook reeds aanstonds
'

meedroegen in de kosten van de proefnemingen. Zouden zij daartoe
niet bereid zijn en zou het dus de A.V.R.O., en deze alleen zijn, die

het risico op zich nam, dan was het ook billijk^ dat deze vereeniging alleen eventueel de vruchten van haar initatief plukte.
Met betrekking tot de door de minderheid van den Radio-raad tegen het

Gleichwellensysteem ingebrachte bezwaren, merkte Minister Reymer op,

dat van deze bedenkingen de draagkracht te voren niet met zekerheid kon
worden bepaald.Zoolang dit niet het geval was, vormden deze bedenkingen

naar de meening van den Minister geen zoodanig overwegend bezwaar, dat

daarop het aanvankelijk met enkele zenders nemen van een proef met het
uniefrequentiesysteem

zou moeten afstuiten.

De andere verzoeken van de V.A.R.A. tot het bouwen van een zender op 2

golven van 1875 en 298 M behooren naar de meening van den Mir^ter te
worden ingewilligd. Wel achtte ook Militer Reymer deze wÿze van voorzie

ning in de Nederlandsche zendapparatuur oneoonomisch - Z.E. zou de be
trokken omroepvereenigingen daarop dan ook wÿzen - maar de wet gaf geen

middel aan de hand om deze verzoeken te weigeren.

W$t het resultaat van de behandeling van den Minidterraad is geweest, is
schrijver dezes niet bekend. De zaak bleef evenwel rusten, een beslissing
werd niet genomen.

Ook in het jaar 195"* kwam geen beslissing.
De aandrang op den Minister om de knoop nu eens door te hakken werd even
wel steeds sterker en zoo maakte het kamerlid van Djjk zich tot tolk van

al die ongeduldigen om den Minister nu eens duidelijk te laten uitspro
ken, wat Z.E. ten opzichte van het brandende vraagstuk van den zender-

bouw van plan was te doen.
Op 10 Februari 1952 stelde de Heer van Dÿk den Minister een 8 tal vragen,
die ik hieronder laat volgens
1. Is de Minister niet van oordeel, dat de zendapparatuur ten behoeve
van den radio-omroep in onsjLand niet aan redelÿke technische eischen
voldoet ?
2. Is de Minster niet van oordeel,

dat bÿ het tot stand doen komen van een aan bevredigende technische

eischen voldoende zendapparatuur voor den omroep mede rekening dient
te worden gehouden met dezen eisoh van algemeen belang, dat geldver-

// U

>

spilling worde voorkomen, -,

(en dat het waken tegen geldverspilling ten deze valt "binnen den
kring van het Regeeringsbeleid, waar toch Minidter een ver gaande beset

moeienis heeft met den radio-omroep in zÿn geheel?
J. Is de Minister niet van oordeel, dat geldverspilling zou worden bevor
derd, wanneer door gemis vaiP'samenwerking tusschen de omroepvereeni—

gingen meer zenders ten behoeve van den radio-omroep zouden worden gebouwd dan het aantal golven bedraagt, dat voor uitsluitend gebruik
door den Nederlanjischen omroep beschikbaar is ?
>4» Is de Minister niet van meening, dat toepassing van een Gleichwellen*'

systeem niet, althans voorshands niet, in aanmerking kan komen met
het oog op de daaraan verbonden bezwaren, waaronder te rekenen het ge-‘
vaar, dat een voor Nederland gereserveerde golf voor den Nederland-

J

schen omroep zou kunnen verloren y^aan ?

i

5» Is de Minister niet van gevoelen, dat de wet hem de bevoegdheid ver
leent een machtiging voor den aanleg van een zender ten behoeve van

den radio-omroep te weigeren, behoudens uit hoofde van bezwaren van
techniek en uitvoering, ook op andere gronden ontleend aan het alge -

meen belang dan alleen wegens gevaar voor de veiligheid van den Staat,

de openbare orde of de goede zeden ?
6. Indien ja, is de Minister dan bereid van die bevoegdheid gebruik te

maken in dien zin, dat een aanvraag van een algemeene omroepvereeniging tot het verkrijgen van een machtiging voor den aanleg van een zen

der ten behoeve van den radio-omroep worde geweigerd, wanneer die aan
vraag voortvloeit uit onwil om met andere algemeene omroepvereenigin-

gen ten aanzien van den aanleg en het gebruik van zenders samen te
werken en het verleenen van zoodanige machtiging o.m. zou leiden tot
belangrijke verhooging van kapitaals- en exploitatie-uitgaven - dus
tot gedwongen geldverspilling - voor de andere algemeene omroepver
eenigingen ?

7. Is de Minister verder bereid het tot stand komen van een volledige
zendapparatuur ten behoeve van den radio-pmroep op den meest economi-

schen grondslag - d-w-z- é&i zender voor elke golf,waarvan Nederland
het uitsluitend gebruiksrecht heeft - te bevorderen door de machti
ging voor den aanleg van z enders alleen te verleenen aan de ten deze
onder eenigen-rechtsvorm samenwerkende algemeene omroepvereeniglngen
of - indien deze samenwerking niet tot stand komt - aan een zoodanige
combinatie, die het meerendeel der algemeene omroepvereenigingen om
vat, zulks ónder de verplichting, dat alle omroepvereenigingen, welke
tot het doen van uitzendingen zijn toegelaten, in de haar toekomende
zenduren van de zenders gebruik kunnen maken volgens regelen door
den Minister te Stollen ■?
?
8. Indien de Minister van oordeel mocht zijn, dat da wat hem niet de bevo<>
voegdheid verleent, als in de 5de vraag bedoeld en het handelen in
|
den zin, als in de 6de en 7de vraag bedoeld, uit dien hoofde naar zijn ,
meening niet mogelijk is, is de Minister dan bereid ten spoedigste een
wetswijziging te bevorderen, welke die bevoegdheid buiten allen twijfel f
stelt, en in afwachting daarvan een beslissing op een aanvraag, als E
in de 6de vraag bedoeld, op te schorten ?.
E

Minister Reymer,&44<alvorens tot de behandeling van deze vragen over te

gaan,nog eens een historisch overzicht van het zendervraagstuk gaf,waar
in hij als zijn meenlng kenbaar maakte,dat ln wezen het vraagstuk zeer

eenvoudig was,als maar door de omroepvereeniglngen werd samengewerkt.
Immers dan zou met den bouw van één grooten zender voor elke aan Neder
land toegewezen golf - en dat waren er twee - kunnen worden volstaan.
Technisch en economisch zou zulk eene oplossing volkomen verantwoord zijn
geweest.Aangezien de daarvoor noodige samenwerking - door de weigerachtige
houding van de A.V.R.O. - niet kon worden beràAkt en de Minister nog steeds

gehoopt.had op zoodanig samengaan,had Z.E.zljn beslissing tot dusver op
geschort.

Z.E.beantwoordde de vragen van den heer van Dijk ten slotte als volgt:
Vraag 1. De Minister was van meenlng,dat de zendapparatuur voor den
Nederlandschen omroep niet aan redelijke technische elschen

voldeed.

Vraag 2. De Minister was van meenlng,dat de Regeerlng een vergaande
bemoeienis met den radlo-omroep heeft en dat dus ook regelen
konden worden gesteld om geldverspilling te voorkomen,in zoo

verre door houding of handelwijze van een of andere omroepver-

eenlglng de consequentie zoude zijn een geldverspilling,welke
ln strijd zou zijn met het algemeen belang.
Vraag 3. De Minister meende deze vraag bevestigend te kunnen beantwoor

den,voor zoover betreft de belangen,ln engeren zin bij den
radlo-omroep betrokken.

Vraag 4. De Minister was van meenlng,dat ln verband met de tegenstrijdig
heid der adviezen omtrent de technische mogelijkheden van het

Gleichwellen-systeem en ln afwachting van de resultaten van de

Wereldradloconferentle te Madrid,het voorshands niet raadzaam
was met het Gleichwellen-systeem een proef te nemen.

Vraag 5. Het antwoord op deze vraag was naar de meenlng van den Minister
afhankelijk van de nadere omschrijving,welke men zich dacht bij
het woord ’’machtiging” in lid 7 van de artikel 3 ter der T.en T.

wet 1904:
”Een machtiging kan,behalve uit hoofde van techniek en

uitvoering,slechts wegens gevaar voor de veiligheid van
den Staat,de openbare orde of de goede zeden worden geweigerd”.
In aanmerking nemende de bedoeling,die bij de vaststelling van

deze wetsbepaling voorzat,duidelijk blijkende uit de inlasschlng

bij amendement van het woordje ’’slechts”,achtte de Minister het

vooralsnog twijfelachtig,of hij bevoegd was een machtiging voor
den aanleg van een zender te weigeren op andere gronden,aan het

algemeen belang ontleend,dan ln de bepaling zijn genoemd.
Vraas 6.

Vx&&g S, Bÿ opheffing van den in het antwoord op vraag 5 aangeduiden twÿ-

fel meende de Minister, dat aan een aanvrage, als in vraag 6 om
schreven, geen gevolg zou moeten worden gegeven, omdat daardoor

de aanvrager zou worden in staat gesteld, zonder dat he

"belang werd gediend, iets te "bereiken, waardoor andere vereenigingen zouden worden geschaad.

Vraag 7* Vooropstellende, dat de grootst mogelÿke samenwerking in dezen

gewenscht blÿft, verklaarde de Minister zich "bereid de meest eco
nomische oplossing, welke hierin bestaat, dat voor één golf niet

meer dan één zender wordt gebouwd te bevorderen.
Vraag 8. In verband met het antwoord op vraag 5 achtte de Minister het

oogehblik om een wetswÿziging in ovef^ging te nemen nog niet
aangebroken.

De heer van Dÿk was voor deze beantwoording dankbaar. Niet aldus de heeren
Boon en Oud, die bleven aandringen op het nemen van een proef met het
Gleichwellensysteem. De heer Oud wees bovendien 1

-

nog eens op het

eigenaardige feit, dat het beroep op samenwerking nu kwam van een zÿde
die altÿd heeft betoogd, dat men ten aanzien van den omroep niet kon sa—

menwerken in één algemeene organisatie. De Heeren Duys, van Hollenberg,
Hubar en Krÿger ondersteunen den heer van Dÿk en zoo kon ook thans weei*

Minister Reymer als overwinnaar het strÿdperk verlaten. De Radio-coalitie
was nog even sterk als tÿdens den zendtÿdstrÿd. Toch lag e^L.i. iets on—

waarachtigs in dat gelamenteer over de zgn geldverspilling, vooral omdat
dit kwam van de zÿden, die zich voorstanders hadden getoond van een

ge-

dulden Nederlandschen Omroep, volgens de theorie van de vier zuilen

A.V.R.0., K.R.O., N.C.R.V.,V.A.R.A.,
flöe ditt zÿ, laten we eerlÿk bekennen, dat we verheugd erover kunnen zÿn,
dat Minister Reymer de verschillende aanvragen om zenderbouw niet inwil^gv
de, want hierdoor kreeg diens opvolger Minister de Wilde, de gelegenheid

het fraagstuk in studie te nemen em het tot een alleszins goede oplossing
te brengen.

Bÿ brief van 22 Augustus 1933 Ko. 9530 S., lichtte de Directeur-Generaal

Minister de Wilde omtrent den stand van het zendervraagstuk uitvoerig in.
De heer Damme wees in dit schrÿven er op, dat samenwerking tusschen de om
roepvereenigingen op dit piant niet kon worden verkregen, dat z.i. oneoono-

,

mische bouw van zenders moet worden voorkomen, dat zoowel de Radio-raad
als de Minister van Justitie van oordeel waren, dat met een machtiging ge

noemd in het 7de lid van artikel 3 ter den T en T wet bedoeld is een mach
tiging in algemeenen zin dus zoowel een machtiging voor "aanleg en gebruik"

-dit gebruik bedoeld als gebruik van de zendinrichting in technischen zin

dus door den exploitant van den zender - als een machtiging voor " het doen
van uitzendingen ” - dus een gebruik door de tot uitzenden gemachtigde omroep-organisaties -en dat bovendien door de gedaohtenwisseling met

Justitie

Justitie was komen vast te staan, dat een gevraagde machtiging voox’ aanOil 5/COx'Lui.1 L v êkil een zendinrichting op andere • dan de in het 7de lid ge

noemde gronden - bezwaren van techniek en uitvoering, gevaar voor de vei

ligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden - bezwaarlijk
zou kunnen worden geweigerd.

Do Directeur- Generaal decide voorts mede, dat hij in verband Liet dit ad
vies minister H-jfmer voorstellen'gedaan had teneinde tot een oplossing
te geraken, doch dat minister Reymer zijne beslissing meende te moeten

qpschcrtcn tot zekerheid was verkregen, welke golflengten door de Europeosche golflongte-conferentie te Luzern, aan Nederland zouden worden toen.

De. heer Damne meende, dat het iïi verband met don omgev/issen toestand op
golflengt . gebied, zaak was, dat de omroepvereenigingen aan de technische

totdat bekend was welke golflengten Nederland definitief toebedeeld zouden wordwU. Colu’fr.g was er op dat oogenblik naar de moening van den
Dirocteur-Ctenoraal geen directe ncodza:

o^r die verbeteringen, omdat
op de korte golf (29^611) de toostanè niet onbevredigend was, terwijl op

cie

lange golf ('1375 1-0 door beso baarstelling van den Kootwijkzender aan
den ITcdorlandschen Onroep, op goede wijze in de technische verzorging van
hot oordeel van den neer Damme geen enkele reden om

niet heeds terstond te komen tot een prinoipieole uitspraak net betrekking

tot de vraag, hoe het zendervraagstuk behoorde te worden opgelost. Was de
golflengte-positie van Nederland dan afdoend geregeld, dan kon ook dadelijk
daarna eventueel met den beuw van nieuwe zenders of met verbetering van

bestaande worden begonnen.
De Directeur-Gcneraal gaf aan nog sens

wogen konden
worden ingeslagen om tot een oplossing te geraken, indien samenwerking tusschen de. vier omroeporganisaties niet kon worden bereikt.
liet het oog op het belangrijke van doze voorstellen, heb ik gemeend deze
hieronder in extenso te moeten laten volgen.
A. De liinister - zich stellende op het standpunt van de T en T wet 1904,
zooals dit werd gehuldigd door de meerderheid van den Radio-raad, den

Oud-lzLnister Dr.Donner en dooi’ den Directeur-Generaal - verleent over
eenkomstig het advies van den Radio-raad, zoowel aan de A.V.R.0. als
aan de V.A.R.A. machtiging voor den aanleg en het gebruik van een zend
inrichting voor de aan Nederland toegewezen golflengten, zulksj met het
voorbehoud, dat het medegebruik van de zenders door derden aan de ei

genaars van de zenders gebiedend wordt voorgeschreven. Ook aan de II.C.RV
en K.R.O. zou dan machtiging moeten worden verleend om den Huizenschen
zender te mode mise eren.

B. De
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B» De Minister - zich stellende op het standpunt, dat het algemeen belang
bij den bouw van een goede zendapparatuur in zoodanige mate is betrokken

dat in elk geval oneconomische aanleg moet worden voorkomen - beslist,
nadat gebleken zal zijn, dat samenwerking van de vier groote omroepver-

eeni gingen op het gebied van den zenderbouw niet kan worden verkregen,
tot het indienen van een wetsontwerp tot wijziging van de T en T wet in

dien sin, dat de Minister de vrijheid krijgt om voor elke aan Nederland
toegewezen golflengte, niet Lieer dan één machtiging te verleenen. Deze

machtiging ware dan te verleenen aan de onder eenigen rechtsvorm samen

werkende algemeens omroepvereenigingen of - indien deze samenwerking
niet tot stand komt - aan een zoodanige combinatie, die het neerendeel

der omroepvereenigingen omvat, zulks onder de verplichting dat alle om
roepvereenigingen, welke tot het doen van uitzendingen zijn toegelaten,
in de haar toegewezen zenduren van de zenders gebruik kunnen maken vol
gens regelen door den Minister vast te stellen..

C. De Minister - rekening houdende met de omstandigheid, dat de samenwer

king tusschen 1I.C.R.V. en .K.R.ü. net betrekking tot den Huizer zender
tot dusver zeer vriendschappelijk is geweest en met het feit, dat deze
omroepvereenigingen steeds erop hebben aangedrongen om over haren eigen
zender te kunnen uitzenden, dus baas te kunnen zijn in eigen huis - be

paalt, dat aan deze combinatie machtiging wordt verleend voor de modemi
seering van den Huizer zender, terwijl voor den aanleg van een nieuwen

zender voor de andere aan Nederland toogewezen golflengte (de korte golf
aan de A.V.R.O. en de V.A.R.A. gezamenlijk een machtiging wordt verleend
een en ander uit den aard der zaak met de verplichting, dat alle omroep-

vereenigingen, welke tot het doen van uitzendingen zijn toegelaten, in
de haar toogewezen zenduren van de zenders der tvzee aldus verk-regen com

binaties gebruik kunnen maken,volgens regelen door den Minister te stel
len. Ook voor deze combinatie zou voorafgaande wetswijziging noodzakelij'
zijn, tenzij A.V.R.O. en V.A.R.A. voor een combinatie als hierbedoeld
zouden zijn te vinden.
D. De Minister - rekening houdende met het door den Minister van Justitie
in overweging gegeven middel om tot eene oplossing te geraken - verleenfi

aan één der omroepvereenigingen (gedoeld werd op de A.V.R.O.) machtiging
voor den aanleg en het bclirnik van een zender, op een der aan Tfede-rl and
toogewezen golflengten onder voorwaarde evenwel, dat de machtiginghouder
verplicht is dien zender te laten medegebruiken door de andere omroep
vereenigingen.

Zou aan N.C.R.V. en K.R.O. gezamenlijk worden toegostaan den zender te
Huizen te moderniseeren, dan zou de dooi- den Minister van Justitie in
overweging gegeven oplossing medebrengen, dat aan de A.V.R.O. ( of n-an
de V.A.R.A. ) machtiging voor aanleg en gebruik van een zender op de kor

te golf zou worden verleend. Voor een comulnatlé _ als hierbedoeld, zou
cvenoAriR

eveneens voorafgaande vzetsvzijziging noodzakelijk zijn, tenzij al-
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weer A.V.R.O. en 7.A.R.A. tot een arrangement als hier op het oog■ ;

zouden willen medewerken.
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E. Er was evenwel - aldus de Directeur-Generaal neg een andere oplosci”g nogolijk, eonc oplossing die tot dusver in hot steldel, dat

|
|

voor den lïedorlandsohor Cnrocp was aangenomen, t.w. verzorging van

!

do prograixa's on bouw van do benoódigde studio’s en zendapparatuur '

geheel overgelaten aan het particuliere initiatief, wao.hiij de
Staat slechts regelt^ optreedt, als niet geheel passend werd besca.uwd. Do Directeur-Generaal had hier het oog op don bouw van een

moderne zendapparatuur voer den Nederlandschen Oi.iroep door het
Staatsbedrijf der P.D.T.- en het beschikbaar stollen van deze appa
ratuur op billijke vooxwuarden aan de vereenigingen, die tot het
doen van uitzendingen zijn tocgelaten. De Directeur-Generaal merkte
in dit verband op, dat hot tot dusver alleen de V.A.R.A. was, die
zich'voor dit stelsel onomwonden heeft uitgesproken. Toch meende hij

dat zoodanige constructie ernstige aandacht verdiende, omdat deze

■ zou zijn in het belang van den lledcrlandschen Omroep, die de tech

nische verzorging van de uitzendingen zou zien gelegd in handen van
een bedrijf,dat op het gebied van zenderbouw heeft getoond aan zeer
ikunnen
hoogs eischëh te)voldoen, en bij heikelk het maken van v.rinst niet in

de eerste plaats op den voorgrond staat. Deze constructie zou - in-

•dien de betrokken omroepvoreenigingen zich voor een bepaalden tijd
tot het gebruik van Rijkszenders verbonden - bovendien kunnen wor
den gevolgd zonder direct tot een wetswijziging te moeten overgaan.
De Directeur-Generaal meende de oplossing sub

C en D niet te mogen

aanbevelen. De verhoudingen in den lïederlandschen omroep waren niet
van uien aura., dat daarvan veer heil te verwachten was. De . oplos sing
sub A achtte de Heer Damme ook niet aanbevelenswaard!®, omdat zÿ niet
economisch was en slechts door één omroepvereeniging (de A.V.R.O. )

wordt voorgestaan. Naar het oordeel van den heer Dame zou een keuze
moeten worden gedaan uit de oplossingen bedoeld

sub B enE, omdat

alsdan aan de economie van het vraagstuk, alle recht zou worden ge
daan, alle factoren aanwezig zouden zjjn, dat inderdaad een goede ap-

/ zou

paratuur/worden verkregen en dat het resultaat zou wérden bereikt,

dat Nederland op internationale congressen althans wat het zender—
vraagstuk betreft als een eenheid zou kunnen optreden.

Persoonlijk gaf de heer Damme de voorkeur aan Rÿksexploitatie der

zenders, ten eerste omdat het Staatsbedrijf der P.T.T., beter dan wie
ook in Nederland in staat was een aan alle moderne eischen van de
radio techniek beantwoordende zendapparatuur tot stand te brengen en

te exploiteeren, doch mede omdat daardoor wellicht een einde kon wor
den gemaakt aan den op dit punt bes taanden belangenstrijd tusschen
de

omroapverepnigingan, aangezien de bouw en de verzorging van de zend

apparatuur zou worden gelegd in handen van een volkomen neutraal li

chaam. Tenslotte gaf de Directeur-Generaal den Minister in overweging
de 4 groote omroepvereenigingen zoo spoedig mogelijk uit te noodigen
■
tot een onder leiding van den Minister te houden bespreking, waarbij
het vraagstuk van de zendapparatuur in zÿn geheel onder de oogen kon

t

worden gezien en waarbij de verschillende mogelijkheden, die bestonden
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om tot een oplossing van dit belangrijke vraagstuk te geraken, zouden
kunnen worden gememoreerd.
Minister de Wilde nam niet direct een beslissing, dooh zette zioh met

voortvarendheid aan de studie/ van het probleem. Op 1 November 1953

riep de Minister de besturen der 4 groote omroepvereenigingen bÿeen

en deelde in groote trekken mede op welke wijze de Regeering besloten
had in zoo volledig mogelijke samenwerking met de betrokken omroepor
ganisaties het vraagstuk van de zendapparatuur tot eene oplossing te

brengen.
De Minister had van te voren de aangelegenheid in den Ministerraad ter

sprake gebracht en daarbij erop gewezen dat er verschillende wegen zÿn
om dit doel te kunnen bereiken;
1e. De omroepvereenigingen zouden de handen ineen kunnen slaan en, met
behoud van ieders zelfstandigheid, zich combineeren voor den bouw

en de exploitatie van de noodige zenders. De Minister achtte deze
. oplossing, gegeven de minder vriendschappelijke gevoelens die daar

werden aangetroffen, kortweg uitgesloten. De omroeporganisaties
zaten te veel aan het verleden vast, verstonden nog maar al te weini;
wat het gemeenschappelijk belang eischt en zouden — stel het ónmo

gelijke dat zÿ te samen begonnen - binnen den kortst mogelÿken tÿd
met .Alkander overhoop liggen en een ware chaos doen ontstaan.

2e. De Staat zou kort en goed, tusschen beide kunnen komen en decretee—
ren; de particulieren blÿven van de zenders af, ik zelf zal ze bou

wen en exploiteeren.

De Minister zette uiteen, dat het instituut van Staats zenders hem >.
evenmin kon bekoren, hÿ zou zelfs het denkbeeld met de grootste be

slistheid willen ontraden. Immers , de Regeering zou zich in aller
lei neÿterÿen moeten steken. Alle gerechtvaardigde of ongerechtvaar 
digde critiek over ondeugdelijke outillage en al wat er verder toe
behoort, zou op haar hoofd neerkomen. De omroepvereenigingen zouden

er

op uit zÿn telkens weer de verantwoordelijkheid af te

schuiven. Zÿ zouden, bÿ achteruitgang faw?fnantieele positie, bÿ

de regeering vooiÉLurend zeuren over huurverlaging o^elfs kostelooze
bediening enz. enz. Dit alles was nu eenmaal in ons land anders ge
groeid dan in vele andere landen.

5. De Minpter zag dan ook de oplossing in het volgen van een derden weg,

/,* Z

-Zó>-

die, bÿ de uite^loopende belangen en inzichten de aangewezene scheen

t.w, Er worde een gemengd bedrÿf gesticht» dat belast wordt met de
verzorging van de zendapparatuur. Zulk een gemengd bedrÿf geeft gele

genheid om zoowel aan de omroepvereenigingen als aan den Staat ieder
zÿn eigen portie verantwoordelijkheid te doen dragen. Het opent de mo

gelijkheid om zoowel de krachten, waarover de B.T.T. beschikt als die*
welke in de omroepvereenigingen aanwezig zÿn, te gebruiken. Het kan
commercieel worden opgezet, los van allerlei onnuttige banden.

De Minister zou bÿ de stichting van zoodanig gemengd bedrÿf, de vol—
gcnde beginselen willen toepassens

a. Als rechtsvorm worde gekoeen de Naamlooze Vennootschap of de Stich
ting, dan wel een tusschenvorm van deze beiden.
b. De vier groote omroepvereenigingen nemen ieder voor 1ÛJ& in het aan

deel en-kapi taal deel.
o. De staat zal voor 6($ in het aandeelen-kapitaal partioipeeren.
d. Het bestuur c.s., de Raad van Behher, wordt gevormd door 9 leden

te benoemen:

één lid door elke der vier groote omroepvereenigingen

drie leden door den Minister van Binnenlandsche Zaken
voorts zullen 2 leden van den Radio-raad ambtshalve zitting hebben

in het bestuur.

voorzitter en vice-voorzitter zÿn de leden uit den Radio-raad .
e. Voorbehouden wordt, dat de voornaamste besluiten de goedkeuring van

den Minister van Binnenlandsche Zaken behoeven, zooals b.v. benoe

ming en ongevraagd ontslag van den Directeur,
het aangaan van geldleeningen.
het koopen, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen.

De Minister deelde voorts mede dat het in zÿne bedoeling lag eene kleine
commissie te benoemen, die, aan de hand van deze beginselen, uitgewerkte

voorstellenzou doen teneinde ten spoedigste tot de oprichting varkeen
gemengd bedrÿf te komen.

Met het door Minister de Wilde verdedigde stelsel van het gemengde be
drÿf, waarin het Rÿk overwegende zeggenschap zou hebben, kon de Raad

van Ministers zich vereenigen,

i

en het was dit plan, dat de Minister op 1 December 1935 met de besturen |
!
der omroepvereenigingen besprak. De Minister vestigde er met nadruk de
aandacht op, dat hÿ de door de Regeering gedachte regeling in het al
gemeen belang en dus ook in het belang der omroepvereenigingen noodza-

kelÿk/komen moest. De Minister zou dit uiteraard het liefst bereiken

door algemeens samenwerking , doch zou niet aarzelen om een voorstel
tot wetswÿziging in te dienen, wanneer onverhoopt deze samenwerking niet

zou kunnen worden verkregen, omdat indien hÿ meent, dat een wet strÿdt

/;aghttg-en^dat

met het algemeen belang hÿ zioh verplicht acht die wet te wÿzigen.
naar het oordeel der Regeering zoodanige regeling
De
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De Minister begreep ten volle demoelLl.jkfi positie van de A.V.R.O. omdat
het bij deze vereeniging ging om het gedwongen afstand doen van een harten
wens ch

van de A.V.R.O.- luisteraars. Niettemin deed hÿ een beroep op

deze vereeniging om de gevraagde medewerking alsnog te verleenen en hare
luisteraars- desnoods met de mededeeling dat de A.V.R.O. was geweken voor

de Staatsmacht- erop voor te bereiden dat hunne wenschen ten aanzien van
den eigen zender niet in vervulling zouden gaan.
De omroep-afgevaardigden konden niet direct een antwoord geven op de vraag
of zij aan deze wijze van oplossinga8et zendervraagstuk hunne medewerking
konden verleenen. Doch deze antwoorden kwamen spoedig in dezen vorm in,

dat de omroepvereeniglngen zich bereid verklaarden door het zitting, nemen
in de door den Minister bedoelde commissie aan de oplossing van het zen

dervraagstuk in den door de Regeering gewenschten zin mede te werken.
Zoo kon de Minister dus overgaan tot het instellen van de commissie het

geen geschiedde bjj zÿne beschikking van 27 December 1955, So. 4 en wel
in dezen vorm:

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
Overwegende, dat het vraagstuk van de zendapparatuur voor den Nederland-

schen omroep behoort te worden opgelost door het scheppen van eenheid van
organisatie door samenwerking tusschen het rijk en de omroep-organisaties

in den vorm van een met aanleg, beheer en exploitatie belast gemengd be
drijf, waarin het rjjk overwegende zeggenschap heeft.

BESLUIT
1. Eene commissie in te stellen met de opdracht te onderzoeken en omtrent

het gehouden onderzoek verslag uit te brengen en daarbij uitgewerkte

voorstellen te doen met betrekking tot:

a. De wijze, waarop bedoeld gemengd bedrijf het best georganiseerd, be

heerd en geëxploiteerd kan worden, en
b. De regelingen en maatregelen van technischen, juridischen en finan—

tieele^aard, wélke, hetzij blijvend, hetzÿ bjj wijze van overgang, ter
zake moeten worden genomen en getroffen.
2. Aan de commissie de bevoegdheid te geven indien zulks bij haren voorbe—
reidende^arbeid noodzakelijk mocht blÿken, deskundigen uit te noodigen

haar van voorlichting te dienen en aan de beraadslagingen in een of
meer van hare vergaderingen of in die van eventueel te vormen subcom

missies deel te nemen.

3. Te benoemen:
tot lid en voorzitter H.VAN BŒYEÏÏ, voorzitter van den Radio-raad;

tot leden:

Prof.Mr.P.S.GERBRANDY,lid van den Radio-raad;

W.VOGT, Directeur van het Omroepbedrijf van de A.V.R.O.;
Mr.Dr.P.J.WITTEMAN,lid van het dagelÿksch bestuur van denR~.RtO.»
Mr.A.VAN DER DEURE,voorzitter van de N.C.R.V.;

J.W.Lebon

J.W.LEBON, Secretaris-pénningmeester van de V.A.R.A.

Mr.J.F.VAN ROYEN ,Algem.secretaris der P.T.T. . .
Ing.H.J.BOETJE,Hoofdingenieur -Directeur der T, en T.
Drs.A.MEY,Chef van de 9e afd. van het Hoofdbestuur der P.T.T.

tot secret*ris:Prof.Mr.P.S.GERBRANDY, aanwien als adjunct secreta

ris wordt toegevoegd

DrJL.A.M.ENSERINCK.
Deze commissie begon haar werkzaamheden op 5 Januari 1934, hield een 1?
tal vergaderingen en kon het resultaat van hare overwegingen reeds in

October 1934 aan den Minister aanbieden,

De commissie kon er in haar rapport met vreugde op wÿzen, dat langs den
weg van minnelijk overleg een gemeenschappelijk resultaat der werkzaamhe
den kon worden berieS^ en dat de vier omroeporganisaties zich tot mede—

oprtàhtdng van het door de Regeering wenschelÿk geachte gemengde bedrijf
zich bereid hadden verklaard. De commissie legde by haar rapport over een

wetsontwerp, waarbij de Minister van Binne^andsche Zaken gemachtigd werd
om namens den Staat tezamen met de A.V.R.O., den K.R.O., de N.C.R.V., en
de V.A.R.A. tot de oprichting van een Naamlooze Vennootschap, de Neder

landsche Omroep-zender Maatschappij (N.O.Z.E.M.A.) over te gaan. Dit ont
werp was vergezeld van eene Memorie van Toelichting, de ontwerpstatuten

der Naamlooze vennootschap, een ontwerp-reglement voor de interne organi
satie van de N.O.Z.E.M.A. en een ontwerp-instructie voor den Directeur

derN.O.Z.E.M.A.
De hoofdlijnen van de door de Commissie voorgestelde regeling kwamen
hierop neer»

1. Het nieuwe zenderbedrijf moet het monopolie bezitten voor den aanleg,
het gebruik en de instandhouding van de zendinrichtingen, bestemd
voor den Nederlandschen radio-omroep.

Daartoe is noodig, dat het in de T en T wet 1904»

name in artikel

3 ter dier wet gehuldigde machtigingsstelsel en het op dit artikel

gebaseerde technische toezicht gedurende het bestaan van het zender
bedrijf buiten werking worden gesteld.

2. Zoowel de belangen van de voor het openbaar verkeer bestemde telegraf^

en telefonen als het openbaar belang, hetwelk in de verzorging van de
zendapparatuur voor den radio-omroep zelf besloten ligt, vorderen
echter daarnaast een zekere controle van Overheidswege, te dezen beli

chaamd in bevoegdheden van de kroon en van den Minister.

5. De hoofdtaak van de N.O.Z.E.M.A. zal gelegen zÿn in de verzorging van
de zendapparatuur voor den Nederlandschen radio-omroep en van alles

wat daarmede direct samenhangt.
De mogelijkheid, dat daarnaast andere taken ter hand genomen worden,

moet open blijven, mits de omroeporganisaties waarborgen hebben, dat

zulk een neventaak, vormend een gemeenschappelijk en daarom ook ge—
meensohappeljjk
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meenschappelÿk te verzorgen omroepbelang, niet tegen haar zin loÿ de
N.O.Z.E.K.A. worde ingelÿfd.

4. De rechtsvorm van het gemengde zenderbedrÿf zal zÿn een Naamlooze
Vennootschap met uitsluitend aandeelen op naam.

Het maatschappelÿk kapitaal zal Fl. 1.000.000 bedragen, van welk bedrag

bÿ de oprichting 10% wordt gestort.
De verhouding van het aandeelenbezit van Staat en omroeporganisaties
is en blijft principieel steeds 60-40 .

De bepalingen van het wetboek van Koophandel, welk voor dit bedrÿf

minder geeigend schenen, worden niet— toepasselijk verkl aard ƒ
Tevens werd de vrijstelling van de van Rijkswege te heffen belastingen

voor het zenderbedrÿf opgenomen.

5. Het beheer van het gemengd bedrÿf en de volheid van bevoegdheden in

dit bedrÿf wordt in handen gelegd van een Raad van Beheer, die door
zÿn samenstelling en krachtens de wÿze van benoeming het praevaleereh.

van het openbaar belang waarborgt en tevens de positie der omroepor—
ganisaties-participanten- veilig stelt. Verdere waarborgen - ook voor

de omroeporganisaties- niet-aandeelhouàsters-zÿn, behalve in den eisch
van gekwalificeerde meerderheden voor het nemen van ingrÿpende beslui

ten, gelegen in het reeds bovenvermelde vernietigingsrecht van de

kroon en het goedkeuringsrecht van den Minister lh met name genoemde

gevallen.
6. De wet, die den Minister machtigt tot de oprichting van de Naamlooze

Vennootschap over te gaan, bevat een minimum-aantal bepalingen n.1.
de machtiging zelf en den grondslag voor die nader in de statuten uit
te werken regelingen, die uit een oogpunt van rechtszekerheid voor de

betrokkenen, de wettelÿke basis niet kunnen ontberen.
7» Het zenderbedrÿf, eenmaal tot stand gekomen, zal zelf die technische

en finantieele maatregelen nemen, welke voor de tot standkoming en de

instandhouding van de definitieve omroep-zenders benoodigd zullen blÿ—
ken.

Als beginsel zal hierbÿ gelden, dat het gemengd bedrÿf zelf eigenaar
der zenders zal zÿn en zelf de exploitatie zal voeren. De technische

en finantieele opzet van het zenderbedrÿf, in het overgelegde rapport
der technische sub-commissie geboden, draagt het karakter van een
’>elà6WB&r.- met zorg opgezet doch anderzÿds slechts globaal gehouden

plan, dat het nieuwe bedrÿf slechtsbindt voorzoover dit met den aard

van den betrekkelÿken opzet is te vereenigen.
8. Gedurende een zoo kort mogelÿken overgangstoestand, zal het zenderbe
drÿf werken met den N.S.F.- zender en den Kootwÿk-zender(c.q,. den Hui—
zer zender).

De stichting van een definitief zenderbedrÿf zal zoo snel mogelÿk ter
hand genomen worden. Alleen indien de internationale toestand op golf—

lengte/lgebied zulks noodzakelijk maakt, zal de overgangstoestand wat te

tr eft den Kootwÿk-zender onder bepaalde voorwaarden desnoods ietwat ver
lengd kunnen worden»

De juridische en factische uitvoering van dezen overgangstoestand zal
kunnen geschieden o.a. doordat de Staat de Kootwÿk-zender tegen een bil

lijken prÿs ter beschikking van het nieuwe bedrÿf stelt en doordat de

omroeporganisaties de rechten, welke zÿ

tegenover de eigenaresse van

den N.S.F. zender kunnen doen gelden, aan het zenderbedrÿf overdragen.
Voor den overgangstoestand stelde de commiseie/üaar verder op te dragen
de daarvoor noodzakelÿke maatregelen tot rijpheid te brengen, welke tot
den uiteindelÿken toestand op omroepzendergebied kunnen leiden, doch die -

tevens van de goedkeuring van den Minister van dien definitieven opzet

'

afhingen.

f

Deze maatregelen betroggens
A. Verder overleg met de industrie teneinde te bereiken dat de N.S.F.-

|

kortegolfzender ter beschikking van de N.O.Z.S.M.A. kwam.

Het voorloopig overleg met de industrie had uitgewezen dat de N.V.
Philjps* Radio overdracht van den N.S.F. zender aan het zenderbedrÿf

|

prefereerde.

J

De commissie achtte echter een dergelÿke aankoop van den N.S.F. zender

opgesteld te Hilversum, dawals plaats voor een kortegolf-zender ech- :
ter niet de meest geschikste is, ongowenschtj zÿ begeerde voor het
gemengd bedrÿf niet den eigendom, doch slechts het gebruik en het vol-t
ledig genot van den lender.

;

B. De preciesâ voorwaarden, waarop het saldo,in den N.D.O. zender te Hui—

Men besloten^in de N.O.Z.E.M.A. zou worden verdisconteerd.
C. De bepaling van den prÿs van de beschikbaarstelling van den Kootwÿk-

zender.
Minister de Wilde riep op 29 November 1934- de besturen der omroepvereeni-> j
gingen bÿeen om dezen gelegenheid te geven hare meening over de gedane

voorstellen, waarmede de Regeerdng zich, behoudens een enkel onderdeel
gehâal had kunnen vereenigen, tot uiting te brengen en zoo zÿ geen op

merkingen hadden, dan te verklaren, dat zÿ met de voorstellen instemden

en zoo ja, om dan deze verklaring schriftelÿk te bevestigen.
Na eenige gedachtewisseling bleek, dat alle vier groote omroepvereeni
gingen met de plannen accoord gingen, Zÿ bevestigden dit -Jeter schrif

telÿk en zoo kon dan op 19 Januari 1935 bÿ koninklÿke boodschap het wets
ontwerp worden ingediend dat vrÿwel gelijkluidend was met het ontwerp, dat

de commissie den Minister had aangeboden. Hat * wn.tw.erp had in de 2de ka
mer een gunstig onthaal en werd na een wÿziging van artikel 10 zonder
hoofdelÿke stemming door de tweede kamer aangenomen op 20 Juni 1935. De

eerste kamer nam het ontwerp aan zonder beraadslaging en zonder hoofdelÿk*

lÿkc s temming op 18 Juli 1955» H.M.de Konkin bekrachtigde het ontwerp op 22

Juli 1955 terwÿl
de wet, die werd aangehaald onder titelf Radio-Omroep-zen'
ff
'

der wet 1935 in

Staatsblad No. 40} van 2 Augustus 1955 werd afgekondigd

Bij kon.besluit van 17 Augustus 1935 werd bepaald, dat de wet in werking zou

treden op 4 September 1935

De oprichting van de N.V.Nederlandsche Omroep-zender Maats chappij’*NOZEMA”
vond plaats op 21 December 1935»

Als leden van den Raad van Beheer werden voor de eerste maal benoemd;

H.van Boeiden, voorzitter van den Radio-raad, tevens voorzitter,
Prof.Mr.P.S.Gerbrandy, lid van den Radio-raad,
Mr .A.van der Deure, voorzitter van de N.C.R.V.,

J.W.Lebon, Secrctaris-Penningmoester van de V.A.R.A.,

P.A.M.Speet, Directeur van het Omroepbedrijf van den K.R.O.,

W.Vogt, Directeur van het Omroepbedrijf van de A.V.R.O.,
Mr .J .F.van Pol jen, Algemeen Secreaï^is der P.T.T.,

Ir.H.J.Doetje, Hoofdingenieur-Diracteur der T en T.,

P.A.Enserinok, Referendaris bÿ het Hoofdbestuur der P.T.T.,
Tot Directeur werd benoemd Ir .A .Dubois,

.

Zoo was dan het belangrijke vraagstuk van den zenderbouw door samenwerking

tusschen het Rÿk en de vier groote omroepvereenigingen tot een gelukkige
oplossing gebracht. De Raad van Beheer kon zÿn taak beginnen. Hij deed dit3chrijver dezes kan dit getuigen- in onderlinge hartelijke verhouding tusschen
de leden. De geest in het collage was goed, hoewel uiteraard verschil van

inzicht niet ontbrak. Met dit geslaagde resultaat voor oogen, rÿst de vraag
of ook- toen het nog tijd was- door krachtig optreden van de Regeering^ het

niet mogelÿk was geweest met betrekking tot de samenwerking der omroepveree

nigingen op het gebied van de programma-verzorging een soortgelijk resultaat

te bereiken. M.i. kan deze vraag bevestigend worden beantwoord, al moet wor

den erkend, dat laatstbedoeld vraagstuk neteliger was dan het zuiver techni
sche probleem van den zenderbouw. Hoe dit zij een werkelijk krachtige poging

om tot zoodanig resultaat te komen is a^jriinziens nooit gedaan tot schade van
den Nederlandsche*Omroep , die- ik constateerde dit reeds meermalen- tot

Mei 1940 toe steeds een beeld van verdeeldheid en onderlingen strijd te aan
schouwen heeft gegeven, alkarenin den loop der jaren de scherpe kanten van

den strÿd wel wat afgeslepen.
Het verder verloop van de werkzaamheden der N.0. Z.ïï.M.A. ligt nog versch in

het geheugen. Zÿ kwam — na

ernstige studie van het vraagstuk — tot de con

clusie dat de zenders het best konden worden opgesteld te Lopikjdaar werd hel
gebouwd, daar werd getuigenis afgelegd van de prestaties van ons pleine land

op dit gebied. Lopik zal in dit verband met eere blijven genoemd in de geschie
denis van den Nederlandschen Radio-Omroep.

De commissie voor het zendervraagstuk was inmiddels met dankbetuiging voor
den

den belangrÿken arbeid door haar verricht, door den Minister ontbonden bÿ

diens beschikking van 25 December 1955 Ho. 8.
Op de aan de NOZEMA krachtens Art. 1 der Radio-omroepzenderwet 1955 ver
leende bevoegdheid tot het verrichten van taken niet liggende op het ei

genlijk gebied der programma verzorging en niet direct verband houdende met

aanleg en exploitatie van zendinrichtingen, kom ik later met name bÿ de be
handeling van de Radio-distributié uitvoerig terug.

L. Verhouding van de Radio-oiaroep tot de Pers en de
Persbureaux

'

>

De verhouding van de omroep—vereenigingen tot de Pers en de Perskureaux
heeft,zoolang de omroep in Nederland wordt uitgeoefend^aanleiding egeven

tot tegenstellingen, die uiteindelijk slechts met moeite door de Begeering konden worden overbrugd.
Het behoeft werkelijk geen verwondering te wekken dat zulk een tegenstel
ling zioh tusschen deze publiciteitsorganen reeds in de eerste opkomst-

jaren van den radio-omneep deed gevoelen. Aan de eene zijde toch de om•*»

roep, die zijn programma's zoo actueel mogelijk wilde maken, aan de andere

zijde de nieuwsbladen en de persbureaux, die hunne belangen door dit stre
ven van de omroepvereenigingen meenden te zien geschaad.
Reeds in Juli 1927 ( dus geruimen tijd voor het in werking treden van het

Radio-reglement 1950 ) werd door het toenmalige Persbureau Vas-Dias ter
zake een klacht ingediend. Het ging om een uitzending van de A.N.R.O. -

zooals bekend - de opvolger van den H.D.O. en de voorlooper van de A.V.R.0.<
tijdens de pauze van het Kurhaus-concert, betreffende den tooht van de Hol-

land-Indie-vliegers, welk bericht door het Persbureau Vas-Dias onder de
rubriek persberichten werd gerangschikt. Het Persbureau vroeg texzake aan

den Directeur^reneraal een verbod voor den omroep om dergelijke berichten
uit te zenden.

De Directeur-Generaal der P.T.T. stelde zich met betrekking tot dit verzoek op het standpunt, dat het hier ging om de vraag of ook de omroep een

j
i

rol zou vertdllen in de rechtstreeksche voorlichting van het publiek in-

!

zake dagelijksch nieuws. Deze vraag meende de Directeur-Generaal bevesti

gend te moeten beantwoorden en wel om deze reden, dat de natuurlijke ont

wikkeling van den radio-omroep - een ontwikkelingsgang, welke niet mocht
worden gestuit - medebracht, dat ook door middel van dat instituut

af en

toe berichten medegedeeld werden, welke, hoewel wellicht behoorende tot
het gebied tot dusver verzorgd door de Persbureaux, wegendjhun karakter voor

de Nederlandsche natie een zeer bijzondere beteekenis hadden en als zooda
nig niet als zuivere persberichten konden worden aangemerkt.

Het Persbureau van Vas-Dias ging met deze zienswijze niet accoord «Zij be

schouwde de gewraakte uitzending als een zuiver persberioht en drong op
nieuw aan op maatregelen tegen de omroepvereenigingen.

Pij schrijven van 7 September 1927, No.îHJôif heeft de Directeur-Generaal
tegenover de omroepvereenigingen zijn zienswijze ter zake uiteengezet en

heeft zich daarbij op het standpunt gesteld, dat hoewel de natuurlijke ont

wikkeling van den radio-omroep medebracht, dat ook door middel van dit in—
stituut af en toe berichten medegedeeld konden worden, welke voor de Ne
derlandsche Natie een zeer bijzondere beteekenis hadden, deze berichtgeving
zich niet mocht gaan bewegen op het gebied van de actueele persberichten,

zooals deze door de persagentschappen werden verspreid.
De Directeur

liO^
De Directeur-Generaal voegde daaraan toe, dat hij het dan ook zeer op

prijs zou stellen, indien de omroepvereenigingen in elk geval, dat zij

voornemens waren tot de uitzending van dergelijke nieuwsberichten over
te gaan, vooraf met hefi overleg zouden plegen. Door hei® zou dan, na het
betrokken persbureau te hebben gehoord, worden beoordeeld of het uit te
zenden bericht viel onder de nieuwsberichten dan wel onder de categorie

van mededeeling-en, waarvan aan de omroepvereenigingen vergunning tot uit
zending was gegeven.

Aan het Persbureau Vaz-Dias werd afschrift van dit schrijven gezonden.
Het is daarna geruimen rijd goed gegaan. De omroepvereenigingen ruim
den in hare avondprogramma's een tijdvak in om Vaz-Dias in de gelegen

heid te stellen pers- en nieuwsberichten via de omroepzenders uit te spre
ken. Dit systeem is tot lîei 1940 gehandhaafd, ’s Avonds kon men tusschen de
nummers van de omroepprogramma's de serichten van Vaz-Dias, later van het

Algemeen Nederlandsch Persbureau " A.N.P." hcoren. Deze berichten bevat
ten niet veel nieuws, net waren berichten, die reeds in de groote avond
bladen waren verschenen, doch die in de provinciale pers nog niet alle

konden worden opgenomen, hoewel zij door het persbureau Vaz-Dias wel aan

die bladen ter publicatie waren toegezonden.
Toen de radio-raad in Januari 1929 zijn taaie aanvaardde, heeft de toen

malige Liinister van Waterstaat, Hr. H. van der Vegte, dit college bij
brief van 8 Februari 1929, No. 16, verzocht omtrent deu/aangelegenheid

zijn zienswijze kenbaar te maken. De ter zake gevoerde briefwisseling met
het Persbureau Vaz-Dias én de omroepvereenigingen werd aan den Raad over
gelegd.
De Raad bracht zijn advies uit bij schrijven van 18 Januari 1950, No.531,

en gaf daarbij als zijn meaning te kennen, dat de mededeeling van actueele

gebeurtenissen en van persberichten moest worden beschouwd als onderwerpen
voor den omroep, die voor uitzending door de omroepvereenigingen in aan
merking kwamen, omdat het hier betrof mededeelingen, die beantwoordde, aan
de omschrijving van den aard van den omroep, die in artikel 2 van het toen

nog in ontwerp aanwezige ralio-reglement was aangegeven. De Radio-raad was

voorts van meening, dat de aangewezen weg zou zijn, dat het persbureau zich
in verbinding stelde metjie omroepvereenigingen, ten einde te trachten langs

dien weg ook den berichtendienst door den radio-omroep in handen te houden
hetgeen naar do meening van den Raad trouwens voor den berichtendienst zelf

% waarschijnlijk een voordeel zou zijn. Tenslotte gaf de Raad den liinister
in overweging, de omreopvereenigingen geheel vrij tc laten in het omroepen
van actui. Ik, .■•.■ebw.m-tenissen cn persberichten in het algemeen.
Het radio-reglement 1950, in werking getreden op 14 IAei 1950, opende voor

de omroepvereenigingen de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en omstan

digheden mededeelingen van zakelijken aard bestemd voor allen, die deze
wenscl^bn te ontvangen, uit te zenden zulks evenwel na verkregen toestemming
van den Liinister. Onder deze mededeelingen vielen ook de pers- en nieuws
berichten.

Zoodanige toestemming word evenwel slechts een enkele maal gevraagd en ver
leend. Ik kom hierop nader terug. In den brief van 4 October 1930, No.6 ,

waarbij aan de omroepvereenigingen ter beoordeeling werd toegezonden het ont
werp van een zendmachtiging als bedoeld in punt 2 van artikel 2 van het Radio-reglement 1950, werd door minister Reymer aan de omroepvereenigingen me
degedeeld, dat het in de bedoeling lag aan die vereenigingen toe te staan de
uitzending van persberichten en van het verloop van actueele gebeurtenissen;

voor zooveel betreft persberichten zou daarbij als eisch worden gesteld, dat
deze afkomstig waren van een te goedernaam en faam bekend staand nieuws— o£
persbureau.
Deze reserve werd gemaakt o.m. in het belang van een betrouwbare berichtgeving

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling de in punt 7 van artikel 2 van het Ra- .
dio-reglement 1930 bedoelde toestemming bij afzonderlijk schrijven en wel voo:
ieder geval afzonderlijk aan de omroepvereenigingen te verleenen.

•

Bij nader inzien word dit standpunt verlaten mede in verband met de omstandig
heid, dat het beter werd geoordeeld zulks in de zendmachtiging eens voor al
i
vast te leggen.
Hierboven memoreerde ik reeds, dat slechts zelden een toestemming tot het doer

van uitzendingen van nieuws- en persberichten door de omroepvereenigingen were
gevraagd. Zulk een geval deed zich voor in Juni 1933, toen de N.C.R.V. in sa
menwerking met de Standaard een eigen verkiezingsdienst organiseerde, waarbij door de N.C.R.V. van de diensten van Vaz-Dias in geen geval gebruik be
hoefde te worden gemaakt.

Ohk de doorloopende reportage over- het verloop van de I.Ielboume-race door de.
A.V.R.0., waarbij deze omroepvereeniging niet van.de diensten van het Persbu
reau, doch van de berichtgeving van Telegraaf en Handelsblad gebruik maakte,
kon tot de evenbedoelde categorie worden gerekend, hoewel officieel daartoe
geen toestemming werd verleend. Blijkbaar werd in dit geval een oogje dicht
gedaan omdat het hier ging om eene gebeurtenis, waarvoor geheel Nederland bui
tengewone belangstelling had en die op de wijze als door de A.V.R.0. georga

niseerd, het verloop van de race sneller ter kennis van het publiek bracht, de
dan het geval zou zijn geweest, indien de berichten door het Persbureau aan
de A.V.R.0. zouden zijn geleverd.

Door den Directeur-Qeneraal is omtrent het vraagstuk van de uitzending van
nieuws- en persberichten steeds het standpunt ingenomen, dat dit het best zou

kunnen worden geregeld indien de betrokken instanties, t.w. de omr.oepvereenigingen, de pers en de persbureoux de zaak onderling tot een punt van bespre
king maakten. Aangezien het zich evenwel niet liet aanzien, dat zoodanige be

sprekingen spoedig tot een gunstig .resultaat zouden leiden, meende de Directeur-Generaal, dat het aanbeveling zou verdienen, indien een onpartijdig col
lege t.w. de Radio-raad, de leiding in deze op zich nam en de voorzitter van

dien Raad de betrokken instanties in een vergadering bijeenriep om de verschil
lende vraagpunten te bespreken en te trachten tot eene bevredigende oplossing
te geraken, op dezelfde wijze als met betrekking tot de reclame-uitzendingen
was geschied.

Daarbij zou dan, naar de meenlng van den Dlrecteur-Generaal,kunnen worden

''

uitgegaan van het standpunt, dat ln het algemeen de pers- en nleuwsberichten ook voor den omroep

(L y
|én te worden verzorgd door de persbureaux,

doch dat dan ook deze laatste bereid en ln staat moeien zijn de omroep vlug

en volledig van de laatste berichten te voorzien» Voorts zouden de persin- ,

stanties er in moeten berusten, dat de omroepvereenigingen desgewenscht be

langrijke mededeellngen, omtrent gebeurtenissen, die de belangstelling van
het geheele volk opwekken, zelfstandig uitzonden.

De Minister ging met deze voorstellen accoord en zoo kwam deze teere kwestie
bi^ den Radlo-raad in behandeling.
Inmiddels hadden de tegenstellingen tusschen Omroep en Pers ook de aandacht

getrokken van de volksvertegenwoordiging. Zoo werd in het voorlooplg verslag
over de begrootlng 1935 van het Staatsbedrijf der P.T.T. door sommige leden
gewezen op de verstoring, welke dreigde te ontstaan ln de goede verhouding

tusschen de omroepvereenigingen en de pers. Deze leden meenden dat de radio
het terrein van de pers behoorde te eerbiedigen en zich van berichtgeving in

den vollen omvang van het woord behoorde te onthouden. Ook behoorden, naar
de meenlng

.. van deze leden,de omroepvereenigingen de monopoliepositie,

welke zij zelf en hare omroepgldsen innamen op grond van de door de Regeering
verleende zendvergunning, niet te gebruiken om op advertentiegebied de pers
concuij^ïntle aan te doen. Het scheen verder, dat na 1 Januari 1935 de pers
geen uitvoerige radio-programma's meer zou mogen publlceeren; leder die wil
de weten wat er te hooren viel, zou zich dan een van de radiogldsen moeten

aanschaffen. Op deze wijze zou de monopoliepositie der radiogldsen naar de

meenlng van deze leden nog worden versterkt. Men vroeg het oordeel van den
Minister over deze aangelegenheid.

In de Memorie van Antwoord wees Minister de Wilde er allereerst op, dat van

het tijdstip af, dat de radio-omroep zijn cultureels taak op meer uitgebrei

de schaal ging vervullen, zich van tijd tot tijd een zekere tegenstelling

deed gevoelen tusschen pers- en nieuwsbureaux eenerzijds en de omroepvereeni
gingen anderzijds met betrekking tot het terrein, dat naar ieders meenlng,
met inachtneming van de juiste grens, door beide groepen van belanghebbenden

behoorde te worden verzorgd. Dezerzijds - aldus de Minister - .was steeds het
standpunt Ingenomen - en dit was dan ook aan de betrokken instanties meer

malen kenbaar gemaakt - dat het tot de taak der persbureaux behoor^de ei
genlijke pers- en nieuwsberichtgeving te verzorgen en dat daarnaast voor de
»omroepvereenigingen een taak lïrweggelegd in de verzorging van de reportage
van gebeurtenissen, waarvoor bij een zeer groot deel van het Nederlandsche
volk belangstelling bestaak. Omtrent het vraagstuk van het plaatsen van ad<

vertenties ln de organen der omroepvereenigingen, dat door de Vereeniging
” de Nederlandsche Dagbladpers ’’ bij den Minister aanhangig was gemaakt, had

Z.E. het advies van den Radlo-raad gevraagd. Het vraagstuk van de publicatie
van omroepprogramma's in de dagbladen was noch door de persorganisaties,

noch door den omroep bij den Minister aanhangig gemaakt. Wel was hem geble

ken

ken, dat ter zake tusschen belde partijen onderhandellagen werden gevoerd

/

ten einde tot een bevredigende oplossing te geraken.

Tijdens de mondelinge beraadslagingen deelde Minister de Wilde nog mede dat
het vraagstuk van de verhouding tusschen omroep en pers zijn volle aandacht

had en dat hij de quaestie met de besrokken partijen had opgenomen.
De opmerkingen ln het voorlooplg verslag gaven aan de omroepvereeniglngen
vereenlgd ln het Centraal bureau voor den Omroep ( K.R.O., N.C.R.V., en VARA)

aanleiding hare zienswijze over dit belangrijke vraagstuk kenbaar te maken.
Het bureau legde daartoe bij schrijven van 16 November 1934 een memorandum
over, waarin de omroepvereeniglngen de volgende stellingen ontwikkelden.

a, De meenlng, dat het geven van nieuwsberichten niet tot de taak der omroepvereenlgingen zou behooren is ln principe ln strijd met de definitie op
genomen ln artikel 2, sub I van het tweede hoofdstuk van het Radio-regle-

ment 1930. Deze opvatting - aldus het comité - werd gedeeld door de dag-

bladdirectles. Trouwens, zoodanige berichtgeving behoeft à priori niet
schadelijk te zijn voor de dagbladen. Integendeel, wanneer de berichtge
ving op behoorlijke wijze geschiedt en wanneer zoo noodlg over hoofdllj-

nen overleg wordt gepleegd, dan kan de berichtgeving door den radio-om-

roep ln sterke mate stlmuleerend werken.
b, De meenlng, dat het opnemen van advertenties ln de omroepbladen noodzake
lijkerwijze vermindering van het aantal advertenties ln de dagbladen ten

gevolge moet hebben kan door het comité niet worden aanvaard, omdat een
zaak, welke een zekere advertentle-campagne op touw zet, de dagbladen
niet kan en wil missen.
c, Het argument, dat de omroepvereeniglngen tot het duur verkoopen van adver

tentie»- ruimte ln staat gesteld worden door haar monopolie-posltle, ls
niet steekhoudend. Immers ln Nederland zijn tal van monopolle-bedrijven

aan te wijzen, welke eveneens advertentie-ruimte exploiteeren. In dit ver
band wordtde aandacht gevestigd op de advertenties ln de talrijke uitga

ven van het Hoofdbestuur der P.T.T., reclame ln de Post- en Telegraafkan
toren, reclames door de Spoo wegen op stations, spoowegrl jtulgen en spoor

boekjes, lichtreclames ln steden, waarop ten bate van de gemeente een hef
fing ligt, reclames in van Rijks- en gemeentewege^ uitgegeven bestekken,

enz,enz. Al deze vormen van reclame vormen toch ongetwijfeld ook een con
currentie voor de dagbladen en voorzoover den omroepvereeniglngen bekend,
hebben de dagbladen hier nimmer
»

egen genomen. De omroepvereenl

gingen zijn dan ook van meenlng dat de argumenten van de dagbladpers,wel-

ke Ingegeven worden door oogenbllkkelijk eigenbelang, geen blijk geven
van een juist Inzicht In de met de ontwikkeling van de techniek noodzake
lijk gepaard gaande evolutie der bestaande bedrijven. Het zou naar de mee

nlng van de omroepvereeniglngen niet alleen ten zeerste ongewenscht, maar
noodlottig zijn, om door voorschriften een normale ontwikkeling, welke

zich ten slotte toch moet baanbreken tegen te houden.

d. Do omroepvereeniglngen erkennen harerzijds gaarne, dat het bezit van een
goede dagbladpers een nationaal belang ls, zij meenen er echter op te mo

gen wijzen, dat het bezit van een goeden omroep zeker een even groot, zoo'
niet grooter, nationaal belang te achten ls.

e. de omroepvereenigingen zijn van oordeel, dat beide partijen zullen moeten
trachten door eigen krachten tot aanpassing te geraken.

Ook dit memorandum werd bij brief van 26 Nov. 1934, Nr. 9 aan den Radlo-raad
voorgelegd ten einde dit in zijn beschouwingen te betrekken.
Hetzelfde was reeds op 20 November 1934 geschied met de opmerkingen van het
Persbureau Vaz Dlas, waarin dit persbureau zich bleef plaatsen op het oude

standpunt, dat een omroeporganisatie geen andere nieuws- en persberichten mag
uitzenden dan die, welke afkomstig zijn van een te goedeznaam en faam bekend

staand Nederlandsch persagentschap en door dit agentschap krachtens overeen

komst ter beschikking van de omroeporganisaties worden gesteld. Zelfs omtrent
het uitzenden van ooggetuige-verslagen, die beperkt dienden te blijven tot de

reportage va:

gebeurtenissen, zouden de omroepvereenigingen

het Persbureau vooraf zooveel mogelijk moeten raadplegen.

De Radlo-raad gaf op 20 November en 3 December 1934 aan de algemeene omroep
vereenigingen, Vaz Dlas, de Nederlandsche Dagbladpers en de Katholieke Dag
bladpers gelegenheid mondeling hun standpunt uit een te zetten.

Het college van gedelegeerden uit den Radlo-raad, behandelde de zaak verder

en hield daarbij voortdurend voelingi met de belanghebbenden. ïïat deze laatsten betrof, bleek allengs dat het niet noodlg was het Persbureau Vaz Dlas

verder In het geregeld overleg te betrekken. De houding van dit persbureau
in deze zaak werd bepaald door zijn tweëerlel contractueele band, eenerzljds

aan de pers, anderzijds aan den omroep, waarbij de eerste naar de meaning van

Vaz Dlas zekeren voorrang had, zoodat het standpunt door dit persbureau ln-

genomen en ln te nemen geen andere was dan van de pers, die blijk gegeven had
te erkennen, dat ook de omroep op dit gebied een taak had. Bovendien vènd in

middels de oprichting plaats van het eigen persbureau door de " Nederlandsche
Dagbladpers n, waardoor de mogelijkheid ln uitzicht werd gesteld, dat deze
organisatie de verschaffing van nieuws- en persberichten in eigen hand zou
gaan nemen. De Radlo-raad bracht op 18 Juni 1935 zijn advies uit. Hij ver

deelde de vraagstukken ln een drietal categorieën n.1 die der nieuwsberichten,
die der terbeschlkklngstellen van de programma1s en die der advertenties.

ïïat betreft de aanleiding tot de gerezen moeilijkheden stelde de Raad aller

eerst vast, dat deze ten aanzien van de nieuwsberichten was de concurentle,

die de omroepvereenigingen de bladen aandoen en kunnen aandoen doordat de pu
blicatie van een ontvangen bericht anders dan bij de bladen bij den radlo-om«

‘roep nagenoeg geen tijd van voorbereiding eischt. Hierdoor komt de pers, naar
hare meening, met hare bullitlns te laat om de ln deze actualiteit gelegen
reclame nog tot haar recht te doen komen.

Omgekeerd zagen de omroepvereenigingen in de publicatie van hare programma1 s
ln de pers een ongewenschte concu^ntle aan haar omroepgldsen en een belemme
ring voor de uitbreiding van haar ledental.

ïïat de advertenties betreft stond de zaak zoo, dat de omroepvereenigingen

hierdoor een zeer belangrijke bate verwierven, die zij ook niet missen konden

voor de uitoefening van haar taak, terwijl anderzijds de pers van oordeel
was, dat deze advertenties de opbrengst van haar advertent!e-kolommen

deed dalen.
Tijdens de besprekingen bleek, dat partijen met betrekking tot de nieuws
berichten niet zoo ver van elkander stonden als aanvakelljk werd gevreesd.

De pers erkende het goed recht van de omroepvereenigingen om ten gerieve
van de luisteraars nieuwsberichten van korten feitelljken inhoud - niet

alleen des avonds - uit te zenden en had tegen ooggetulgverslagen geen an
der bezwaar dan de herhaalde uitzending op gramofoonplaten. De pers was be

reid straks ook door haar eigen persbureau den omroep te voorzien van nleuwsè
berichten, meer aan deze benaming beantwoordende dan die welke Vaz Dlas des

avonds voor den omroep gaf, en erkende ten aanzien van bepaalde zeer actu

eel e berichten de aanspraak op voorrang van den omroep ten gerieve van het
luisterend publiek.
Sen verschilpunt, dat vooralsnog niet opgelost werd, bleef in hoever de om

roep aan de dagbladen gelegenheid moest geven bij zekere berichtgeving van
actueel nieuws niet nà den omroep te komen.. Van de zijde der omroepvereeni-

glngenjverd hierbij zeer de nadruk erop gelegd, dat haar nieuwsberichten het

luisterend publiek juist naar de kranten deed grijpen. Uit de gedachtenwis
seling kon voorts worden afgeleid, dat het omroepen van mededeelingen als

over rentebljschrljvlng op spaarbankboekjes niet tot de taak der omroepver
eenigingen behoorde.

Minder eenvoudig bleek het vraagstuk van de verstrekking der omroepprogram
ma' s door de omroepvereenigingen aan de pers. De omroep beriep zich ten deze
op het auteursrecht der organisaties ten aanzien van haar programma's en
was te minder geneigd ook ver kórt ^programma' s ter openbaarmaking in de pers

af te staan, omdat de omroeporganisaties daarin zagen een tegemoetkoming aan
de " klaploopende " luisteraars. De pers daarentegen zag zich in deze een

taak opgelegd, eigenaardig tot die harer berichtgeving behoorende, en bleek
althans aanvankelijk niet bereid hiervan afstand te doen. Ook werd van die

zijde gewezen op de luisteraars die de omroepgidsen naast hun persorganen

Inderdaad niet konden bekostigen.
Wat tenslotte de advertenties betrof - het bleek, dat de pers minder van den
huldigen toestand dan wel van een voortschrijdende ontwikkeling van hetgeen

zij als een omvangrijke mededinging zag, ernstige geldelijke gevolgen ducht

te. Vooral hierbij kwam scherp naar voren de vraag, vanwege den omroep meer
In het algemeen gesteld, naar den rechtsgrond van een eventueel ingrijpen

van de overheid ter beperking van den omroep ten bate van de pers.

In dit verband werd gewezen op de advertenties In andere uitgaven, waarvan

met name de telefoongidsen werden genoemd.

Van dezelfde zijde werd ook gevraagd wat de pers stellen kon tegenover de
praestaties, die zij van de omroepvereenigingen verlangde, hetgeen beantwoord

werd met een beroep op den steun in het verleden door de pers aan den omroep
verleend en den zakelljken steun alsnog te verleenen, terwijl ook herinnerd
werd

werd aan het aanbod om het nieuwe persbureau voor de levering van nieuws-

'

berichten ter beschikking van de omroepvereenigingen te stellen. De omroep
vereenigingen brachten nog naar voren het geldelijk belang aan de Instand

uitbreiding

houding' van hare advertenties verbonden.
Voorts kon niet zonder beteekenls worden geacht het belang der adverteeer’ders
dié blijkbaar hunne reclame-campagnes in de radlogldsen niet konden missen

en daarop In een telegram aan den Minister van Blnnenlandsche Zaken de aan
dacht vestigden.

De Radio-raad wist dus nu zoo ongeveer wat het wederzljdsche standpunt was.
Afgesproken werd dat het college van gedelegeerden uit den Raad een compro

mis zou ontwerpen dat het karakter zou dragen van een gentleman-agreement.
Dit ontwerp werd 27 Februari 1933 in een vergadering met omroep en pers be

handeld.Tl jdens deze bespreking werden dezelfde bezwaren naar voren gebracht,
als hiervoor reeds zijn genoemd. Ren poging, aan het slot van deze vergade
ring gedaan, om de drie op den voorgrond tredende vraagstukken (nieuwsbe

richten, programma’s, advertenties ) verder in een contact-commissie te doen

bespreken, mislukte; van beide zijden bleef men op de leiding van den Radio-

raad aanspraak maken en deze op prijs stellen.
Toen echter ln de vergadering van het college van gedelegeerden van 1 April

1935, waarin de uitzending van de verkiezingsuitslagen besproken werd, van

de zijde van de Nederlandsche Dagbladpers het voorstel gedaan werd, om aan
stonds tot de instelling van eene contactcommissie over te gaan en daar de

hangende vraagstukken te bespreken, vond dit bij de algemeene omroepvereeni
gingen bijval.
De Radlo-raad was met dezen gang van zaken ten zeerste ingenomen, omdat naar
zijn meenlng het overleg tusschen betrokken partijen een goede kans bood op
een oplossing, die verre te verkiezen was boven een van hoogerhand opgelegde

regeling,aangenomen, dat een zoodanige regeling tot de mogelljkfleden zou be-

hooren.
De Inhoud van het hlervoren bedoelde door het College van Gedelegeerden uit

den Radlo-raad ontworpen compromis was de volgende;
Regeling verhouding pers en omroep

Het bestuur van de Vereeniging ” De Nederlandsche Dagbladpers ”, het Bestuur
van de Vereeniging n De Katholieke Nederlandsche Dagbladpers, het Bestuur van
de N.V.Arbeiderspers en de Besturen van de A.V.R.0., K.R.0., N.C.R.V., en

V.A.R.A. verklaren, leder voor zooveel hem betreft, kennis genomen te hebben

en Instemming te betuigen met het navolgende:
lo, De besturen van de Nederlandsche Dagbladpers, de R.K.Dagbladpers en de
Arbeiderspers verklaren bereid te zijn hunne medewerking te verleenen,
zooals zulks voorheen ook plaats vond, den Nederlandschen omroep door

middel van publicaties ln de dagbladen zooveel mogelijk te steunen en

te dienen.

2o. Het Bestuur van de Nederlandsche Dagbladpers verklaart zich bij voorbaat
bereid het persbureau dat door hem is opgericht, zoodra het tot ontwlkke-

ling gekomen Is, op de meest royale manier in dienst van den Nederland-'
schen omroep te stellen.

3o. De Besturen van bovengenoemde omroepvereeniglngen verklaren met betrek
king tot de uitzending van persberichten ( met Inbegrip van het actueel

nieuws ) en van ooggetulgeverslagen geen behoefte te hebben aan het vol
gen van een andere gedragslijn dan tot dusver gold. Zij verklaren zich

overigens bereid met de Vereenlging de Dagbladpers c.s. te onderzoeken
of het mogelijk Is nog kleinere wijzigingen in de uitzendingen aan te
brengen, waardoor met het wederzljdsche belang wordt rekening gehouden.

40. De Besturen van de omroepvereeniglngen voornoemd verklaren zich bereid
aan de leden van de Vereenlging de Nederlandsche Dagbladpers, van de R.K.

Dagbladpers en de N.V.Arbeiderspers ter plaatsing ln de dagbladen van die
leden te verstrekken de verkorte omroepprogramma’s ln den vorm en onder

voorwaarden als aan deze verklaring ls gehecht.

5o. De Besturen van de omroepvereeniglngen verklaren geen behoefte te hebben

meer advertenties ln de omroepgldsen op te nemen dan van gemiddeld 20
bladzijden per week, berekend naar ongeveer het huidige formaat en niet
voornemens te zijn de omroepgldsen meer dan lx per week te doen verschij

nen.
60. De Besturen van bovengenoemde vereenlgingen verklaren «ede te willen/Wer

ken aan de Instelling van een contact-commlssle, waarvan de leden gekozen
worden uit omroep en pers en die tot taak heeft te onderzoeken In welke

gevallen het mogelijk is, dat de pers de belangen van den omroep dient
of ontziet en omgekeerd de omroep de belangen van de pers bevordert ofl

niet hindert.
7o. De Besturen van meergenoemde organisaties verklaren tenslotte, dat de ln
de punten 1 t/m 6 uitgestippelde gedragslijn niet het karakter van een

bindende overeenkomst draagt doch slechts bedoelt een vorm van vrijwil
lige samenwerking te verkrijgen, welke zoo mogelijk tot 31 December 1937
zal worden bestendigd en dat tijdig, voor genoemden datum, overleg zal

worden gepleegd of voortzetting daarvan gewenscht ls.

Pers en Omroep konden dus gezamenlijk aan het werk gaan en Minister de Wilde
kon ln de Memorie van Antwoord op het voorloopig verslag van de begrootlng

van het Staatsbedrijf der P.T.T. voor het dienstjaar 1936 aan de 2de kamer

mededeelen dat het vraagstuk van de verhouding tusschen radio en pers voor
werp van bespreking geweest tusschen omroepvereeniglngen eenerzijds en een

Contact-commlssle van de vereenlging van Uitgevers van Dagbladen " De Neder

landsche Dagbladpers " anderzijds, terwijl later met name het vraagstuk van

de verstrekking van nieuwsberichten uit het geheele complex gelicht werd en
ln behandeling gebracht bij een contactcommissie uit den Raad van Beheer van
het " Algemeen Nederlandsch Persbureau A.N.P." en de omroeporganisaties.
De Minister voegde hieraan toe, dat nadat gebleken was, dat deze besprekingen

niet het verwachte resultaat zouden hebben, uit den Raad van Behber van het
A.N.P. en het bestuur van de" Nederlandsche Dagbladpers" een delegatie ge

vormd

vormd was, welke de geheele materie, dus ook de nleuwsverstrekklng aan de
omroepvereenigingen in haar details, in behandeling genomen had» Tusschen

deze delegatie en de omroepvereenigingen hadden langdurige besprekingen plaats
gehad welke zich op dat oogenbllk in een zoodanig stadium bevonden, dat de

mogelijkheid niet uitgesloten geacht moest worden, dat partijen elkander zou
den vinden.

De Minister meende &±eh tenslotte^zooland’’ deze mogelijkheid om tot een voor
alle partijen bevredigende oplossing te geraken nog niet als volstrekt uitge
sloten te beschouwen was,

een ingrijpen vooralsnog te moeten onthouden,

daar bij een quaestle van zulk een dellcaten aard, waarbij zoodanige belangen
betrokken waren als bij de onderwerpenjke, een oplossing, voortgekomen uit

den kring van belanghebbenden zelf, naar zijn oordeel, de voorkeur verdiende

boven een van bovenaf opgelegde regeling.
De onderhandellngen verliepen evenwel niet zeer vlot en de Minister vond hier

in aanleiding om de belanghebbenden bij brief van 19 November 1935, No. 6
erop te wijzen dat hij - indien onverhoopt niet spoedig een bevredigende re
geling zou worden getroffen - zou moeten overwegen of zijnerzijds maatregelen
zouden moeten worden genomen. 2.E. was van meenlng dat het voortduren van de
bestaande controverse, de belangen van alle daarbij betrokken partijen schaadde.
Hoewel het bestuur van de Nederlandsche Dagbladpers op 21 November 1935 bericht

te?dat het zich met de voorgelegde conceptovereenkomst met de hoofdpunten voor
een regeling van de verhouding radio/pers in principe had kunnen vere enigen, det

eenlge ondergeschikte punten nog voorziening behoefde*en dat het goede hoop had
dat een algeheels regeling spoedig zou kunnen worden berftlkt, liep het blijk
baar met de onderhandellngen niet zoo vlot.

Met dezen gang van zaken kon Minister de Wilde zich geenszins vereenlgen en

toen hem in October 1936 bleek, dat de onderhandellngen vrijwel op het doode
punt waren gekomen, riep Z.E. belanghebbenden in een vergadering bijeen, ten

einde te trachten partijen alsnog tot overeenstemming te brengen.
Deze vergadering vond plaats op 30 October 1936. In deze bespreking bleek, dat
de pers wilde medewerken, doch dat de omroepvereenigingen zooals de Minister

het uitdrukte, ” het onderste uit de kan ” wilden hebben. Z.E. wees er opydat
het ten slotte ging om een kleinigheid. De Minister wilde partijen over het

doode punt heen helpen en gelukte dit niet, dan moesten partijen de zaak maar
onder-alkander uitvechten. Doch wanneer de strijd aangevangen zou worden waar
schuwde hij den omroep, dat deze strijd voor den omroep gevaarlijker was dan

voor de pers, omdat het Nederlandsche Volk het niet buiten de pers kan stellen,

doch een omroepblad wel kon missen» Deze waarschuwing sloeg in, men bleef onderfe

handelen en ten slotte verklaarden zoowel de vertegenwoordigers van de pers
als die van den omroep zich bereid de concept-overeenkomst te teekenen»
In het kort kwamen partijen het volgende overeen;

a. De pers verklaart zich bereid, den Radio-omroep door middel van publicaties
in de dagbladen zooveel mogelijk te steunen;

b. Radio en Pers zien de taak van de berichtgeving aldus, dat kak als algemeens
norm voor die taak wordt gesteld het eigen specifieke karakter der berlchtge-

ving, terwijl'door deze berichtgeving het lezen van dagbladen wordt gesti

muleerd. Zulk een karakter draagt b.v. het ooggetulge-verslag alsmede het
geven van nieuwsberichten inkorten vorm van belangrijke gebeurtenissen onmiddelljk na het bekend worden daarvan. Ohk de actueele berichtgeving door de

jàe<Radio van het nieuws, dat na het verschijen in den loop van den avond dage
lijks^ te geven is, draagt dit karakter;

c. Het A.N.P. verplicht zich voor actueele en zoo volledig mogelijke berichten

te zorgen ;
d. Het A.N.P. verplldht zich over belangrijke gebeurtenissen, waaronder ook

bijzondere gebeurtenissen op sportgebied begrepen zijn, op elk oogenblik van
den dag, wanneer daartoe aanleiding bestaat, in korten vorm berichten te
leveren aan de Omroeporganisaties, en zulks op de snelste wijze en gelijk

tijdig;
e. de Omroepvereeniglngen verstrekken tegen kostprijs aan de pers de verkorte

omroepprogramma’s in den vorm als afzonderlijk wordt overeengekomen;
f• De Omroepvereeniglngen verbinden zich, zich ten aanzien van de advertentle-

exploltatie in hare officleele organen te beperken tot een maximum van ge

middeld^ 22 betaalde pagina’s per week. In die organen worden niet opgenomen
kleine advertenties als familieberichten, vraag en aanbod, e.d.

Minister de Wilde had door zijn doortastend optreden een tweede belangrijk suc
ces geboekt in zijn pogingen om de verhoudingen in den omroep en tusschen dezen
en andere organen in het goede spoor te brengen en te houden. Zoowel voor hetgee

Z.E. in zake de verhouding tusschen omroep en pers als in zake de oplossing van
het zendervraagstuk tot stand bracht, komt hem alle hulde toe

Nogmaals moge hier de vraag gesteld worden, of bij gelijk krachtig optreden, de

vorming van een werkelijk Nederlandsche^Omroep in den tijd, toen zulks nog mo
gelijk was, niet had kunnen worden bereikt. Persoonlijk ben ik van meenlng, dat
zulks stellig het geval had kunnen zijn.

De overeenkomst tusschen Pers en Omroep is tot Mei 1940 van kracht gebleven en
heeft, althans in het algemeen, niet tot groote moeilijkheden aanleiding gegeven

! I
M.

Re uitzending naar de Overzeesche gebieden des Rijks.

Het was op 23 Februari 1928 tijdens de behandeling van het ontwerp-Radio

wet in de Tweede Kamer der Statën-Generaal, dat het lid dier Kamer, de Heer
J.J.C. van Lijk voorlezing deed van een door den Directeur-Generaal der
PTT tot den Katholieken Radio-omroep en de Nederlai^che Christelijke

Radiovereeniging gericht schrijven waarin de volgende punten voorkwamen»

"Na ampele overweging van hetgeen van weerszijden in het midden gebracht
werd en rekening houdende met het stadium, waarin de voorbereidingen

voor het tot stand komen van den omroep verkeeren en met de verschillende
belangen die bi^diarT omroep betrokken zijn, is de Minister van oordeel,
dat de hierna vermelde voorloopige oplossing van het vraagstuk ( bedoeld
werd het vraagstuk van de uitzendingen naar de Overzeesche gebieds?.eà§§
Rijks ) op dit oogenblik gevolgd dient te worden.

Aan het Philips’ concern wordt op de ontworpen voorwaarden een voorloopige,

uitsluitende machtiging gegeven tot &et rondzenden ( waaronder begrepen
doorzenden ) van Nederland uit van muziekprogramma’s en het doen van

mededeelingen van leerzame», ontspannende», nuttigen en godsdienstige»
aard in de Nederlandsche taal. Het doen van mededeelingen van politieken
aard en het voeren van politieke prapaganda is uitdrukkelijk berboden.
De voorloopige machtiging geldt tot het tijdstip waarop de Minister
omtrent den Nationalen omroep in Nederland meer klaarheid heeft gekregen.

Is dit tijdstip aangebroken, dan wordt de regeling van den omroep naar
IndiS opnieuw onder de oogen gezien.

Gedurende het in het vorig lid bedoelde tijdvak bestaat gelegenheid voor
de omroeporganisaties, die zulks wenschen om- zij het dan ook slechts

gedurende beperkte in gemeen overleg tusschen het Philips’concern en de

omroeporganisaties vast te stellen en door den Minister van Waterstaat
goed te keuren tijdvakken- van den zender gebruik te maken. Wenschen
de omroeporganisaties geen gebruik te maken van hetgeen haar volgens de
voorgaande zinsnede geboden wordt, dan verkrijgt de N.V. Philips’ Radio

niettemin het recht om met haar uitzendingen een aanvang te maken.
Daarbij zal evenwel aan de machtiginghoudster de verplichting worden

opgelegd om, zoodra die organisaties een ander standpunt gaan innemen,

deze alsnog in de gelegenheid te stellen op de wijze, als in het vorige
lid aangegeven, van den zender gebruik te maken, terwijl voorts ook in het

geval van niet-gebruiken van den zender door de omroeporganisaties, het ■
behoud wordt gemaakt, dat, zoodra de Nationale omroep in Nederland zal

zijn geregeld, de geheele aangelegenheid opnieuw moet worden bezien.**

De Heer van Dijk zeide, dat hij over dit schrijven met verbazing geslagen
was. Ik hoor hem nog op hartstochtelijken en welsprekenden toon zijn ver

bazing toelichten en nu haal ik weer zijn eigen woorden aan.

"Aan een bepaald concern zal derhalve worden gegeven, zij het ook voorloopig, een uitsluitende machtiging; een concern, staande onder leiding

van den Heer Treub, die zich geopenbaard, heeft als een fel bestrijder
van de uitzendingen van dd christelijke omrpe/porganisaties. Aan dat

concern wordt dus alle macht in handen gegeven, want het io een uit
sluitende machtiging. Die machtiging betreft, zooals er staat, mede—
deelingen van leerzamen, nuttigen, ontspannenden en zelfs godsdien
st igen aard.

Ben ik goed ingelicht, dan zou het Philips’concern de verzorging der
programma’s-opdragen aan de A.V^R.0., dat is de vereeniging, ontstaan
MÏit de combinatie van de A. N. R. 0.,de vroegere H. D. 0. en de N. 0. V.
Dus een lichaam van uitgesproken vrijzinnige richting. Voor de andere
omroepvereenigingen is er gelegenheid om op beperkte wijze van den
zender gebruik te maken. Wist de Regeering niet, zou ik willen vragen,
dat zoo iets nimmer te aanvaarden zou zijn? Dat het een voorloopige

regeling zal zijn, doet niets ter zake. Dit is een nieuwe regeling, die

niet op verkeerd spoor mag worden gezet; de ervaring in Nederland
heeft reeds geleerd, hoe moeilijk het dan is, rechtsgelijkheid te ver
krijgen, die stukje voor stukje bevochten moet worden. Ook een voor-

lcopige regeling moet uitgaan van juiste principes. Nog eens, ik 3tel
de vraags " Wist de Regeering niet, dat de rechtsche omroeporganisaties
daarmede onmogelijk genoegen zouden kunnen nemen ?

Dan wensch ik mededeeling te doen van hetgeen, vóórdat de zooeven aan-

gehaalde brief is uitgegaan, door de Christelijke organisaties ter
kennis van het Hoofdbes tuur der PTT

is gebraoht. Er is toen o.a,

geschrevens

1.

Wanneer de Regeering van oordeel mocht wezen, dat de eanvrage om

een zendvergunning door de groote cultuurmaatschappijen een particulier

karakter draagt en aan die maatschappijen geVf^nheid moet worden
gegeven, haar personeel des avonds door een licht programma te harer

keuze ontspanning en verpoozing te geven, is het billijk, dat ook aan

andere particulieren, in oasu aan de R. K. en Orthodox-Protestantsche
radio-organisaties, ten behoeve van de communicatie met haar zendings
posten en met geestverwanten in Zuid-Afrika en Noord- Amerika een zelfde
zendvergunning worde üitgereikt.

2.

Indien de Regeering van oordeel mocht wezen, dat slechts £óhe zend

vergunning naar Indie kan worden verstrekt, deze dus een monopolistisch

karakter zal dragen en deze zender het eenige radiomiddel zal zijn,
waardoor de Nederlandsche cultuur naar buiten zal worden uitgedragen,
behoort het beheer van den zender en de verzorging van programma’s

te worden toevertrouwd aan een commissie of organisatie, welke evenredig

uit de vier groote volksgroepen - vrijzinnigen, Roomsch Katholieken,

orthodox-Protestanten en socialisten - ia samengesteld, opdat ieder

gevaar voor eenzijdige samenstelling der gemeenschappelijke programma’s
worde vermeden.

J.

Indien behesr van den zender en verzorging der programma’s door

zulk een nationale commissie om de een of andere reden onmogelijk
zou blijken, en de beschikbare zendtijd door verschillende organi

saties zal worden bezet, zijn ondergeteekenden van oordeel, dat aan
hun groepen, gezion haar getalsterkte, gezamenlijk de verzorging van
den halven zendtijd behoort te worden opgedragen.
4.

liet het besluit der Regearing, dat alleen Nederlandsch mag vzor-

den gesproken en geen politiek mag worden gebroadcast, kunnen onze
organisaties accoord gaan.
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Onze organisaties kunnen zich in geen geval vereenigen met een

regeling, waarbij de verzorging van den omroep, die dan ” neutraal ”

wordt genoemd, gelegd wordt in handen van een conservatief-vrijzinnige

organisatie, terwijl aan onze organisaties alleen gelegenheid zou
worden gegeven, af en toe, als aanvulling en toegift, een enkelen

kerkdienst of toespraak uit te zenden, zonder dat ons eenige invloed
op de overige programma’s of op den gang van zaken zou worden toegestaan
Ondergeteekenden meenen, dat dit zou neerkomeu op wederinvoering van

het overwonnen standpunt der openbare school, die ook ” neutraal ”
en voor alle Nederlanders

bruikbaars zou wezen en waarbij voor onze

groepen door het geven van één uur godsdienstonderwijs per week
gelegenheid zou zijn, het voor allen geschikte programma der openbare

school naar eigen inzichten aan te vullen.

Wij hebben er groot principieel bezwaar tegen, de vrijzinnige levens-

en wereldbeschouwing als norm voor ons nationale leven te zien geprod^
'.■dmaeerdf om dan <?e levensbeschouwingen onzer groepen te zien gedegra—

deerd tct iets bijzonders, iets sectarisch, iets, dat wan de normale
uiting van ons nationale cultuurleven zou afwijken. Wij zijn van

oordeel, dat onder meer de vrijzinnige, de orthodox-protestantsche
en de roomsch-katholieke levensbeschouwing als volkomen gelijkwaardig
naast elkaar staan en eenzijdige verzorging door één bepaalde groep
nooit door de Regeering mag worden toegestaan of bevorderd."

De Heer van Dijk ging voort met er op te wijzen, dat deze groepen eveneens
'om een zendvergunning hadddn gevraagd. Het stond dus niet zoo, dai^de
Minister een zendvergunning heeft gegeven aan het Philips’concern, omdat

er geen andere aanvrage was! Er waren twee aanvragen, terwijl nu bij uit

sluiting aan het Philips•concern een zendvergunning zou worden verleend.
Zoo ging het niet, vervolgde de Heer van Dijk en zoo mocht het niet gaan.
De Heer van Dijk stelde tenslotte a&n den Minister de volgende vragen:
a

heeft de Minister reeds de toezegging aan het Philips’ooncern

gegeven of niet;
b

welke voorwaarden heeft de Minister daarbij gesteld; '

a

is de Minister bereid, indien de machtiging zou worden verleend,
alsnog zoodanige aanvullende voorwaarden te stellen, dat volkomen

gelijkberechtiging gewaarborgd is ten aanzien van het aantal zend

uren, met dien verstande voorts, dat geen enkele contrôle door het

Philips*concern worde uitgeoefend op den inhoud van de uitzending
van andere groepen, m. a. w. dat het technisch apparaat ter beschik

king komt van die groepen, zonder meer, en daarbij no£ deze finantieele voorwaarde, dat de kosten, die aan die groepen in rekening

zullen worden gebracht, niet zooveel den kostprijs der exploitatie
te boven gaan, dat het voor die groepen onmogelijk zou zijn aan de

uitzendingen naar Indie deel te nemen.
Ziedaar de radio-strijd ook naar het terrein van den omroep naar IndiS

overgebracht. Ook voor dien omroep werd van rechtsche zijde aangedrongen

op volkomen gelijkberechtiging tusschen ” rechts en links ’• en dus op verdeeling van den zendtijd naar billijkheid.

En wat antwoordde Minister van der Vegte op dezen aanval van zijn politieke
vrienden? Hij sprak een ” vreedzaam " woord en wens er opy dat er een golf van
bewondering en van belangstelling door het land was gegaan, en bijna door
de geheele wereld, toen Philips met IndiS verbinding had gekregen.

Iedereen had verbaasd gestaan en had daarvoor groote bewondering gevoeld»
Toen kwam Philips vragen om een vergunning en omdat daaraan natuurlijk

groote kosten verbonden waren, had hij die gevraagd voor een groot aantal
jaren en uitsluitend. Z.E. ging voort met te zeggen, dat, over de geheele
wereld, voor uitvindingen een voorkeursrecht werd verleend. Z.E.

had zich

dus kunnen voorstellen, dat hij met het uitgesproken doel om de Indische

ondernemerswereld voor haar groote bevolking het middel van de Hollandsche
radio te geven gezegd hads hiei- hebt gij de vergunning. Maar de strijd

in Nederland bestond en Z.E. had toen gezegd: ik beh>bereid het verleenen

van die vergunning te overwegen, mits gij het programma van Uw zendingen
uitbreidt en, voor zoover dat mogelijk is, in overeenstemming brengt met
de regeling, zoóals wij die hier in Holland hebben.

Wat betreft het noemen van den naam van den Heer Treub, merkte Z. E. op,
dat deze geen leider van het Philips’concern was, dooh commissaris en dat

deze zelf zou zeggen, dat hij toch wel de slechtste zou zijn, aan wien de
taak van de leiding der uit te zenden godsdienstige uitingen zou kunnen
worden opgedragen.
Toen kwam- aldus de Minister- rih de aanvrage van het Philips’concern, een

verzoek in van de N. C. R, V. eii den K. R. 0. om ook een zendvergunning voor

IndiS, of, wanneer dat niet mogelijk was, op een zender, die aan Philips

z'ou worden gegeven, op nader te bepalen voorwaarden het medegebruik af te

staan, en met name aan die organisaties voornamelijk op den Zondag gelegen

heid te geven voor uitzendingen. Dit verzoek had Z. E. in handen gesteld

van den Directeur-Generaal der P T T en het werd door dezen met de wer
kende zendorganisaties besproken.

Bij die bespreking werd geen overeen

stemming verkregen. Het werd van de zijde van den P T T-dienst en ook uit

economische overwegingen niet ge*'enscht geacht, dat er voor Indie twee
zenders werden gemaakt op dat oogenblik en derhalve kon niet aan twee

instanties een zendvergunning worden verleend. Wanneer men nu vroeg, al
dus giï^Z. E. voort - wie heeft op dit oogenhlik een moreel recht om te

beginnen met da radio.uitzending naar Indiè* — dan zeg ik, dat de man, die
met het Indische concern in aanraking is gekomen, en die als de eerste,

4±» die radio hier te lende heeft kunnen verzorgen, daartoe moet worden

geroepen.

De Minister erkende, dat het programma, dat het Philips’ concern zich voorsteJLde, moest worden uitgebreid^iet het oog op de toestanden, zooals die op
radiogebied in Nederland toen bestonden, en dat de zaak opnieuw zou moeten
worden bezien, zoodra in ons land de nationale omroep tot stand zou zijn

gebracht.
De Minister beantwoordde ten slotte de door den Heer van Dijk gestelde
vragen als volgt»
a

Aan het Philips’ condern is nog geen toezegging gedaan; in den brief

was door Z. 3. alleen het voornemen te kennen gegeven en uitvoering daar

van zou eerst kunnen plaats vinden, wanneer het overleg was afgeloopen;
b

Op deze vraag kon de Minister geen volledig antwoord geven, de voor

waarden lagen in embryo in den brief aan de omroeporganisaties;

o

Z. E, achtte volkomen gelijkgerechtigdheid niet hetzelfde als het

gelijke aantal zenduren , maar wel als gelijkgerechtigdheid ten aanzien

van het recht op het zenden, die het gevolg zou zijn van de goedkeuring, die
het concern zou krijgen op de regeling der zenduren. Daarvoor zou gelden,

dat er geen contrôle van het Philips’concern, maar integendeel, vrije uit

oefening van het bedrijf aan verbonden zou zijn.
Z.E. wees er voorts nog op, dat de radio in Nederland iets anders was dan
de radio met Indiê, en dat

dus moest worden nagegaan, niet wa± wij

wenschen, maar wat Indie het beste achtte. Daarom was Z. E. van oordeel,

dat de radio met Indie niet van het eerste oogenblik af tot een oorzaak van
twist moest worden gemaakt.

De Heer van Dijk bleef staan op het standpunt van de pariteit en bleef

het wenschelijk achten^dat van meet af in deze richting de oplossing werd
gezocht.

De Heeren van den Bergh, Krijger en Heemskerk ondersteunden den Heer van

Dijk.
De Heer Heemskerk wees er in een bewogen redd, op, dat een omroep in
t
het leven geroepen moet worden, waarbij ook naar IndiS iedereen in de
gelegenheid moest zijn zijn meeningen en godsdienstige overtuiging te

belijden. Hij achtte de verdeeling van den zendtijd naar billijkheid en wel
op den voet van volkomen gelijkgerechtigdheid een volstrekte noodzakelijkheid

tot het behoud van een zeker kostelijk goed, het behoud van de godsdiehst-

vrijheid. Als dat zou worden aangerand- aldus de Heer Heemskerk— zou
Nederland te gronde gaan.

Het amendement-van Dijk, betoogende de verdeeling van den beschikbaren

zendtijd naar billijkheid werd aangenomen met 77 tegen 5 «temmen.
Het lag na de debatten vcor de hand, dat deze bepaling ook ten volle voor

de uitzendingen naar Indië zou gelden.
Het wordt nu tijd, dat we iets naders gaan mededeelen over het veelbe—

sproken " Philips’ concern ", Deze betiteling van het lichaam, datvde

uitzendingen naar Indië zou gaan verzorgen, was niet juist. Voor de uitzending
naar Indië was n.1. in 1927 opgericht de H. V. Philips Omroep Holland Indië,
verkort Phohi. Zij bedoelde met hare uitzendingen naar de overzeesche

geîiiedsdeelen " den omroep over groote afstanden dienstbaar te maken aan

een nauw contact en eene goede verstandhouding tussohen het Moederland
en de Overzeesche gewesten ",

De oprichters waren:

a

de N. V. Philips’ Radio;

b

de N. V. Nederlandsche Handel Maatschappij;

c

de N. V. Nederlandsch-Indische Handelsbank;

d

de N. V. Handelsvereeniging " Amsterdam ";

e

de N. V. Deli—Maatschappij ;’

f

de N, V. Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam;

g

de N. V. Koninklijke Paketvaart.

De Phohi begon - nadat de proeven van het Philips Radio Laboratorium te

Eindhoven op 12 Maart 192? door een succesvolle ontvangst in Nederlandsch—
Indië waren bekroond - hare meer geregelde ex

in 1929» Zij deed dit krachtens een haar op 18 December 1928 tot wederop—
zegging op grond van artikel 3 ter der J*, en T. wet 1904 verleende mach—
tiging ” voor het beproeven van een radio-electrisohe zendinrichting voor

radiotelefonische uitzending raar Nederlandsch Oost en -West Indië op eene

golflengte van 16.88 m

De machtiging gaf haar het recht ” de inrichting

te gebruiken tot het dóén van proefnemingen en tot het uitzenden van mede—

deelingen, welke uitsluitend betrekking hadden op de technische samenstelling
der inrichtingen op de door middel van de inrichting te nemen proeven, als

mede tot het uitzenden van opmerkingen van een persoonlijk karakter waar
voor, uit hoofde van hunne onbelangrijkheid het gebruik van den openbaren

telegraaf- en telefoondienst niet in aanmerking zou komen; een en ander
ter beoordeeling van den Directeur- Generaal der PTT".
Bij de oprichting van de N. V* luidde de doelstelling aldus:

'• Dbel der vennootschap ia het aankoopen en exploiteeren in Nederland en

Koloniën van één of meer radio-te lef onie-zenders en het verrichten van al

hetgeen daartoe behoort of daarmede-in verband staat, waaronder begrepen het

deelnemen in of overnemen van undex» soortgelijke ondernemingen".
De Phohi had dus eigenlijk niet een z.g.n. " zendmachtiging " en het was
niet te verwonderen, dat zij op het verkrijgen daarvan met klem aandrong.
Reeds vóéf de tot standkoming van de radio-wet- n.1. op 3 Mei 1927 - zond

zij daattce een verzoek in, terwijl cok door den K. R. 0. en de N. C. R. V.
gezamenlijk, een verzoek werd ingediend m alternatieven vorm, t. w.
machtiging voor den bouw en de exploitatie van een zendinetallatie;

a

oei

b

om vergunning tot het medegebruik van de zendinstallatie, welke door

de.N, V. Phohi zou worden gebouwd;

De Radio—raad, ter zake gehoord, memoreerde in zijn advies van 1J Juni 1950
allereerst den brief van den Directeur-Generaal der PTT d.d. J Februari

1926, waarover in de Tweede Kamer zooveel te doen was geweest, en adviseerde
ten slotte het volgende:

' " 1_ Aan de Phchi worde ten spoedigste machtiging verleend tot het doen
van uitzendingen met den ultro-kortegolf-zender te Huizen.

In de daartoe te verleenen concessie worden bepalingen opgenomen,

£

waardoor de concessionarisse verplicht wordt het medegebruik van den

zender toe te staan aan de omroepvereenigingen, aan wie door den
Minister zendtijd op dien zender wordt toebedeeld.
Als vergoeding voor dat gebruik zullen die omroepvereenigingen aan
de concessionarisse de werkelijke kosten te- hebben/voldoen, met in—
begrip van rente van het geïnvesteerde kapitaal en een bedrag vaS^afaah
schrijving daarop in verhouding tot den duur, waarvoor de concessie

is verleend. Geschillen over die vergoeding te beslissen door scheids
lieden.

De zendtijd worde aldus verdeelds

3

Phohi 61.5 % te besteden voor uitzendingen van ontspannenden aard,
waaronder in hoofdzaak te begrijpen een hoogstaand muziek-programma

en nieuwsberichten;
N, C» R. V., K. R. 0», V. A. 1'. A., en V. P, R. o. respectievelijk

10 5$, 10 %, 10 $ en 5.5 $ te besteden voor hunne uitzendingen.
Andere zich eventueel nog aanmeldende en aan de wettelijke eischen
voldoende omroepvereenigingen tot een maximum van 5

Politieke uitzendingen zijn uitgesloten.
toebedeelde zendtijd, waarvan geen gebruik wordt gemaakt, komt

4

ten goedd aan de overige gerechtigden, in verhouding tot ieders zend

tijd.

In de concessie worde bepaald, dat ér zak zijn een commissie van
^uit personen van verschillende levensrichtingen.^
toezioht op de uitzendingen, te benoemen door de
wTn^yfcIïe ge ach V
5

kim«K<orden vertrouwd te zijn met de eischen en eigenaardigheden van de

Indische samenleving. De concessie regele nader de taak en de bevoegd
heden dier commissie.
6

Wat het gesproken woord betreft, zullen de uitzendersKzich voor

minstens 80 % hebben te bedienen van de Nedenlandsohe taal, voor
hoogstens 10 % van andere Europeesohe talen en voor hoogstens 10 %

van het Maleisch.

7

Bovenstaande verdeeling van den zendtijd gelde voorloopig voor den

tijd van één jaar

De Radio-raad stelde den Minister voor omtrent dit advies de meening te
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vernemen van de Indische Regeering, van den Volksraad en van de daar

voor in aanmerking komende vereenigingen*
Lettende op punt 3 ( verdeeling van den zendtijd ) lag het voor de hand,
dat de gebruikelijke minderheidsnota niet bij dit advies van den

Radio-raad zou ontbreken. Zij was er dan ook prompt en het wad onderteekend door 1 A.R. en 2 R.K. leden van den Radio-raad. Deze bepleitten

een zendtijdverdeeling als voor den Nederlandschen omroep was vastgesteld*
Minister Reijmer zat dus voor de tweede maal in de zendtijdperikelen.
Z.E. zou deze zaak evenwel niet geheel tot eene oplossing brengen, want

toen de Phohi er kennis van kreeg, dat de Regeering de bedoeling had

om ook de Nederlandsche omroepvereenigingen van de Phohi-zendapperatuur
te laten gebruik maken, meende zij hare uitzendingen om principieele

redenen op 1 Juli 1930 te moeten stopzetten. Evenwel Minister Reijmer
zat niet stil. Hij besprak de aangelegenheid met zijn ambtgenoot van ƒ

Koloniën en met diens instemming nam Z. E. het volgende standpunt in,
dat.op een voornaam punt, n.1. het begrip ’• beschikbare zendtijd ” af

week van het advies van den Radio-raad.
Dit standpunt kwam hierop neer.

Z. E. nam aan, dat art 3 ter der T. en T. wet 1904 ( Stbl nr 7 ) ook
voor zoover de zendtijdverdeeling betrof, op de radio-uitzendingen naar
Oost en West van toepassing was.

Zulks bracht evenwel niet mede, dat

nu ook de verdere regeling der zendtijd-verdeeling met betrekking tot

het moederland en de overzeesche gewesten in alle deelen gelijk zou
moeten zijn.

Er was n.1. - aldus Minister Reijmer — alle grond om aan het begrip
'• beschikbare zendtijd ” niet een onveranderlijken inhoud toe te kennen,
maa^integendeel deze inhoud te bepalen al naar gelang van de omstandighede:
van den radio-omroep met binnenlandsche bestemmingen eenerzijds en met

bestemming voor Indie anderzijds. In deze omstandigheden was een belang

rijk verschil: voor Nederland was het aantal beschikbare golflengten
voor radio-omroep doeleinden geheel bezet. Het recht op uitingsmogelijk
heid van de in het volk aanwezige levensbeginselen maakte het dus voor

Nederland noodzakelijk aan het eigendomsrecht op de aanwezige omroepzenders zekere beperkingen

op te leggen en van de machtiginghouders voor die

zenders te eischen, dat zij daarop ook anderen tot uitzending toelaten.

De eisch van verdeeling naar billijkheid van den beschikbaren zendtijd

• bracht dus rechtmatig voor Nederland mede de noodzaak tot het leggen van
een '• servituut " op de bestaande omroepzenders.

Voor den omroep naar IndiS lagen de verhoudingen naar de meaning van
Z. E. evenwel anders. De uitzendmogelijkheden voor radio-omroep naar
IndiS waren, voor zooveel hem in de ter beschikking staande gegevens

was gebleken, nog niet uitgeput. Zoolang dat niet het geval was, ontbrak
de rechtsgrond voor het opleggen van een servituut op den bestaanden
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zender naar Indië, den Phöhi-zender. Zoolang da mogelijkheid bestond

om het aantal zenders uit te breiden, volgde uit het recht van vrije
meeningsuiting niet de bevoegdheid om den eigenaar van den bestaanden

zender een eigendomsbeperking op te leggen door van hem te eischen,

dat hij anderen, die wenschten uit te zenden, daarop toeliet. Zoolang

er nog golven beschikbaar warend zou de omroeporganisatie, die bevoegd

was tot het uitzenden naar overzeesche gebieden een eigen zender moeten

bouwen, indien zij althans niet van den eigenaar van een bestaanden zender
langs contractueelen weg, dus met erkenning van het eigendomsrecht van
dien eigenaar, gastvrijheid op den bestaanden zender kon bedingen»

Er was dus in den gedachtengang van den Minister, aan de hand van de
hiervoron^gégeven beschouwingen, zonder aan bestaande opvattingen ter zake

van de geldigheid van de werking ook voor Indië van lid 6 van artikel
J ter der T. en T. wet te kort te doen, een oplossing mogelijk, die de

kans bood de afdoening van de verzoeken der radio-omroep-vereenigingen
om zendmogelijkheid naar Indië in goede banen te leiden en daarnaast

tevens het Phohi-concerh te bevredigen.
In dezen gedachtengang had de Minister bij de verdere behandeling van
de zaak de volgende punten als basis gekozen, t.w.x

a.

Artikel 3 ter der T. en T. wet 1904 was, ook v oor zoover de

zendtijd-verdeeling aangaat, op de radio-uitzendingen naar Oost en
West van toepassing;

b.

Onder " beschikbare zendtijd ” behoefde evenwel niet te worden

verstaan de zendtijd beschikbaar op den Phohi-zender alleen, doch

daattoe kon mede worden gerekend de zendtijd, dio verkregen zou
kunnen worden, indien meer zenders op beschikbare golflengten voor
hetzelfde doel in werking zouden worden gesteld;

£.

In verband met het bepaalde onder b bracht de door de T.en T.

wet 1904 geeisohte " verdeeling naar billijkheid van den zendtijd ”,
ten aanzien van den omroep naar Indio niet de noodzaak med^^ot het

leggen van een ” servituut ” op den bestaanden kortegolf-zender te
Huizen, m.a.w. erkend werd, dat voor het oogenblik het Phohi-bestuur

niet kon worden verplicht daarop andere omroep-organisaties toe te
laten;

d.

De onder o bedoelde verplichting kon eerst worden opgelegd

zoodra - evenals in Nederland reeds het geval was — in verband met

het recht op uitingsmogelijkheid van de in het volk aanwezige levens

beginselen, er geen gelegenheid tot uitbreiding van uitzendmogelijk
heden meer was.
Z. E. was voornemens zijne beslissing aan de Pers ter publicatie toe

te zenden, nadat zijn voorstellen in den Raad van Ministers ter tafel
waren gebracht. Dit laatste geschiedde bij brief van 9 Februari 1951,
Nr. 25 Kabinet.

Het resultaat van de overwegingen in den Baad van Ministers is mij niet
bekend. Inmiddels had in Mei 1931 de Phohi medegedeeld op welke voor
waarden hij bereid was andere Nederlandsche Omroeprvereenigi^§H^Bp0iijn
zender toe te laten.

Deze voorwaarden waren - behalve de intekening te brengen huursommen
de volgendes

a.

de Phohi zou zelfstandig verzorgen dat gedeelte van het programma

dat lag op het gebied van kunst, wetenschap, ontspanning, sport en

nieuwsberichten;
b.

de Phohi zou- in samenwerking met de daatvoor in aanmerking

komende Nederlandsche instanties en corporaties, doch onder den

naam ” uitzendingen der Phohi " mede verzorgen uitzendingen van
religieuzen aard en eerediensten;

_c.

alle programma's, dus ook die onder b bedoeld, zouden worden

gecontroleerd door de Phohi-programma-commissie.

Hoewel deze voorwaarden niet veel goeds voorspelden, viel het resultaat
der besprekingen daarover door den Radio-raad op verzoek van den Minister

met de Phohi, de in oprichting zijnde Hederlandsch-Indische Radio-omroep
Maatschappij ( NIROM ), de K.R.O., de K.C.R.V., de V.A.R.A. en de V.P.R.O.
gehouden^ nog al mee.

Men ging accoord met de bepaling dat politieke uitzendingen zouden zijn

uitgesloten en men vereenigde zich met eene verdeeling van den zendtijd

naar de verhouding Phohi-2/5, K.R.0. 1/12, H.C.R.V. 1/12, V.A.R.A. 1/12

en V.P.R.O. 1/12.
De Raad stelde voor een India-Programma-oommissie te benoemen bestaande
uit ten hoogste 9 leden, van welke er 5 zouden worden benoemd uit voor

drachten van 2 personen door de Phohi en de 4 omroepvereenigingen elk afzon

derlijk in te dienen, terwijl van de 4 overige leden er twee zouden worden

aangewezen door- den Minister van Waterstaat in overleg met den Minister

van Koloniën en twee door den Minister van Waterstaat. Een der 4 overige
leden zou door den Minister tot Voorzitter worden benoemd.

De commissie zou tot taak hebben er voor te zorgen, dat de programma's
zoo goed mogelijk aan de wenschen en behoeften der samenleving in de
onderscheidene gebiedsdeelen van het Rijk buiten Europa zouden beantwoor
den en zij zou moeten waken voor de naleving der overeenkomsten, door de

omroeporganisaties onderling, onder goedkeuring van den Minister gesloten,
,voor zoover in die overeenkomsten daartoe de medewerking der commissie
zou worden ingeroepen.

Voor hetVgebruik van den zender

zouden de omroepvereenigingen aan den

eigenaar vergoeden de werkelijke kosten van dat gebruik met inbegrip van

rente van het in den zender gestoken kapitaal en een bedrag voor afschrij

ving- .
De aahkondiging van het programma zou geschieden met de woorden ” Uit
zending door den Phohi—zender,verzorgd door de

.......

-

s'

( onderscheidenlijk K. R. 0., N. C. R. V.» Phohi, V. A. R. A. of V.P.R.0.)

Het zal den lezer zijn opgevallen, dat met betrekking tot de uitzen
dingen naar Indie, de grootste der Nederlandsche omroepvereenigingen,
de A. V. R. 0., op het appèl ontbrak. Deze vereeniging had zich van

meet af op het standpunt gesteld, .dat zij in dezen geen taak te ver

vullen had, aangezien men in 'Teder lands ch- Indie mans genoeg was om zelf

goede programma’s te verzorgen en de Phohi in het ontbrekende op
behoorlijke wijze kon voorzien.

Met dat al scheen er eenig schot in de voorbereidingen van de regeling

van den omroep naar de overzeesdhe gebiedsdeelen te komen. Minister
Reijmer kon dan ook op 24 Maart 1932 aan zijn ambtgenoot van KoloniSn
mededeelen dat het resultaat, dat de Radio-raad had weten te bereiken,

alleszins bevredigend kon worden genoemd, al waren er dan nog eenige

opmerkingen over de voorstellen te maken. Z. E. vroeg hoe zijn ambt
genoot over een en ander dacht.
Minister de Gra^ff noemde het resultaat van de onderhandslingen ook
alleszins bevredigend en merkte terloops op, dat dit resultaat wel

duidelijk de voorbarigheid in het licht stelde van het destijds door de
Phohi genomen besluit, om den zender met ingang van 1 Juli 1930 buiten

werking te stellen. De Phohi meende destijds daartoe genoopt te zijn

door de onoverkomelijke principieele bezwaren, verbonden aan een
verwachte zendtijdverdeeling, waaromtrent de Regeerirg ^ich intusschen
nog niet had uitgesproken. De uitslag van de door den Radio-raad

ondernomen stappen bevestigde - aldus Minister de Gra/ff - volkomen de
destijds óén- en andermaal onder da-aandacht van de Phohi gebrachte
omstandigheid, dat reeds dea9verheidswege aan den inhoud der uitzen

dingen te stellen beperkingen aan die bezwaren den zake lijken grond
slag deden ontvallen, ook voor het geval dat de Regeering een belang

zou blijken te zien in medegebruik van den zender door andere organi
saties.
Minister de Gra$É"f wees er voorts op dat bij de deelnemende omroepor

ganisaties geen onzekerheid er over mocht bestaan, dat niet slechts
politiek, maar ook godsdienstige uitzendingen van propagandiseschen

aard zouden moeten worden geweerd, dat de beslissing of her-uitzending

van bepaalde programma's zpu kunnen geschieden, niet zou kunnen worden
onttrokken aan het oordeel van de Indische Rggeering, en dat Z. &

gaarne bereid was het vraagstuk van de heruitzending van de door de
Nederlandsche Omroeporganisaties verzorgde programma's onder de aan
dacht van den Landvoogd te brengen.
De beschouwingen van Minister de Gra^ff werden bij brief van 30 April

1932 No 1 door Minister Reijmer ter kennis gebracht van den Radio-raad

met verzoek te berichten of hierdoor nog wijzigingen in zijn advies
noodzakelijk waren. Dit was slechts op een ondergeschikt punt het geval,

zoodat Minister Reijmer de aangelegenhe id voldoende voorbereid achtte on de Phohi, N. C. R. R., K. R. 0., V. A. R. A.
en V. P. R. 0. in te lichten omtrent de beginselen waaronder
Z. B. bereid was deze organisaties een zendvergunning te verleleenen. Bit geschiedde bij brief van 3 November 1932, nr 492.
Z. E. vroeg in den brief of de omroepvereenigingen bereid ware
deze beginselen te aanvaarden. Indien deze vraag bevestigend
werd beantwoord, zou het geen bezwaar ontmoeten om in af

wachting van de nog te treffen voorzieningen van wettelijken
aard, de uitzendingen, waaraan de betrokken he.derlandsche
omroepvereenigingen vaivmeet af zouden kunnen deelnemen, op
korten termijn aan te vangen. Be programma's zouden dan,
evenals voor den Nederlandschen omroep was bepaald aan de

controle van de Radio-omroep controle-commissie worden onder
worpen.

Be Phohi antwoordde op 12 December 1932, dat £ij gaarne een
machtiging op de gestelde vcorwaarden zou ontvangen en deelde
voorts ede, dat de voorbereidende werkzaamheden tot het weer
in bedrijf stellen van de zendinrichting in uitvoering waren,
en dat %ij hoopte, omstreeks kerstmis 1932 met de uitzendingen
te kunnen aanvangen.
Inderdaad werden tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag

uitzendingen gedaan; deze morden nog enkele weken voortgezet,
doch de resultaten waren nog niet bevredigend, zoadat de
Phohi besloot den zender gedurende enkele weken stil te leggen
en zoodanige technische veranderingen aan te brengen, dat het

mogelijk zou zijn in de zomermaanden op e:>n golflengte van
13.33 I,l uit te zonnen en in hot winterseizoen op een golf lengt
van 25.57 "■*. De Phohi drong evenwel er op aan, dat in dien
tusschentijd de verlecning van een definitieve machtiging
voortgang zou hebben opdat Zij in dien tusschentijd de mogelij
heid zou hebben met de omroepvereenigingen te onderhandelen
over het doen van uitzendingen door miauel van z-àrgK zenaer op
de beginselen neergelegd in den brief van den Minister van

3 November 1932, Er 492.
minister Reijmer antwoordde hierop bij brief van 14 Februari
1933, No 3, dat omtrent do samenstelling van de machtigings
voorwaarden volgens de door Z. E. aangenomen beginselen met de
betrokken ambtelijke instanties overleg werd gepleegd, en dat

aan de Phohi zoo spoedig moge lijk de ontwerp-machtiging zou
worden toegezonden met verzoek om te berichten of iiij deze op
de ge stelde . voorwaard'®#- wensente te aanvaarden.
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ten
inleving van de overeenkomsten, welke
o.
door de medewerkende omroep-organisaties onderling onder
goedkeuring van den Minister van Waterstaat zijn gesloten,
voor zoover in die overeenkomsten daartoe de medewerking
der Commissie wordt ingeroepen.

Voorts werd bepaald, dat het Indië programma zou' moeten

,n

toon- 01 beeldinhoud
m.; enden, loerza:.en en nuttigen aard, dat uitvn -• . nJ’

oulen zijn uitzendingen in strijd net de
y-'

ve ili.'-he id van den Staat, de openbare orde of de goede
aeden, alsmede politieke uitzendingen en uitzendingen van
Oebiocl van den godsdienst,
ter beoordeeling van den
Voorzitter van de Commissie, de ze bevoepd zouxzijn inzake
de toelaatbaarheid van een Indi programma, de beslissing

in te roepen \r.
vei'j de ladio-omroep controle-commissie, welke
bosli
aïsdan bindend zou zijn.
De Voorzitter van den kadio-raad werd tot voorzitter van
de Indië-program.:a- Com .isoie benoemd en de secretaris

r.3. G-erbrandy, voorzitter van den
Radio-raad;
, Oud-voorzitter van de

Dataviahhen Kunstkring
Oud lid v.d.Volksraad,
Gouverneur van Atjeh en
oorigheden;
istrant sch Predikant ;
recreur van het Persbureau

hneta "

Koogleeraar a.d.
iivcrsiteit te Utrecht en lid van
Padie-raad;
„ 4

j.

~

J-

Stokvis, oud lid v.d. Volksraad;
À.LI. Dnserinck, Secretaris v.d. Radioraad
Zooals wij hierboven reeds aanstipten, werd aan de Phohi
bij brief van 27 Haart 19’33, ïTr 13, de ontwerp-machtiging
aangeboden. De Phohi had nog al wat bedenkingen tegen
x_
sommige bepalingen. %ij deelde deze mede in
brief

van 22 Juni 1933 aan minister de Wilde, die intusschen
Hr. Reijmer als Minister derRadio-zaken was opgevolgd.
Deze bedenkingen betroffen in hoofdzaak;
a. de duur der machtiging; de Phohi vroeg 10 inplaats

van 5 jaar;
b. het verbod van het uitzonden van mededeelingen, die
recxits creeks of zijdelings reclame beoogen; de Phohi

vroeg deze voorwaarde te laten vervallen, omdat het zioh liet aanzien,

dat het zeer waarschijnlijk noodig zou zijn in de toekomst van tijd
tot tijd uitzendingen te arrangeeren die indirect een bescheiden

propaganda voor bepaalde groepen van producten beoogen. De hieruit voort
vloeiende baten kon de Phohi voor de instandhouding der uitzendingen

niet missen;

_o.

X

de verplichting om indien nieuwsberichten zouden worden uitgezonden,

deze uitzending te doen plaats vinden vanwege een bestaand nieuws- of
persagentschap. De Phohi meende, dat nbch de radio-wet nboh het radio—
reglement een dergelijke verplichting óplegde en verzocht daarom de

desbetreffende bepaling te laten vervallen.

Minister de Wilde vroeg omtrent deze bedenkingen het advies van den

Radio-raad ( brief van 12 Juli 1953 Nr 1 ) en £ té'1de daarmede de Phohi
in kennis. Deze laatste wilde evenwel nog gaarne een bespreking mat
den Minister. Door allerlei omstandigheden ging deze bespreking niet door.

Eerst op 11 Mei 1934 vond deze plaats onder leiding niet van den
Minister, doch van den Voorzitter van den Radio-raad, den Heer
H. van Boeijen.

Tijdens die bespreking werd- behoudens goedkeuring van den Minister-

bepaald dat de machtiging zou worden verleend voor den tijd van 10 jaren,
welke termijn werd geacht te zijn ingegaan op 1 Januari 1933» Met

betrekking tpt de reolameuitzendingen kon niet verder worden gegaan
dan in artikel 6, punt 2 der machtigings-voorwaarden was aangegeven»
Als beginsel werd daarin neergelegd, dat het uitzenden van mededeelingen,

die reohtstreeks of zijdelings reclame beoogden, hetzij ten behoeve van

derden, hetzij ten behoeve van belangen van //jrf

omroeporganisaties,

welke belangen geen of slechts zijdelings met den omroep als zoodanig

verband hielden, verboden zouden zijn. De Minister kon, den Radio-raad
en de IndiS-programma-commissie gehoord, in bepaalde gevallen en omstan

digheden en bij wijze van tijdelijken maatregel van deze bepaling ont

heffing verleenen.
Aan den wensch van de Phohi om de wijze van samenstelling van de

Indiè-programma-commissie in de machtiging op te nemen meende de
Minister niet te kunnen voldoeh; de maohtiging was daarvoor niet de plaats

en opneming in de machtigingsvoorwaarden was volkomen overbodig omdat
de grondslagen voor de regeling van den omroep naar de Overzeesche
gebieden des Rijks aan de Phohi waren medegedeeld in den meergenoemden

brief van 3 November 1932, ïïr 492, waarbij werd berioht, dat van do
9 leden der commissie er 5 zouden worden benoemd uit voordrachten van

2 personen door de Phohi en de 4 samenwerkende omroepvereeniglngen elk
afzonderlijk in te dienen. Er was geen enkele reden om aan^te nemen
dat ook in de toekomst niet met de belangen van deze organisaties

rekening zou worden gehouden.

,rC

Be verplichting om, indien tot uitzending van nieuwsberichten zou
worden overgegaan, deze uitzendingen zouden moeten plaats vinden
vanwege een te goeder naam en faam bekend staand nieuws» of pers
bureau, werd gehandhaafd»

Op 3 Juli 1954 werd de Phohi met deze beginselen- waarmede de Minister
zich vereenigde, in kennis gesteld. Be Phohi verklaarde op 21
Augustus 1934 dat zij met een en ander instemde, waarna de definitieve

mashtiging door Minister de Wilde bij beschikking van 1J September

1934» Nr 1 werd verleend.

Be Machtigingsvoorwaarden luidden als volgtt

Artikel
1.

1.

Van deze machtiging mag geen gebruik worden gemaakt tenzij de

houdster van de machtiging vóór of op 1 October 1934 aan den Minister

van Binnenlandsche Zaken een schriftelijke verklaring heeft gezonden,
dat zij de machtiging op de gestelde voorwaarden aanvaardt en waarbij

zij toezegt zioh te zullen houden aan de gestelde bepalingen en aan
de nader te stellen bepalingen ten aanzien van de gevallen in de

machtiging voorzien.

2.

Be houdster van de machtiging is verplicht om binnen een door den

Birecteur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie te bepalen
termijn ingaande op den dag, waarop de machtiging op de gestelde voor

waarden is aanvaard, met de uitzendingen een aanvang te maken.
3.

De machtiging wordt verleend voor den tijd van tien jaren welke

termijn wordt geacht te zijn ingegaan op 1 Januari 1933.

4.

Ingeval xxx verlenging van de machtiging verlangd wordt, moet deze

uiterlijk 3 maanden voor het einde van den in het vorig lid genoem

den termijn aan den Minister van Binnenlandsohe Zaken worden aange
vraagd.
5.

De houdster van de maohtiging geeft aan den Minister van Binnen

lands che Zaken onverwijld kennis, indien zij hare uitzendingen niet
langer wenscht voort te zetten. In dat geval wordt de machtiging in-

getrokken met ingang van den datum, waarop de uitzendingen zijn ge
staakt.
6.

Overdracht van de machtiging aan derden is niet geoorloofd.
Artikel

1.

2.

Tot aanleg, wijziging of uitbreiding van de inrichting mag niet

worden overgegaan, alvorens daarvan is kennis gegeven aan den
Directeur- Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie en deze

tot de uitvoering der werkzaamheden schriftelijk toestemming heeft
gegevenj bij de uitvoering moet aan de door of namens den Directeur-

Ge ne raai voornoemd te geven aanwijzingen van technischen aard naar

diens genoegen gevolg worden gegeven.
2.

De inrichting mag na aanleg, wijziging of uitbreiding niet in

gebruik worden genomen alvorens door proefnemingen en metingen is
aangetoond, dat aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzingen gevolg

is gegeven en dat de uitzending geen storing teweeg brengt.

5.

De goedkeuring van de inrichting, welke na den aanleg daarvan

door den Directeur-Genraal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie

wordt verstrekt, behoort bij of binnen het perceel der inrichting
zichtbaar te worden opgehangen.

4.

De houdster van de machtiging is verplicht de door den Directeur-

Gejff-aal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie aan te wijzen ambte
naren op vertoon van hunne bijzonder lastgeving in de gelegenheid te

stellen na te gaan of aan de bij de machtiging gestelde bepalingen of
ter uitvoering daarvan gegegen aanwijzingen is voldaan.

5.

De houdster van de machtiging is verplicht de door of namens

[

|

den Minister van Binnenlandsche Zaken met betrekking tot de inrichting

verlangde voorzieningen te treffen en zulks binnen den daarbij ge
stelden termijn.

Artikel

1.

J.

&
I
i

Het gebruik van de inrichting wordt, zoodra dit door de Koningin

|

in het algemeen belang wordt noodig geacht, geheel of ten deele

|

gestaakt.

|

Het gebruik van de inriohting wordt gestaakt, zoodra dit met het

I

oog op het belang van het radio-verkeer wordt noodig geacht door een

!

2.

Rijksstation of een ander, te dezen opzichte hiermede door den Minister I

van Binnenlandsche Zaken gelijkgesteld station. Hierbij zal een redelijK
waarschuwingstermijn in acht worden genomen, tenzij het om redenen van

algemeen belang noodzakelijk is, dat het gebruik geheel of ten deele
onmiddellijk wordt gestaakt.

5.

Het gebruik van de inrichting wordt ommiddellijk gestaakt, wanneer

een radio-omroep-controleur overeenkomstig de hem, hetzij door de

IndiS-Programma-Commissie, hetzij door de RadiovOmroep ContrdleCommissie gegeven algemeene of bijzondere opdracht, daartoe het bevel
geeft.

4.

De houdster van de machtiging is verplicht het met de behandeling

van de inrichting belaste personeel overeenkomstig de bepalingen van
dit artikel de noodige voorschriften te geven.
Artikel 4.

1.

Het is verboden door den aanleg of het gebruik der inrichting te

belemmeren den aanleg, de instandhouding of de exploitatie onderscheiden
lijk het gebruik van voor het openbaar verkeer bestemde telegrafen en

telefonen en daarmede door den Minister van Binnenlands che Zaken

[

gelijk te stellen radio- electrische inrichtingen, van telegrafen en tl,
telefonen, bedoeld in artikel 1? der Telegraaf- & Telefoonwet 1904
I

( Staatsblad nr 7 )» of van inrichtingen bedoeld in artikel 5 ter

!

die r wet, indien de aanleg en het gebruik daarvan van Rijkswege
geschiedt.
2.

Voorzieningen ter opheffing en ter voorkoming van belemmeringen,

!

bedoeld in het eerste lid, geschieden op kosten van de houdster van
de machtiging.

Artikel
1•

5.

Het vermogen, waarmede uitgezonden wordt, behoeft de goedkeuring

t
I

van den Minister van Binnenlandsche Zaken. Be maohtinghoudster is

F

bevoegd de inrichting te doen werken op een frequentie van

j

17775 Kp/s ( 16.88 m ) dan wel van 11750 Kp/s ( 25.57 m ).

2.

YYijziging van frequentie ( golflengte ) en ( of ) zendvermogen

vindt plaats zoodra en voor zooveel de Minister voornoemd zulks

om door hem te beoordeelen redenen noodig acht.

5. Voor zoover de stand der techniek dit mogelijk maakt, moet de

frequentie der uitgezonden golven constant zijn en vrij van har-

monischen; een en ander ter beoordeeling van den Bireoteur-Qeneraal
der Posterijen, Telegrafie & Telefonie.

4»

De inrichting wordt aangeduid met den roepnaam P. H. I.

5.

De aankondiging van het programma geschiedt met de woorden:

'• Uitzending deor den Phohi-sonder te Huizen ”, waaraan wordt toege
voegd de naam van de omroepvereenigingan, die met de verzorging van

het programma is belast.
Artikel 6.
1.

De machtiging geeft de houdster het recht tot het uitzenden

( waaronder begrepen heruitzenden ) van mededeelingen van woord-

toon- of beeldinhoud van ontspannenden, leerzamen en nuttigen aard,
bestemd voor allen, die deze wenschen te ontvangen. •
Uitgesloten zijn uitzendingen in strijd met de veiligheid van den

Staat, de openbare orde of de goede zeden, politieke uitzendingen of
uitzendingen van propagandistischen aard op het gebied van den gods
dienst, alsmede uitzendingen, die niet beantwoorden aan de wenschen

en behoeften der samenleving in de overzeesche gebiedsdeelen des
Rijks buiten Europa.
2.

Eveneens is verboden het uitzenden van mededeelingen die recht

streeks of zijdelings reclame beoogen, hetzij ten behoeve van derden,

hetzij ten behoeve van belangen van omroep—organidaties, welke belangen

geen of slechts zijdelings met den omroep als zoodanig verband houden}
toegestaan zijn inlichtende mededeelingen van zakelijken aard, die

uitsluitend op de uit te zenden stof of op de houd»^Hrzv&n de mach-

tigiging |,e-trekking hebben en geacht kunnen worden voor de luisteraars
van nut te zijn,' te dezer zake zijn overigens van toepassing dezelfde
bepalingen als die, welke gelden vooizen Ke de r lande chen omroep.
De Minister van Binnenlandsche Zaken kan, den Radio-raad en de/
IndiS-Programma-commissie gehoord, in bepaalde gevallen en omstandig

heden en bij wijze van tijdelijken maatregel van deze bepaling ontheffing
verIeenen. -

5.

Het uitzenden van mededeelingen van anderen aard dan hiervoren

toegestaan is verboden.
4.

De houdster van de machtiging is verplicht, om indien zij overgaat

tot uitzenden van nieuwsberichten, die in Nederland nog niet zijn ver

spreid - ongeacht de bessherming hieraan door de auteurswet verleenddeze uitzending te doen geschieden vanwege een te goeder naam en faam
bekend staand nieuws- of persagentschap, aan te wijzen door de houdster

van de machtiging, na goedkeuring van den Minister van Binnenlandsche

Zaken.

Artikel

1.

7»

De houdster van de machtiging is verplicht de inrichting ter

beschikking te stellen van en te doen hndéenimriM bedienen ten
behoeve van de volgende omroep-organisatiess
a.

de Stichting Katholieke Radio- Cmroepj

b.

de Nederlandsche Christelijke Radio- Vereeniging;

£.

de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs;

d.

den Vrijzinnig Protestantschen Radio- omroep,

voor zoover deze omroep— organisaties tot het voor het uitzenden

van mededeelingen vereischte gebruik van de inrichting zijn gemachtigd.
2.

De houdster van de machtiging is bovendien verplicht de inrichting

ter beschikking te stellen van en te doen bedienan - zulks gedurende
de door den Minister van Binnenlandsche Zaken vast te stellen zend
tijden- ten behoeve van uitzendingen, die hij noodzakelijk acht.

5.

Bij onderlinge tusschen de houdster van de machtiging en de in

lid 1 van dit artikel genoemde omroeporganisaties te sluiten overeen

komst worden vastgesteld de voorwaarden, welke onverminderd hetgeen

in deze of in de aan de evenbedoelde organisaties uitgereikte mach
tigingen is bepaald, voor de ter beschikkingstelling en bediening van de

inrichting zullen gelden. Deze overeenkomst zal tevens kunnen regelen
de wederzijdsche verlangens, welke op de verschillende punten kunnen
bestaan.

4»

Voor het gebruik van de inrichting als bedoeld in lid 2 van dit

artikel zal de gegadigde voor de uitzending met de houdster van de

machtiging moeten overeenkomen de voorwaarden welke voor de ter
beschikkingstelling dn de bediening van de inrichting zullen gelden.

5.

De houdster van de machtiging is verplicht de personen of lichamen,

aan wie zij ingevolge de bepalingen van deze machtiging de inrichting

ter beschikking stelt, in kennis te stellen met de voorwaarden, waar
onder de machtiging is verleend.

6.

De op de inrichting beschikbare zendtijd wordt over der machtiging-

houdster en de in lid 1 van dit artikel genoemde medewerkende omroeporga
nisaties bij onderlinge overeenkomst naar billijkheid, ter beoordeeling

van den Minister van Binnenlandsche Zaken, verdeeld. Bij de beoordeeling

van deze billijkheid wordt rekening gehouden met de wenschen en behoeften
van de samenleving in de onderscheidene gebiedsdeelen van het Rijk
buiten Europa.

7.

Voor het tegenwoordige geldt, onverminderd het bepaalde in lid 2

van dit artikel, een ver de e ling naar de verhouding s
de houdster van de machtiging 2/j en de in lid 1 van dit artikel ge

noemde medewerkende omroeporganisaties ieder 1/12. Indien de aan de-in
lid 1 van dit artikel genoemde medewerkende omroep-organisaties toe
gewezen zendtijd, door deze niet of niet geheel wordt gebruikt, komt

de niet gebruikte zendtijd behoudens de bevoegdheid van den Minister

om dezen zendtijd toe te wijzen voor uitzendingen die hij noodzakelijk

acht, aan de houdster van de machtiging ten goede. De in lid 1 van dit
artikel genoemde omroep-vereenigingen hebben te allen tijde het recht

het haar toekomende deel van den zendtijd volledig op te eischen.
8.

De in de punten 6 en 7 van dit artikel bedoelde zendtijden zijn

niet aan beperking gebonden voor zooveel en zoolang zulks met het oog
op de internationale regelingen door den Minister van Binnenlandsche
Zaken kan worden en blijven toegestaan.

9.

Is de in het vorig lid beddelde beperking noodzakelijk, dan treedt

deze in werking op den dag, waarop de internationale regeling**» va»
kracht worden.
10.

Behoudens voor het doen van proefnemingen na verkregen goedkeuring

van den Directeur- Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie is
het de houdster van de machtiging verboden de inrichting te doen werken

buiten de door den Minister van Binnenlandsche Zaken vastgestelde zend
tijden dan wel anders dan te haren gebruike of ten gehryika van de in

lid 1 van dit artikel genoemde omroep-organisaties of ten behoeve v».»
de in lid 2 van dit artikel bedoelde uitzendingen.
11.

Alle overeenkomsten van de houdster van de maohtiging met betrek

king tot de beschikbaarstelling, het gebruik of dé'bezwering van,
alsmede de beschikking over de inrichting alsmede de in deze overeen

komsten aan te brengen wijzigingen, behoeven de goedkeuring van den
Minister van Binnenlandsche Zaken.
Artikel

8.

I

I

De houdster van de machtiging meet zich ten aanzien van de vraag wat

|

uitgezonden mag worden, onvoorwaardelijk houden aan de beslissing van

I

de Indiê- Programma— Commissie alsmede van de Radio—omroep contrôle—

Commissie, De houdster van de machtiging is voorts gehouden aan hetgeen
ten opzichte van de aan den omroep naar de overzeesche gebiedsdeelen
des Rijk^medewerkende omroep-organisaties of ten opzichte van de uitzen

dingen is bepaald in de beschikking van de/ Ministers van Waterstaat en

Financiën van JO Maart 1955, Nr 201, Hoofdbestuur P.T.T./5 April 1955,

Nr 128 afdeeling Generale Thesaurie.
Artikel
1•

9»

De houdster van de machtiging is verplicht in het lokaal waar de

lnriohting wordt bediend, een telefoonaansluiting aan het locale net

te hebben, opdat de inrichting tijdens de werkuren per telefoon bereik

baar zij.
2.

Voor dit doorloopend bereikbaar zijn, gelden o.q,. de regelen welke

voor het voeren van gesprekken buiten de diensturen van het telefoonnet
ter plaatse, zijn of zullen worden gesteld.

Artikel

10.

De houdster van de machtiging is onderworpen aan en mitsdien verplicht
in acht te nemen alle bepalingen, welke met betrekking tot de radio-

telegrafie en —telefonie en in het algemeen met betrekking tot het gebruik

van electrische energie ten behoeve van de overbrenging van hetgeen voor
zintuigelijke waarneming wordt weergegeven, zijn of zullen worden vastge

steld bij eenig wettelijk voorschrift en bij de internationale verdragen,
waartoe Nederland is toegetreden of zal zij&toegetreden, alsmede hetgeen
de Minister van Binnenlandsche Zakeh ter uitvoering van die bepalingen
noodig acht in deze maohtiging te wijzigen.

Artikel

11.

De houdster van de machtiging is verplicht zich te onderwerpen aan de
maairegelen, welke noodig zijn voor de uitoefening van de oontróle op-

hetgeen door middel van de inrichting wordt uitgezonden.
Artikel

12-,

.

De machtiging vervalt, indien zij niet op het in het eerste lid van
artikel 1 genoemde tijdstip is aanvaard.
Artikel

1•

13»

De machtiging kan worden ingetrokken:
bij niet—nakoming door de houdster Q/an de machtiging van de voorwaar—

den, waaronder zij is verleend?

b,

indien daartoe aanleiding bestaat krachtens wettelijk voorschrift

( nationaal of internationaal ) waardoor het gebruik van de inriohting,
hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, niet toegestaan kan blijven,

_c.

indien de in artikel 7, leden 3 en 4 bedoelde overeenkomsten door

toedoen of nalatigheid van de houdster van de machtiging - zulks ter be—

oordeeling van den Minister van Binnenlandsche Zaken, de Indiê Programma

Commissie gehoerd- niet of niet met alle in artikel 7,leden 1 en 2 be
doelde lichamen of personen tot stand zouden komen.

2.In elk dezer gevallen is het Rijk bevoegd,indien de Minister van
Binnélandsche Zaken zulks noodig oordeelt,terstond de verzorging en be

handeling van de inrichting over te nemen en voort te zetten ondanks eenig
hangend gey; chil, tegen nader

overeen te komen voorwaarden,ten opzichte van

welker vaststelling bij geschil artikel 16 van toepassing is.

Artikel 14»
1.Voor elk gebruikt zenduur betaalt de houdster van de

machtiging aan het

Rijk een vergoeding van f 2.-.Deze vergoeding wórdt maandelijks van de

houdster van de machtiging ingevorderd.
2. Deze is bevoegd de vergoeding naar reden van den door hen gebruikten

zendtijd te verhalen op de personen of lichamen die van de inrichting ge
bruik maken.
Artikel 15.

1-«Met inachtneming van het bepaalde in het derde lid van dit artikel ver
beurt de houdster van de machtiging een boete van

f 10.— tot f 1000.—

voor elke overtreding van eenige bepaling dezer machtiging en voor eiken

dag,waarop zij na den termijn bij de oplegging dezer boete gesteld,voort
gaat met ingebreke of in overtreding te zijn,een boete van f 10.- tot

f 100.-.
2.Voor de toepassing van het in het vorig lid bepaalde,wordt geen enkele

ingebrekestelling vereischt.
5.De Minister van Binnenlandsche Zaken beslist over het aanwezig zijn der
gronden voor het opleggen dezer boete,over de hoegrootheid daarvan,alsmede

over de gegrondheid van het beroep op overmacht.
Artikel 16.
1. Voor zoover de beslissing niet aan den Minister van Binnenlandsche Zaken

of aan een krachtens wettelijk voorschrift daarvoor aangewezeh instantie
is voorbehouden,worden geschillen over de uitlegging en de toepassing van de

bepalingen van deze machtiging met inbegrip van geschillen tusschen de houd
ster van de machtiging en hen,aan wie zij ingevolge de bepalingen daarvan de

inrichting ter beschikking stelt,betreffende de uitlegging,de toepassing en
door een der partijen gewenschte wijzigingen van de voorwaarden bedoeld in

het Je en 4e lid van artikel 7,in hoogste ressort beslist door drie door
partijen te benoemen scheidslieden,die alB goede mannen naar billijkheid

oordeelen.
2.Is omtrent de benoeming dezer scheidslieden geen overeenstemming verkregen

binnen 6 weken nadat door één der partijen een beslissing door scheidslieden

is verlangd,dan worden deze op vordering van de meest gereede partij benoemd

overeenkomstig artikel 624 van het VTetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ,
5» De scheidslieden zullen zitting nemen te 's-Gravenhage .

De machtiging werd door de Phohi op 28 September 1954 aanvaard.

De lezer zal nu wellicht vragen,waar nu de andere omroepvereenigingen bleven
t.w. de K.R.O. ,de N.C .R.V. ,de V.A.R.A. endeV,P.R.0.

Van deze 4 hadden in feite de K.R.O. en de V.P.R.O. belangstelling in den
omroep naar de overzeesche gebiedsdeêlen dés Rijks getoond.De V.A.R.A. en

de N.C.R.V. hielden zich - althans voorloopig - af zij dig, terwijl de AvV-rR.O.,
zooals reeds vrbeger werd gezegd,geen aanleiding vond om haar arbeidsveld

in dit opzicht uit te breiden.
Het gevolg van een en ander was,dat slechts aan de K.R.O. en aan den V.P.R.O.

een machtiging tot het doen van uitzendingen naar de overzeesche gebieds-

deelen des Rijks werd uitgereikt en wel aan den K.R.O. bij beschikking van
den Minister van 5 Mei 1935>No.8,en aan den V.P.R.O. bij beschikking van 23
December 193^,No 15»

De vooiwaarden van deze machtigingen behoeven hier niet te

worden gememoreerd

aangezien zij in hoofdzaak overeenkwamen met die,ten aanzien van de uitzen
dingen in de Phohi-machtiging opgenomen.
We hebben reeds aangegeven,dat de doelstelling van de Phohi bij zijne op
richting als volgt werd geformuleerd:

"Doel der vennootschap is het aahkoopen en exploiteeren in
Nederland en Koloniën van één of meer radiotelefoniezenders

en het verrichten van al hetgeen daartoe behoort of daarmede
in verband staat,waaronder begrepen het deelnemen m of over

nemen van andere soortgelijke ondernemingen".
In April 1938 werd het doel der N.V. nader omschreven en wel aldus:
" Doel der vennootschap is het aankoopen,oprichten en exploiteeren
van radiotelefonie-zenders,het inrichten en onderhouden van radio-

omroepdiensten tusschen Nederland en Nederlandsche Overzeesche

gewesten,tusschen Nederland en andere landen en werelddeele^,
alsmede het verrichten van al hetgeen daartoe behoort of daarmede

in verband staat,waaronder begrepen het samenwerken met onder

nemingen en organisaties,die in binnen-en buitenland in den
radio-omroep betrokken zijn en het deelnemen <in of overnemen
van soortgelijke ondernemingen."

In deze nieuwe omschrijving kwam dus tot uiting de werkzaamheid van de
Phohi op het eigenlijke omroepgebied,terwijl er,naast omroepdiensten

tusschen Nederland en Nederlandsche Overzeesche Gewesten,mede genoemd

werden,omroepdiensten tusschen Nederland en andere landen en werelddeelen,
waarmede derhalve ook de zgn."werelduitzendingen" -waarover later meer-

in de doelstelling werden opgenomen.
Volgens den eersten opzet had de Phohi een in de eerste plaats zakelijk
karakter.Zijne aandeelhouders waren evenmin lichamen waarbij de verzorging

van cultureele belangen op den voorgrond werd gesteld.De wijziging in de

statuten van April 1938,waardoor de werkzaamheid van de Phohi op het eigen
lijke omroepgebied tot uiting kwam,zaj voor een groot deel wel het gevolg
zi-irt

zijn geweest van de verkregen wetenschap,dat aan de Phohi in de eerste plaats
een zakelijk karakter moest worden toegekend en dat de verzorging van cultu

reele omroepprogramma’s heter aan de daarvoor meer aangewezen organisaties
behoor^ te worden overgelaten.Dat door de wijzi^^der statuten in April 193Ö

het karakter van de Phohi zou zijn gewijzigd

in dien zin ,dat Bij nu zonder

bezwaar zou kunnen optreden als vertegenwoordigster van in ons volk levende

cultureele of godsdienst&p behoeften,méént schrijver dezes te moeten
ontkennen.
>
«
De Minister van Binnalandsche Zaken,die van zijn plannen met betrekking
tot de organisatie der wereldultzendingen in Mei 1937 663:1 de Phohi mededeeling
deed,schreef:

” Met alle waardeering overigens van den door U op het gebied
der wereldultzendingen tot dusverre verrichten arbeid,kan toch

bezwaarlijk worden gezegd,dat Uwe organisatie is voortgekomen

uit eene belangrijke godsdienstige of cultureele strooming in
het maatschappelijk leven.Veeleer draagt het doel van de Phohi

in overeenstemming met artikel 3 van zijne statuten een meer
zakelijk karakter.
Het komt mij dan ook voor,dat Uwe organisatie

het zwaartepunt

van hare uitzendingen zal leggen in het economisch

gedeelte,

een en ander cultureel omlijst met wat muziek,hetgeen stellig

noodzakelijk zal zijn om de aandacht op het economisch programma
gevestigd te houden.

De zuiver cultureele taak in de verzorging van de wereldprogramma’s
behoort,naar mijne meening,uitsluitend te worden opgedragen aan de

vier groote Nederlandsche Omroepvereenigingen,terwijl de V.P.R.O.
zijn bescheiden aandeely«^)bestaande in enkele kórte wekelijksche
uitzendingen van cultureelen aard naar zijn geestverwanten in

Zuid-Afrika en Amerika- aan die uitzendingen zal hebben”.

Dit standpunt van Minister de Wilde,dat n.m.m. in het voor Nederland gekozen

omroepstelsel volkomen juist was,bracht vanzelf mede dat ten aanzien van de
verzorging van programmais naar de Overzeesche Gebiedsdeelen deB Rijks

een

zelfde gedragslijn zou moeten worden gevolgd.Immers het was m.i. niet denkbaar

dat indien de verzorging van laatstbedoelde programma’s in het midden van 1938
nog geregeld had moeten worden,de Phohi daarvoor nog in aanmerking zou zijn

gekomen.Toen de machtiging in September 1934 werd verleend,was de Phdhi
eigenlijk de eenige serieuze gegadigde,de Nederlandsche omroepen hielden zich

afzijdig,al gingen er van tijd tot tijd ook in die kringen stemmen op,dat de
verzorging van de programma’s die den beiden Indien een beeld moesten geven

van de cultureele waarden van het Moederland,bezwaarlijk kon toevertrouwd
blijven aan een organisatie,waarvan de leiding in hoofdzaak in handen was van
een firma,welke toch zeker niet in de eerste plaats op cultureel gebied werk-

werkzaam was. De naam Philips was verbonden aan een machtig technisch

concern; bezwaarlijk kon men bij het noemen van dien naam aan cultureele

waarden denken. De Phohi - het strekte haar tot eer- had het er op een
gebied, dat haar toch zeker niet in de eerste plaats lag, niet al te

slecht afgebracht. De vele betuigingen van waarddering, die
meermalen
overlegde, waren daar om te bewijzen, dat men z^ne werkzaamheden op
prijs stelde. Bij het kennisneming van de programma’s ontkwam men evenwel

niet aan den indruk, dat in de eerste plaats werd gedacht aan het geven
van eenvoudig amusement terwijl van pogingen om de programma’s op hooger
peil te brengen, in al den tijd, dat de Phohi krachtens machtiging den

omroep verzorgde, niet veel was gebleken.

Schrijver dezes meent dan ook te mogen aannamen, dat de Phohi, toeh
met wbja^uitzendingen naar de Overzeesche gebiedsdeelen des/ Rijks een

aanvang maakte, mede in aanmerking had genomen, dat in de verzorging van

de programma's tevens een machtig middel aanwezig was om op den naam van
Philips als bouwer^ van zenders en als constructeur van radio-ontvangap-.

paraten^in de geheels wereld

de aandacht te vestigen en gevestigd te

houden.
Dit was uiteraard zeer begrijpelijk, doch even begrijpelijk was, dat men

toch zeer onwennig^ begon te staan tegenover het denkbeeld, dat aan dit

concern op den duur de verzorging van cultureele programma’ s zou kunnen

blijven toevertrouwd.
Door de verzorging van de programma’s naar de Overzeesche gebiedsdeelen

over te laten aan de Nederlandsche omroepvereeniglngen, zou ten aanzien •

van die verzorging de lijn worden gevolgd, welke ook voor den Nederlandschen
omroep werd getrokken en welke tot gevolg had, dat aan het uitzenden van

omroepstof door particuliere n_( Idzerda, N. S. F. e.a. ) een einde werd
gemaakt en dat deze verzorging werd gelegd in handen van organisaties, die

in den omroep in dejieerste plaats zagen een middel tot verhoogèng van de
volksontwikkeling in den zin, zooals deze in die jaren als de meedt

gezonde werd aangemerkt.
Het hierboven weergegeven standpunt heeft schrijver dezes - ziah s te Hemde

op den grondslag van het voor Nederland gekozen omroepstelsel - steeds

verdedigd. Hij zag de uiteindelijke organisatie van den Nederlandschen
omroep, den omroep naar de Overzeesche gebiedsdeelen des Rijks en den

Wereldomroep aldus, dat de verzorging van alle programma’s zou worden
gelegd in handen van de Nederlandsche cultureele omroepvereeniglngen en

dat de Nederlandsche omroep zender Maatschappij ” Nozema ” ook voor de

uitzendingen naar de Overzeesche gebiedsdeelen en naar de ‘ overige wereld—
deelen, geheel zelfstandig zou beschikken over de benoodigde zendapparatuur,
zoodat zij zoowel van de particuliere zenderbouw als van het Staatsbedrijf

der P, T. T. geheel onafhankelijk werd .
Dit laatste zou dan hebben medegebracht, dat alle belanghebbenden een eigen

taak zouden hebben t.w. P. T. T. de verzorging van de afwikkeling van

het openbare verkeer, de Nozema de technische verzorging van alle omroep
programma’s, en Philips de bouw van zenders en het doen van expi^ementen
ten einde zijn product tot de grootst mogelijke technische volmaaktheid

op te voeren.
Schrijver dezes achtte dit geen versnippering, doch eerder een coördinatie

van krachten ten behoeve van de werkzaamheden die elke van de ovengenoemde
drie groote lichamen op eigen terrein te verzorgen had.

Met voldoening heeft schrijver dezes kunnen oonstateeren, dat zijn inzich
ten in groote trekken door den Directeur- Generaal der P. T. T.

werden

gedeeld. Immers in den brief aan den Minister van Binnenlandsche Zaken
dd 16 September 1938, Nr 11717 S kwam de Heer Damme ten aanzien van de

verdere werkzaamheden van de Phohi op omroepgebied tot de volgende con
clusies:

'*£.

De Phohi verdwijne zoo spoedig mogelijk als verzorgster van de

omroepprogramma’s naar de Overzeesche gebiedsdeelen des Rijks en

als verzorgster van wereldprogramma’s;
b.

De taak van de Phohi worde overgenomen deor de vie± groote

nederlandsche omroepvereenigingen en den V. P. R. 0.;

£.

De Nozema stelle zich tot uiteindelijke taak geheel zelfstan

dig met eigen middelen te vóórzien in de behoefte aan de benoodigde

zendapparatuur voor alle soorten van omroep ( binnenland, overzee—

sche gebiedsdeelen en wereldprogramma’s ); wat de programma’s naar
de Overzeesche gebiedsdeelen en de wereldprogramma’s aangaat, ga

zij tot eigen bouw over, zoodra van die uitzendingen kan worden ge
tuigd, dat zij een zoodanige vluoht hebben genomen, dat eigen bouw
inderdaad ook economisch de beste oplossing moet worden geacht.

_d.

Zoolang deze situatie door de Nozema niet is bereikt, versta

zij zich met die instanties, welke haar voor de oogeriblikkelijke

behoefte, aan de noodige zendapparatuur kunnen helpen, t.w. het
Staatsbedrijf der P. T. T., de Phohi en de N.V. Philips’ Radio.”

De Directeur- Generaal stelde Minister van Boeijen voor de Radio-raad en
de IndiS programma- commissie in de gelegenheid de stellen zich over deze

belangrijke aangelegenheid uit te spreken, en daarna de Phohi met de beslis

sing in kennis te stellen.

De Minister ging met dit voorstel accoord en bij schrijven van $0

September

1938, No 1, werd aan den Radio-raad en aan de IndiS- Programma-commissie

gevraagd hoe deze instanties zich de voortzetting van den omroepdienst naar
de onderwoheidene gebiedsdeelen des Rijks buiten Europa dachten, na afloop
van de aan de Phohi verleende en op J1 December 1942 afloopende machtiging,

De brief van den Directeur- Generaal van 16 September 1938 werd ter zoo
volledig mogelijke inlichting van Radio-raad en IndiS- Programma-commissie,

mede toegezonden.

Deze aangelegenheid, werd, gelijktijdig behandeld, met het vraagstuk van de

organisatie van de werelduitzendingen waarop in een volgend hoofdstuk nader
zal worden tëruggekomen.
Intusschen moet nog worden geconstateerd, dat het pad van den pionier

der omroe puit zendingen naar Indiê, niet over rozen is gegaan.
In het begin van

werkzaamheden kon de Phohi blijkbaar over voldoende

middelen beschikken om de kosten te dekken. In Juli 1953

verzocht hij

ten einde meer inkomsten te verkrijgen, te mogen overgaan tot het doen

van reolame-viitzendingen. Na overleg met den Radio-raad, de IndiS-Programma

cbmmissie en het Departement van Kolonion, waarbij bleek dat zonder
financieele hulp, de Phohi-uitzendingen blijkens de uitdriikkelijke
verklaringen van het phohi-concern zouden moeten worden stopgezet, werd

aan de Phohi in Maart 1934 bij wijze van volstrekt tijdelijken maatregel,
uitsluitend voor een tijdvak van 12 achtereenvolgende maanden toestemming

verleend voor het doen van reclame- uitzendingen, De Radio-raad overwoog

bij zijn advies, dat bij voorbaat door hem als vaststaand moest worden

aangenomen, dat de financieele positie van het Rijk het verleenen van een

subsidie van Rijkswege, althans voorloopig, niet mogelijk maakte.
Deze reolame-uitzendingen hebben niet het gewenschte resultaat opgeleverd.

Er is zoo goed als geen gebruik van gemaakt, zoodat de vergunning, welke

feitelijk reeds lang was vervallen, in Maart 1937 definitief werd inge
trokken.

In September 1937 deelde de phohi aan den Voorzitter van den Raad van
Ministers mede, dat de inkomsten nog steeds niet voldoende waren. Om hieraax
zooveel mogelijk tegemoet te komen, kwamen naar het oordeel van Dr. Philips
een drietal maatregelen in aanmerking, t.w.

a-

het bedrijfsleven vragen het werk van de Phohi financieel te steunen

en bij het vaststellen van een bijdrage, den verbeterden economischen
toestand in aanmerking te nemen;
b. aan de aandeelhouders het voorstel te doen om een financierje reor

ganisatie van het bedrijf mogelijk te maken door zich een afschrijving

op het aandeelenkapitaal te laten welgevallen;
£.

een bijdrage van Regeeringswege, als blijk van waardeering voor het

geen door de Phohi in het algemeen belang werd verricht.

Met betrekking tot punt £

schreef Dr. Philips ” zoodanig blijk zal niet

alleen een aansporing vormen voor particuliere ins tellingen om het werk

van de Phohi te blijven steunen, doch zoodanige bijdrage zal de Phohi in
staat stellen op krachtiger wijze dan tot heden het onbaatzuchtige en

idieele doel, dat bij de opriohting heeft voorgezeten verder-te verwez^lijkenH.

Volgens opgaaf van Dr. Philips bedroegen de tekorten over 1935 ƒ Ô7.600.-,

over 1934 ƒ 126.740, over 1935 ƒ 142.000.-, over 1936 ƒ 66.000.- en over
1937 /81.200.-

Het schrijven van Dr. Philips aan ddn Voorzitter van den Raad van

Ministers werd, in samenwerking met den Minister Van Koloniën, door
Minister van Boeijen in behandeling genomen. De Minister van KoloniSn

vroeg aan de drie Landvoogden in Oost en West, hoe deze over het verie

Ieenen van een Regeeringssubsidie dachten.

Uit de antwoorden bleek, dat de waarde der Phohi-uitzendingen door de
drie Landvoogden werd erkend, dat zij evenwel niet bereid of in staat
waren van overheidswege daar te lande gelden beschikbaar te stellen,

'dat ( hier waren de Gouverneurs van Suriname en Curaç ao aan het woord)
steunverleening in den vorm van een Rijkssubsidie eventueel door de

Nederlandsche Regeering zou moeten geschieden en dat ( hier sprak de
Gouverneur-Generaal van Red. IndiS ) eventueels steun uit dat gebieds

deel zou moeten worden gevonden uit de bestaande luisterbijdrageç,welke

aan de Nirom ten goede kwamen, en dat zulks eerst met die organisatie

opgenomen zou kunnen worden, wanneer herziening of verlenging van de
Nirom-rconcessie het mogelijk zou maken met de belangen en aanspraken van
de Phohi-^rekening te houden. De Nirom-concessie liep in Maart 1945 af.

Minister van Boeijen antwoordde de Phihi bij brief van 24 Augustus 19J8,

No 9» dat de organisatie van de werelduitzendlngen, waarbij uiteraard
de uitzendingen naar de Overzeesche gebledsdeelen des Rijks en de

financieel© zijde van dit vraagstuk mede ip beschouwing zouden worden
genomen, in voorbereiding was.

De Minister voegde hieraan toe, dat ook zijnerzijds het>vraagstuk van
de financiering der wereldprogramma’s en van de uitzendingen naar de

Overzeesche gebiedsdeclen des Rijks in overweging was genomen.

In verband hiermede en rekening houdende met het stadium waarin de
onderwerpelijke aangelegenheid zich op dat oogenblik bevond was Z. E.
met zijn Ambtgenoot van Koloniën van oordeel, dat alvorens omtrent het

door de Phohi gedane verzoek een beslissing kon worden genomen, het
wenschelijk was, af te wachten de voorstellen van de contact-commissie

voor de wereld-uitzendingen, alsmede het resultaat van Z.E. *s pogingen

om o.m. die uitzendingen, alsmede de uitzendingen naar de Overzeesche

gebledsdeelen des Rijks nlt de inkomsten der luisteraars te doen bekostigen
De Phohi kreeg dus de gevraagde subsidie niet, de reclame-uitzendingen
waren geen succes geweest, maar bovendien kreeg de Phohi nog last met

het Staatsbedrijf der P.T.T. Dat zat zoo. Onder den liefelijkèn en
onschuldigen naam van ” microfoondebutantjes ” werden kinderen in de ge

legenheid gesteld groeten over te brengen aan familieleden in Indie. Hoe
wel er bij dit rechtstreeksche contact slechts eenzijdig gesproken kon

worden, werd door den Direoteur-Oeneraal toch het gevaar aanwezig geacht,
dat door de voorbereiding van het optreden der kinderen in overleg met

de ouders, de mogelijkheid niet was uitgesloten, dat men op

manier

een telefoongesprek uitspaarde, hetgeen derving van inkomsten voor het

Staatsbedrijf der P.T.T. tengevolge zou hebben. De kinderen deden inder

daad wel zeer uitvoerige mededeelingen voor de microfoon en het stand
punt van den Directeur- Generaal, dat hierdoor het terrein van den omroep

werd verlaten, komt mij dan ook alleszins begrijpelijk voor.
De Indië-Programma-commissie was van oordeel, dat door het optreddn van
de microfoondebutantjes naar hare meening niet in die mate afbreuk gedaan
werd aan het gebruik van de gewone verkeersmiddelen, dat verzorging dezer
rubriek op den gebruikelijken voet op dien grond in de toekomst achterw

'Wege zou moeten blijven. De Commissie deelde voorts mede, dat haar aan
dacht bij voortduring op deze rubriek gevestigd bleef.

De Directeur* Generaal was hiervan niet zoo overtuigd en hij sprak dan

ook tegenover de Phohi de verwachting uit dat bij de verzorging van de
rubriek " microfoondebutantjes " de meest mogelijke beperking vin hetgeen

gezegd werd, in acht genomen werd, opdat het Staatsbedrijf der P.T.T.

van deze mededeelingen in geen enkel opzicht derving van inkomsten
behoefde te worden geducht.

Er kwam nog iets bij. Uit een contrôle-rapport was n.1. gebleken, dat
tijdens de door de Phohi op 15 Juli'19j6 verzorgde uitzending: * Verga

dering van de Phohi-club " een moeder haar kinddren had toegesproken.
Het rapport luidde als volgt:

" Mevrouw....( volgt naam van de moeder

spreekt ook mee. Dochter Dolly

morgen jarig. Zij feliciteert haar dochtertje in Indie, vraagt of de
pakjes zijn aangekomen en praat dan ook tegen ander dochtertje Elly,
voert een heel gesprek over bericht van het Ministerie en zal een telegrax
zenden"•

De Directeur- Generaal was van meening, dat dergelijke uitvoerige mede
deelingen door particulieren aan familieleden in IndiS door middel van de

Phohi-microfoon gedaan, het karakter aannamen van een gesprek, tot het v
voeren waarvan anders de gewone verbindingsmiddelen zouden zijn gebruikt.

Deze uitzendingen zouden- aldus de Directeur-Generaal - ongetwijveld tot

gevolg hebben, dat het Staatsbedrijf der P.T.T. inkomsten zou derven.
De Heer Damme drong er dus bij de Phohi met klem op aan, dat afdoende
maarregelen zouden worden genomen, waardoor een dergelijk gebruik van de

Phohi-microfoon werd voorkomen.
Toen het antwoord van de Phohi niet voldoende werd geoordeeld, werd de

Phohi nogmaals aangeschreven, zich voortaan van dit soort, uitzendingen,
waaraan zoogenaamde bezoekers hunne medewerking verleenen, te onthouden.

Na eenig heen en weer geschrijf gaf de Phohi de verzekering, dat hij de

noodige maatregelen had getroffen, opdat het karakter van den omroep bij

deze uitzendingen niet overschreden zou worden.
Op deze uitzendingen bleef de Indie-Programma—commissie een scherpe
contrôle uitoefehen en het resultaat was bevredigend. Opmerkingen be

hoefden niet meer te worden gemaakt.
Werd teveel gezegd, toen werd geconstateerd, dat het pad van de Phohi

niet over rozen liep ? Bij de behandeling van het hoofdstuk

” Wereldultzendingen ”

zal schrijver dezes gelegenheid hebben, den

verderen niet gemakkelijken weg van de Phohl te beschrijven, een

■weg, die tenslotte zou voeren tot het verdwijnen van de Phohl uit

den trits van nederlandsche Oaroepvereenigingen*

Het behoeft werkelljk/geeh v</rwónderlng te wekken, dat, toen eenmaal de
de uitzendingen van 'de phohl', den K.R.O. en den V.P.R.O. naar de Overzee-

sche Gebledsdeelen des Rijks, een niet onbelangrijk gunstig resultaat had
den bereikt, de gedachte opkwam om ook soortgelijke uitzendingen te gaan
verzorgen bestemd niet alleen voor de Nederlanders bulten de Rijksgrenzen

maar ook voor andere landen en volken, ten einde dezen te wijzen op de be
langrijke plaats, die Nederland op cultureel en economisch gebied, in de

wereld innam.
Het waren alweer de K.R.O., de Phohl en de V.P.R.O. die in dezen ven daad

werkelijke belangstelling blijk gaven. A.V.R.O., N.C.R.V. en V.A.R.A. be
paalden zich voorlooplg tot afwachten.

De K.R.O. die reeds spoedig de waarde van het radio-contact met de R.K. mis
sles ln de verschillende werelddeelen inzag, vroeg reeds in December 1934

machtiging om met de werelduitzendlngen een aanvang te maken. Na gunstig

advies van den Radlo-raad werd bij brief van den Minister van Blnnenlandsche
Zaken d.d. 28 December 1935, No. 1- ln afwachting van eene nadere regeling
van de zgn ” werelduitzendlngen” - voorlooplg bij wijze van proef machti
ging verleend tot het uitzenden van iaededeellngen van woord -, toon - of

beeldinhoud van ontspannende^ leerzamen en nuttigen aard, bestemd voor Aziö
( Japan- Achter-Indie ) , Afrika en Midden Amerika, en het noordelijk deel •

van Zuid- Amerika, telkens gedurende één uur per week voor elk dezer wereld
deelen.

Voor het verzorgen van deze uitzendingen werd gebruik gemaakt van den zender
"van de Phohl ( golflengten 16.88 en 25.57 M ) en van den zender PCJ be1
stemd voor experlmenteele doeleinden ln beheer bij de N.V. Nederlandsche

Selntoestellen Fabriek ( golflengten 19.71 en 31.28 M.) zulks tegen betaling
door den K.R.O. aan de eigenaars van de zenders van ƒ.100.- per uur en per
zender, een bedrag dat slechts

onder goedkeuring van den Minister van Bin-

nenlandsche Zaken kon worden gewijzigd. Hoewel in het algemeen uitsluitend

het gebruik van de Nederlandsche taal werd toegelaten, mocht de omroeper
voor aankondiging der programma’s zich ook bedienen van het Fransch,Duitsch,

Engelsch, Spaansch en portugeesch.
De machtiging werd op advies van den Radlo-raad verleend voor een proeftijd

van ten hoogste één jaar. De bedoeling van dit betrekkelijk korte tijdvak
waÈ^fJden Radlo-raad gelegenheid te geven aan de opdracht van den Minister
te voldoen.^ om het vraagstuk vanf^ederlandsche wereldultzendingen breeder
te bezien dan alleen van het K.R.O. standpunt uit.

Op 13 December 1935 vroeg de phohl eveneens toestemming om als omroeporga
nisatie aan de programma-verzorglng van de werelduitzendlngen te mogen deel

nemen. Ook dit verzoek werd ln handen gesteld van den Radlo-raad. De Phohl
gaf den Raad een nadere uiteenzetting van hare bedoelingen. Daaruit bleek
dat deze omroepvereenlglng zich niet uitsluitend wilde wenden tot de Neder

landers buiten de Rijksgrenzen, maar ook voornemens was

andere landen en ve-'
volken

volken te wijzen op de belangrijke plaats die Nederland op economisch ge

bied, met name op het gebied van handel, veeteelt, nijverheid, scheepvaart
en bankwezen ln het wereldverkeer Innam* De Phohl wenschte dan ook zoo spoe

dig mogelijk te beginnen met geregelde wekelljksche uitzendingen gedurende
drie uren, voornamelijk in het Engelsch, Portugeesch en Spaansch, misschien

ook ln het Fransch en Dultsch.

Voor de economisch gerichte uitzendingen had de Phohl zich om geldelljken

steun gewend tot eenlge Instellingen als Kamers van Koophandel en bij ZuidAfrlka belanghebbende personen en ondernemingen. In dit verband moet er nog
op worden gewezen, dat de Phohl zich reeds ln Februari en April 1935 tot
den toenmallgen Minister van Economische Zaken ( Mr.M.P.L.Steenberghe ) had
gewend met een verzoek waarin wel niet rechtstreeks om geldelijke steun werd

gevraagd, doch waaruit toch wel duidelijk bleek, dat zij zoodanige steun

geenzins versmaadde. De Phohl sprak n.1. van samenwerking tusschen Regeering
en haar en van den vorm en de voorwaarden, die zij dacht dat aan die samen

werking zouden moeten worden verbonden, en welke zij tydens een gevraagde
bespreking met Minister Steenberghe zou willen toelichten en overleggen.
Het is schrijver dezes niet bekend welk standpunt Minister Steenberghe in

deze heeft Ingenomen.
De Phohl had ook geen bezwaar tegen het voornemen om ook de andere omroep
organisaties ln de werelduitzendlngen te betrekken en zij had zelfs de mo

gelijkheid geopperd, in hoofdzaak als technisch verzorgster der uitzendin
gen op te treden, zonder zich nochtans, met name wat de verzorging van het
economisch gedeelte der uitzendingen betrof, geheel terug te treden-r-"^

De Radio-raad bracht zijn advies Inzake de werelduitzendlngen uit bij brief
van 27 April 1936, No. 2480, nadat hij met de 4 algemeene omroepvereenigln 

gen en den V.P.R.O. overleg had gepleegd.

Bij dit overleg was gebleken:
1. dat ln beginsel al deze omroepvereeniglngen bereid waren aan de wereld

uitzendlngen deel te nemen;

2. dat men bereid was ten deze te komen tot onderlinge'samenwerking;
3. dat de omroepvereeniglngen van deze uitzendingen geen versterking van

haar geldmiddelen verwachtten en aandrongen op steun ln eenlgerlei vorm
van regeeringswege ten behoeve van deze uitzendingen»

Omtrent de ln punt 3 bedoelde steunverleenlng was op voorstel van den Dlrecteur-Generaal der P.T.T. bij schrijven van 13 Februari 1936, No. 7, door

Minister de Wilde aan den Voorzitter van den Raad van Ministers de vraag
voorgelegd of de Regeering ln het algemeen bereid was de werelduitzendlngen

uit het oogpunt van een algemeen Nederlandsch belang te steunen, indien deze

uitzendingen naast het cultureel gebied, het economisch terrein zouden be
treden en, zoo ja, op welke voorwaarden en ln welken vorm deze steun zou
kunnen worden verleend.

Minister de Wilde deelde den Directeur-Generaal mede, dat het vraagstuk ln

den Ministerraad was behandeld en dat de Raad het besluit genomen had de
behandeling

behandeling van deze aangelegenheid aan den Minister van Binnenlandsche

Zaken over te laten. Minister de Wilde gaf den Dlrecteur-Generaal yerder'te

kennen, dat voor het verleenen van flnantleelen bijstand aan de verzorging
der programma’s niet veel werd gevoeld, doch dat bij het verleenen van steun
bij die verzorging zou moeten worden volstaan met het verstrekken van be

langrijke berichten, voordrachten enz. op economisch gebied, waardoor de

wereldprogramma’s ln niet onbeduidende mate aan aantrekkelijkheid zouden
winnen. Overigens verklaarde Z.E. zich niet ongenegen om de mogelijkheid
van steun nog .rast zijn betrokken ambtgenoot te bespreken. In dien 21n werd
de Radio-raad bij schrijven van 11 Maart 1936 No.16 lngellcht. Daaraan werd
nog toegevoegd, dat ten aanzien van de vraag of op het gebied van de econo

mische berichtgeving steeds voldoende stof voorhanden zou zijn, de praktijk

uitspraak zou kunnen doen gedurende het aan den K.R.0. toegestane proefjaar.
Deze omtoepvereenlglng zou zich - aldus de suggestie van den Radio-raad -

door bemiddeling van den Raad met het Ministerie van Handel, Nijverheid en

Scheepvaart kunnen verstaan. De Voorzitter van den Radio-raad had er lntusschen bij den Minister op aangedrongen nogmaals te overwegen of niesde Regeerlng financieel iets zou kunnen doen voor de behartiging van de belangen
die ln den radlo-wereldomroep voor Nederland en het Nederlandsche volk wa

ren gelegen.
Inderdaad waren er verschillende gronden aan te voeren welke Regeerlngssteun
zouden rechtvaardigen.
Immers naast het contact, dat verkregen zou worden met ln het buitenland

vertoevende Nederlanders, sprong allereerst de mogelijkheid in het oog om
andere landen en volken te wijzen op de belangrijke plaats van Nederland op
economisch gebied. Door verschillende landen werd het nut van dergelijke uit
zendingen erkend en zij organiseerden een speciaal op het buitenland gerichten omroep. De kosten van deze programma’s kwamen, tengevolge van de organi

satie van den omroep, ln de meeste gevallen vrijwel overal ten laste van de
Regeerlng, hoewel het niet uitgesloten was, dat met betrekking tot het meer

economische deel dier programma’s ln de kosten werd bijgedragen door directbelanghebbende instanties.

Het was te voorzien, dat het ln Nederland toepassing vindende systeem van
vrijwillige bijdragen der luisteraars, geen noemenswaard succes zou hebben

bij doorvoering daarvan voor de wereldultzendlngen. Van Nederlanders in den

vreemde zou wellicht wel eens een bijdrage worden ontvangen, gezonden onder
den dankbaren Indruk van een uitzending uit het vaderland, waarnaar men had

geluisterd. Evenwel zou een belangrijke organisatie van regelmatig betalende

leden, die voor het meerendeel in de landen waar zij woonden verplichte lui
sterbijdragen verschuldigd zouden zijn, stellig niet mogelijk zijn gebleken.
Ook van de luisteraars In eigen land was voor dit doel niet veel te verwach
ten.
Het geld zou dus hebben moeten komen van corporatie^,die bij de uitzendingen

mln of meer belang hadden, terwijl de hoegrootheid van die bedragen ten

nauwste

nauwste verband zou houden, met de door den omroep gegeven tegenprestatie»'

'

En aangezien deze tegenprestatie - wilde men de programma’s op hoog cultu
reel peil houden - niet ln zoodanige mate effectief zou zijn, dat het de

moeite van groote bijdragen zou loonen, was te verwachten dat op dien basis
de inkomsten der uitzendende omroepvereeniglngen niet ln zoodanige mate zou

den worden opgevoerd, dat daaruit de kosten van de programma’s zouden kunnen w
worden gekweten.
Te verwachten was dus, dat de mogelijkheid om tot geregelde wereldultzendingen
te geraken, ten zeerste verband zou houden met de vraag of de Regeerlng deze

uitzendingen van zulk een eminent belang zou achten, dat zij bereid was daar
voor, naast moreelen en daadwerkenjken steun In den vorm van de levering van
belangrijke economische berichten, ook In bescheiden mate financieel te helpen

Naar de meenlng van den Dlrecteur-Generaal was het algemeen belang - zoowel
in cultureel als in economisch opzicht - bij de wereldultzendingen wel ln die

mate betrokken, dat eenlge flnancleele steun aan de verzorging der programma’s
naast het beschikbaar stellen van de noodlge stof op economisch gebied wel
gerechtvaardigd moest worden geacht.

Na deze uitwijding over eventueele ;;teunverleening - het is daartoe nooit ge
komen - zullen we verder bespreken het advies van den Radlo-raad van 27 April

1936.
De Radlo-raad kwam tot de volgende conclusies;

1. In afwachting van de ultelndelljke regeling verdient het aanbeveling ge
durende het aan den K.R.O. toegestane proefjaar ook de andere omroepor

ganisaties tot de wereldultzendingen over den Phohl

toe te laten

2. Ofschoon de phohl in de eerste plaats zendstation dient te blijven, ls
het - gelet op de plaats, die zij mede door het ingebreke blijven van

N.C.R.V. en V.A.R.A. bij de Indlë-ultzendlngen is gaan Innemen - alles

zins billijk haar een plaats als omroeporganisatie bij de wereldultzen

dingen toe te kennen,nu zij zelf daarop prijs stelt.
3. Indien het gelukt deze wereldultzendingen met alle omroepvereeniglngen
spoedig tot stand te brengen, ls er echter geen reden om de Phohl vóór

de andere daarbij een plaats toe te kennen.
4. Het betrachten van spoed verdient ook aanbeveling, om de K.R.O., die in

haar speciale uitzendingen van eigen aard slechts een deel van het Neder
landsche volk vertegenwoordigt, aan te vullen.

6. Aan het einde van het proefjaar moet ln volle vrijheid over het defini
tieve gebruik van zenders alsnog een beslissing kunnen worden'genomen.

6. Als geheel moeton de wereldultzendingen zich zoowel tot de Nederlanders
en Nederlandsch-sprekenden bulten het Rijk en zijn overzeesche gebleds-

deelen als tot het buitenland als zoodanig richten.

7. Er dient samenwerking te komen tusschen de omroeporganisaties, die voor
dit doel hun vertegenwoordigers aanwijzen ln een college, waarin ook de

Regeerlng met name ” Economische zaken ” en andere belanghebbenden stem

verkrijgen.
8 « De

o. ue uit te zenaen stol' worde onderscheiden ln een cultureel en in een
economisch gedeelte.

9. Wat de cultureele stof betreft worde ln de samenstelling en verzorging

van het gedeelte, dat beantwoordt aan den eigen aard der omroeporgani*»
satles, elk harer vrijgelaten.
10. Overigens worde de uitzending der programma’s als volgt voorbereid en

verzorgd.

De ln punt 7 bedoelde Commissie begint de samenwerkende omroepvereenlglngen uit te noodlgen mededeellng te doen welke onderwerpen en welke

stof naar haar meenlng in het voorliggende tijdvak ( b.v. een half jaar
of een Jaar ) voor uitzending op het wereldprogramma ln aanmerking komt,

onder opgaaf van de programma’s die zij gaarne zouden verzorgen.
De Commissie stelt na kennisneming van de ontvangen adviezen en desnoo-

dig na raadpleging van belanghebbende bevolkingsgroepen of organisaties
voor het aangewezen tijdvak een programma op, aangevende o.m:

a. naar welke gebledsdeelen de stof zal uitgezonden worden;
b. welke vereeniglng met de uitzending zou kunnen worden belast;

c. ln welke taal (talen) uitzending dient te geschieden;

d. wie tot medewerking aan de uitzending zou kunnen worden uitgenoodigd
( spreker, orkestvereeniglng, enz. )

Nadat gebleken is voor welke uitzending flnantleele medewerking van be
langhebbenden ls te verkrijgen, wordt over het ontwerp-programma met

de omroepvereenlgingen overleg gepleegd en de definitieve rolverdeellng

vastgesteld. Aan de omroepvereenlgingen wordt opgedragen het gesproken

woord aan te vullen met de stof, welke daarbij past^ en het geheel zoo
belangrijk mogelijk maakt.

De uitzendingen geschieden overigens door en onder den naam van de daar
bij betrokken omroeporganisatie. Deze treedt dus naar buiten als de

eigenlijke verzorgster van het programma op en heeft het laatste overleg

met sprekers ( c.q. opname op gramofoonplaten enz. ) te treffen.

Aan geen omroeporganisatie worden meer uren ijoebedeeld, dan zij wenscht
terwijl voor het geval minder uren uitgezonden zullen worden, dan door
de omroeporganisaties verlangd worden, een ponds - pondsgewijze verdee-

llng plaats vindt.
11. Voor de uitzending van eoonimAsefr'gerlchte stof ( voorbeeld: landbouw
tuinbouw, veeteelt, nijverheid, handel, bankwezen, vreemdelingenverkeer)

wordt door de Commissie aanraking gezocht met de rechtstreeksch en zij-

dellngsch belanghebbenden. Verwacht mag worden, dat dezen daarvoor door
bijdragen ln de kosten en door beschikbaarstelling van sprekers offers

zullen willen brengen.
12. Dit laatste geldt in dubbele mate voor de Regeering, die ook buiten het

economisch gerichte gedeelte daadwerkelijke steun zal moeten verleenen
aan de uitzendingen, die het karakter van een nationaal programma dragen

13. Voor zoover op andere wijze de kosten niet bestreden worden, dragen de
omroepvereenlgingen deze in verhouding tot de gebruikte zenduren. '
Bilfiteloovige

Bljgeloovlge lezers zullen ln verband met het feit, dat de conclusies van;. |
den Radlo-Raad In 13 onderdeelen waren samengevat reeds nu bij tlchzelf
I

hebben gedacht" Dat wordt niets " en Inderdaad, men mag dan aannemen, dat

|

de door den Radlo-Raad verrichte voorbereidende arbeid zijn nut heeft gehad,|

op den voorgestelden grondslag ls er niet veel^van^terecht gekomen en er

I

moest nog veel water door de rivier loopen, vóór-^fc^tot een meer definitief

vorm van samenwerking ten aanzien van de verzorging der wereldprogramma’s

I

kon worden besloten. Dadelijk çoet hierop nog volgen, dat toen deze meer

I

definitieve vorm was bereikt, de oorlogsomstandigheden een einde maakten
aan alle pogingen om tot een begin van uitvoering te geraken.

|

De Dlrecteur-Generaal der P.T.T. stelde den Minister voor aan den Radio-

i

raad mede te deelen.

Ie. dat ln groote trekken met de door hem aangegeven richtlijnen kon
worden Ingestemd;
2e. dat een afzonderlijke commissie voor de voorbereiding der wereldprogramma’s - althans gedurende het proefjaar - niet noodzakelijk werd

geacht, doch dat de Indlë-programma- Commissie voor het gewenschte

contact zou kunnen zorgen; de omroepvereenigingen en het Ministerie
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart zouden dan een permanenten
vertegenwoordiger ln die Commissie kunnen aanwijzen;
3e• dat met betrekking tot het eventueel verleenen van geldelljken steun

het wenschelljkwas een inzicht te krijgen omtrent de kosten verbonden
aan de verzorging van een belangwekkend wereldprogramma , dat da aan
dacht der luisteraars op ons land en zijn overzeesche gebledsdeelen

vestigde zoowel ln cultureel als ln economisch opzicht en dat de
/ daarvoor

Radlo-raad ln overleg met de omroeporganlsatles/welllcht eenlge gegeven^jzou kunnen verstrekken;

4e. dat de gezamenlijke verzorging van de wereldprogramma’s ten zeerste
kon worden toegejuicht, doch dat de voorbereiding daarvan geen aan

leiding mocht zijn om de Phohi langer dan beslist noodzakelijk was
van de door haar meermalen gevraagde uitzending dier programma’s uit

te sluiten.

Minister de Wilde ging met deze voorstellen accoord. Z.E. droeg den Voorzit
ter van den Radlo-raad op met spoed met de besturen van de A.V.R.O., K.R.O.,
N.C.R.V., V.A.R.A., V.P.R.O. en Phohi overleg te plegen en hun de vraag

voor te leggen of zij bereid waren een gedeelte der werelduitzendlngen te
»

verzorgen en daarbij samen te werken met inachtneming van de beginselen en

richtlijnen, zooals deze waren neergelegd ln het advies van de Radlo-raad

d.d. 27 April 1936 en die aan de organisaties werden medegedeeld bij brief

van den Raad d.d. 10 Juni 1936.

Een bespreking volgde reeds op 13 Juni 1936 onder leiding van den Voorzitter
van de Radlo-raad,den Heer van Boeyen. Er zat dus gang in de voorbereiding
doch de omroep wees

tijdens die bespreking reeds dadelijk er op, dat dit

belangrijke onderwerp.nv.ar niet zoo In een vloek en een zucht kon worden
afgedaan

!

afgedaan en dat de vereenigingen

hierover zich eerst terdege wilden be- ,

raden, mede in verband met het kostenvraagstuk en de voorgestelde controle
op de cultureels uitzendingen.
De Heer van Boel jen zou den Minister verslag uitbrengen, en wees er op ,dat
de omroepvereenlglngen dan zeer waarschijnlijk een brief van Z.E. zouden

ontvangen met verzoek op zeer korten termijn te berichten of zij in begin

sel bereid waren aan de wereldultzendlngen mede te doen.
De hlerbedoelde brief liet niet lang op zich wachten. Minister de ïïilde was

een voortvarend man en reeds op 30 Juni 1936 vroeg Z.E. een definitieve be
vestiging van de bereidverklaring der omroepvereeniglngen tot medewerking

«an de wereldprogramma’s, z.E. deelde in dien brief nog mede dat met betrek

king tot het economische deel dier programma’s de omroepvereenlglngen zouden
moeten samenwerken ln en met een Commissie, een zgn."contact Commissie" ,
waarin naast een vertegenwoordiger van elke deelnemende omroepvereenlglng

zitting zou of zouden hebben een of twee vertegenwoordigers van de Regeering

over welke vertegenwoordigers Z.E. met zijn betrokken ambtgenooten overleg
zou plegen.
De Minister drong/op beantwoording op zeer korten termijn aan.

Maar lezer, let nu eens op hoe lang het duurde voor de antwoorden er waren!

Eerst kwam een mededeeling ln van de V.A.R.A. dat de 4 groote omroepvereenl
glngen de aangelegenheid gezamenlijk zouden bespreken. Toen kwam op 25 Juli
1936, van Mr.’v.d. Deure bericht ln, dat de brief van den Minister ln de be

stuursvergadering van de N.C.R.V. een punt vhn overweging zou uitmaken en
dat het in verband met de vacantles niet mogelijk was, deze bestuursvergade
ring eerder dan ln de eerste helft van September te houden.

Dit talmen verdroot den Minister en bij brief van 6 Augustus 1936, deelde

Z.E. aan de 4 groote omroepvereeniglngen mede, dat als het antwoord niet
zeer spoedig zou inkomen^ een door de Phohl reeds ln December 1935 lngedlend
verzoek om ln de gelegenheid te worden gesteld aan de verzorging der wereld
programma’s te kunnen deelnemen afzonderlijk ln behandeling zou worden geno
men.

Dit hielp in zooverre, dat het Centraal Bureau voor den Omroep op 6 Augustus

1936 mededeelde, dat de brief van 30 Juni 1936 in een vergadering was bespro
ken, doch dat op een aantal punten verschil bestond tusschen den inhoud van

dien brief en de beraadslagingen op 13 Juni onder leiding van den Voorzitter
van den Radio-raad. Het Centraal Bureau verzocht daarom toezending van de

notulen dier beraadslagingen. Deze werden toegezonden op 17 Augustus.
•

Het antwoord van het Centraal Bureau kwam ln op 9 September 1936 en bevatte
feitelijk een tegenvoorstel dat hierop neerkwam.

1. De omroepvereeniglngen verklaarden zich bereid leder voor zich mede te
werken aan de zgn. wereldultzendlngen, voorlooplg tot een gezamelljken

zendtijd van 3 à 4 uur.
2. De omroepvereeniglngen zouden hare eigen programma’s betalen doch achtten

het niet op hun terrein te liggen, een deel van den zendtijd ln te ruimen
voor het uitzenden van b.v. economische mededeellngen.

3. De omroepvereeniglngen hadden wel bezwaar ertegen, dat de Phohl op

eenlgerlel wijze zou worden vergund als omroeporganisatie op te tre
den en zouden ook bezwaar ertegen moeten maken, de Phohl betrokken te

zien ln een eventueele contactcommissie met de omroepvereeniglngen,
die vertegenwoordigd .waren, ln het Centraal Bureau. Zij grondden deze
bezwaren hierop, dat de Phohl ln tegenstelling met de andere omroep

organisaties, niet was voortgekomen uit een belangrijke godsdienstige

of cultureele stroomlng ln het maatschapelijk leven, doch veeleer
een commercleele doelstelling had.
4. De keuze van den zender of de zenders voor deze werelduitzendlngen

'

zou ln het Centraal Bureau worden besproken; de omroeporganisaties be

schouwden het echter volstrekt niet als vanzelfsprekend, dat de Phohl
de uitverkoren zender zou zijn.

Het Centraal Bureau vroeg den Minister te mogen vernemen, of Z.E. het bove

venstaande als uitgangspunt voor verdere besprekingen zou willen aanvaar
den.
Aangezien dit plan op onderscheidend; punten afweek van de regeling, wel

ke in zijn schrijven van 30 Juni 1936, no. 4 aan de omroeporganisaties

werd voorgesteld, verzocht Minister de Wilde den voorzitter van den Radloraad op korten termijn de belanghebbende organisaties nogmaals tot een

bespreking onder leiding van laatstgenoemde uit te noodlgen, ten einde
tot een spoedige en afdoende regeling van deze aangelegenheid te geraken

( brief van 19 September 1936, No. 4 ).
Ook zond Z.ü. aan den heer van Boeyen een brief van de Phohl, waarin deze

aandrong op een spoedige beslissing, alsmede een brief van den Minister
van Bultenlandsche Zaken, waarin de^loewlndsman mededeelde het op prijs
L zul1 en

teZptellen ln de onderhavige aangelegenheid nader te worden gekend zoodra
deze in het stadium zou zijn gekomen, dat de organisatie van den wereld
omroep door Minister de ï/llde ter hand zou worden genomen.

Met dat al was het reeds December geworden. De zaak,die volgens Minister
de Wilde reeds in Juni op 2eer*<orten termijn moest worden geregeld, was

nog niet veel verder gekomen. Het wachten was nu op het advies van den
Radio-raad, dat op 16 Februari 1937 Inkwam.
De Radio-raad deelde daarin allereerst mede, dat alleen de Phohl en de
V.P.R.O. op den grondslag van de ln den brief van 30 Juni 1936 genoem

de;. beginselen tot samenwerking bereid waren,de algemeene omroepvereeni

glngen kwamen met het reeds gememoreerde eigen plan, dat ln beginsel van
geheel anderen aard was. Zij bleven ook tegenover den Radio-raad als voor
waarde tot medewerking stellen, dat de verzorging van de werelduitzendln

gen (de economische met inschakeling van de Contact-Commlssle) uitslui
tend door de vier groote omroepvereeniglngen zou geschieden, dat dus hier

aan de Phohl niet zou deelnemen. Zij verklaarden zich voorlooplg althans

bereid, gebruik te maken van de Phohl-zenders, met dien verstande

keuze

de

-tissa

keuze van het zend-apparaat In de toekomst aan de hand van de waargeno-

v

men ontvangst nader onder de oogen zou worden gezien.

.

De machtige staat ln den Staat had dus gesproken ! En wat was de meenlng
p

van den Radlo-raad in deze ? De Raad was van oordeel, dat niet kon worden i.

getreden in een organisatie der werelduitzendlngen, waarbij de Phohl als

s

omroeporganisatie uitgesloten zou zijn. Er bleef dus volgens de Raad niets {
anders over dan met de Phohl en de 14- gaagsche Zondagultzendlngen van
den V.P.R.O. te beginnen. Zij stelde daarom voor de noodlge machtigingen
aan Phohl en V.P.R.O. te verleenen

f

over te gaan tot het Instellen van

de Contact-Commissle, welke Commissie naar het oordeel van den Raad het

' best door de Indlë Programma-Commlssle zou kunnen worden gevormd, terwijl ?

aan die Commissie voor zooveel de economische uitzendingen betrof een ver-?
tegenwoordlger van de Departementen van Buitenlandsche Zaken en Handel,

;

Nijverheid en Scheepvaart en van de Phohl zou kunnen worden toegevoegd.
Aan deze Contact-commlssle zou kunnen worden opgedragen de regelen te ont

werpen, die bij het organlseeren en de verzorging van de economische we
relduitzendlngen moesten worden nageleefd, welke regelen aan de goedkeu-

;

ring van den Minister zouden zijn te onderwerpen.

De Radlo-raad had evenwel nog hoop, dat heteerlang tot de gewenschte sa
menwerking zoowel voor de economische als voor de cultureels uitzendingen
zou komen.

,

Dit advies kwam weer op de tafel van den Chef van Bureau Rodl die de op-

?

dracht kreeg de zienswijze daarover van den Dlrecteur-Generaal te formuleeren.

’

De Heer Damme wees er In zijn advies d.d. 26 Februari 1937, No. 2413 S.

op, dat het doel der werelddltzendingen van meet af was geweest, de aan-

?

dacht van de luisteraars, die de gewone uitzendingen van den Nederlandse^ï

omroep niet konden volgen, te vragen voor hetgeen ons land meer ln het bij'

zonder op cultureel gebied beteekende.Daarnaast zou de aandacht van die

luisteraars worden gevestigd op hetgeen Nederland ook in economisch op-

:

zicht presteerde.
Vandaar dat van meet af de bedoeling had voorgezeten om bij de verzorging ’

van deze uitzendingen ln te schakelen de Nederlandsche omroepvereenlgingen, die werden geacht gezamenlijk ln staat te zijn de Nederlandsche cul- ï
tuur ln al hare schakeerlngen naar bulten te gunnen uitdragen.

Dat de Nederlandsche omroep ln het algemeen tot dusver niet veel neiging

-

toonde - de K.R.O. uitgezonderd - om tot de verzorging van de wereldprogramma’s over te gaan, vond zijn grond eensdeeld ln de omstandigheid, dat ;

de mogelijkheid voor een goede overkomst van het uitgezondene nogzeerpro-'

blematlsch was en anderdeels hierin, dat aan dergelijke uitzendingen zeer ;

hooge kosten verbonden waren, die niet .of althans niet ln eenlgszlns toe- ■
reikende mate door geldelijke bijdragen zouden worden gedekt.

|

Zou nu het voorstel van den Radlo-raad worden gevolgd - aldus de Heer Dam-?
me, dan zou de opzet juist worden omgekeerd. De verzorging van de wereld- S

programma’ s

<

programma’s zou-dan n.1. - althans voorlooplg — in hoofdzaak worden gelegd <

in handen van een organisatie, waarvan toch bezwaarlijk kon worden gezegd,
dat zij was voortgekomen uit een belangrijke gocJ^flenstlge of cultureele stroo'
ming ln het maatschappelijk leven. De Phohl toch had blijkens haren opzet

;

veeleer een commercleele doelstelling die voornamelijk gedragen werd door het i
verlangen den naam van de N.V.Philips als wereldconcern ook op het gebied van f

de radlo-technlek over de wereld uit te dragen.

>

Het lag volgens den Dlrecteur-Generaal voor de hand, dat de Phohl, Indien haar

de machtiging werd verleend, het zwaartepunt van hare uitzendingen zou leggeh t

ln^het economische gedeelte, een en ander cultureel omlijst met wat muziek,

die stellig noodzakelijk zou zijn om de aandacht op het economische programma <.

gevestigd te houden, doch die toch bezwaarlijk een julsten Indruk zou kunnen
geven van hetgeen Nederland op cultureel gebied presteert.

■

De Dlrecteur-Generaal had uiteraard oog voor het feit, dat de Phohl om met de ;

wereldultzendlngen te beginnen, eene grootere voortvarendheid had getoond dan

waarvan de Nederlandsche omroepvereenlglngen ln het algemeen hadden doen blij
ken, doch het was op het oogenbllk toch zoo, dat die omroepvereenlglngen be

reid waren de verzorging der wereldultzendlngen zoowel cultureel als econo
misch op zich te nemen en daarbij - althans voorlooplg - gebruik te maken van

de Phohi-zendapparatuur, terwijl uit een brief van den Radio-raad van 27 Aprlj
1936 was gebleken, dat de Phohl niet geheel afkeerig stond van het denkbeeld

om bij de wereldultzendlngen ln hoofdzaak als technisch verzorger op te trederi
De Heer Darame zou het dan ook ten zeerste toe juichen, indien ln deze richting j

een oplossing werd gezocht. De Phohl zou dan, evenals het Staatsbedrijf der
P.T.T. ln bepaalde gevallen deed, hare bemoeiingen bij de verzorging der we-

reldprogramma’s beperken tot de technische verzorging, terwijl de eigenlijke

programma*® verzorging zou worden gelegd ln handen van die organisaties, die
daarvoor - volgens het voor Nederland gekozen omroepstelsel - zonder eenlg
voorbehoud als de meest aangewezene moesten worden beschouwd.
Daaro»i.was de Heer Damme van meenlng, dat het,

organisatie van de wereld

uitzendingen nog moest worden opgezet, ln alle opzichten wenschelijk was om
te trachten dezen opzet van meet af op zoo zuiver çogelljken basis te stellen

Zoodanige opzet was te verwezenlijken Indien:
a. de verzorging der programma’s werd opgedragen aan de daarvoor van nature

aangewezen organisaties;

b. de technische middelen beschikbaar werden gesteld door de organisaties die
daarvoor ln aanmerking kwamen, t.w. het Staatsbedrijf der P.T.T. en de

Phohl. Aangezien de omroeporganisaties - althans voorlooplg - met de Phohizendapparatuur in zee wilden gaan, kon het Staatsbedrijf der P.T.T. hier-

bij vooralsnog op den achtergrond blijven en zijn aanvullende taak, die
het tot dusver verrichtte, blijven vervullen.

De Dlrecteur-Generaal adviseerde den Minister ten slotte, den Radio-raad te
verzoeken ln den hierboven aangegeven zin de aangelegenheid nog eens met de

Phohl op te nemen. Daarbij zou er ook op kunnen worden gewezen, dat de Phohl
door

*
j

door deze gedragslijn te volgen geen enkel rldlco liep, terwijl alsnog een

|

zoodanige regeling zou kunnen worden gemaakt, dat bij het aankondigen der
programma’s werd^medegedeeld, dat de uitzending geschiedde door middel van

:

de Phohl-zendapparatuur.
Minister de Wilde ging met dit voorstel niet accoord en wel hoofdzakelijk daar ,

om, dat het niet aanging een organisatie, die voor het vraagstuk van de orga- *
nlsatle der werelduitzendlngen van meet af groote belangstelling had fcetbond,
die op voet van gelijkheid aan de beraadslagingen over dit onderwerp had deel
genomen, die reeds op dit gebied door het verzorgen van incldenteele ultzen- |
dingen blijk had gegeven ernstig te willen medewerken aan de oplossing ven

dit probleem en die door de wijze., waarop zij reeds sedert jaren programma’s j

naar de overzeesche gebledsdeelen des Rijks uitzond, thans geheel uit te slul ;

ten van de medewerking aan den opbouw van een Instituut waaraan voor Neder

land groote cultureele en economische belangen verbonden waren.
Z.E. deelde dit aan de 4 groote omroepvereeniglngen mede bij brief van 6 Aprlj
1937, No. 2, en voegde daaraan toe, dat hij zich de organisatie van den we
reldomroep zoodanig dacht, dat er zouden zijn:

a. uitzendingen, die de aandacht der luisteraars zouden vestigen op hetgeen
ons ladd meer ln het bijzonder op cultureel gebied beteekende ( de zgn cul
tureele uitzendingen) Deze programma’s zouden uitsluitend worden verzorgd ;

door de 4 groote omroepvereeniglngen.

b. uitzendingen, die den nadruk moesten leggen op hetgeen Nederland In econo->
mlsch opzicht presteerde (de zgn. economische uitzendingen). Bij de ver

zorging van deze programma’s zou de Phohl kunnen worden Ingeschakeld.
De Minister deed nogmaals een ernstig beroep op de medewerking van de 4 groo- ’

te omroepvereeniglngen en vroeg op korten termijn de verklaring, dat zij bij ;

nadeee overweging alsnog bereid waren,

aan de door Z.E. gedachte regeling

medewerking te verleenen.

;

Mocht dit antwoord niet op 20 April 1937 zijn Ingekomen dan nam Z.E. aan,

\

dat de omroepvereeniglngen voorshands tot zoodanige medewerking niet bereid
waren en dat dan zonder hare medewerking met de werelduitzendlngen een aan-

vang zou worden gemaakt.

<.■

Aan zijne ambtgenooten van 3ultenlandsche Zaken, Handel Nijverheid en Scheep
vaart en Koloniën deelde Minister de Wilde zijn plannen mede erjvroeg opgaaf
van de namen der vertegenwoordigers die ln de in te stellen contact-commissle ’

zitting zouden kunnen nemen. De Radio-raad werd mede van een en ander in ken- ;

nis gesteld.

5

. Het Centraal Bureau voor den Omroep - waarin thans ook de A.V.R.0. was verte-i

genwoordigd - antwoordde 16 April 1937. Uit dit antwoord bleek, dat de om-

■

roepvereenlglngen de regeling van den Minister noodgedwongen als werkbasis

•

aanvaardden, hoewel die basis hun nog altijd verkeerd leek. Zij waren even-

|

wel van oordeel, dat het gevolg geven aan den wensch de Phohl ln de voorbe-

reldlngen te betrekken, niet Impliceerde, dat de omroepen voor het verzorgen "

van de werelduitzendlngen uitsluitend zouden zijn aangewezen op de Phohi-zen-[
ders

1

ders, maar dat zij ln volle vrijheid desgewenscht zouden mogen geraken tot

|

de stichting of verwerving van een zendapparatuur, die even doeltreffend als|

of beter # zou zijn dan die van de Phohl. De omroepen zouden hierbij wil-

|r
■
len overwegen ln hoeverre hier een taak lag voor de Nozemd, welk lichaam voori

a

de verzorging van de technische behoeften van den zgn wereldomroep aangewe

zen leek en binnen het raam harer statuten daarvoor de mogelijkheden bood.
De omroepen vroegen ten slotte nog een mondeling onderhoud met den Minister
ten einde zljna-denkbeelden nog eens nader te ontwikkelen.

De Minister stond dit onderhoud toe op 13 Kei 1937 in tegenwoordigheid van
den Dlrecteur-Generaal en den Voorzitter van den Radlo-raad.

OÖk de Phohl werd op haar verzoek op dien datum door den Minister ontvangen.

Het standpunt door de vertegenwoordigers van de omroepvereeniglngen en van
de Phohl tijdens die besprekingen ingenomen, kan als volgt worden samengevat
PHOHI:

A. De verzorging van de zuiver

A

Bezwaarlijk kan worden ingezien waar

cultureele programma’s worde

om het terrein van de cultureele pro

uitsluitend aan de 4 groote

gramma’s voor de Phohl volkomen ver

omroepvereeniglngen opgedragen

boden moet zijn. De Phohl wil ook te
dezer zake gaarne met de omroepveree
niglngen op voet van gelijkheid mede

werken.

B. De verzorging van de zoogenaamde B

Hoewel niet uitdrukkelijk aangegeven

economische programma’s worde

zal de Phohl tegen de verzorging van

opgedragen aan de Phohl.

de economische programma’s geen be

zwaar hebben.

C. De omroep ls bereid om met de

C

De Phohl wil omtrent het gebruik door

Phohl samen te werken en wel in

den omroep van de Phohl-zendapparatuu:

dien zin dat hij - althans voor-

meer zekerheid hebben. Zij wil niet

looplg - van de Phohl-zendappa

een tijdelijk gebruik, maar een ge

ratuur gebruik wil maken.

bruik voor een bepaalden temljn b.v.
van eenlge (5) jaren.

D

De omroep wenscht, dat met betrek-D.De Phohl ziet ln, dat zij zich tegen

king tot de beschikbaarstelling

inschakeling van de Nozema niet kan

van de voor de wereldprogramma’s'

verzetten.

benoodlgde zend-apparatuur, de

Nozema wordt Ingeschakeld.
, De Dlrecteur-Generaal, ter zake gehoord, bleef van meenlng dat de zuiver cul

tureele programma’s door de 4 groote omroepvereeniglngen moesten worden ver
zorgd, en dat geen bezwaar bestond tegen de verzorging van de economische
programma’s geheel door de Phohl. De Heer Damme was voorts van oordeel dat

inschakeling van de Nozema voor de beschikbaarstelling van de benoodlgde
zend-apparatuur aanbeveling verdiende, en stelde zich te dien opzichte de
volgende procedure voor.

De

« De Nozema treft zoowel met de Phohi als met het Staatsbedrijf der P.T.T. ' |
de -noodlge regelingen met betrekking tot het beschikbaarstellen door die
|
instanties van de voor de verzorging der cultureele en economische wereldprogramma’s benoodlgde korte - golf - zendapparatuur.

|
|

De Nozema tracht, rekening houdende met de energie, waarmede de ter beschikking gestelde zendapparatuur werkt, de door de gebruikers te betalen huur

prijzen zooveel mogelijk op hetzelfde niveau vast te stellen. De te gebruli
ken zendtijden worden zooveel mogelijk gelijkelijk over de beschikbare zend- ■

Inrichtingen verdeeld, met dien verstande, dat rekening gehouden wordt met de

mogelijkheden, die deze Inrichtingen bieden. De regelingen worden zoowel met ;
de Phohi als met het Staatsbedrijf getroffen voor een bepaalden termijn, die,-

In verband met de omstandigheid, dat de Nozema niet zelfstandig over' de be

noodlgde zendapparatuur beschikt en daarvoor, gezien haar voorzichtig finan
aan

cial beleid, in de naaste toekomst ook niet beschikken zal,niet zoo heel kort'
zal behoeven te zijn. Gedacht wordt hlerblj/een termijn van b.v. 2 jaar.
|

De Dlrecteur-Generaal legde ten slotte eenige ln overleg met den Voorzitter [
van den Radlo-raad opgestelde richtlijnen over, die bij een nieuwe bespre-

i

king met de omroepvereenigingen en de Phohi gezamenlijk als uitgangspunt van |
de beraadslagingen zouden kunnen dienen.

[

Mrn'l’s'tte'r van Bln- I
t
nenlandsche Zaken, en als zoodanig opgevolgd door den Heer van Boel jen, voor-|
Inmiddels

was Mr. de Wilde op 24 Juni 1937 afgetreden

sbSLs

zltter van den Radlo-raad.

|

Het was zelfs aan den voortvarender Minister de Wilde niet gelikt deze belang

rijke aangelegheheld tot oplossing te brengen, niettegenstaande hij reeds op

30 Juni 1936 op een regeling op zeer korten termijn had aangedrongen.

Minister van Boel jen kreeg dus tot taak, dit vraagstuk tot een goed einde te

brengen. Schrijver dezes mag aannemen, dat Minister van Boeijen, die zijn
Pappenheimers kende, zich niet al te veel illusies zal hebben gemaakt, dat
kogel nu spoedig door de kerk zou zijn.

Niettemin verklaarde Z.S. zich reeds op 30 Juni 1937 bereid om de omroepver
eenigingen en de Phohi tot een gezamenlijke bespreking onder zijn persoon
lijke leiding uit te noodlgen. Deze bespreking kon plaats vinden op 12 Juli.

Aan de deelnemers konden de meest prlncipleele richtlijnen voor de bespre

king vooraf ter kennisneming worden toegezonden.

Deze richtlijnen waren:
I.

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

, II. De CULTUREELE programma’s behooren te worden verzorgd door de organisatl

die daarvoor van nature zijn aangewezen, te weten de 4 groote Nederland-

sche omroepvereenigingen, welke organisaties kunnen worden geacht geza
menlijk de Nederlandsche itJultuur ln al hare schakeerlngen naar buiten

te kunnen uitdragen.

Bij
III.

de verzorging van de ECONOMISCHE programma’s worde ook de Phohi >ln-

geschakeld; deze organisatie toch zal krachtens hare statuten het

zwaartepunt

zwaartepunt van hare uitzendingen leggen In het economische gedeelte

dat uiteraard een meer zakelijk karakter heeft.

IV.
rzorglng van de'

De NOZEMA worde Ingeschakeld bij de beschikbaarstelling van de voor de

programma’s benoodlgde zendapparatuur. Zoodanige lnscnakeiing kan leiden tot

i

een voor alle partijen in exploltatief, technisch en economisch opzicht

verantwoorde regeling.

De NOZEMA versta zich - in afwachting van den eventueelen bouw van een
eigen zendapparatuur - met de Instanties die voor het oogenbllk over

V.

!

zoodanige apparatuur beschikken, te weten de Phohl en het Staatsbedrijf i
der P.T.T en zulks zooveel mogelijk op voet van gelijkheid.
Ù.

!

De CONTROLS OP DE UITZENDINGEN worde opgedragen aan de Indië-Programma- i

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-COEL'ISSIE waarin zitting hebben de Indlë-Programma-Commlssle
( waaronder de vertegenwoordigers van Bultenlandsche Zaken en van Han

del, Nijverheid en Scheepvaart ), de 4 groote omroepvereenlglngen en de

Phohl.
VIII.De contact-commlssie ontwerpt regelen, die bij het organlseeren en het

verzorgen van wereldprogramma’s-meer In het bijzonder van het economi!

sche gedeelte daarvan - zullen moeten worden nageleefd.

i

Deze bespreking vond - zooals gezegd - plaats op 12 Juli 1937, nadat Z.E. op *•

5 Juli den Raad van beheer der Nozema had ultgenoodlgd, het vraagstuk van de
benoodlgde zendapparatuur in studie te nemen. Uit de van deze bespreking ge
maakte notulen blijkt, dat de vertegenwoordiger van de phohl er zijn spijt
over uitdrukte, dat ln deze vergadering geen woord van dank werd geult voor

het feit, dat de Phohl al 10 jaren lang Nederland’s stem ln den wereldomroep
deed hooren; de phohl had hier toch pionierswerk verricht en had het initia

tief genomen. Spreker zeide met leedwezen te zien, dat dit werk niet werd ge
waardeerd; hij zag niet ln, waarom op het gebied der wereldultzendlngen de

Phohl zoo uitermate achter gesteld moest worden. Spreker vroeg of de wereld
omroep als ” Nederlandsche Wereldomroep ” zou plaats vinden dan wel of iedere

omroepvereenlglng afzonderlijk zendtijd zou krijgen voor een bepaald door haai,

te verzorgen programma. Ten slotte stelde spreker voor een tweeledige nadere

preciseerlng der richtlijnen en wel:
1. dat de Phohl voor het geheele programma-gedeelte gelijk met de andere om
roepvereenlglngen kwam te staan.

2. dat ook t.a.v, de technische apparatuur een nadere detailleering gegeven

zou worden, waarna dit punt opnieuw aan de orde kon worden gesteld.
|
Minister van Boeyen wees er ln zijn antwoord op, dat de bespreking ging niet j

over de uitzendingen naar de overzeesche gebledsdeelen des Rijks, doch over
Iets geheel nieuws, de wereldultzendlngen.
Z.E. was niet bereid dit nieuws aan te vatten, voordat ook de organisatie van

I
l
f

de zendapparatuur volkomen geregeld was.
De Regeerlng moest deze aangelegenheid beheerschen» Daarom had Z.E. het
vraagstuk van de zendapparatuur in handen gesteld van de Nozema, die bij de-

ze studie stellig zoowel met de phohi als met P.T.T. zou overleggen.
Wat de verzorging der cultureels programma’s betreft, meende Z.E. dat de pho
hi ln de ultsluitlng/nlets onvriendelijks mocht zien ; na de duidelijke taal
van de omroepvereenigingen ook In deze vergadering, bleef voor de Regeerlng

- aldus Minister van Boeyen - geen andere weg open.
Z.E. vroeg ten slotte spoedig antwoord, ten einde de Contact Commissie onver

wijld te kunnen Instellen. In die Commissie zou dan kunnen worden overwogen
ln hoeverre samenwerking op programma-gebled zou kunnen worden bevorderd. z.E
zou de notulen aan de deelnemers der bespreking toezenden en daarbij zou wor

den gevraagd om per omroepvereeniglng iemand aan te wijzen die als lid van de
Contact-Commlssle zou kunnen worden benoemd.

De vergadering kon zich met deze gedragslijn vereenigen.
En zoo kon Minister van Boeyen dan op 6 September 1937 tot het Instellen van
de Contact-Commlssle voor de werelduitzendlngen overgaan.

Z.E. deed dit bij zijne beschikking van dien datum No. 1.
De beschikking luidde:
De Minister van Binneninndsche Zaken
Overwegende dat het wenschelljk is zoo spoedig mogelijk een aanvang te maken

met de verzorging en uitzending van programma’s die over de geheele wereld
de aandacht vestigen op hetgeen Nederland op cultureel en economisch gebied

beteekent ( zgn. wereld-ultzendlngen);
Gezien de adviezen van den Radlo-raad dd 27 April 1936, No.2480; 19 Juni 1936
No. 2494 en 16 Februari ’ 37, No. 2700;

Gezien het advies van den Directeur-Generaal der P.T.T. dd 30 Augustus 19371

No. 11242 S;
HEEFT GOEDGEVONDEN:

A. In te stellen een commissie welke tot taak heeft

Ie.richtlijnen aan te geven en regelen te ontwerpen, welke als grondslag voor
het organiseeren en het verzorgen van de werelduitzendlngen- meer ln het bij

zonder van het economische gedeelte daarvan - zullen kunnen dienen;
2e.het in verband met een doelmatige taakverdeeling ln overleg en nauwe samen'
werking met de aan de werelduitzendlngen deelnemende omroeporganisaties voor

bereiden van de samenstelling der programma’s, in dien zin, dat ook de omroep,
organisaties krachtens haar eigen aard en zelfstandigheid de verantwoordelijk‘held voor den inhoud der programma's kunnen dragen;

3e.het zoeken van aanraking met organisaties en personen, welke op het gebied
der economische uitzendingen, hetzij rechtstreeks hetzij zijdelings als be
langhebbende kunnen worden beschouwd;

4e.het ontwerpen van enn jaarlljksche raming van kosten en het doen van door

stellen inzake de wijze waarop die kosten naar billijkheid kunnen worden be
streden.

B

B. Voor het tijdvak van heden tot 31 Dec. 1937 te benoemen tot leden dezer

Commls41e:
Prof.Mr.P.S.Gerbrandy,Voorzitter van den Radlo-raad, tevens voorzitter;
A.J.W.van Anrooy

,lld van de Indl’é Programma Commissie;

Prof. Dr. J. Schmit ze r

,lld van de Indl’é Programma Commissie;

Mr.E.N.van Kleffens

,Administratüer,Chef van de Afdeeling Diplomatieke

Zaken van het Departement van Buitenlandsche Zaken;
Dr.T.P.van der Kooy

,Chef van de Afdeeling Economische Voorlichting van
het Departement van Economische Zaken;

G.de- Clercq

,Voorzitter van de Algemeens Vereenlglng Radio Omroep

Pastoor L.H.Perquln O.P.,Voorzltter van den Katholieken Radio Omroep;
Mr.A.van der Deure

,Voorzitter van de Nederlandsche Christelijke Radio
Vereenlglng;

J.V/. Lebon

,Secretaris-pennlngmeester van de Vereenlglng van Ar
beiders Radio Amateurs;

Mr.A. J.Guépln

,Secretaris der Directie der N.V.Philips’ Gloeilampen
fabrieken;

tot secretaris: Dr.A.A.M.Enserlnck, secretaris van de India programma Commis

sie.
Plaatsvervangende leden zullen nader worden aangewezen.

C. In afwachting van de nadere voorstellen der Commissie met betrekking tot
de onder A bedoelde richtlijnen en regelen het volgende te bepalen:

1. De programma's dragen den naam van wereldprogramma’s.
2. De Commissie draagt den naam van ” Contact-commlssle voor de wereldultzen
dingen ”, ls gevestigd te *s- Gravenhage en wordt ln deze beschikking ver
der met ” Commissie ” aangeduld.

3. De Commissie ls bevoegd zaken bij rondschrijven aan de leden af te doen en

vergadert zoo dikwijls de voorzitter of ten minste 4 leden dit wenschen.
4. De besluiten van de Commissie worden genomen met meerderheid van stemman.
Bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter.
5. De Commissie kan geen besluiten nemen, wanneer niet ten minste zes leden

tegenwoordig zijn.

6. De Commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
7. Alle van de Commissie uitgaande stukken worden door den voorzitter en den

secretaris onderteekend. De afdoening van spoedelschende zaken geschiedt
door den voorzitter.
8. Het jaarverslag van de werkzaamheden van de Commissie wordt opgenomen ln
i

het jaarverslag van de Indië Programma Commissie.

9. De beloonlng van den secretaris wordt, zoo noodlg, nader geregeld. De Mi
nister van Binnenlandsche Zaken regelt, op voorstel van den voorzitter, de

wijze waarop bij afwezigheid of ontstentenis van den secretaris ln diens
vervanging wordt voorzien.
10. De leden, de secretaris en de plaatsvervangende leden genieten vergoeding

voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig de bepalingen van het ” Reis
besluit 1916" wegens door hen ten behoeve van de Commissie gemaakte reizen.

’s-Gravenhage, 6 September 1937
De Minister voornoemd,

(get.) H.VAN BOEYEN.
Zooals uit deze beschikking blijkt, was daarin de V.P.R.O. niet vertegenwoor- f
digd. Op een verzoek van dezen omroep om alsnog in de Commissie te worden opy'
£■

genomen, antwoordde Minister van Boeyen dat daaraan - met het oog op de even'
tueele consequenties ten aanzien van andere bijzondere omroepvereenlglngen !

niet kon worden voldaan, doch dat uiteraard, indien in het bijzonder de samen|
stelling van het cultureels gedeelte van de wereldprogramma’s punt van bespre|
king zou uitmaken, de V.P.R.O. in de gelegenheid zou worden gesteld, zijne in-'

zichten en verlangens in de Contact-Coramlssle kenbaar te maken.
Deze beslissing heeft schrijver dezes betreurd.

Een organisatie, die steeds veel belangstelling voor de werelduitzendlngen

i.

had getoond en die reeds op 19 Februari 1937 gevraagd had om machtiging tot

het doen van die uitzendingen had n.z.m. stellig in de Contact-Commissle zit
ting moeten hebben. Evenwel het stelsel van den Nederlandschen omroep - al-

:

gemeene en bijzondere omroepvereenlglngen - bracht blijkbaar mede, dat alleen
de groote organisaties volledig reent van spreken kregen, de kleintjes moes

r
i

ten zich maar tevreden stellen om zoo na en dan eens te worden gehoord.

L

De Contact-Commissle werd door den voorzitter Prof.Mr.P.s.Gerbrandy in Sep
tember 1937 geïnstalleerd. Deze wees er op dat de Nederlandsche omroepveree
nlglngen - met uitzondering van den K.R.O. - op het gebied van de uitzendin

gen naar de Overzeesche gebiedsdeelen des Rijks en ven de werelduitzendlngen
een zeker manco aan den dag hadden gelegd en dat het te betreuren was, dat

&
ê
r

■

bij gebreke van Initiatief op dit terrein van de zijde der Nederlandsche om-

roeporganlsatles, thans van Overheidswege moest worden Ingegrepen om tot stan»?
te brengen, hetgeen reeds sinds jaren als taak van deze organisaties moest

worden beschouwd.

I

De Minister van Blnnenlandsche Zaken - aldus Prof. Gerbrandy - had het in de
<

bespreking, welke aan de instelling van de Contact-Commissle vooraf ging, :zoo
kras mogelijk gezegd: pe Regeerlng kon niet lange r dulden dat Nederland
werkeloos bleef, terwijl het buitenland ten deze groote

i"

f
;

activiteit aan den

dag legde en zich daarbij soms bediende van onze taal; de kogel moest door de

s.

kerk, de wereldomroep moest er komen,

In deze met klem uitgesproken woorden - vervolgde Prof.Gerbrandy - lag naast

een aansporing voor de Commissie om met bekwamen spoed de haar opgedragen

taak te vervullen, tevens een waarschuwing aan degenen die in ons omroepbe
stel ven nature waren aangewezen om op het gebied van de werelduitzendlngen

een taak te vervullen, doch die - om welke redenen ook -

r
i'
r.
r-

tot dusver talmden

deze taak te aanvaarden. Dat de Regeerlng echter haar vertrouwen in de omroep

vereenlglngen desniettegenstaande niet had verloren, bleek uit het feit, dat
de samenstelling der programma’s - hoewel deze door de Contact-commlssle ln o\

overleg

l
:•
r

overleg en ln nauwe samenwerking met de aan de werelduitzendlngen deelnemende

omroepvereeniglngen moesten worden voorbereid - in dien zin zou moeten geschle
den, dat ook deze omroeporganisaties krachtens haar eigen aard en waizelfstandlgheld, de verantwoordelijkheid voor den inhoud dezer programma’s zouden kun

nen dragen»

Prof. Gerbrandy wijdde daarna uit over de grondslagen der samenwerking, zooals
deze ln hoofdlijnen door den Minister waren aangegeven, wees verder op het

moeilijke van de taak die de Commissie wachtte, doch twijfelde er niet aan,
dat als vrucht van dit gemeen overleg binnen afzlenbaren tijd een hoogstaande
Nederlandsche wereldomroep tegen over het buitenland zou getuigen van hetgeen

• ons land ln cultureel en economisch opzicht beteekende.
Deze openalngsrede lokte nog al wat critlek uit. Zoo schreef het Handelsblad
( avondblad van 28 September 1937)

” Wanneer men nu de reprimandé van Prof.Gerbrandy aan het adres der Om
roepverenigingen leest, dan vraagt men zich toch af, waarom

de Regeering niet allereerst de hand in eigen boezem heeft gestoken

'Want zij heeft het werk van de Phohl nooit krachtig gesteund en jaren achtereen liet zij de bultenlandsche wereld-propaganda ln den

aether met vreemde onaandoenlijkheid ook tot het Rijk overzee door
dringen, zonder er iets tegenover te stellen. Herhaaldelijk heeft
ook ons blad op het jammerlijk ontbreken van een Nederlandschen we

reldomroep gewezen en gevraagd waar regeeringsmedewerklng voor zulk
een dienst bleef. Nu eindelijk de Regeering aan deze roepstemmen ge
hoor geeft en deze Commissie benoemt, wordt die Commissie geïnstal

leerd met eene afleldlngsmanoevre, en krijgen de omroeplichamen de
schuld van een verzuim, dat toch ten minste voor een aanzienlijk
deel bij de overheid zelve lag”.

En de ” Vooruit ” van 1 October 1937 schreef:

”Uit de zeer krachtige woorden, waarmee de voorzitter der Commissie

uiting gaf aan den ernstigen wil der Regeering om de vertegenwoordig
ging van Nederland en dit deel van het Radlo-verkeer waardig maar

|

stevig ter hand te nemen, klonk ln de eerste plaats bezorgdheid oven
het feit, dat de bevolking van de Overzeesche gewesten tot dusver

wel wat te veel weed overgelaten aan de beïnvloeding door de als

s
i
Nederlanders vermomde radio-piraten. Deze bezorgheld - hoe begrijpen;
lijk ook en hoezeer ook te waardeeren, omdat kennis van een gevaar |

voorwaarde is voor doelmatige bestrijding - heeft den, namens den
zieken Minister van Boeyen sprekende Professor echter verleid tot

enkele uitvallen tegen de Nederlandsche omroepvereeniglngen, die
kwade uitleggers zouden kunnen beschouwen als een poging om besef

van eigen aarzelen om te zetten in onverdiend verwijt aan anderen.
Ware de Nederlandsche omroep ln zijn geheel niet overtuigd van de

noodzakelijkheid dezer uitzendingen en van de goede harmonische,
samenwerking, waarin zij moeten worden voorbereid, dan zouden zij
een stemming van lichte wrevel kunnen wekken hi «

F

men bij dit nationale werk niet kan ontberen. ïJlj doelen hier op- o.a. op de

mededeellng van Prof. Gerbrandy( die aanvankelijk had gesproken van een
« voor een goed deel nieuw vraagstuk):
En het Is te betreuren, dat bij gebreke van Initiatief op dit ter
rein van de zijde der Nederlandsche omroeporganisaties, thans van

overheidswege moet Ingegrepen worden om tot stand te brengen hetgeen
reeds sinds jaren als taak van deze omroeporganisaties beschouwd
moet worden.

En verder na er op gewezen te hebben dat op den Nederlandschen omroep te
rekenen viel:

'

Men mag het vertrouwen uitspreken, dat de radio-Industrie ( ook die ln
Indonesië) en de pers daarginds naar behooren zullen medewerken. Ander

zijds dient de Regeerlng, die de levering van deze programma’s terecht
opdroeg aan het uit burgerzin ontsproten Instituut, dat zich op dit ge

bied heeft gespecialiseerd, blijk te geven van een ruime opvatting van

haar overheldspllcht om aan deze nationale omroep mede te werken.
Het Nederlandsche belang mag ln deze strijd geen enkele kans worden ont

houden. Met handhaving van het principe, dat de Regeerlng haar bemoeiin
gen met den omroep beperke tot het door wet en verordening aangegeven

noodzakelijke, meenen wij, dat de vervulling

der verwachtingen, die

Prof.Gerbrandy ln zijn installatie- rede uitsprak,voor een goed deel af
hangt van de Regeerlng zelf.

Ook de A.V.R.O. was door de woorden van prof.Gerbrandy onaangenaam getroffen
en deelde aan den Minister mede:

Wij voelen ons dan ook genoodzaakt U E. beleefd mede te deelen, dat door
bovenbedoelde rede ons vertrouwen ln de mogelijkheid van samenwerking in
deze Contact-Commissle ten zeerste is geschokt.

Gelukkig viel het ln de praktijk nog al mede. De werkzaamheden der Commissie
zijn niet door onaangename«voorvallen beroerd.

Nadat nog bij beschikking van den Minister d.d. 15 October 1937, No. 6,

plaatsvervangende leden van de Contact-Commissle voor de wereldultzendingen
waren aangewezen, en op 26 October 1937 een verzoek van de Nederlandsche In

dische . Radlo-Omroep Maatschappij ( Nlrom ) om aan de werkzaamheden der Com
missie deel te nemen was afgewezen met de mededeellng dat deze omroep stellig

in de gelegenheid zou worden gesteld, zijne Inzichten en verlangens aan de

Commissie kenbaar te maken, was het wachten op het resultaat der werkzaamhedei
Reeds spoedig bleek, dat de Commissie behoefte gevoelde aan doorloopende tech^

nische voorlichting en aan voorlichting op algemeen internationaal omroepgebled

Zij vroeg derhalve aan den Minister, den Heer Ir.A.Dubois als algemeen advi
seur op omroepgebled, zonder stemrecht, aan de Commissis

voegen. Deze

zou aan alle beraadslagingen der Commissie kunnen deelnemen. De Minister keur
de dit voorstel bij zijn schrijven van 22 April 1938,No«16. goed.

Op 21 Februari 1939 deel de de Commissie mede, dat het nog wel eenigen tijd
zou duren, voordat de bespreking over het inmlddeld opgestelde ontwerp-rap-

port, zoowel in de Commissie als in den Raad van Beheer der Nozema, tot vol

ledige overeenstemming zou hebben geleld.
De Contact-Commlssle vroeg derhalve mede namens den Raad van Beheer der No

zema om goed te keuren dat de termijn, binnen welken het rapport Inzake de

organisatie en de financiering der wereldultzendlngen zou moeten zijn uitge

bracht, te verlengen tot 1 Hel 1939.
De Minister willigde dit verzoek in en sprak daarbij de verwachting uit, dat
de werkzaamheden zoo zouden worden geregeld, dat verder uitstel niet zou be-

hoeven te worden gevraagd.

Inderdaad werd uitstel niet verder gevraagd, doch eerst op 14 Juli 1939 werd

het rapport, dat was onderteekend door den Raad van Beheer der Nozema en de
Contact-Commlssle, ingediend. Niet alle oorspronkelijk aangewezen leden

van

laatstgenoemde instantie hadden hunnej/ handteekening onder het rapport ge
plaatst. Immers Pastoor Perquln was overleden en vervangen door Pater J.Dlto

O.P;

. Mr. van Kleffens had in verband met zijne benoeming tot andere func

tie, ontslag moeten nemen en was opgevolgd door Mr.Baron Bentlnck van Schoon-

heeten en Dr. van der Kooy had verstek laten gaan, zoodat in zijn plaats Mr.
J.J.Oyevaar het rapport had onderteekend.

Het rapport zelf was een lijvig boekwerk en toonde aan, dat de Commissie het
vraagstuk deugdelijk had onderzocht. Hoewel het zeer belangwekkend zou zijn
de overwegingen na te gaan die de onderteekenaars van het rapport hadden ge

leld tot hunne aan het slot vermelde conclusies, zou het te ver voeren daar
op uitvoerig in te gaan, te meer waar de conclusies zelve duidelijk aangeven
den weg, die naar het oordeel der onderteekenaars ten aanzien van de verzor

ging der wereldultzendlngen zou moeten worden gevolgd. Volstaan wordt dus met
deze conclusies in extenso weer te geven.

Zij luidden:
1. In de wereldultzendlngen kome de totaliteit van hetgeen waartoe Nederland

in cultureel en economisch opzicht in staat is op zoo harmonisch en voor

ultenlandsche

de fluisteraars zoo begrijpelijk mogelijke wijze tot uiting.

2. De vier groote Nederlandsche omroepvereenlgingen en de V.P.R.0. kunne*, met
in achtneming van het in de punten 3, 4 en 5 vermelde, geacht worden deze
totaliteit in de werelduitzendiggen tot haar recht te doen komen.
3. Het systeem ban uitzenden, zooals dit bij den Nederlandschen blnnenlandsche

omroep bestaat, vormt voor de wereldultzendlngen een gooden ondergrond;
niettemin is, ter bereiking van het onder 1 genoemd desideratum, aanpas

sing noodzakelijk aan de bjizondere eischen welke de wereldomroep stelt.
4. Er zal een contact-orgaan worden geschapen, waarin naast vertegenwoordi
gers van de vier groote omroeporganisaties zitting zullen hebben vertegen

woordigers thans deel uitmakende van de Ïndië-Programma-Commlsslejj(,van de
Departementen van Buitenlandsche en

Economische Zaken en van de NOZEMS,

alsmede eenige vooraanstaande Nederlanders, die daartoe krachtens loopbaan
en persoonlijkheid zijn aangewezen. ( de zgn Contact-Commlssle voor de we-

5. Dit contact-orgaan heeft te waarborgen de noodlge permanente orlënteerlng,
de noodzakelijke opvoering van het geheel eigensoortige peil der werelduitzendingen, zulks op een wijze, dat aan het gebruik maken van de werk

kracht der aan de wereldultzendingen deelnemende omroepvereenigingen, met

I
I
I
I

behoud van eigen zelfstandigheid, geen afbreuk worde gedaan.
6. Naast dit contact-orgaan zullen in het leven geroepen worden.

a. een Centraal Bureau voor den cultureelen wereldomroep, waarin de verte
genwoordigers van de 4 algemeene omroeporganisaties, die zitting hebben
ln de Contact-Commlssle voor de werelduitzendlngen, of hunne plaatsver

vangers regelmatig onder leiding van den voorzitter van het Contatt-or''

gaan bijeenkomen ter bespreking van de uit te zenden cultureels wereld-

programma’s, zooals deze door elk der vier aan de werelduitzendlngen
deelnemende omroepvereenigingen zullen worden opgesteld.
b. een Commissie van toezicht voor de werelduitzendlngen, bestaande dit
den voorzitter aan te wijzen leden van de Contact-Commlssle voor de we-

^IJnde niet vertegen«ordlgers

reldultzendingen/van de algemeene omroepvereenigingen, welke de door de

omroepvereenigingen na bespreking ln hot Centraal-Bureau voor den cul-

tureelen wereldomroep vastgestelde programma’s toetst aan de van Regeeringswege uitgevaardigde controle-normen en de door de

Contact-Commissl

opgestelde richtlijnen.
c. een telkens ad hoe door den voorzitter van het contact-orgaan te vormen

Bureau voor den Economlschen wereldomroep.

7. De uitzendingen naar de Overzeesche Gebledsdeelen des Rijks, zooals deze
op het oogenbllk door Phohi, K.R.O. en V.P.R.0. worden verzorgd, zullen ln '

het kader van de werelduitzendlngen worden opgenomen en daarin, met de uit
zendingen naar Zuid-Afrlka een bijzondere plaats Innemen.
8. Nu alle Nederlandsche omroepvereenigingen binnen het kader van de wereld

uitzendlngen ook de Overzeesche Gebledsdeelen des Rijks regelmatig van een
programma uit het Moederland zullen voorzien, zal de Phohi ophouden te be

staan als programma-verzorgende instantie. Aïi gevolg van het in de punten

4 en 6 vermelde zal ook de Indlë-Programma-Cornmlssle als zoodanig ophouden
te bestaan.

9. Met betrekking tot de zendapparatuur voor den Nederlandschen omroep ln den
rulmsten zin zal zoo veel redelijk mogelijk ls rekening gehouden worden met
de belangen van het Philips-concern als nationale zenderleverancler.

10. Alle voor den wereldomroep benoodlgde zendapparaturen zullen eigendom zijn ■

van de NOZEMA en door deze vennootschap ter beschikking worden gesteld.
‘11.Met betrekking tot de financiering van den wereldomroep zal een regeling

getroffen worden, welke neerkomt op het verpUdht stellen van het bijdragen
tot de Instandhouding van den Nederlandschen omroep ln den rulmsten zin

met name voor de Nederlandsche luisteraars, die tot dusver niet vrijwillig
aan den omroep contribueerden.

Het rapport was ditmaal niet vergezeld van de anders gebruikelijke minderheids-!
nota(s), waaruit mocht worden afgeleid dat er ln den omroep toch iets groeide I
dat ten slotte tot meer samenwe-• jng zou kunnen lelden.

Overigens werd wat de financiering van den wereldomroep betrof, verwezen naa

een rapport van een door den Minister ingestelde Studle-Commissie voor de fl

nanciering tan den omroep, waarop in het volgende onderdeel van Hoofdstuk IV
meer uitvoerig zal worden teruggekomen»

voorts waren-bij het rapport gevoegd:
a. een overzicht van de antwoorden van de diplomatieke en Conculalre verte
genwoordigers van Nederland In het buitenland betreffende taal, aard en

inhoud der programma’s.
b. een schema voor de Indeellng der uitzenddagen en uren van de programma’s
naar de verschillende werelddeelen en In het kader der werelduitzendlngen
>

van de programma’s bestemd voor de Overzeesche Gebledsdeelen des Rijks.

Eindelijk bleek uit het rapport dat de Raad van Beheer der Nozema zich zoowe
met de Phohl als met de N.S.F. in verbinding had gesteld ten einde te spreke

over de mogelijkheid van een verkoop door genoemde lichamen aan de NOZEMA va

de hun ln eigendom toebehoorende zendmlddelen voor de korte-golfultzendlngen
Verder was de Raad van Beheer van oordeel, dat het uit praktische overwegin
gen geen aanbeveling verdiende om ten behoeve van de werelduitzendlngen, zoo

als deze ultelndelljk georganiseerd zouden worden, de Rljkszenders te benut
ten, omdat voor het Staatsbedrijf der P.T.T. uiteraard primair was dat de be
langen van het openbaar radlo-telefonle-verkeer zoo mln mogelijk ln het ge
drang kwamen.Vandaar ook, dat de Rljkszenders slechts voor omroepdoeleInden

ter beschikking zouden kunnen worden gesteld na afwikkeling van het openbare
radlo-telefonle-verkeer.

Dit beteekende derhalve, dat niet ten volle gegarandeerd kon worden, dat de

verzorging van den wereldomroep ln technisch opzicht zonder moeilijkheden
continu zou kunnen plaats vinden. Hoogstens zou het Staatsbedrijf met behulp

van de hem ten dienste staande zendapparatuur kunnen helpen gedurende den
tijd, dat nog niet tot dit doel over definitieve zendmlddelen kon worden beschikt.
Ook het gebruik van de golflengten, waarop de R1jkstelefonlezenders werkten
zou wellicht moeilijkheden opleveren, omdat deze golflengten aan ons land wa

ren toegewezen voor het gebruik ten behoeve^van het openbare telefonieverkeer
en niet voor omroepdoelelnden. Ten slotte wees de Raad van Beheer er op, dat >

de Rijks-radio-telefoniezenders deel uitmaakten van het zendercomplex van het

Staatsbedrijf der P.T.T. te Kootwijk. Dit beteekende, dat door de Nozema, die

toch de zendapparatuur voor de werelduitzendlngen ter beschikking moest stel
len,nooit de eigendom van deze zenders zou kunnen verkrijgen, omdat deze zen
ders als hoofdbestemming hadden het afwikkelen van het openbaae radio-telefo-

nieverkeer door P.T.T. Hoogstens zou hier van een exploitatle-contract tusschen Nozema en P.T.T. sprake kunnen zijn.

Het rapport gaf vervolgens een voorlooplge raming der kapitaal- en exploita-.

tiekosten aan, waaruit bleek, dat voor de apparatuur ( 2 zenders ieder in-

ï>

gericht voor vier golven, gebouwen, terreinen, beams, stroomverzlening, ^ele^

/ met

foonaanslultlng e.d.) noodig zou zijn een kapltaalsinvesteerlng van
of van ƒ 800.000, lndier/1 kortegolfzender van 50 K.ïï. ingericht voor vier

golven

golven zou worden volstaan. De exploitatiekosten werden voor het eerste
jaar, waarin de wereldultzendingen zouden plaats vinden bij een gebruik
van 2300 programma-uren geraamd op ƒ 710.000.

•
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Uit dit alles blijkt, dat de financiering van den wereldomroep groote gel
delijke offers van de deelnemers zou vragen, offers, welke door de omroep-

vereeniglngen niet zonder meer zouden kunnen worden gedragen.
In het volgende onderdeel van Hoofdstuk IV zullen we nader bezien gp welke

wijze de Regeerlng meende, vóór dit belangrijke onderwerp een oplossing te
moeten zoeken.
ïïij nemen dus van de wereldultzendingen afscheid na er nog op gewezen te
'hebben, dat Inmiddels de onderhandelingen met de Phohl tot overneming van

hare zenders door de N.O.Z.E.M.A. werden voortgezet. Eij het uitbreken van

den oorlog waren deze onderhandelingen nog niet tot een einde gebracht.

• . De .financiering van den Radio-omroep. /^'v>
°^*zh
--------- -------------------------------- ATQ--Ù- P»wo-i^> uv Kill' - . Het behoeft geen betoog, dat met de technische en cultureels verzorging
van den radio-omroep van meet af groote bedragen gemoeid zÿn geweest.

De meeste Europeesche landen hebben in de bestrÿding van die kosten voor
zien door het heffen van een zeker bedrag van eiken bezitter van een radio
ontvang-inrichting.

Wat’ons land betreft, moge in herinnering worden gebracht, het voorstel to

heffing van een recht voor het gebruik van een ontvahg-inrichting, zooals

dit oorspronkelijk voorkwam in het wetsontwerp tot wyziging van de T.en T.
wet 1904 - de zgn radiowet

In navolging van hetgeen ter zake in het bui

tenland als regel geschiedde, was de bedoeling van dit recht, waarvan de
heffing regeling zou vinden in den algemeenen maatregel van -bestuur - het

zgn radio-reglement - dat uit de opbrengst daarvan zouden worden bestreder.
de kosten van alle bemoeiingen welke voor het Rÿk voortvloeien uit de con

trôle op de juiste naleving van de» voor den radio-omroep geldende bepa
lingen, terwijl het overige gedeelte zou worden uitgekeerd aan de vereenigingen, die de verzorging van den omroep op zich genomen hadden.
Gedacht werd toen aan eep. recht van ƒ 10.- per jaar, per ontvangtoestel er.

per aansluiting op een radio-distributie-inrichting. Van dit bedrag zou

ƒ 2,50 komen aan het Rÿk, terwÿl het overschietende zou toevallen aan de
omroep-organisaties.

We hebben gez.ien dat deze poging om tot de heffing van een zoodanig recht
te geraken mislukte; een amendement van de heeren Droogleever Fortuyn c.s.

om de desbetreffende bepaling in het wetsontwerp te doen vervallen, werd

aangenomen met 56 tegen 20 stemmen.

We hebben voorts reeds vermeld, dat de Regeering zich van meet af op het
standpunt stelde, dat in ons land de radio niet tot het maken van reclame

zou worden benut, zoodat voor de omroepvereenigingen ook een zoodanige

bron van inkomsten niet kon worden aangeboord.
Dat niettegenstaande deze belemmeringen, de omroepvereenigingen toch in

staat bleken om programma’s te verzorgen, die stellig niet onderdeden voor
de buitenlandsche, was te danken aan de bereidwilligheid van vele tien

duizenden luisteraars om den omroep hunner keuze geheel vrijwillig finanoieel te steunen. Deze luisteraars, die evenwel nog niet de helft van het

totale aantal uitmaakten - zÿn over het algemeen hunne vereeniging tot het
laatste getrouw gebleven.

De kosten van den Nederlandschen omroep werden dus voor het grootste ge

deelte bestreden uit de bedragen, welke de luisteraars vrijwillig aan de
vereeniging hunner keuze ter beschikking stelden. Door een derge lijk finan

cieringsstelsel, onderscheidde de Nederlandsche omroep zich van den omroep
alle
in andere landen der wereld.

Over de voordæbhvan een dergelÿk stelsel, hetwelk naar de meening van
velen het instituut van den Nederlandschen omroep had gemaakt tot een stuk

volkskracht

.

volkskracht bÿ uitnemendheid., behoef ik hier niet veel uit te weiden. Er
werd een band

gelegd tusschen omroep en luisteraar, een band die zich

hier te lande steeds demonstreerde als belangrijke gebeurtenissen op
radio-gebied de aandacht vroegen en de luisteraars door hunne vereenigingen werden opgeroepen om getuigenis van gehechtheid aan hunne vereeniging
af te leggen. Was er b.v.voor den bouw van nieuwe studio’s geld noodig,

een enkel appèl voor de microfoon was meestal voldoende om de benoodigde

Bommen bÿ elkaar te krÿgen. Wilde men bÿ vermeend onrecht getuigen van de
aanhankelijkheid aan zijn omroep, een enkele oproep was voldoende om tien
duizenden luisteraars op een bepaald punt bijeen te brengen. Was er eene

belangrijke her de nkings datum b.v. een 5- of een tienjarig bestaan, en wilc

men dien in tegenwoordigheid van zooveel mogelijk gelijkgezinde luisteraars

vieren, één opwekkend speechje voor de microfoon was voldoende om massa’£
luisteraars te bewegen, hunne dagelÿksche werkzaamheden te onderbreken,
ten einde aan het feest deel te nemen.

Dit alles was mooi en alleen bÿ het voor Nederland gekozen radio-omroepstelsel mogelÿk. Doch met dat al bleef het een voldongen feit, dat mede
als gevolg van het ovengenoemde financieringssysteem een zeer groot deel
van het Nederlandsch luisterend publiek zich afzÿdig hield van zÿn moree-

len plicht om financieel bÿ te dragen aan de instandhouding en den ver
deren uitbouw van den Nederlandschen omroep. Welke moeite de omroepver-

eenigingen zich ook gaven om nalatige luisteraars alsnog tot betalen te
bewegen, het hielp niet veel en voor de wel contribueerende luisteraars

was het uiteraard hoogst onaangenaam om telkens maar weer te moeten aan-

hooren, hoe de nalatigen tot plichtsvervulling werden opgewekt.
En toch - we hebben het in vorige hoofdstukken gezien - kwamen steeds
nieuwe ond-érwerpen de aandacht van de omroepvereenigingen vragen. Men

I

I
overzeesche gebiedsdeelen des Rÿks en aan de televisie, aan welk meest I
modefne hulpmiddel tot ontwikkeling en ontspanning, zoodra de tÿd daar- I
voor rÿp zou zÿn, de noodige aandacht zou moeten worden geschonken.
I
De kosten voor de werelduitzendingen alleen waren reeds van dien aard I
denke slechts aan de werelduitzendingen, aan de uitzendingen naar de

dat de omroepvereenigingen deze uit de haar vrijwillig door de luisteraar

ter beschikking gestelde gelden niet konden bestrÿden, terwÿl de mogelÿB

heid om uit ’s Rÿks kas het ontbrekende bedrag, dat zeer Ibeteèkenend wJ

B
worden. Gebleken B
de Nederlandsche B

aan te vullen naar de meening van de Regeering in verband met de tÿdsomstandigheden stellig niet in overweging genomen kon
voorts, dat de kosten verbonden aan de verzorging van

omroepuitzendingen zich in stÿgende lÿn bewogen, terwÿl de vrÿwillige B
dragen der luisteraars blÿkens de praktÿk nagenoeg het maximum hadden

reikt.

Al deze feiten en overwegingen gaven den Minister van Binnenlandsohe

■

ZB

den Heer van Boeyen, aanleiding tot de vraag of het mogelÿk zou zÿn alfl

luisteraars in Nederland bÿ de financiering van den Nederlandschen omroep

te betrekken en een gedeelte van de daardoor te verkregen meerdere inkomsten te reserveeren voor de verzorging van die omroeptaken, welke, naar

het oordeel der Regeering, niet of niet voldoende werden verzorgd. De Mi
nister stelde daarom op 1 September 1938 in eene sub-commissie uit den
Radio-raad welke werd aangevuld met deskundigen van de 4 groote omroepvereenigingen en van het Staatsbedrijf der PTT met de opdracht om onder

leiding van den voorzitter van den Radio-raad de vraag te overwegen of er

' een weg gevonden zou kunnen worden om,met handhaving van de zelfstandig
heid der omroepvereenigingen
de noodige inkomsten
- - #voor de omroepbelangen
te verzekeren, door de behartiging van deze belangen volledig door de

luisteraars te doen bekostigen, evenals zulks in andere landen het geval
was.

Deze Commissie - meestal genoemd de financierings-commissie, met een minder aangenaam klinkend woord de "klaplooperscommissie”, bracht haar rap

port uit op 24 Juni 1939, na 5 maal in vergadering bÿeen te zÿn geweest.
De voorzitter, Prof.Gerbrandy noemde in de eerste vergadering op 28 Dec.

1938 deze Commissie een van de moeilÿkste welke hÿ ooit beleefd had, omdaslechts de algemeene richting van de gedachten van den Minister bekend wa

ren. En deze algemeene richting wasx^tracht een systeem te vinden, waarbÿ
de luisteraars nog meer gedreven worden naar den omroep, opdat hierdoor
meer geld ter beschikking zal komen, terwÿl daarnaast gelden aan den

Staat zullen toevloeien".
Dit systeem moest tevens zoodanig zijn, dat de omroep niets, althans zoo

weinig mogelÿk, van zijn zelfstandigheid inboette. Voorts zou het systeem

zoodanig moeten zÿn, dat voldoende gelden toevloeiden, welke gelden op eer
wÿze tusschen Staat en Omroep zouden moeten worden verdeeld, dat beide hui

taak, welke .in zekeren zin een gemeenschappelijke haak was, naar behooren

zouden kunnen vervullen.
In de derde plaats zou rekening moeten worden gehouden met de bÿdragen var
de radio-distribuanten, welke den omroep via de Nozema toevloeiden. De

vraag deed zich hierbÿ voor, of in deze regeling geen wÿziging gebraoht
zou moeten worden. Bij het hoofdstuk "radio-distributie" kom ik nader op
deze regeling terug. Voorloopig moet ik volstaan met de mededeeling, dat

de regeling bestond.
Drie zaken kwamen dus aan de orde, n.1. de positie van den omroep, het
bedrag en de besteding van het geld en de uitkeering van de radio—centra

les.
Prof.Gerbrandy sprak het vertrouwen uit, dat, in gemeenschappelijk overleg,

het geheel nog wel zoo te regelen zou zÿn, dat het behoorlÿk werd.

De samenstelling van de Commissie was aldust
voorzitter

voorzitter Prof. P.S.Gerbrandy, voorzitter van den Radio-raad
Prof.J.Lindeboom)
) Leden van den Radio-raad
Mr.P.Klaaaae

J.W.de Vries

G.de Glerq.

leden

voorzitter van de A.V.R.0

Mr.A.v.d.Deure

tl

ti

n

N.C.R.V

P.Speet

directeur van het omroepbedrÿf van den K.R.0

A.de Vries

voorzitter van de V.A.R.A.

Mr.G.ïï.Dÿkmans van Gunst Jur.Adviseur b/h Hoofdbestuur der PTT

P.A.Enserinck

Administrateur b/h Hoofdbestuur der PTT

Secretaris» Dr.A.A.M.Enserinck, Secretaris van den Radio-raad.

De uitspraak dat de financieringscommissie zich had bezig te houden met e
zeer moeilijk vraagstuk, werd bewaarheid. Aan den eenen kant de omroepver

eenigingen, die er op uit waren de inkomsten zoo hoog mogelÿk op te voere
aan den anderen kant de radio-distribuanten die probeerden van deze gele

genheid gebruik te maken om van de door hen gehate uitkee^ing aan de omroepvereenigingen af te komen. En dan was er bovendien nog het vraagstuk
van de al of niet inschakeling van de zgn "bijzondere’* omroepen waarvan de
V.P.R.O. de grootste was, en waarbÿ door de "groote" omroepvereenigingen

het standpunt werd ingenomen, dat alleen die "bijzondere" omroepvereenigii
gen in de nieuwe regeling zouden worden betrokken, die van meet af werk

zaam waren geweest op een gebied van den omroep, dat bezwaarlijk door de
4 "groote" kon worden verzorgd. Als zoodsnig werd uitsluitend aangemerkt
de V.P.R.O.

Het zag er naar uit, dat weer zou moeten worden gestreefd naar een comprc

mis en als zoodanig moet dan ook het voorstel van de Commissie dd 24 Juni

1959 worden gezien. De Commissie ging bÿ de door haar ontworpen regeling

uit van de navolgende grondgedachten:
"1. De Nederlandsche omroep kan geacht worden gerepresenteerd te zijn
'door de 4 algemeene omroepvereenigingen en door den V.P.R.O., ieder
overeenkomstig het aan hen bÿ het zendtÿdenbesluit toegewezen arbeide

veld; de bÿzondere positie, welke de V.P.R.O. naast de vier algemeene
omroepvereenigingen inneemt, zal ook in de nieuwe regeling tot uit

drukking moeten komen;
2. Het bestaan van deze omroepvereenigingen moet op basis van de in
komsten, welke haar thans uit de vrÿwillige bÿdragen der luisteraars

en c.q,. uit de uitkeering ingevolge artikel 37 > 2de lid, sub c van he
Radio-reglement 1930 toevloeien, veilig gesteld worden;
3. Deze omroepvereenigingen moeten in staat gesteld worden de meerder

taken, welke haar in de toekomst op programma-gebied wachten (wereld
omroep, televisie en dergl.) te vervullen;
4. Aan den anderen kant moet ervoor gewaakt worden, dat niet met

Overheidsdwang

Overheidsdwang bedragen aan deze omroepvereenigingen gaan toevloeien, wel

ke grooter zÿn dan voor de door de omroepvereenigingen te behartigen be

langen noodzakelÿk zijn, m.a.w. er zal een centrale instantie geschapen

moeten worden, waarin de Overheid de overwegende zeggenschap heeft, welke
te dezen regulariseerend en controleerend kan optreden en welke op haar
beurt de beschikking erlangt over gelden om ook harerzijds de omroepbelangen, welke krachtens aard en wezen ingevolge de bestaande wettelijke voor

schriften niet primair door de omroepvereenigingen zelf behartigd dienen

> te worden, waarbij met name gedacht wordt aan de technische voorzieningen

ten behoeve van wereldu.itzendingen, televisie en dergl., in financieel
opzicht veilig te stellen.”

De Commissie had zich hierbij gerealiseerd, dat directe aanleiding tot de bestudeering van liet voorliggende probleem was geweest de financiering van de
werelduitzendingen, terwijl ook de toekomstige verzorging van de uitzendingen

naar de Overzeesche Gebiedsdeelen des Rÿks hierbÿ een rol had gespeeld.

De Commissie had overwogen, dat in beginsel de Nederlandsche luisteraars niet
aangewezen zÿn om de kosten van de nieuwe omroeptaken als werelduitzendingen

te dragen. Met name voor deze werelduitzendingen toch gold, dat het hier in

wezen ging om een taak, welke op den Nederlandschen Staat als zoodanig rustte
om een taak, welke principieel ook door het Nederlandsche volk als zoodanig
gefinancierd moest worden. Principieel gesteld zouden de kosten van de wereld

uitzendingen, naar het oordeel der Commissie, dan ook bestreden behooren te
worden uit 's Rijks schatkist.

Waar echter als vaststaand kon worden aangenomen, dat gelet op de tijdsomstan

digheden, een dergelijke behartiging uit 's Rÿks middelen niet in overweging
genomen kon worden en aan den anderen kant de onbevredigende toestand voor

handen was, dat hier te lande ongeveer de helft der luisteraars vrÿwillig gee
bÿdrage tot instandhouding van den Nederlandsche omroep afzonderde en aan de
omroepvereenigingen ter beschikking stelde, hoewel andere landen het beeld te

zien gaven, dat de omroep aldaar in al zÿn geledingen gefinancierd werd uit
de inkomsten welke verkregen werden uit de van Overheidswege geheven licentie
rechten van de luisteraars, was men logisch tot de gedachte gekomen om ook

hier te lande zich ten behoeve van de behartiging der omroepbelangen meerdere

inkomsten te verzekeren in dien zin, dat deze belangen volledig door de
»

luisteraars bekostigd zouden worden.

Unaniem was de Commissie ten slotte tot den opzet van een dergelÿk financie

ringsstelsel kunnen komen. Deze opzet luiddes
De luisteraars (toestelbezitterj/zoowel als aangeslotenen op de radiodistributie) zullen op de navolgende wÿzen kunnen voldoen aan hun in de wet

verankerde verplichtingen om bÿ te dragen aan de instandhouding en den ver
deren uitbouw van den Nederlandschen radio-omroepx
a) door betaling van een jaarlÿksch bedrag van ƒ5*- aan de AVRO,

t

aan den KRO;
b) door betaling van een jaarlijksch bedrag van
c) door betaling van een jaarlijksch bedrag van f 5»- aan de NCRV;
door betaling van een jaarlijksch bedrag van f 5.- aan de VARA;
«) door betaling van een jaarlijksch bedrag van

aan een centraal

orgaan ten behoeve van den VPRO of ten behoeve van den VPRO en van
een der 4 algemeens omroepvereenigingen naar keuze van den luiste-

raar;
f) door betaling van een jaarlijksch bedrag van f 6.- aan een centraal

orgaan ter aanwending voor nader te noemen algemeens omroepdoeleindon.
2,

Ingeschakeld wordt een centraal orgaan, waarin naast vertegenwoordigérs

van de 4 algemeene omroepvereenigingen representanten van den Staat

zitting hebben. De Staat zal in dit orgaan de overwegende zeggenschap
hebben. Als zoodanig zal fungeeren de NOZEM.

5»

De inning der luisteraarsbijdragen vindt op 2 wijzen plaats:

a) de 4 algemeene omroepvereenigingen innen bij hun luisteraars op de
gebruikelijke wijze de bijdrage van f 5»- en. geven hiervoor de nor

male lidmaatschapskaarten of luisterdiploma’s af. Ten bewijze,

dat de luisteraars aan hun verplichting hebben voldaan, moet deze

lidmaatschapskaart of dit luisterdiploma door de betrokken alge
meene omroepvereeniging voorzien worden van een zegel of een ander

bewijsstuk (b v een op naam gesteld kaartje) dat van de NOZEM
betrokken dient te worden;

de
b)

luisteraars, die hun bijdrage ten goede willen doen komen aan den

VPRO of aan den VPRO en aan een der 4 algemeens omroepvereenigingen

hunner keuze, kunnen aan hun verplichting alleen voldoen door over
making van het bedrag van f 5»- aan de NOZEM; hetzelfde geldt voor

de luisteraars, die aan geen der genoemde omroepvereenigingen wen-

schen bij te dragen en die derhalve ingevolge punt 1 f een bedrag
van f 6.- aan de NOZEM moeten betalen.

4.

De in punt Ja bedoelde zegels/kaartjes worden beschikbaar gesteld door

de NOZEM» Ieder der 4 algemeene omroepvereenigingen ontvangt van de
Nozema gratis zooveel zegels/kaartjes als noodig zijn om bij de inning

tot een bepaald voor haar gegarandeerd fixum te komen.
Dit fixum wordt gesteld:
,a) voor de algemeene omroepvereenigingen op het totaalbedrag, hetwelk

ieder van hen over 1938 aan vrijwillige bijdragen der luisteraars
ontving, venue erde rd met de uitkeering, welke ieder van hen inge

volge artikel 37, 2de lid sub c van het Radioreglement 1930 over
1938 van de bijdragen der radiodistribuanten ontving, welk,

voor ieder van hen gefixeerd wordt op f 75.000.-;

bedrag

b) voor den VPRO op het totaalbedrag, hetwelk deze omroepvereeniging
over 1938 aan vrijwillige bijdragen van de luisteraars ontving.

De zegels/kaartjes, welke de algemeene

omroepvereenigingen boven de

voor hen vastgestelde fixa noodig hebben, koopen deze bij de NOZEM

voor f 2,50 per stuk.

In verband met het voor den VPRO sub b) vastgestelde fixum zal
de VPRO, wiens gemiddelde lûsteraarsbÿdrage op het oogenblik iets
minder dan f 2»- bedraagt, van de eerste 30*000 luisteraars, die hun

bijdrage van f 5*- via de NBZEM ten goede willen laten komen aan
deze omroepvereeniging of aan deze omroepvereeniging en aan een der
4 algemeene omroepvereenigingen hunner keuze, een bedrag van f 2.-

direct uitgekeerd krijgen, terwijl hetzij van het restant ad f 3,-

door de NOZEM 5°$ wordt uitgekeerd aan de door den luisteraar aan
gegeven algemeene omroepvereeniging en 50$ wordt aangewend voor nader
te noemen algemeene omroepdoeleinden, hetzij, wanneer de luisteraar
zich naast den VPRO niet uitspreekt voor een der 4 algemeene omroep

vereenigingen, het restant ad f 3.- door de NOZEM geheel wordt aan
gewend voor nader te noemen algemeene omroepdoeleinden.
Voor geval het aantal luisteraars, dat blijkens de bij de NOZEM

binnengekomen bijdragen het bedrag van f 5*- ten goede van den VPRO

of van den VPRO en van een der 4 algemeene omroepvereenigingen wil
laten komen, de 30.000 te boven zou gaan, krijgt de VPRO van de bij

drage van ieder dezer luisteraars boven de 30*000 een bedrag van f 1.—,
zijnde de helft van de hdstëraarsbÿdrag^ welke de VPRO op het oogen

blik gemiddeld ontvangt, door de NOZEM uitgekeerd, terwijl hetzij van

het restant ad f 4*~ door de NOZEM 50$ wordt uitgekeerd aan de door
den luisteraar aangegeven algemeene omroepvereeniging en 50$ wordt

aangewend voor nadere te noemen algemeene omroepdoeleinden, hetzij,

wanneer de luisteraar zich naast den VPRO niet uitspreekt voor een

der 4 algemeene omroepvereenigingen, het restant ad f 4.- door de
NOZEM geheel wordt aangewend voor nader te noemen algemeene omroep

doeleinden.
5*

Voor het geval de bijdragen der luisteraars voor een der algemeene

omroepvereenigingen of voor den VPRO niet toereikend zouden.zijn ter

bereiking van het gegarandeerde fixum 1938, zooals dit voor ieder van

hen is vastgesteld, zal de NOZEM het ontbrekende bedrag bijpassen.
6.

De algemeene omroepvereenigingen stellen een afschrift van hun leden

administratie ter beschikking van de NOZEM en onderwerpen zich aan de

uit deze regeling voortvloeiende controle-maatregelen. Het laatste
geldt ook voor den VPROw

z
ré7, De bijdrage van de radiodistribvanten ingevolge artikel 37, Ie lid

van het Radioreglement wordt gesteld op f 1.- per op de inrichting
aangebrachte aansluiting. De opbrengst dezer bijdragen wordt door de

NOZEEâ, na aftrek van de 10% reserveering, geheel aangewend voor nader
te noemen algemeens omroepdoeleinden.
Bij de vaststelling van dit bedrag is uitgegaan van de redeneering,

dat de bijdrage der radiodistrïbuanten ex artikel 37

op voorstel van de Draadomroepcommissie indertijd werd gegrom op
■'tweeërlei overweging:

1. De radiodistrïbuanten kunnen als groep binnen het omroepbestel een
bedrijf in stand houden, tot welks uitoefening de aanwezigheid en

instandhouding van de andere in het omroepbestel werkzame groep

(omroepvereenigingen) noodzakelijk is;
2. De practijk wijst uit, dat de aangeslotenen op de radiodistributie

minder dan de eigen-toe3tel-bezitters geneigd zijn naast hun ver
plicht abonnementsgeld voor hun aansluiting nog een vrijwillige

bijdrage voor de omroepvereenigingen af te zonderen.

De onder 2 genoemde overweging vervalt thans door het inwerkingstellen
van de nieuwe regeling, waarbij aangeslotenen op de radiodistributie
en eigen-toestel-bezitters gelijkelijk zullen moeten bijdragen aan de

instandhouding en den verderen uitbouw van den Rederlandschen omroep.

De onder 1 vermelde overweging blijft echter onverzwakt bestaan. Van
daar dat het bedrag der bijdrage, uiteindelijk gesteld op f 2.-, mede

gelet op den invloed, welken de totstandkoming dezer regeling op het

aantal aangeslotenen op de radiodistributie zou kunnen hebben, ge
halveerd is en gesteld op f 1.-.
0.

De N0ZEL1À. wendt de te barer beschikking komende gelden aan voor

de navolgende algemeens omroepdoeleinden;

a) 50% van de exploitatiekosten zenders binnenlandsche omroep;
b) kosten exploitatie wereldomroep (exclusief programmaverzorging);
c) aandeel omroep in kosten algemeen beheer NOZSM + kosten opsporing

ontduikers nieuwe regeling;

d) ter reserveering voor toekomstige taken (televisie en dergl.); van

het aldus te reserveeren bedrag wordt 50% op nader door den minis

ter van Binnenlandsche Zaken te stellen voorwaarden in 4 gelijke
deelen ter beschikking gesteld van de algemeens omroepvereenigingen»

Globale

20/
Globale becijfering, behoorende bij bovenstaanden opzet.

Uitgegaan wordt van een totaal-aantal van 900*000 luisteraars, waaronder
350.000 aangeslotenen op de radiodistributie.

Aangenomen wordt, dat van dit totaal-aantal;
a) 500.000 luisteraars reeds thans betalen aan de 4 algemeene omroepver

eenigingen (gemiddeld f 4*-)»

b) 30.000 luisteraars reeds thans betalen aan den VPRO (gemiddeld f 2.-)
Aan de 4 algemeene omroepvereenigingen te zamen wordt

' gegarandeerd een fixum van:

a) luisteraarsbijdragen 1936 ................................................................. f. 2.000.000.
bj opbrengst uitkeering radiocentrales 193Ö ................................?

300.000.

Totaal aan de 4 algemeene omroepvereenigingen gegaran

deerd fixum............................................................................................. .

f

2.300*000.

tt

60.000.

f

2.360.000.

*1

1*220r000.

f

3.58O.OOO.
assssasasss

Aan den VPRO wordt gegarandeerd een fixum luisteraars
bijdragen 1936............ *..................................... ........................

Totaal aan de 4 algemeene omroepvereenigingen en den

VPRO gegarandeerd fixum............................................................ .

Waarbij komt 50$ van het surplus (370.000 x f 5*~ +
30.000 x f 3*- + 500.000 x f 1.-), rond.....................

Totaal bedrag voor 5 omroepvereenigingen

è

■msns

Nozema ontvangt 50$ surplus, rond ................ ..

f

1.220.000.

tl

315.000.

tl

67.500.

Nozema ontvangt opbrengst vergoeding

radiodistribuanten ................

f 350.000.-

Waarvan af 10$ reserveering

«

35.000.-

Resteert
NOZEM ontvangt van de eerste 30.000 VPRO bijdragen,

aangenomen dat de helft van deze luisteraars zich
tevens uitspreekt voor een der 4 algemeene omroep

vereenigingen ..................................................................... ............
NOZEM ontvangt opbrengst bijdragen luisteraars, die
f 6.- betalen ........................... ................................... ..

w

P.M.

Nozema ontvangt in totaal ter aanwending voor alge

meene omroepdoeleinden .................................... ................. ..

f

1.602.500.

-X

KOZSMà besteedt daarvan:
50$ exploitatie kosten zenders binnenlandschen omroep

f

200.000.-

tt

500»000*-

♦t

500.000.-

<1

22.500.-

exploitatiekosten wereldomroep (exclusief programma-

verzorging) ..................................................................... ..
aandeel omroep in de kosten algemeen beheer NOZEMA + kos1ten opsporing ontduikers nieuwe regeling ..............

uitkeering gedeelte VPRO-bijdrage aan een der 4 alge
meene omroepvereenigingen............................................... ..
eventueel bijpassen fixum 1938 ...............................................

P.M.
f 1.022.500.“»===
f

Resteert voor reserveering (televisie en dergl.) ......

580.000.-

Waarvan 50$ op nader door den Kindster van Binnenlandsche Zaken te stellen voorwaarden in 4 gelijke deelen
ter beschikking wordt gesteld van de algemeene omroep—

»

vereenigingen .................... .. ...............................................................

290.000.«aaassnoasas

Be omroep gaat vooruit:
accres uit klaploopers, rond

50$ reserveering......................

gedeelte VPKO-bijdragen ....

f
n

1.220.000.-

tt

22.500.-

f

I.552.5OO.-

ft

420.000.-

f

1.112.500.-

290.000.-

Van dit bedrag moet de omroep financieren de programma-

verzorging wereldomroep ...............

Tevens meerbedrag BUl'A

f

545*000.-

................................ ”

75*000.-

Omroep houdt over een bedrag van rond

Bit bedrag kan dienen ter opvanging van een door den omroep verwachten
teruggang van de abonnementen op de radiogidsen en ter reserveering
voor toekomstige taken (programma verzorging televisie en dergl.)"

Be Commissie dacht zich de wettelijke uitwerking van den opzet aldus, dat

in de T en T wet, bij voorkeur terstond na artikel 5ter, een nieuw artikel

zou worden opgenomen, waarin in duidelijke bewoordingen zou worden gezegd,
dat het verboden is in het bezit te zijn van een inrichting, door middel
waarvan de Nederlandsche Omroep programma's beluisterd kunnen worden, zonder

te kunnen overleggen een bewijsstuk, waaruit blijkt, dat men aan de instand
houding en den verderen uitbouw van den Nederlandschen omroep financieel
heeft bijgedragen. Als maximum bedrag dezer omroepbijdrage zou dan in de
wet kunnen worden opgenomen f 10.- per jaar, met dien verstande, dat dit

bedrag jaarlijks door den Minister van Binnenlandsche Zaken zou worden
vastgesteld.

vastgesteld.. Voorts zou wettelijk moeten vaststaan,. dat de door de ITozema
aan te stellen controle-ambtenaren ten behoeve van de opsporing van over

tredingen gebruik zouden kunnen maken van de bevoegdheden, als neergelegd
in artikel 20bis der T en T wet, alsmede de strafsanctie.

De verdere uitwerking van een dergelijke basis-wetsbepaling zou dan naar
de meening der Commissie kunnen plaats vinden in den Algemeenen Maatregel
van Bestuur (Radioreglement).

De Çommissie was mede van oordeel, dat de noodige aandacht besteed zou
moeten worden aan artikel 1 van de Radioomroepzenderwet 1935, zulks in

verband met de nieuwe taak welke de Nozema zou hebben te vervullen. Ben
kleine aanvulling van genoemd wetsartikel zou, ook met het oog op het
uitsluiten van eventueels gekwalificeerde meerderheden voor het nemen van

besluiten te dezer zake, naar het oordeel der Commissie, niet achterwege
kunnen blijven.

Eindelijk zou het fixum bedoeld in punt 4a en b van den opzet, voor elke
der 5 genoemde omroepvereenigingen onder controle der Overheid moeten wor
den vastgesteld en zou de principieels mogelijkheid om vrijstelling van
betaling der omroepbijdrage te verleenen, opengehouden moeten worden, ter
wijl het ten slotte aanbeveling zou verdienen de wijze van betaling der
luisteraarsbijdragen zoodanig vast^ te stellen, dat deze voor het geheele

bedrag één maat, doch ten hoogste in twee halfjaarlijksche termijnen zou
den kunnen worden voldaan.
Beze opzet werd zoowel met den VPRO als met de vertegenwoordigers der radio

distribuanten besproken. De besprekingen met den VPRO werden gevoerd door
den Voorzitter, den secretaris en het lid der Commissie EQ5XEXX Prof Dr

J Lindeboom; de Bond van Exploitanten van Radiocentrales (BERC) en de Ver—
eeniging van Leiders van Gemeentelijke Radiocentrales( VLGR) werden in de

gelegenheid gesteld hunne zienswijze dienaangaande in een vergadering der
commissie uit een te zetten. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt
waarbij de heeren G Pris (voorzitter van de BERC) en Mr H J Hellena
(jur adviseur van de BERC) zoowel namens den BECR als uit naam van de
VLGR het woord voerden.

Het bezwaar van den VPRO richtte zich in hoofdzaak tegen 2 punten s

rt1. De luisteraars, die hun bijdrage ten goede willen doen komen aan den
*

VPRO, kunnen dit alleen doen door betaling via de H0ZEK1. Gevolg hiervan zal zijn, dat op dit stuk het rechtstreeksche contact tusschen den

VPRO en zijn luisteraars zal worden afgesneden. Gevraagd werd, waarom
ook de luisteraars, die hun bijdrage ten goede willen doen komen aan

den VPRO, niet rechtstreeks aan den VPRO kunnen betalen met toepassing

van hetzelfde systeem/ hetwelk te dezen aanzien voor de algemeens om
roeporganisaties gevolgd is.
2

'

2. De aldus ( d i via de NOZSEA) ten behoeve van den VPRO ter

beschikking gestelde bijdrage ad f 2.- sou (volgens den aanvankelijk ge
dachten opzet) voor f 2.- rechtstreeks ten goede komen aan den VPRO, ter
wijl het restant ad f

door de NOZEL'A zou worden aangewend voor alge

meens omroepdoeleinden. Gevraagd werd, hoe het in de nieuwe regeling zal

gaan met de luisteraars, die op het oogenblik zoowel aan den VPRO als aan
de AVRO of VARA bijdragen. Zou het niet mogelijk zijn, dat aan de luis
teraars, die hun bijdrage ten goede willen doen komen aan den VPRO,

de gelegenheid gegeven wordt zich daarnaast uit te spreken voor een

der algemeene omroepvereenigingen ? Immers, wanneer het geheele res

tant ad f

zonder meer door de NOZEI'A wordt aangewend voor algemee

ne omroepdoeleinden, zullen er ongetwijfeld luisteraars zijn, die re-

deneeren: wanneer ik op deze wijze den VPRO steun, komt een gedeelte

van mijn bijdrage via de aanwending door de NOZEM mede ten goede aan
een algemeene omroepvereeniging (KRO cf NCRV b v), welke ik principi
eel niet wensch te steunen.”

De Commissie was van meening aan het tweede bezwaar van den VPRO tegemoet
te moeten komen door inderdaad voor de luisteraars, die hun bijdrage ten
goede wilden doen komen aan den VPRO, de gelegenheid te scheppen zich

daarnaast voor een der algemeene omroepvereenigingen uit te spreken.

Hierdoor kreeg echter de noodzakelijkheid van de inning der VPRObijdragen
via een centrale instantie een nieuw accent. Naast en boven de overweging,

waaraan de Commissie gemeend had te moeten vasthouden, dat nl de inning
van de VPRObijdragen via de NOZSJ'A moest loopen om daarmee te demonstree-

ren het verschil, dat bestond tusschen den VPRO als bijzondere omroep

vereeniging en de 4 algemeene omroepvereenigingen, kwam door het tegemoet
komen aan het tweede bezwaar van den VPRO de noodzakelijkheid te sterker
naar voren, dat bij een centrale instantie zou moeten kunnen blijken,

welke luisteraars hun bijdrage aan den VPRO of aan den VPRO en aan een

der algemeene omroeporganisaties naar keuze van den luisteraar, ten goede
wilden doen komen.

Prof. Lindeboom verklaarde, na gehouden i-uggespraak met den VPRO, zich
onder deze omstandigheden met de inschakeling van de NOZEMA bij de inning

der VPRObijdragen te kunnen vereenigen, mits met betrekking tot de te
ontwerpen VPRO-lidmaatschapskaart en de wijze van afgeven dezer kaart

overleg zou worden gepleegd met den VPRO.

Naar het oordeel der Commissie zou een dergelijk overleg, zijnde een
kwestie van uitvoering, niet alleen met den VPRO gevoerd moeten worden,
doch ook met de algemeene omroepvereenigingen (inrichting van de zegels

of kaartjes), zooals ook de vaststelling van het fixum 1958 voor ieder

der omroepvereenigingen een kwestie van uitvoering was.
De bezwaren, door de vertegenwoordigers van den BERC mede namens de
VLGR

VliGR tegen de ontworpen regeling naar voren gebracht waren van ernstiger

aard.
De heer Hellema beschouwde de ontworpen regeling van 5 kanten:
1.

de juridische constructie van den opzet;

2.

de economische kant van de regeling;

3.

de practische moeilijkheden voor de radiocentrales.

Gevraagd werd of d9 wijze, waarop de heffing zou geschieden en de besteding
der opgebrachte gelden niet in strijd waren te achten met artikel 181 van

de Grondwet. Hoewel de heer Hellema hierover weinig in de litteratuur
had kunnen vinden, wees hij met een beroep op Prof Kranenburg erop, dat

overal waar de volksvertegenwoordiging het belastingrecht verkreeg, het
budgetrecht hieraan verbonden werd.

De wijze, waarop volgens de nieuwe regeling heffing en besteding der
luisteraarsbijdragen zouden geschieden, achtte de heer Hellema een inbreuk

dit Staatsrechtsbeginsel.

~at 'den economischen kant betrof, wees de heer Hellema erop, dat directe

aanleiding tot het in het leven roepen dezer klaploopersregeling was ge
weest het vraagstuk van de financiering van den wereldomroep. De kos

ten van deze werelduitzendingen waren getaxeerd op f 500.000 techniek

en f 345*000 programma, te zamen dus rond 9 ton. Gevraagd werd, waarom in

de ontworpen regeling zooveel verder werd gegrepen dan de directe behoef
ten noodzakelijk maakten, "’aarom werden de luisteraars niet belast met een

bijdrage van f 1.-, welke bijdrage dan zoo geruischloos mogelijk

via de personeele belasting) geheven zou kunnen worden ?

(b v

Op deze wijze

zou rond f 1.000.000.- ontvangen worden, waaruit dan de wereldomroep ge

financierd zou kunnen worden. De heer Hellema wees erop, dat het grootste

contingent van de radio-distributie-luisteraars gevormd werd door menschen,
die nooit direct f 2,50 per half jaar bijeen konden krijgen. Voorts achtte

hij het inconsequent, dat men eenerzijds het particuliere initiatief, be
lichaamd in de omroepvereenigingen, wenschte te behouden, terwijl men

anderzijds dit systeem door de nieuwe regeling ging doorbreken door de

luisteraars te verplichten om bij te dragen. Het euvel van de klaploopers
was inhaerent aan ieder particulier initiatief. De Overheid dacht er

toch ook niet over om de weggebruikers te verplichten bij te dragen aan
den AIFTH ?
«

Wat betreft de gevolgen voor de radiocentralen; deze zouden, volgens
den heer Hellema, ruïneus zijn. Tal van centrales zouden tengevolge van

deze heffing een aantal aangeslotenen verliezen, dat geschat wordt op 10
à 25/ö. Voor deze bedrijven ging het. er niet meer om of hierdoor een ge

deelte van de winst zou wegvallen, voor hen ging het om een kwestie van
to be or not to be. De KOZEMà-heffing ex artikel 37 van het Radioregle

ment was samengevallen met uitgaven, welke de radiodistribuanten zich
moesten

ot

Zûâ

noesten getroosten om aan de in de nieuw verleende machtigingen gestelde

hoogere technische eischen te voldoen. De groote verbetering van het ont

vangtoestel oefende een gewelcigen druk uit op de radiodistribuanten on
hun bedrijven steeds meer te perfectionneeren, vzilden zij de concurrentie
tegen het eigen ontvangtoestel kunnen blijven voeren. ~erd onder deze

omstandigheden de nieuwe regeling inzake de klaploopers doorgevoerd, dan
zou dit voor tal van bedrijven de ondergang beteekenen. Als niet onwelkom
punt mocht dan in de nieuwe regeling voorkomen de halveering van de H0ZE1.A

bijdrage ex artikel $7 van het Radioreglement, de radiodistribuanten wil
den nog liever de volle UOZEl'A-bijdrage dan deze klaploopersregeling, wel

ke een veel funester effect zou hebben.

Voor de VLGR, een vereend ging, waarbij alleen de grootere gemeentelijke

radiodistributie bedrijven waren aangesloten, gold de overweging, dat de
nieuwe regeling in haar gevolgen voor de radiodistributie funest zou zijn,

niet in die mate als voor den BERC. De VLGR verwachtte wel een geduchten
teruggang van het aantal aangeslotenen op de gemeentelijke distributie
bedrijven, doch deze bedrijven zouden hieraan niet ten gronde gaan.
Tegenover deze- bezwaren van den BERC stelde de Commissie het navolgende:

T’at de staatsrechtelijke bezwaren van den heer Hellema betrof werd er

op gewezen, dat de heer Hellema, naar haar oordeel, hier de fout maakt,
dat hij, werkende volgens een bepaald schabloon, de neiging had de wer
kelijkheid onverbiddelijk in dit schabloon te passen. De heer Hellema

ging er van uit, dat het bij deze heffing ging om een belasting. De

Commissie stelde daartegenover, dat hier sprake was van een heffing sui
generis, een heffing van geheel eigen aard, welke noch in het eene hokje
(belasting), noch in het andere hokje (retributie) paste.

Hanneer hier een uitspraak gedaan zou moeten worden, dan had deze heffing,
naar het oordeel der Commissie, veel meer het karakter van een retributie

dan dat van een belasting. Men kon redeneeren: de omroepvereenigingen
zijn zuiver particuliere organisaties en het verzorgen van den wereldom

roep is taak van den Nederlandschen Staat. De Commissie wees szhK echter
er op, dat de werkelijkheid uitwees, dat de omroepvereenigingen zich
ook reeds op het gebied van de werelduitzendingen bewogen hadden en dat

zij - mede door hun werk in den binnenlandschen omroep - in feite een

,semi-publiekrechtelijk karakter hadden gekregen. De omroepvereenigingen
waren niet meer zuiver particuliere organisaties; zij hadden de verplich
ting om een hun door den staat in handen gelegde sociale en educatieve

taak naar behooren te vervullen en daaruit vloeiden consequenties voortr
Op het gebied van den omroep bestonden meer van dergelijke organisatie

vormen. In dit verband wees de Commissie op de typische structuur van de

NOZEI'A en van de Union Internationale de Radio-Diffusion.
De Commissie had met het ontwerpen van de hoogeraangegeven regeling niet
© ViA ©T*

anders willen doen, dan, met behoud zooveel mogelijk van het Nederlandsche

systeem van den radio-omroep, een weg te vinden, om ook de nieuwe taken,

wélke den omroep in de toekomst wachtten, te kunnen financieren en deze

aangelegenheid, los van eventueels theoretische Staatsrechtelijke bezwaren
in het licht van bestaande realiteiten te beschouwen.

Op de besteding van de gelden der luisteraars zou bovendien controle wor
den uitgeoefend door een semi-Overheidsbedrijf, waarin de Staat de overwe-

gend$ zeggenschap had, terwijl het de minister van Binnenlandsche Zaken

was, die jaarlijks het bedrag der heffing zou hebben vast te stellen.
Naar het oordeel der Commissie zou de door den heer Hellema aangegeven

oplossing voor de financiering van den wereldomroep juist een averechtsche
^er>
uitwerking hebben. De Commissie vzees in dit verband in de eerste plaatsfop
dat men er in den gedachtengang van den heer Hellema met een geruischlooze

heffing via de personeele belasting van f 1.- per luisteraar niet zou komen.

De wereldomroep was niet de eenige nieuwe taak welke den omroep in de toe
komst wachtte; ook aan de televisie moest te dezen aanzien êhdacht worden.

Voorts zou een post aanwezig moeten zijn ter opsporing van luisteraars,
die ook een dergelijke regeling zouden kunnen ontduiken. In den gedachten

gang van den heer Hellema zou dus, naar het oordeel der Commissie, met

een bedrag van f 1.- per luisteraar niet kunnen worden volstaan. Dit be
drag zou dan tenminste f 1,50 of f 2.- moeten worden, ook wanneer de op

brengst van de bijdragen der radiodistribuanten ex artikel 57 van het Radioreglement voor deze nieuwe taken besteed zou kunnen worden.
Doch afgezien van de hoogte van het bedrag dat in den gedachtengang van

den heer Hellema geheven zou moeten worden, was de Commissie van oordeel,
dat de heer Hellema een zeer belangrijk en principieel punt hierbij over

het hoofd zag. Het was toch een feit dat de gemiddelde bijdrage welke de
luisteraars vrijwillig ter beschikking van de omroepvereenigingen stelden

in den loop van de jaren sterk gedaald was. Yferd nu de suggestie van den

heer Hellema gevolgd en zpu op eenige wijze een bedrag van f 1,50 of f 2.—
van de luisteraars geheven worden ter financiering van de nieuwe taken,

welke den omroepvereenigingen wachtten (wereldomroep en televisie), dan
zou het onvermijdelijke gevolg hiervan zijn, dat de luisteraars zouden
gaan redeneeren: "door de verplichte betaling van dit bedrag ad f 1,50 of

f t 2.- ben ik van verdere financieels verplichtingen ten opzichte van den
omroep af. Dit bedrag beschouwen wij als de van Overheidswege aangegeven
z

no^m van betaling." Naar de stellige overtuiging der Commissie moest hier

ernstig rekening gehouden worden met psychologische factoren. Zou men den

kant aitgaan welke de vertegenwoordigers van de radiodistributie voor ston
den, dan zou dit tengevolge hebben, dat men zijn doel precies voorbij schoot

In plaats van het toevoeren vein meerdere gelden aan den omroep ter f ina-noiering van nieuwe taken, zou men dan een toestand kijgen, dat de omroep-

vereenigingen

vereenigingen voorzooveel aanging de financiering van haar primaire taak,
de verzorging van den ïïederlandschen omroep, in ernstige moeilijkheden
zouden komen.

Het door de vertegenwoordigers van de radiodistrïbutie voorgestane systeem

achtte de Commissie daarom absoluut verwerpelijk.

Ook naar het oordeel der Commissie was te verwachten, dat de nieuwe re
geling aanvankelijk een terugslag zou hebben zoowel op het aantal aange
slotenen op de radiodistributie als op het aantal eigen toestelbezitters.

De Commissie had hiermee dan ook bij den door haar ontworpen opzet reke
ning gehouden. Immers, hoewel het aantal aangegeven ontvangtoestellen en
op de radiodistributie aangebrachte aansluitingen volgens de laatste of

ficieels gegevens in totaal meer dan 1.100.000 bedroeg, was zij uitgegaan

van een totaal aantal van

Deze te verwachten terugslag zou zich

echter, naar de overtuiging der Commissie, spoedig herstellen; de radio

was voor de Nederlandsche bevolking een tè onontbeerlijk goed geworden.
De Commissie gaf toe, dat de radiodistributie, met name de kleine bedrij
ven, ook hier in de gevoelige zone lagen. Mocht inderdaad blijken, dat er
radiocentrales zouden zijn, die tengevolge van het invoeren van de nieuwe

regeling ten gronde dreigden te gaan, hoewel hun bestaan op zichzelf

technisch en economisch verantwoord was, dan zouden altijd nog maatregelen

overwogen kunnen worden om dergelijke bedrijven over den voor hen onover-

kome lijken overgo

heen te helpen. Het kunstmatig in stand houden

van distributiebedrijven welke thans reeds langzaam aan het afsterven

waren en welker einde door de nieuw te treffen regeling slechts verhaast

zou worden, achtte de Commissie echter niet gerechtvaardigd.
Zonder vooruit te loopen op de beslissing die hij inzake het rapport van
de financieringscommissie zou nemen, achtte Minister van Boeyen het

wenschelijk de invoering van de verplichting vaor iederen luisteraar om

bij te dragen in de kosten van instandhouding en uitbreiding van den
Nederlandschen Radio Omroep in den Raad van Ministers tot een punt van

bespreking te maken
Z E gaf in een nota omtrent deze voor het ïïederlandsche omroepbestel

uiterst gewichtige aangelegenheid de motieven aan die hem tot het nemen

van de noodige maatregelen hadden gebracht en deelde voorts mede de

grondgedachten waarop de regeling zon berusten.
Deze belangrijke nota luidde als volgtj

"In Nederland verkrijgt de omroep tot dusver zijn inkomsten voor de ver

zorging van de programma’s in hoofdzaak uit vrijwillige bijdragen van
de luisteraars; een verplichting tot betaling door allen die naar de
uitzendingen luisteren bestaat niet.

Dit stelsel van vrijwilligheid heeft tot gevolg, dat naar schatting
50^ van het totaal aantal luisteraars zich van eiken financieelen

steun

steun aan. den Nederlandschen omroep onthoudt.

Tot dusver heeft dit stelsel - dat ongetwijfeld ook zijn voordeelen biedt ■
de omroepvereenigingen niet voor al te groote moeilijkheden geplaatst;

ook niet hoewel gebleken is, dat de kosten verbonden aan de verzorging van
de Nederlandsche omroepuitzendingen zich nog steeds in stijgende lijn be

wegen, terwijl de vrijwillige bijdragen der luisteraars blijkens de prak

tijk nagenoeg het maximum hebben bereikt.
Anders wordt dit indien de omroep zich ook moet gaan bezighouden met de

verzorging van die omroeptaken, welke naar het oordeel der Regeering,

thans niet of onvoldoende worden verzorgd.
Deze taken zijn, in volgorde van hare belangrijkheid:
a. de verzorging van de uitzendingen naar de overzeesche gebiedsdeelen
des Rijks, die thans ten koste van groote geldelijke opofferingen

door de PHOHI geschiedt;
b. de verzorging van wereldprogramma’s waarvan de bedoeling is over de

geheele wereld kennis te verspreiden omtrent hetgeen Nederland in cul
tureel en economisch opzicht beteekent en waarvoor de Regeering momen
teel geen gelden beschikbaar kan stellen;

o. de verzorging van televisie, die in het buitenland reeds als onderdeel
van den omroep daadwerkelijk is ingevoerd. (Engeland, Duitschland,
Frankrijk).

Ten einde den omroep in staat te stellen ook deze

;en te vervullen is

gezocht naar een regeling die aan de omroepvereenigingen de daarvoor

noodige gelden verschaft en die tevens zooveel mogelijk aansluit bij het

thans bestaande stelsel, waardoor de zelfstandigheid der omroepvereeni
gingen zoowel als de vrijheid van den luisteraar om zich bij den omroep

zijner keuze aan te sluiten, volkomen gewaarborgd blijven.

De in het wetsontwerp voorgestelde regeling komt in het kort hierop neer,
dat iedere luisteraar, hetzij deze eigen toestelbezitter dan wel aange
slotene op een radiodistributieinrichting is, verplicht wordt tot betaling

van een bedrag van f 5«- aan de omroepvereeniging zijner keuze en dat in
dien hij zich niet voor een bepaalde omroepvereeniging wil uitspreken hij

een bedrag van f6.- zal moeten betalen aan een centraal orgaan, waarin de

Overheid overwegende zeggenschap heeft en waarin ook de 4 omroep organisa
ties 2ijn vertegenwoordigd. Als zoodanig is gedacht aan de Nederlandsche
Omroep Zender maatschappij N0Z2I.A, die tevens voor de benoodigde techni

sche apparatuur zal moeten zorgdragen.
Voorts wordt voorgesteld, dat de algemeene omroepvereenigingen en de VPRO,

ieder op den grondslag van het aan die organisaties in het Zendtijden

besluit toegewezen arbeidsveld, financieel worden veilig gesteld op het
totaal bedrag, hetwelk ieder van haar over het jaar 1958 aan vrijwillige

bijdragecivan de luisteraars ontving, waarbij voor de vier groote omroep-.

vereenigingen tevens rekening wordt gehouden met de bijdragen welke zij

tot dusver ontvingen uit de door de radiodistribuanten betaalde vergoe

ding aan de îï V NCZEEA ten behoeve van den omroep.
2e boven deze bedragen ontvangen gelden komen ten goede aan de verzorging
van de omroeptaken, welke hierboven werden opgesomd en aan algemeene om-

roepdoeIeinden, waaronder in de eerste plaats is te denken aan den bouw

en de exploitatie der omroepzenders.
Dat het hier om belangrijke bedragen gaat moge blijken uit een voorloopi-

ge^raming van kosten bij een zendtijd van ongeveer 6 uur per etmaal (waar
van 2 uur voor Oost-Indië en 3 x per week gedurende 2 uur naar West-Indië
en Curacao). Deze kosten worden geraamd op f JóO.OOO,- per jaar wegens huur

van de benoodigde zendapparatuur en op f 35O»OOO»“ per jaar voor programma
kosten. In totaal dus op f 710.000.- per jaar.

Daarnaast is het de bedoeling, dat alle voor den wereldomroep benoodigde

zendapparatU-'ren eigendom zullen zijn van de NOZEMA en door deze Maatschap
pij ter beschikking van de uitzendende omroepvereenigingen zullen worden
gesteld.

Ook hiermede zijn belangrijke bedragen gemoeid, die een kapitaalsuitgaaf

zullen vorderen, varieerend al naar gelang de uitzendingen zullen geschie
den door 2 korte golfzenders ieder ingericht voor 4 golven dan wel door 1

zoodanige zender, tusschen f 1,310.000.- en f 800.000.-. Aan de NOZEMA zul
len de noodige fondsen worden beschikbaar gesteld om deze uitgaven te kun

nen financieren.

De bedoeling is voorts alle programma’s - ook die voor de overzeesche gebiedsdeelen des Rijks- te doen verzorgen door de 4 groote Nederlandsche om

roepvereenigingen en de VPRO, zoodat de PHOHI als uitzendende omroeporgani
satie zal moeten vervallen.
Het voornemen bestaat ornate radiodistribuanten - die tengevolge van de ver

plichte heffing zeer waarschijnlijk in aantal aangeslotenen zullen achter
uitgaan - zooveel mogelijk tegemoet te komen in dien zin, dat het bedrag

der vergoeding die thans door hen ten behoeve van den omroep aan de NOZEMA

wordt betaald tot een belangrijk lager bedrag terug te brengen.”
De Raad van Ministers vereenigde zich in zijn vergadering van 9 October 1939
met de plannen van Minister van Boeyen.
Inmiddels was ook ingekomen het advies van den Radioraad over het rapport

der financieringscommissie. De Raad kon zich met de voorstellen vereenigen.

Evenwel de gebruikelijke minderheidsnota ontbrak ook ditmaal niet. Zij was
onderteekend door 4 leden, die - hoewel volkomen instemmende met het door

de financieringscommissie ingenomen standpunt, dat alle radioluisteraars
aan de instandhouding van den omroep naar vermogen behooren ÏSX bij te dragen

het niettemin onjuist achtten dat een regeling van deze materie werd vastge-

koppàld aan de organisatie van den wereld-omroep. Deze omroep toch moest als
vertegenwoordigende

vertegenwoordigende een belang van alle Nederlanders als staatsburgers,

doch niet als radioluisteraars, naar de meening van die leden uit de
Staatskas worden gefinancierd. Zij waren voorts van meening, dat televisie
en andere nieuwe omroepstaken nog verkeerden in een zoodanig beginsta

dium van voorbereiding dat het niet juist was, daarmede thans bij het
vaststellen der luisteraarsbijdrage rekening te houden. Tenslotte achtten
deze leden het onjuist bij de vaststelling van het bedrag der luisteraars

bijdrage te werk te gaan op een wijze waarin een drang van Overheidswege

zóu kunnen worden gezien in de richting van’ aansluiting aan één (of meer)

der bestaande vereenigingen. Huns inziens eischte de billijkheid, van
iederen luisteraar hetzij hij zich aansloot bij een der omroepvereenigin

gen hetzij hij dit niet wenschte te doen, een gelijke bijdrage te heffen.
• De Directeur-Generaal der PTT als tweede adviseur van den Minister
achtte het gekozen stelsel - rekening houdende met de door de Regeering
aanvaarde regeling van het omroepwezen in Nederland - alleszins aanvaard

baar. De heer Damme ging ter staving van zijn meening nader in op de
door de finanoieringscommissie verdedigde stelling, dat het bij de ver

zorging van de werelduitzendingen in wezen ging om een taak, welke op de
Ïïederlandschen Staat als zoodanig rustte en welke principieel ook door

het Nederlandsche volk als zoodanig gefinancierd zou moeten worden, zoodat de daaraan verbonden kosten behooren te worden bestreden uit ’s Rijksschatkist. Indien men het standpunt zou innemen - aldus de heer Damme -

dat hij wiens belang rechtstreeks door de radio werd gediend, de kostén

daarvoor ook moest dragen kon de stelling der Commissie, die hier alleen
het belang van den Nederlandschen Staat en van het Nederlandsche volfe
zag, worden aanvaard. Men kon echter ook de wereldomroep in een grooter

verband zien nl in dat van alle landen en volken die daaraan deelnamen
en die door dit middel - een uitwisseling van de geestelijke waarden van

hun volks- en staatsbezit beoogden. Bij dit standpunt waren de luisteraars
in de verschillende landen de belanghebbenden, die voor de ontvangst de
zer uitzendingen ook moesten betalen en aangezien de ontvangende luisteraars
niet zouden behooren tot het land dat de kosten der uitzending had te dra
gen, was het niet oneigenlijk

een stelsel te aanvaarden waarbij de ontvan

gende luisteraar aan zijn eigen land betaalde waardoor over en weer de

wereldomroep mogelijk werd gemaakt. Wat hiervan ook was - aldus de heer

* Damme - nu vaststond dat tengevolge van de tijdsomstandigheden bekostiging
van de werelduitzendingen uit ’s Rijksmiddelen niet in overweging genomen

kon worden, kon een stelsel dat de kosten aan de behartiging van alle can-

roepbeltmgen, dus ook die van den wereldomroep, dooi' de Hederlandsohe
luisteraars werden betaald, in overeenstemming met hetgeen in het buiten

land gescnxeaae, wei worden aanvaard, vooral ook omdat net innemen van
het eeas standpunt of van het andei'e voor Nederland pxkxxx praktisch niet

veel

veel onderscheid sou mtf-zoa.

cio

groei van het aantal

luisteraars maakte dat zander oenige lichtvaardigheid kon worden aange

nomen dat het tijdstip niet ver meer was, waarop in vrijwel elk gezin

een toestel dan wel een aansluiting op een radiooentrale aanwezig zou
zijn. Op dat moment kon er "bij uitvoering van de regeling van de ver

plichte bijdrage aan den omroep door alle luisteraars, niet meer gespro
ken worden van het opleggen van een last op een bepaalde

* .

afzonder

lijke groep van de bevolking, t w die luisteraars, aangezien deze last
<îan op bijna elk gezin, dus feitelijk op alle Nederlanders zou drukken.

De Directeur-Generaal was dan ook van meening, dat op grond van deze
overwegingen het principieele bezwaar veel van zijn kracht zou verliezen.

De heer Damme achtte het voorts ongewenscht de bijdrage der luisteraars
alleen te bepalen op grond van de kosten van den wereldomroep, omdat deze

bijdrage niet uitsluitend voor dit doel zou worden gebruikt, doch ook
voor vervolmaking van de uitvoering van bestaande taken en voor nieuwe,

die nog niet direct ter hand genomen konden worden, maar waarvan toch

vaststond, dat zij zoodra weer normale tijden zouden zijn aangebroken,
onderdeel van den omroep zouden worden. Bovendien zou het vaststellen

van de liâsteraarsbÿlr^e op een lager bedrag dan het voorgestelde, in de
toekomst tot moeilijkheden kunnen leiden, indien de omstandigheden het
noodig zouden maken tot verhooging te moeten overgaan Èn verband met

nieuwe, taken die behartiging zouden moeten vinden. Ook in dit opzicht

gold, dat men beter later verlagen kan dan verhoogen en eenige reserve

was in dit opzicht zeker verdedigbaar.

De Directeur-Generaal was voorts van meening, dat de 4 leden van den
Radioraad die de minderheidsnota hadden onderteekendf, blijkbaar niet vol

doende hadden begrepen dat het stellen van een hoogere bijdrage voor de
luisteraars die zich niet voor een omroepvereeniging wilden uitspreken,

juist de bedoeling had het tegenwoordige stelsel van de zelfstandigheid

der omroepvereenigingen zooveel mogelijk in t ct te laten door een
stimulans te geven tot het toetreden als lid dier vereenigingen.

Tenslotte vestigde de heer Damme de aandacht van den Minister nog op het
volgende: De financieringsconmissie had bij haar voorstellen met betrek
king tot de grootte van het bedrag der luisterbijdrage rekening gehouden
met de verzorging van televisie uitzendingen. Aangezien met die uitzen-

* dingen in de naaste toekomst niet zou worden begonnen en daarvoor geen
gelden beschikbaar behoefden te zijn, zou dit er wellicht toe kunnen

leiden om de vergoeding welke dé radiodistribuanten krachtens art J7 van

het Radioreglement

door tusschenkomst van de NQZEMA aan den omroep

betaalden, geheel te laten vervallen. Door zulks te doen, zou naar de

meening van den heer Damme de tegenstand van de BERC tegen de voorgenomen
verplichte heffing voor een goed deel worden overwonnen, de moeilijkheden

die vele distribuante!! bij de betaling der NOZEKA-heffing ondervonden,
worden ondervangen, terwijl tenslotte een einde zou zijn gemaakt aan een

heffing waarvoor, nu alle luisteraars in de kosten verbonden aan de in

standhouding en uitbreiding van den radioomroep hun bijdrage moesten leve
ren, naar zijn meening geen enkelé rechtsgrond meer aanwezig was.
<dus,.>
Minister van Boeyen hadyhu alle gegevens die hij voor zijn wetsontwerp

noodig had. Evenwel vreesde Zijne Excellentie dat de oppositie van de
vereenigingen van radiodistribuanten tegen de voorstellen der financieringscommissie een weerklank zou vinden in het Parlement. Z E droeg daarom den
voorzitter van de Commissie opmte trachten door besprekingen met de betrok

kenen te komen tot een compromis waardoor bereikt zou worden, dat redelijker
wijs van een verzet van BER.C en VLGR geen sprake meer zou zijn.
Prof Gerbrandy besprak deze aangelegenheid met de radiodistribuanten waarbij

bleek, dat bij deze organisaties ernstige bezwaren tegen de voorgestelde re
geling bléven bestaan.

Zij stelden als compensatiemaatregelen voor:
1. het vervallen van de voorgestelde f 1.- vergoeding van de radiodistri
buanten aan de NOZEKA;

2. het veilig stellen van de radiodistribuanten voor een overgangstijd van

J jaren op basis van het abonné-aantal 1938 in dien zin, dat de distribuanten

die in vergelijking met dezen toestand 1938/als gevolg van de nieuwe regeling
afsluitingen zouden boeken, hiervoor een vergoeding zouden-ontvangen van 75%
van het bruto-abonnementsgeld der afgesloten abonné’s;

3. het limiteeren van de luisteraarsbijdrage op f 5»~ per jaar, omdat naar
de meening van BERC en VLGR het maximum van de luisterbijdrage ad f 10.te hoog was, vooral nu het zich liet aanzien, dat voorshands van de televisie
wel niets zou komen.

Deze compensatiemaatregelen werden in de financieringscommissie besproken.

Deze was van oordeel, dat de radiodistribuanten niet ermede te maken hadden
of misschien in de wet het maximum der heffing op f 10.- zou worden gesteld.
Dit was een aaak voor den Minister.

De door de distribuanten voorgestelde veiligstelling ging naar de meening
van de commissie veel te ver. Wanneer tot een zekere overbrugging van den

overgangstoestand gekomen zou moeten worden, dan zou dit alleen in inciden
teels gevallen kunnen plaats vinden.

Y/bt'betreft het vervallen van de f 1.- vergoeding aan de NOZEMA werd door de
omroepvertegenwoordigers in de Commissie sterk het standpunt ingenomen, dat
er geen enkele reden aanwezig was om hierop in te gaan.

De hoofdoverweging op grond waarvan indertijd tot deze heffing werd overge

gaan (”de radiodistribuanten kunnen als groep binnen het omroepbestel een
bodrijf in stand houden, tot welke uitoefening de aanwezigheid en instand
houding van de andere in het omroepbestel werkzame groep - omroepvereenigingen - noodzakelijk is”) was blijven bestaan. Het werd daarom logisch/cO

andere helft der heffing te handhaven. In de Commissie werd door andere
leden betoogd, dat b*j de f 1.-heffing gevoegelijk zou kunnen vervallen.

Deze leden stelden de vraag of ooit aan zoodanige heffing zou zijn ge

dacht indien van meet af alle luisteraars aan de instandhouding van den
Nederlandschen omroep zouden hebben moeten bijdragen. Weer andere leden
bepleitten een terugbrenging van de f 1.-heffing tot een heffing van f 0.50.

Het slot van de overwegingen was, dat de omroepvereenigingen in eigen
kring nog eens zouden nagaan of er nog eenige speelruimte zou zijn te vinàen tusschen de f 1.-heffing en het standpunt van BERC en VLGR opdat de

Minister bij de behandeling van het wetsontwerp hiervan gebruik zou kunnen
maken.

Die nadere overweging kon het standpunt van de omroepvereenigingen niet
doen veranderen; men bleef de f 1.-heffing noodzakelijk achten en men

verklaarde, dat indien door het vervallen van die heffing een van de
grondslagen van het rapport der financieringscommissie zou worden losgela

ten, de animo om met de nieuwe plannen in zee te gaan veel zou verminderen,
zoo niet tot nul gereduceerd zou worden. Wel waren de omroepvereenigingen

bereid de radiodistribuanten financieel op andere wijze nog eenigszins

tegemoet te komen.

Ook de BZRC en de VLGR bleven op hun standpunt staan, zoodat waar de ver
schillen door de Commissie blükbaar niet konden worden overbrugd, de

Commissie eenstemmig tot de conclusie kwam, dat vastgehouden zou moeten
worden aan de door haar oorspronkelijk voorgesteldé regeling, met dien

verstande dat de distributiebedrijven welke tengevolge van de nieuwe re

geling inzake de verplichte luisteraarsbijdrage in moeilijkheden mochten
geraken en welker bestaan overigens technisch en economisch verantwoord
was te achten, geholpen zouden worden gedurende een overgangstijd van 4
jaren volgens een afloopende schaal, welke zou kunnen worden gesteld op

f 50% van de f 1.-heffing voor het eerste jaar, 40$ dezer heffing voor het
tweede jaar,

voor het derde jaar, 20% voor het vierde jaar, terwijl

dan met ingang van het vijfde jaar teruggekeerd zou worden tot de normale
reserveering ad

10%.Mochten de aldus gereserveerde bedragen niet vol

doende blijken om de hulpverleening van de daarvoor in aanmerking komende

distributiebedrijven te bewerkstelligen, dan zou altijd nog overwogen kun
nen worden hetzij de middelen voor deze hulpverleening, hetzij den over
gangstoestand ruimer te stellen.

De Directeur-Generaal der PTT bleef in zijn advies van 15 Januari 1940
Nr 2’17 van meening, dat het wenschelijk was de f 1.- geheel te laten

vervallen. De heer Damme was van oordeel, dat dit de bezwaren van de radio

distribuanten voor een goed deel zou opheffen, terwijl de Minister daarin

een krachtig argument zou kunnen vinden om bij de behandeling van het
wetsontwerp in de Staten Generaal eventueele opmerkingen van hen, die voor

de
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de belangen der distribuanten in het krijt zouden treden, te kunnen weerleggen
Het wetsontwerp werd ingediend bij Koninklijke boodschap van

L

Het Juidde als volgt:

£> April 1940

.^3.5-k?,.©

TIJ WZr.HET.lvmtAyBI.T DB GRATIS GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN
ORANJE NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen saluut !
doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is de Telegraaf-

en Telefoonwet 1904 (Stbl nr 7) te wijzigen en aan te vullen en de Radio*

Omroep-zender-wet 1$55 aan te vullen in het bijzonder ten einde mogelijk te
maken, dat - met erkenning van de zelfstandigheid der omroepvereenigingen —
den luisteraars de verplichting wordt opgelegd de kosten van den Nederland-

schen omroep te dragen en mede waarborgen te scheppen dat op de radio- en

•r-

draaddistributiebedrijven geen financieele lasten worden gelegd, welke een
normale exploitatie zouden belemmeren.

Zoo is het, dat Uij den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der

Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Uij goedvinden en
verstaan bij deze:

Artikel

_I

De leden van artikel 3ter van eerstvoormelde wet worden genummerd 1 tot en

met 11. In het bepaalde in het derde lid van dit artikel worden de woorden
••20 laatste lid", vei'vangen door de woorden: "20 lid 1 onder c, en lid J,
4 en 5". Aan het bepaalde in het vierde lid van genoemd artikel onder b, wor

den aan het slot toegevoegd de woorden "en van de belangen van den Neder-

landschen radio-omroep". Aan het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel

wordt een nieuwe zin toegevoegd, luidende:
"Voorts kan, ter bescherming van de rechten en belangen bedoeld in het vo

rige lid onder b, in dezen algemeenen maatregel van bestuur een bepaald ge
bruik van hetgeen met de inrichtingen wordt opgevangen, worden verboden".
Artikel

II

Artikel Jquater van eerstvoormelde wet wordt gelezen als volgt»
1.

Hij, die anders dan ten vervoer of in opslag, eene inrichting aanwezig

heeft, waarmede de uitzendingen van den Nederlandschen radioomroep kunnen

worden ontvangen, is ter verzekering van de instandhouding en den verderen

uitbouw van dien omroep verplicht jaarlijks een door Onzen minister van

Binnenlandsche Zaken vast te stellen geldelijke bijdrage, welke een bedrag
van f 10.- niet zal mogen overschrijden, te voldoen.
2. « Het is verboden, anders dan ten vervoer of in opslag, eene inrichting
als in het eerste lid bedoeld aanwezig te hebben, zonder in het bezit te
zijn van een bij den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in artikel

3ter, te omschrijven bewijsstuk waaruit blijkt, dat aan de in het eerste
lid genoemde verplichting is voldaan.

3.

Bij den in het vorige lid genoemden algemeenen maatregel van bestuur

worden bepalingen gesteld onder meer betreffende;

a. de wijze waarop - met vrijheid van keuze binnen bij dien algemeenen maat-

regel van bestuur te stellen grenzen - hij, op wien de verplichting bedoeld
in het eerste lid rust, aan die verplichting kan voldoen;

b.

de wijze van betaling en de inning der bijdragen bedoeld in het eeist e lid;

c.

de verdeeling en het beheer van de geinde gelden, de besteding van deze

ten behoeve van de instandhouding en den verderen uitbouw van den Kederland-

schen radio-omroep en derzelver verantwoording.
4. De bepaling van de

leden 1 t/m 3 van dit artikel zijn mede van toepassing

ten aanzien van hen, die door middel van een andere technische voorziening dan
in het eerste lid bedoeld in staat zijn de uitzendingen van den Nederlandschen

omroep te ontvangen.
Artikel III '
Het thans in eerstgenoemde wet opgenomen artikel }quater wordt artikel

Jquinquies.

Artikel IV
Het thans in eerstvoormelde wet opgenomen artikel Jquinquies wordt artikel

}sexties.
Artikel V
Ha artikel 3sexties wordt opgenomen een nieuw artikel 3septies, luidende:
Onze minister van Binnenlandsche Zaken is bevoegd - al dan niet op daartoe door

den houder van een machtiging voor den aanleg en het gebruik van een inrichting
als bedoeld in artikel Jter, tweede lid, gedaan verzoek - te beoordeelen of

eenige betaling in verband met het ten behoeve van de inrichting hebben van

lijnen en geleidingen, daaronder begrepen aanleg, instandhouding en opruiming

daarvan, onder, in, op, aan of boven gronden, gebouwen en wateren, al dan niet
voor den openbaren dienst bestemd, welke door derden van den houder wordt ge

vorderd, de levensvatbaarheid van het bedrijf aantast. Indien naar het oordeel
van Onzen voornoemden minister door eenige in het eerste lid van dit artikel

bedoelde betaling de levensvatbaarheid van het bedrijf in gevaar wordt gebracht

en geene overeenstemming omtrent het in redelijkheid te vorderen bedrag is ver
kregen met den eigenaar, beheerder of gebruiker, kan de Minister - in afwijking
in zooverre van het gestelde in artikel Jter, derde lid - onder door hem te

stellen voorwaarden bepalen, dat artikel 13 dezer wet mede voor de inrichting
zal gelden.
Artikel VI

Artikel 16 van eerstvoormelde wet wordt gelezen als volgt:

,r7ij .behouden Ons voor:
a. de regeling van de tarieven en van de voorwaarden voor het gebruik van tele

grafen en telefonen en inrichtingen als bedoeld in artikel 3ter van deze wet,
in exploitatie bij het Rijk .

b. het sluiten van verdragen of overeenkomsten met vreemde Regeeringen of be

sturen, betrekkelijk het telegrafisch of telefonisch verkeer met het buitenland”.
Artikel

Artikel VII
In artikel 20 van eerstvoormelde wet wordt het 2de lid onder c gelezen

als volgt:
"hij, die de voorschriften, bedoeld in artikel ?bis of het verbod, bedoeld

in artikel Jquater dan wel het verbod bedoeld in artikel 17bis overtreecLt."

Artikel VIII
Aan het slot van artikel 1 van de Radio-Omroep-Zender-wet 1935 wordt een

nieuw lid toegevoegd luidende:
"Be vennootschap is tevens gehouden tot het verrichten van die taken,

welke haar bij of krachtens de vzet worden opgedragen".

Artikel IX

Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip, dat
voor verschillende artikelen verschillend kan worden gesteld.

Voor de verdere bespreking van dit wetsontwerp zijn voor ons van belang
de artikelen II, V en VIII. 'Vij zien dan in de eerste plaats, dat Minister

van Boeyen het maximum bedrag der luisteraarsbijdrage wenschte te zien

vastgesteld op f 10.- Z E wees ear in de yemorie van

na

de motieven -voor. de indiening van het wetsontwerp te hebben vermeld - dat

hij zich met ue strekking van het advies der finanoieringscommissie had

kunnen vereenigen en dat het ingediende wetsontwerp bedoelde den wettelijken grondslag te leggen voor een regeling bij algemeenen maatregel van

bestuur, overeenkomstig de voorstellen van deze studiecommissie.

De grondgedachten van Z E voor deze regeling waren de volgende geweest:
I. Aan den Nederlandschen luisteraar wordt de wettelijke verplichting
opgelegd van een jaarlijksche bijdrage, tot instandhouding en verderen

uitbouw van den Rederlandschen radio-omroep. Van deze verplichting kan
de luisteraar zich kwijten;
a. door betaling van een bedrag, hetwelk de ondergeteekende zou wenschen

te stellen op f 5.- aan de AVRO, KRO, NCRV en VARA, alsmede aan de VPRO;
b. door betaling van een eenigszins hooger bedragbv van f 6.-, ingeval

een luisteraar niet aan een der genoemde organisaties wenscht bij te

dragen.

Terzake van de genoemde bedragen moge de■ondergeteekende er nog ten
overvloede op wijzen, dat tot verhooging daarvan alleen zou mogen wor

den overgegaan, indien de geldelijke omstandigheden, waarin het Neder-

landsche omroepbestel zoude gaan verkeeren, zich in die mate zouden
wijzigen, dat daarin een noodzaak tot verhooging zoude zijn gelegen.
II. Aan ieder der in punt I genoemde omroepvereenigingen, wordt op den

grondslag van de aan die organisaties in het Zendtijdenbesluit toege
wezen taak, gewaarborgd het totaal-bedrag, hetwelk ieder van haar over

het jaar 1938 aan vrijwillige bijdragen van de luisteraars ontving,
welk bedrag voor de 4 groote omroepvereenigingen vermeerderd wordt met

de
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dioreglement in dat jaar ter beschikking werd gesteld. Op deze wijze
wordt het financieele bestaan van deze organisaties op den grondslag

van de in 1930 uit dien hoofde verkregen inkomsten voor de toekomst,
verzekerd.

III. De omroepvereenigingen moeten geldelijk in staat gesteld worden de
nieuwe taken, welke haar in de toekomst wachten (de programmaverzorging

-der werelduitzendingen, der uitzendingen naar de overzeesche gebieds>

deelen en te zijner tijd der televisie-uitzendingen) te vervullen, als

mede de nog steeds stijgende kosten van de thans reeds door haar ver

zorgde uitzendingen te bedtrijden. Uit de binnenkomende gelden zullen
aan de organisaties de voor het verrichten van deze werkzaamheden be-

noodigde bedragen worden te goed gedaan.
Op deze wijze zal worden bereikt, dat aan den Nederlandschen omroep
alle gelden zullen toevloeien, die hij voor de uitoefening van zijn

taak in de toekomst behoeft.
IV. Daarnaast moet worden gedacht aan de zeerbelangrijke kosten ge-

moeid met den bouw en de exploitatie der omroepzenders, voorzeker die

niet krachtens bestaande bepalingen door de omroeporganisaties moeten
worden gedragen. Te denken is hierbij vooral aan de zendapparatuur voor

de werelduitzendingen en de uitzendingen naar de overzeesche geÿiedsdeelen en wellicht in de toekomst ook voor televisie-uitzendingen.

Deze kosten zullen moeten worden gedragen door de Nederlandsche Omroep

Zender Maatschappij NOZS.A, die daartoe de beschikking zal krijgen over
een gedeelte van de binnenkomende gelden. Van het bestaan van dit li

chaam kan een nuttig gebruik worden gemaakt door het als centraal or
gaan, waarin de Overheid overwegende zeggenschap heeft, bij de uitvoe

ring van de hier geschetste financieele regeling in te schakelen.

De voorgestelde wijziging van de

Radio Omroep Zenderwet 1955 betoogt

aan de inschakeling van de N0ZE1A een wettelijke basis te geven."
Daar door het voorgestelde stelsel van financiering van den omroep de

zelfstandigheid der omroepvereenigingen zoowel als de vrijheid van den
luisteraar om zich bij den omroep zijner keuze aan te sluiten, volkomen

gewaarborgd bleven, maar tegelijkertijd verkregen werd, dat iedere Neder
landsche luisteraar aan de instandhouding en den verderen uitbouw van den

. Nederlandschen omroep financieel medewerking zou verleenen, meende de

Minister, dat hierdoor de voordeelen van het verleden werden verbonden met
een bevrediging van de behoeften, welke thans dringend en afdoende voor

ziening eischten, zoodat de omroep in staat gesteld zou worden zijn taaie

met behoud van zijn voor ons land karakteristieke zelfstandigheid op eene
aan den nieuwen tijd beantwoordende wijze te volvoeren.

De Minister achtte het niet onmogelijk, dat de regeling in den aanvang een
zekeren

zekeren terugslag zou hebben op het aantal aangeslotenen op de radiodistributie.

Hoewel aangenomen mocht worden, dat deze terugslag geleide

lijk zou kunnen worden opgevangen, omdat de radio voor de Jlederlandsche

bevolking een onontbeerlijk goed was geworden, zouden, indien inderdaad

zou blijken, dat er radiocentrales zijn, wier levensvatbaarheid tengevolge
van het invoeren der nieuwe regeling gevaar zou kunnen loopen, hoewel haar

bestaan op zichzelf technisch en economisch verantwoord was, maatregelen
genomen kunnen worden om het dergelijke bedrijven mogelijk te maken zich

aan den nieuwen toestand aan te passen en hen over het doode punt heen te

helpen. Voorts zou het door de radiodistribuanten krachtens artikel 57,
lste lid, bedoelde bedrag, dat door hen ter beschikking wordt gesteld

voor de bevordering van de belangen van den Nederlandschen omroep, worden
herzien.

De Minister achtte het mede wenschelijk, dat ook in ander opzicht ten
behoeve van een voorspoedige ontwikkeling van het Nederlandsche omroep
bestel een voorziening werd getroffen, welke - naar de practijk had aan

getoond - noodzakelijk was. Z E had hierbij het oog op financieels lasten,
welke aan radiodistributiebedrijven kunnen worden opgelegd uit hoofde
van het gebruik, dat zij voor den aanleg moesten maken van gronden en an
dere eigendommen van derden en die in bepaalde gevallen de levensvatbaar

heid van het bedrijf zoodanig bleken aan te tasten, dat een normale ex

ploitatie onmogelijk werd. Hierin kon niet worden berust. De radiodistri-

butie had zich in den loop der jaren in belangrijke mate ontwikkeld en

was door het Koninklijk Besluit van 8 September “1956 (staatsblad Nr 548)
in het omroepbestel opgenomen, waarmede erkend was, dat zij was van alge

meen belang. In dit verband kon mede worden gewezen op het feit, dat de

radiodistributie in toenemende mate een belangrijke taak vervulde op het
gebied van de luchtbescherming. Het verdiende aanbeveling, dat voorzienin

gen werden getroffen voor gevallen waar door onevenredige betalingen de

levensvatbaarheid werd aangetast, de levensvatbaarheid hier beoordeeld

naar de eischen van technischen en economischen aard, welke aan zulk een
bedrijf konden worden gesteld, en ook beoordeeld naar het belang, dat een
radiodistributiebedrijf in het omroepbestel vertegenwoordigde.

De Minister had aanvankelijk gedacht aan een algemeenen gedoogingsplicht
ten behoeve van deze bedrijven. Hij achtte het voorloopig niet npodzakelijk

.zoover te gaan. Er deden zich namelijk tal van gevallen voor, waarbij tot

dusver geen moeilijkheden werden ondervonden. Voorshands kan dan ook naar het oordeel van den Minister - worden volstaan met een regeling voor

gevallen waar de toestand zoodanig was, dat de levensvatbaarheid werd
aangetast. Een regeling derhalve, waarbij slechts incidenteel kon worden

ingegrepen. Het kwam den Minister voor, dat zoodanige regeling kon worden

verkregen door hem de bevoegdheid te geven tot beoordeeling van de hier—
bedoelde

bedoelde lasten voor zoover zulks noodig bleek, en aan dezen in de gevallen,
■waarin de minister tot de slotsom kwam, dat de levensvatbaarheid van een be

drijf inderdaad gevaar liep en dengene, die de betaling verlangde, niet be

reid werd gevonden in het bedrag daarvan een wijziging te brengen, welke de
betaling meer in overeenstemming zou brengen met de draagkracht van het be

drijf, de bevoegdheid te geven aan zijn oordeel kracht bij te zetten door
te bepalen, dat degene, die de betaling verlangt - behoudens recht op scha

devergoeding - aanleg en gebruik van radiodistributiegeleidingen zal moeten
gedoogen.

ICet de voorgestelde aanvulling ban de T en T wet 1904 werd, al

dus de minister, in een bestaande leemte voorzien en werd bereikt dat zon
der dat aan eigenaren, beheerders en gebruikers van gronden onevenredige
lasten werden opgelegd, een normale ontwikkeling van de radiodistributie
als aangelegenheid van algemeen belang werd bevorderd.

. Uit het vorenstaande moge blijken, dat de minister de radiodistribuanten

dus op tweeërlei wijze wilde tegemoetkomen.
1e. door de door de radiodistribuanten krachtens artikel 57, 1ste lid aan
de NOZEllA te betalen vergoeding te herzien. Van algeheele afschaffing wilde

Z E dus niet weten, evenmin liet Z E zich er over uit tot welk bedrag deze
vergoeding zou worden teruggebracht.

2e. door toe te zien dat de eigenaren, beheerders en gebruikers aan de
radiodistributiebedrijven onevenredige lasten zouden opleggen.

De radiodistribuanten - erkentelijk voor deze toezegging - wildq, evenwel
gaarne weten op welke wijze en met welke begrenzing bedoelde maatregelen

zouden worden toegepast. De minister antwoordde hierop (15 April 194®) dat

in hét stadium, waarin de behandeling van het wetsontwerp zich bevond, het
hem uit deferentie voor de Staten-Generaal niet mogelijk was ter zake na

dere inlichtingen te verstrekken. ’Tel kon Z E mededeelen, dat hij zich voor
stelde omtrent de concrete uitvoeringsbepalingen, wanneer het wetsontwerp

zou zijn aangenomen ook met de distribuanten overleg te plegen. Dit is het

laatste stuk geweest, dat over deze aangelegenheid uitging.

Door de in i'ea/ingetreden oorlogstoestand vond het
verdere behandeling.

De voorzitter der financieringscommissie had wel gelijk gehad, toen hij in
de eerste vergadering erop wees, dat het hierving om een uiterst moeilijke
aangelegenheid. De regeling was, omdat allerlei belangen moesten worden

ontzien, uitermate ingewikkeld. Dit bleek vooral, toen aan PTT werd opge
dragen om alvast de noodzakelijke wijzigingen van het Radioreglement te
ontwerpen. De daarmede belaste ambtenaren hebben bij dezen arbeid meermalen
met de handen in het haar gezeten, en op den datum van het uitbreken van den

oorlog, waren deze voorbereidingen dan ook nog lang niet in kannen en kruiken,

De ingewikkeldheid van de regeling was naar de meaning van schrijver dezes
uitsluitend te wijten aan het voor Nederland gekozen omroepstelsel. De mach
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tige algemeens omroepvereenigingen deden elles om b.v. een VPRO,

die toch, langzamerhand in zijn aanvullende taak tot een krachtig
instituut was uit gegroeid en die steeds hoogstaande programma’s
gaf, zoo klein mogelijk te houden. Bovendien waren zij van mee_
ning, dat ook de radiodistribuanten - hoewel onderdeel zijnde
van het Nederlandsche omroepbestel - niet op gelijken voet met
de omroeporganisaties konden worden behandeld. Dit alles maakte’
een ingewikkelde structuur der regeling noodzakelijk, w'e behoeven
caarop thans niet nader in t^'gtian; 'net wetsontwerp heeft het staats

blad nooit bereikt.
Ik moet nu afstappen van het Hoofdstuk "Algemeene Dadl< inroep".
Ik ben er mij van bewust dat enkele niet geheel onb'elangri jke
onderwerpen geen behandeling vornen en d<-nk hierbij aan ce .geschie

denis v?c den Vrijdenkers Radio Omioep (VT.C), die eindigde met
oen verbod tot uitzenden en aan de oprichting van den Hederlandschen Hervormden Dadio Omroer

(HHDO), die het blijkbaar in het ka

der ven de NCRV niet goed kon vinden en mede daarom afzonderlijke
zendtijd vroen, iets wat hij in 'kei 194-0 nog niet had verkregen.
Ik denk eveneens aan de werkzaamheden van de commissie inzake
Kadio-omroepstpringen ond-r leiding van L r. J.H.Schb’nfeld en waarin
tal ven Rijks- en particuliere deskundigen zitting hadden, welke

commissie na langêurigen arbeid in December 1955 een uitvoerig
rapport indiende, waarin uitgewerhte voorstellen werden gedaan
ter voorkoming en opheffing van storingen, welke electrische in

richtingen, riet zijnde radiozend- of ontvenginrichtingen, ten
aanzien van het ~.ebruik van radio-ont vanginrichtingen teweegbrengen
Deze voorstellen, waarmede de Kegeering zich in groote lijnen kon

vereenigen, leidden tot de wet van B December 1938 (Stbl.No.302),
waarbij de 1.en T.wet 1904- werd aangevuld en gewijzigd en waarin
o.m. werd opgenomen een nieuw artikel 3 cuinquies, dat weer de
grondslag werd van den À.H. v. Bestuur à.cl. 28 Februari 194-0
(3tbl.ho.345)., houdende vaststelling van het "Radiostoringsreglement 1940".
Ik noem tenslotte de verschillende pogingen die werden ondernomen
om als versterking der middelen een zuivere radiobelasting in te
voeren, pogingen welke evenwel geen succes hebben gehad. Ik memo
reer voorts pogingen om. een rad iohelasting in te voeren als bestemmingshef f ing , ten einde uit de opbrengst daarvan middelen te ver
drijven om Nederland in wetenschappenjken en technischen zin
zijn byzondere plaats op raaiogebied te doen handhaven, de schat

kist er door tVersterken en een gedeelte aan te wenden voor cultu-

reele doeleinden in net byzonaer in verbend net den nood der orkes-

K'

ten, pogingen die eveneens niet tot een dergelijke heffing hebben
geleid. Omtrent öezc voorstellen werd advies van den Kadioraêd en

PïT ingewonnen en werden de besturen
de-1 omroepvereenigingen
ra'liodistribuanten gehoord. Jat deze
instanties voer de nr. ar voren ebrachte denkbeelden in verband met
e funeste gevolgen die deze zouden hebben zoowel voor den omroep
wis voor de radiodistributie, weinig of niets gevoelden, spreekt
wel van zelf. Er is zooals nierboven werd, opgemerkt, dan ook niets
van gekomen.
loch werden de pogingen herhaald. Zoo viel mijn oog nog op een

ontwerp van wet tot aanwijzing van heffingen zen behoeve van het
Leeningsfonds 1940 (ingezonden bij koninklijke boodschap van j Fe

bruari 194C). In let voorlocpi.g verslat op dig&et sont werp werden
van verschillende zijden nog andere heffingen genoemd dan in het
wetsontwerp aangegeven en daar ondei- k.nm ook weer voor een heffing
op het hebben van radio-ontvangtoestellen. Dit wetsontwerp werd
tengevolge van het uitbreken van don oorlog niet verder behandeld.
Ik heb al deze on"erterpen niet uitvoerig behandeld, omdat het hier
betrof aangelegenheden die met de groote lijnen van de organisatie
van den Eedcrlandschen

lands-ehen radioomroep slechts zijdelings verband hielden en ook omdat zij
ten slotte niet tot bijzondere maatregelen hebben geleid.

Indien de geduldige lezer al de maatregelen, die noodig bleken om den
ITederlandschen omroep te maken tot een passend geheel, heeft doorgeworsteld,
dan zal hij toch vzel eens de verzuchting hebben geslaakt: "Kon dat nu toch

niet eenvoudiger ?"
Naar mijn meening is dit inderdaad in het aanvaarde stelsel van de sxjpcaixjste
organisatie van den Nederlandschen omroep niet mogelijk geweest en ten slotte

mag m.i. worden getuigd, dat rekening houdende met de ingewikkeldheid van
het gekozen systeem, een stelselmatige opbouw van de regeling is verkregen,
zooals uit onderstaand chronologisch overzicht van de belangrijkste data

in de geschiedenis van de wettelijke regeling van omroep en distributie
moge blijken.
1.

De zgn. radiowet (wet van 12 hei 1928 Stbl Nr 169);

2.

Benoeming Radioraad (kon.besluit van 21 Januari 1929 Kr 17)>

3.

Het Radioreglement 1930 (Algemeene maatregel van Bestuur, bedoeld in
art 1 der wet van 12 hei 1928, vastgesteld bij Kon besluit van 9 Kei
1930 (Stbl ïïr 159);

4.

Het Zendtijdenbesluit (kin.beschikking van 15 Kei 1930 Kr 2 Hbs PTT)ï

5»

Instelling algemeens programmacommissie (vin beschikking van 10 Juni
Ï93Ö Nr 1 Hbs PTT)';

6.

Instelling Radioomroep Controlecommissie (Algemeene maatregel van
Bestuur, vastgesteld bij Kon. besluit van 3 Juli 1930 Stbl Nr 272);

7.

Instelling Indië Programma Commissie (bin besch van J0 Maart 1933 Kr 201),

8.

Nadere toelichting van de in de T en T-wet 1904 (Stbl Nr 7) gestelde
normen ten aanzien
van hetgeen voor uitzending door middel van den
rado-omroep, meer in het bijzonder ten aanzien van de mededeelingen van
politieleen aard kan worden toegelaten (Algemeene Maatregel van Bestuur
vastgesteld bij Kon besluit van 22 April 1933 Stbl ïïr 223);

Instelling van de mogelijkheid van beroep bij den Minister van Binnenlandsche gake'n tegen beslissingen van? de Radio-omroep-c'óntrolecommisïïie,
ute» uitvoering haoer-r controle genomen (Algemeene Maatregel van Bestuur
"vastgesteld bij Koninklijk besluit van 26 januari 1934 Stbl Nr 31);

9.

10.

Vaststelling van de voorschriften inzake het maken van reclame door
middel van den Radioomroep. Min brieven van 3 Januari 1935 en 24
juni 1935;

11.

De oplossing van het zendervraagstuk (De Radioomroepzenderwet 1935,
wet van 22 Juli 1935 Stbl Rr 403)';

12.

De aan de omroepvereenigingen verleende definitieve machtigingen tot
het doen van uitzendingen (Min besch van 26Februari 1936 Nr 13;

13*.

De instelling van de Commissie voor de werelduitzendingen (Min besch
6 sept 1937 Kr 1);
'

14«

15.

De financiering van den radioomroep. Instelling van de zgn financieringscommïssie (kin besch van ï Sept 1938Hr 1);
Indiening van het wetsontwerp-Van Boeyen regelende de verplichting van
iederen luisteraar om aan de instandhouding en uitbreiding van den Ne~
derlandschen omroep financieel bij te dragen (wetsontwerp ingezonden
April 194®);

Naast deze ingewikkelde, doch m-i.stelselmatige opzet moge nogmaals er op
gewezen worden, dat de prestaties van de helaas niet samenwerkende omroep-

vereenigihjjen van dien aard -waren, dat zij konden wedijveren met het beste

wat op het gebied van den radioomroep in Europa werd geleverd. Bij alles
wat ik in minder aangename bewoordingen over de houding der omroepvereeni

gingen heb moeten zeggen, mag deze verklaring stellig niet achterwege
blijven.

De Radlo-electrlsche uitzending van mededeellngen van
zakelijken aard ( de zgn. Zakelijke Omroep ).

De radlo-electrlsche uitzending van mededeellngen van zakelijken aard is gere

geld in Hoofdstuk III van het Radio-reglement 1930 ( artikelen 12 t/m 24 ),
Artikel 12 bepaalt, dat het zonder een machtiging van den Minister verboden is

aan te leggen of te gebruiken radlo-electrlsche inrichtingen, welke bestemd
zijn tot het uitzenden ( waaronder begrepen heruitzenden ) van mededeellngen
van zakelijken aard uit hoofde eener daartoe strekkende tusschen afzender en

ontvanger bestaande rechtsbetrekking.
Artikel 13 schrijft voor, dat de aanleg en het gebruik van dergelijke inrich
tingen in den regel geschiedt van Rijkswege, terwijl in artikel 14 wordt be
paald, dat de uitzending op een Rljksstatlon en het gebruik van de daarvoor

noodlge geleidingen geschieden op de voorwaarden, als door den Directeur-Gene
raal der P.T.T. onder goedkeuring van den Minister worden vastgesteld.
Met de uitzending van zakelijke berichten is evenwel reeds lang voor het in

werking treden van het Radio-reglement 1930 een begin gemaakt, want omgeveer
In denzelfden tijd ( 1919 ), dat Ir. à Steringa Idzerda met zijn proefuitzendingen een aanvang maakte met de daadwerkelijke uitvoering van den radlo-om-

roep in Nederland, verzocht de Vereeniglng voor den Effectenhandel te Amsterdam
( in April 1920 ) aan den Minister van Waterstaat om voor een termijn van aan

vankelijk drie maanden, bij wijze van proef gebruik te mogen maken van de in
de Effectenbeurs opgestelde radlo-telefonlsche apparaten voor het publlceeren
van fondsen en koersen. Deze apparaten waren door de Vereeniglng voor den Ef

fectenhandel gehuurd van de Nederlandsche Selntoestellenfabriek, welke laatste
evenwel geen eigenares van de installatie was. Deze behoorde aan een Engelsche
onderneming, waarmede men was overeengekomen dat de inrichting te allen tijde

teruggegeven kon worden.
De toenmalige Minister van Waterstaat Lr. Könlg willigde het verzoek van de Ver

eeniglng voor den Effectenhandel ln, nadat de Directeur-Generaal daarover gun
stig had geadviseerd. De machtiging werd verleend bij brief van 21 April 1920,

No. 11 bij wijze van proef, tot wederopzegging -, ten hoogste voor den tijd van
3 maanden en zonder betaling deswege aan het Rijk.

Aan de Vereeniglng werd voorts medegedeeld, dat het Rijk geen enkele verplich

ting aanvaardde omtrent eventueele storingen ln de Afwikkeling van de berichten
üoor de werking van Rijksstatlons voor draadloos verkeer, en dat de berichten

dienst van de Vereeniglng onmlddelljk moest worden stopgezet, zoodra dit met het
oog op de belangen van het Rijks telegraaf- en telefoonverkeer naar de meening

van de R1jksadmlnlstratle noodlg werd geacht.

De proef slaagde uitstekend, zoodat bij brief van Minister Könlg d.d. & April
1921, No. 24, het gebruik van de inrichting met één maand werd verlengd. Zulks
geschiedde eveneens ln Mei en ln Juni 1921 met dien verstande dat op laatstge

noemd tijdstip de machtiging werd verlengd tot 4 Januari 1923 en dat aan het

Rijk een vergoeding moest worden betaald berekend naar reden van ƒ 200.per jaar en per toestel, waarmede de uitgesproken beurskoersen werden op

gevangen. Na eenige onderhandellngen werd dit bedrag teruggebracht tot
ƒ 25.- per Jaar en per ontvangtoestel. De Vereenlging voor den Effecten

handel ging met dit bedrag accoord en zond een opgave In van de plaatsen
waar de toestellen waren opgesteld en van de namen van de gebruikers de

zer toestellen. De animo voor dezen berichtendienst was groot; ln Novem

ber 1921 waren er reeds 169 deelnemers over het geheele land verspreid.
Dat tot de heffing van een bedrag ten bate van het Rijk werd overgegaan

vond zijn oorzaak in de omstandigheid, dat de draadlooze berichtendienst
van de Vereenlging voor den Effectenhandel, niet alleen van Invloed was
óp het telefoonverkeer doch ook een vermindering van het gebruik van de

telegraaf tengevolge had. Immers meerdere van de door de Vereenlging -

radlo-telefonlsch verzonden berichten, zouden indien de machtiging niet

was verleend, per telegraaf zijn verzonden.

Het uiteindenjk vastgestelde tarief van ƒ 25.- was dus zeker niet als te
hoog te beschouwen.

Het lag voor de hand, dat de berichtendienst van de Vereenlging voor den
Effectenhandel de aandacht trok van het Persbureau Vaz Dias, die dan ook
prompt verzocht om van het beursstation gebruik te mogen maken tot het uit
zenden van nieuws- en persberichten. Dit verzoek werd door den Minister

van Waterstaat ingewilligd en ook het Persbureau Vaz Dlas kreeg een tij
delijke machtiging. Het begon zijn berichtendienst op 21 Februari 1922 en
moest daarvoor aan het Rijk betalen recognitie afhankelijk van het aan

tal geabonneerden op zijn dienst en van het aantal uren dat het voor zij
ne uitzendingen noodig had.

Deze recognitie was gebaseerd op het bedrag, dat het Staatsbedrijf geacht
werd per jaar te derven wegens het afstaan van een deel van het openbaar

verkeer.

De draadloos-telefonlsche persdienst van het Persbureau Vaz Dlag was de
eerste draadloos-telefonlsche persdienst ter wereld; eerst later werden
ook ln het buitenland dergelijke diensten geopend.
Van meet af heeft het Staatsbedrijf der P.T.T. zich op het standpunt ge

steld, dat het de uitzending van zakelijke berichten niet aan een ander
kon overlaten zonder groot gevaar van verstoring van het evenwicht zijner

financiën. Dit standpunt werd, zooals we reeds ln Hoofdstuk III hebben ge
zien, gedeeld door de Permanente Commissie voor de Radlo-telegrafle, de

Commissie voor de reorganisatie van den Technischen Dienst en de Commls-

sie-Ruys de Beerenbrouck.
Het was dan ook niet te verwonderen, dat reeds op 25 Augustus 1925 door
den Dlrecteur-Generaal, Ir.Damme, aan Minister Bongaerts werd voorgesteld

om ln principe te besluiten zoo spoedig mogelijk tot Rijksexploltatie van

den berichtendienst over te gaan. Op dat oogenbllk kon dit om verschillende
technische redenen nog niet geschieden, doch reeds op 10 Juli 1926 kon

de Directeur-Generaal aan Minister van der Vegte mededeelen, dat het in zij
ne bedoeling lag te Schevenlngen-Haven een telefonie-zender op te richten

en deze - indien de proefnemingen daarmede slaagden - zoo spoedig mogelijk

in dienst te stellen. Scheveningen-Haven werd als plaats van oprichting ge
kozen, omdat.daar beschikt kon worden over het aanwezige mastenmaterlaal,

over het aldaar aanwezige technische personeel en de locallteit en omdat

het, wat de draadtoevoerwegen betrof, ln de onmlddelljke nabijheid van het
telefooncentrum ’s-Gravenhage, op niet kostbare wijze met de groote inter
locale telefoonroutes ln verbinding kon worden gebracht.

Wat de tarieven aanging, wees Ir.Damme er op dat het door de Vereenlging

voor den Effectenhandel en het Persbureau Vaz Dlas jaarlijks aan het Rijk

betaalde bedrag resp. ad + ƒ 2550.- en ƒ 7000.-, was gebaseerd op hetgeen
het Staatsbedrijf geacht werd per jaar te derven wegens het afstaan van een
deel van het openbaar telefoonverkeer. Z.i. waren deze bedragen berekend

naar grondslagen, die hij niet meer juist achtte. De Heer Damme meende, dat

het Rijk het hem toekomende moest vinden in hetgeen betaald moest worden
volgens het voor het gebruik van het nieuwe Rijksverkeersmlddel vast te

stellen tarief, waarbij als grondslag moest worden genomen hetgeen dit nleu
we middel zou kosten. De Heer Damme erkende, dat door de draadlooze uit
zending van beurs-, pers- en andere zakelijke berichten, berichten langs
den draadweg achterwege zouden blijven en dus deswege Inkomsten zouden wor

den gederfd. Daartegenover stond echter het feit, dat de draadlooze uitzen
ding van dergelijke berichten in het algemeen sneller geschiedde, dan een
mededeellng per draadtelegraaf of- telefoon en dat meerdere personen ge

lijktijdig konden worden bericht. Zoo konden - aldus de Directeur-Generaal

- bij radlo-telefonlsche uitzending effectenhandelaren, die de beurskoersen

opvingen, nog denzelfden dag telefonisch over te brengen ofeders ontvangen,
hetgeen niet altijd het geval zou zijn, indien de koersen hen per draad

hadden bereikt. Tengevolge van de draadlooze verspreiding van koersen enz.
werd dus nieuw draadverkeer gekweekt, dat zou toenemen naar gelang er meer
draadloos werd opgenomen.
In verband met dit een en ander kwamen, naar het oordeel van den Directeur-

Generaal, bij de radlo-telefonlsche uitzending van zakelijke berichten van

Rijkswege uitsluitend de volgende factoren voor de tariefsberekenlng in
aanmerking.

a. de bouwkosten van het station ( rente, afschrijving en onderhoud ) ;

b. de kosten van bediening ;
c. de huurwaarde van het gebouw, waarin het station werd ondergebracht ;

d. de algemeene kosten ( directie kosten ) ;
e. het stroomverbruik ;
f. een sluitpost voor risico’s enz.
l/oorts zou ln den prijs, die, evenals in het draadverkeer, per gesprekseen-;
i
held van 3 minuten, zou worden vastgesteld, rekening zijn te houden met hei

feit, dat meestal de spreker zich niet zou bevinden in de plaats der uit
zending, zoodat het noodig zou zijn Interlocale geleidingen voor dit doel

beschikbaar te stellen. De vergoeding hiervoor diende het Rijk ook ln
het voor de uitzending te betalen bedrag te vinden. Dat bedrag zou voor
een leder gelijk te stellen zijn, ongeacht of men al dan niet in de

plaats, waar het zendstation gevestigd was, sprak. De kosten

van de

benoodlgde. geleidingen moesten dus z.1. gerekend worden tot de kosten
- van het station.
Rekening houdende met al deze factoren en met het aanvankelijk gebruik
van den zender gedurende ongeveer 4 uur per dag kwam de Directeur-Gene

raal tot de conclusie dat het tarief per gesprekseenheid van 3 minuten

kon worden vastgesteld op ƒ 1.50, een bedrag dat overeenkwam met het
toen verschuldigde voor een dringend gesprek langs den draadweg van drie
minuten bij een afstand van 15 K.M. en meer.

Voor de Vereeniglng voor den Effectenhandel en het Persbureau Vaz Dlas
beteekende dit tarief het betalen van een jaarlljksch bedrag van resp.
ƒ 9000.- en ƒ 18.000.-

De Directeur-Generaal achtte het voorts niet onredelijk om, Indien bij
de onderhandellngen met deze grootgebruikers zou blijken, dat de hler-

bedoelde Jaarlijksche kosten nog te hoog zouden zijn, hen eenlg rabat
toe te staan. Het tarief van ƒ 1.50 per gesprekseenheid zou alleen gel

den voor hen die geregeld van den zender gebruik maken. Voor gegadigden
die slechts nu en dan radlo-telefonlsche mededeellngen wenscljtn te doen,
werd het tarief vastgesteld op ƒ3.- per gesprekseenheid van 3 minuten.

Aangezien de tijdelijke machtiging van de Vereeniglng voor den Effecten

handel liep tot en met 31 December 1926,zou de Rljksdlenst moeten Ingaan

op 1 Januari 1927.
Minister van der Vegte vereenigde zich met deze voorstellen, en belang

hebbenden werden daarna van wege de Dlredteur-Generaal over de voorge

nomen plannen Ingelicht, nadat een gemodereerd tarief voor de grootge

bruikers door Z.E. was goedgekeurd, dat aldus luidde;
voor het eerste halfuur ƒ 1.50 per 3 minuten zonder rabat;

voor het tweede halfuur ƒ 1.25 per 3 minuten

voor het derde

per 3 minuten

9

voor het vierde halfuur ƒ 0.75 per 3 minuten

9

halfuur ƒ1.-

Bij een langer gebruik < lan 2 uren per dag zoi voor het gedeelte boven
2 uur nog een lager bedrag berekend worden, dat evenwel nimmer beneden

ƒ 0.50 per gesprekseenheid kon dalen.
Voor het Persbureau Vaz Dlas en voor de Vereeniglng voor den Effecten
handel beteekende dit nieuwe tarief een aanmerkelijke verlaging.

De Minister achtte het wenschelljk, dat de met de grootgebruikers te
treffen bijzondere regelingen aan zijn goedkeuring werden onderworpen.
Op 24 November 1926 werd het bestuur van de Vereeniglng voor den Effecter.

handel door den Directeur-Generaal omtrent de voorgenomen regeling Inge-

llcht. Omtrent het tarief werd nog wat gemarchandeerd met het gevolg dat
het Jaarlljksch te betalen bedrag nader werd vastgesteld op ƒ 5000.-.

Het jaarlljksch door Vaz Dlas te betalen bedrag werd bepaald op ƒ 14.000.

Zoo kon dan op 1 Januari 1927 de zender te Scheveningen-Haven voor den

zakelljken omroepdienst door den Minister van Waterstaat worden geopend.
In 1933 werd het tarief voor de Vereenlging voor den Effectenhandel nog

tot ƒ 4500.- per jaar verlaagd, toen bleek dat de uitkomsten van de ex

ploitatie een dergelijke verlaging toestonden. De verbintenis met betrek
king tot de beschikbaarstelling van den zender werd telkens voor één

Jaar aangegaan. Dit geschiedde ook ten opzichte van de andere groot- en
geregelde gebruikers. In 1937 volgde opnieuw een verlaging van het tarief
voor de groot gebruikers. Dit werd n.1. als volgt vastgesteld:
uur
voor het eerste half ƒ 1.15 per 3 minuten of gedeelte daarvan;

voor het tweede halfuur ƒ 1.05 per 3

minuten of gedeelte

daarvab ;

voor het derde halfuur ƒ 0.90 per 3

minuten of gedeelte

daarvan ;

voor het vierde halfuur ƒ 0.75 per 3

minuten of gedeelte

daarvan ;

bij een langer gebruik dan twee uur per dag werd voor het gedeelte bo
ven twee uren ƒ 0.60 per 3 minuten of gedeelte daarvan berekend.
Groot gebruikers zijn er in den loop der jaren niet bijgekomen, wel

ge

regelde gebruikers, zooals de Reedersvereenlging voor de Nederlandsche
Harlngvisscherlj, het Koninklijke Nederlandsch Meteorologisch Instituut,
het Centraal Bureau uit het Nederlandsch Landbouw Comité te Rotterdam,

de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond en nog enkele-.andere.

Opgemerkt dient nog te worden, dat het geven van cursussen en lessen
door middel van den zakelljken omroepzender te Schevenlngen, een mis

lukking werd. Men wenschte deze lessen blijkbaar alleen door middel van
den algemeenen radio-omroep en dan verzorgd door de groote omroep-orga-

nlsatles.
Dat het gebruik van den zakelljken omroepzender steeds op de meest vre
dige wijze geschiedde, kan alweer niet gezegd worden. Ook bij de toe
passing van dit nieuw^verkeersmiddel kwamen soms moeilijkheden voor,

welke niet altijd gemakkelijk uit den weg geruimd konden worden.
Een van de grootste moeilijkheden, welke bij de exploitatie van den zen

der werden ondervonden, was wel de verdeeling van den zendtijd op het
oogenbllk dat het Algemeen Nederlandsch Persbureau ” A.N.P.” nieuws

berichten ging uitzenden en het Persbureau Vaz Dias zijn dienst nog niet

wilde beelndlgen. We kregen dus toen twee als het ware concurrerende

grootgebruikers die beide gelijksoortige berichten gingen uitzenden en
die belde aanspraak meenden te kunnen maken op bezetting van den zender

op de meest gunstige uren. Het heeft heel veel hoofdbrekens gekost om
tot een zoo billijk mogelijke verdeeling van den beschikbaren zakelljken

zendtijd te komen.
Wat toch was het geval ?. Het Persbureau Vaz Dias maakte - zooals wij
gezien hebben - van 1 Januari 1927 af voor de verspreiding van zijn
nieuwsberichten gebruik van den zakelljken omroepzender te Scheveningen-

Haven. Het Persbureau verbond zich telkens voor één jaar, terwijl in de

maand December van elk verbfchtenlsjaar ean den gebruiker werd gevraagd,
of hij zijne verbintenis voor het volgende jaar wederom wilde aangaan.

Dit zou ln December 1934 ook zijn geschied, Indien niet bekend gewor- '
den was, dat ernstige pogingen werden aangewend om te geraken tot de

oprichting van een nieuw persbureau, een stichting van de vereeniglng
van Uitgevers van Dagbladen " de Nederlandsche Dagbladpers ”. Deze po

gingen werden met succes bekroond; het A.N.P. werd op 11 December 1934
opgericht. Aangezien ook rekening moest worden gehouden met de mogelijk

heid van een verzoek van het nieuwe persbureau om zendgelegenheld op
den zakelijken omroepzender, werd aan Vaz Dlas medegedeeld, dat voor 193

slechts een verbintenis voor een half jaar kon worden aangegaan en dat

verlenging nà dien termijn slechts mogelijk zou zijn van maand tot maand
Invloed op deze beslissing had ook het feit, dat het A.N.P. van de Re-

geering als toezegging had ontvangen, niet alleen van den ” moreelen
steun der Regeerlng voor de verwezenlijking zijner plannen n, doch ook
dat aan ” een nàtlonaal persagentschap alle tegemoetkomingen zouden wor
den verleend, welke door de bestaande persagentschappen genoten werden r'

Na zijn oprichting vroeg het A.N.P. op 5 Januari 1935, onder mededeellng

dat het zijn werkzaamheden officieel zou openen op 1 Juli 1935, opgaaf

van het tarief, dat betaald zou moeten worden voor het gebruik van den

zakelijken omroepzender overeenkomende met het oude gebruik van dien zen
der door de bestaande persbureaux. De Raad van Beheer der nieuwe stich
ting wilde dan met den P.T.T.-dienst het sluiten van een contract van

1 Juli 1935 af onder het oog zien.
Het A.N.P. vroeg voorts de beschikbaarstelling van een tljdelljken telefonlezender, Indien het noodlg zou zijn dat het zijn werkzaamheden onver

wachts eerder dan 1 Juli 1935 zou moeten beginnen.
Het A.N.P. kreeg op 10 Januari de gevraagde inlichtingen waarbij er ln
het bijzonder de aandacht op gevestigd werd, dat het met het oog op de

Internationale verhoudingen ln den omroep bezwaar ontmoette een tijde

lijke telefonlezender langer dan tot 1 Juli 1935 in gebruik te geven,
zoodat het dus noodlg zou zijn dat voor de nieuwsberichtgeving hier te

lande tegen dien datum een zoodanige definitieve regeling zou zijn ge

troffen, dat met één zender voor dat doel zou kunnen worden volstaan.
De aangelegenheid werd meermalen met de beide persbureaux besproken.
De Directeur-Generaal der P.T.T. heeft zich daarbij steeds op het stand
punt geplaatst, dat het Staatsbedrijf der P.T.T. met de belangen van
alle bonafide gegadigden rekening had te houden en dat, aangezien op 1

Juli 1935 slechts over één zender zou kunnen worden beschikt - dit tijd
stip werd later nog verlengd tot 31 December 1935 - die belangen zeer
zorgvuldig tegenover elkaar zouden moeten worden afgewogen, ten einde

lederen gegadigde te kunnen geven datgene waarop hij op grond van de
grootte dier belangen recht had.
Voorts was het Vaz Dlas bekend, dat hij geen monopolie had en het A.N.P.

wist, dat het op 1 Juli 1935 vermoedelijk niet de eenige gegadigde was
en dat dus indien vóór dien datum geen overeenstemming tusschen partijen

bereikt

bereikt zou zijn, de zendtijd naar billijkheid zou moeten worden ver

deeld, daarbij uiteraard rekening houdende met de belangen die partijen
met betrekking tot de berichtgeving hadden te behartigen.'

Belde persbureuax waren dus volkomen op de hoogte van de feitelijke mo
gelijkheden en met deze wetenschap gewapend waren zij er op uit, om ei
gen verdiensten zoo hoog mogelijk voor te stellen. Zij zonden opgaven

ln van nieuwsbladen, die hunne berichten voortaan uitsluitend van een
der belde persbureaux wlldewontvangen en het was merkwaardig, dat deze

opgaven ln vele gevallen niet met elkander overeenkwamen.

Gelukkig behoefde de strijd niet tot het uiterste te worden uitgestreden
want na vele onderlinge besprekingen, waaraan ook de Regeeringspers-

dlenst in enkele gevallen deelnam, kwam op 24 Mei 1935 van het Persbu
reau Vaz Dlas een schrijven ln, waaruit kon worden opgemaakt dat dit

bureau nà 30 Juni 1935 de verspreiding van nieuws- en persberichten
door middel van den zakelijken omroepzender niet langer zou verzorgen,

doch dat dit van dien datum af uitsluitend zou geschieden door het Al
gemeen Nederlandsch Persbureau.

Zoo kwam dus een einde aan den Nieuws- en persberichtendienst van het
Persbureau Vaz Dlas, dat van 21 Februari 1922 af dien dienst had ver

zorgd eerst op den beurszender en van 1 Januari 1927 af(op den Rijks-

zender te Scheveningen-Haven. De Dlrecteur-Generaal zegde het Persbu
reau dank voor de aangename samenwerking gedurende meer dan 8 jaren,

een samenwerking die het mogelijk had gemaakt om de belangen, die bij
de radio-telefonlsche verspreiding van nieuws- en persberichten moes

ten worden behartigd, naar behooren te kunnen verzorgen.
Aangezien overigens bij de exploltaie van den zakelijken omroepzender
geen merkwaardige voorvallen te vermelden zijn, nemen wij van dit on

derwerp afscheid. De dienst werd tot Mei 1940 volgens het telken Jare

opgestelde werkrooster zonder onderbreken voortgezet.

HOOFDSTUK VI
ia HADIO-DISTRIBUT IE.
By myn afscheid uit den P.T.T.-dienst op J1 December 1943 ontving ik van

een bekend omroepman een harteiyk schryven, waarin o.a. de volgende passage
voorkwam :

“Ook wist U een zorgzame voogd te zyn voor wat tot U gekomen moet
'zijn als een vondelinge, n.l.de radiocentrales. U hebt dit wicht

geleid en opgevoed en bewaakt als ware het Uw eigen vleesch en

bloed geweest. Het is tenslotte niet Uw sohuld en niet Uwe be
doeling geweest naar ik meen te mogen aannemen, dat deze achtens-

en bewonderenswaardige genegenheid by Uw nieuwe chefs oversloeg
in kannibalisme, doordat zy - als wylen Chronos - het wicht
opvraten."

Deze woorden van lof - wellicht

waren zy een weinig ironisch bedoeld - hebben

mÿ goed gedaan. Inderdaad heb ik van meet af aan veel belangstelling gehad voor
de radio-distributie, die zich door durf en ondernemingsgeest van enkele pio
niers in den loop der jaren heeft ontwikkeld tot een machtig instituut, dat een

groot aantal inwoners van ons land in de gelegenheid stelde van de uitzendingen
der Nederlandsche en later ook van buitenlandsche omroepstations te genieten.
Xe

Ik heb in den loop der jaren vele radio-distribuanten leeren kennen, ik heb

onder hen vele vrienden gekregen en ik kan verzekeren dat het samenwerken met

hen, eerst individueel en later vereenigd in den Bond van Exploitanten van
Radio-centrales (BERC) ook by verschil van inzicht, dat uiteraard voorkwam,

steeds op de meest aangename wyze geschiedde.
De radio-distributie heeft in de geschiedenis van het Nederlandsche omroepvbeste

een belangryke en stellig zeer nuttige rol gespeeld. In geen land ter wereld

was de toename van het aantal aangeslotenen zoo groot als in Nederland. In geen
land ter wereld waren de radio-centrales zoo veelvuldig over het geheele grond

gebied uitgestrekt als in het onze.

Was het wonder, dat de Regeering reeds spoedig inzag, dat het hier ging om een
belangryke aangelegenheid, die zoo mogelÿk van meet af in goede banen moest

worden geleid.
Doch laten we eerst enkele beschouwingen wyden aan het begin van de centraleradio-ontvangst.

De bakermat van de centrale-radio-ontvangst - aldus de heer M.Sluytér in het in
April 1940 door den BERC uitgegeven Handboek voor Radio-centrales - ligt onbe

streden in de Zaanstreek. Dit constateerende, ontmoeten we dadelyk den naam van

den pionier der radio-distribuanten in Nederland, den heer A.L.Bauling.
"Sedert 1921 was ik - aldus de heer Bauling in bet Radio-jaarboek 1932 - een
"enthousiast radio-amateur. Een radio-ontvanger was toentertyd nog een wereld

ronder en het gros van de menschen had nog nooit een ontvangtoestel gezien of

"radio-signalen gehoord. Ik begon myn experimenten met een kristalletje, een
"groote spoel met glystaven, een groote eigengemaakte draaicondensator en een

"groote antenne. Vrijwel uitsluitend waren er nog maar morsesignalen te hoorenj
"Vossegat met zÿn weerberichten om 8 uur ’ s avonds en Nordeich met zÿn berich-

"ten voor zeevarenden werden trouw beluisterd. Toen na verloop van tÿd mÿn
"zakgeld het toeliet een lamp aan te schaffen, waren Middelraad in IJmuiden
"PX en P.A in Amsterdam, Vaz Dias, de Effectenbeurs en last not least Idzerda,
"de telefonie-stations die zich in een ongekende belangstelling mÿnerzÿds ver

heugden. Vanzelfsprekend kwamen er dikwÿls vrienden en buren bÿ mÿ aan de
"hoofdtelefoon luisteren, die vol bewondering waren over al dat vreemde uit de

"lucht. Zoo ontwikkelde zich langzamerhand bÿ mÿ het denkbeeld om mÿn buren
s
"niet naar mÿ te laten komen, maar een snoergeleiding naar hun woning te maken
"ten einde ze thuis te kunnen laten luisteren.

"Op zekeren avond in het voorjaar van 1924 werd de eerste proef genomen. Ik lie

"een snoergeleiding uit mÿn kamer zakken naar het huis van mÿn naasten buurman.
"Ik zorgde voor aansluiting van een hoofdtelefoon en de radio-distributie kon
"beginnen. Het succes was groot. Een ieder wilde luisteren en men kon nauwelÿkÉ

"zÿn beurt afwachten.
"Mÿn buurman had een telefoonaansluiting en ik belde vandaar een ander perceel

"in de buurt op, hield de telefoon tegen de microfoon en probeerde zoo nog meer
"expansie aan deze eerste poging tot radio-distributie te geven. Probeerde,

"zeg ik, want het ging niet. Het geluid was te zacht, de telefoon-abonné aan
"den anderen kant hoorde ten minste niets.

"Dit experiment was het begin."
Op 16 April 1924 werd in 5 huizen met hoofdtelefoon met stille aandacht ge
luisterd naar de uitzending van de Mattheus Passion uit de St.Bavo te Haarlem.

Na een jaar waren er 28 abonné’s, die zoo met hun aansluiting waren ingenomen,
dat de heer Bauling bÿ het "1-jarig bestaan" een deputatie ontving, welke hem

met eenige toepasselÿke woorden eenige fraaie etsen aanbood.
Zÿn werk werd dus terecht gewaardeerd. En het meest verheugende was wel dat de

heer Bauling van meet af contact zocht met de plaatselÿke en de Rÿksoverheid,

ten einde zÿn bedrÿf op zoo hecht mogelÿken grondslag te vestigen.
Reeds in Januari 1922 vroegen de heeren C.M.Bauling en A.J.Vink aan den Minis

ter van Waterstaat vergunning tot het spannen van een 0,5 mm dikke koperdraad

boven den openbaren weg te Koog aan de Zaan op een hoogte van circa 10 meter
vanaf den beganen grond, ten behoeve van de verbinding van 2 amateur-antennes
van perceel Stationsstraat 65 naar perceel 64 aan die straat. Zÿ deelden mede,
dat het gemeentebestuur tegen deze overspanning geen bezwaar had, mits de Mi

nister van Waterstaat daartoe vergunning gaf.

De Minister van Waterstaat verleende de vergunning op 5 April 1922, onder voor
waarde, dat de geleidingen behoorende tot voor het openbaar verkeer bestemde
telegrafen en telefonen niet werden genaderd binnen 2 meter in horizontale pro

jectie gemeten afstand.
In

In November 1925 vroeg de heer C.M.Bauling "concessie” tot het exploiteeren van

radio-centrales te Zaandam, Koog a/d Zaan,Zaandijk, Wormerveer en Krommenie.

De heer Bauling vroeg deze "concessie” voor "de Eerste Nederlandsche Radiocentrale".
Nadat ten Hoofdbesture was nagegaan op grond van welke bepaling van de T en T-

wet 1904 machtiging voor het spannen van de noodige geleidingen kon worden verleend'Werd bij beschikking van den Minister van Waterstaat dd 3 Sept 192ózNo 2z

aan de Eerste Nederlandsche Radio-centrale te Koog a/d Zaan - gelet op artikel

j

3 van,de T en T wet 1904 - tot wederopzegging en behoudens de rechten van der
den machtiging verleend voor den aanleg en het gebruik van niet voor het open

baar verkeer bestemde telefonen ten behoeve van het distribueeren van radio-

uitzendingen tusschen hare centrale radio-ontvanginrichtingen en onderscheidene
perceelen in de gemeenten Zaandam, Koog a/d Zaan, Zaandijk en Wormerveer.
Die geleidingen werden dus beschouwd als "niet voor het openbaar verkeer be
stemde telefonen”, waarmede het bewÿs geleverd was, dat men te bevoegder plaatse

nog niet goed raad wist met deze soort verbindingen. Eerst in de radio-wet van
1928 zou deze aangelegenheid nadere regeling vinden.

Het behoeft geen betoog, dat het succes van den heer Bauling voor vele anderen
aanleiding was om zich ook op de radio-distributie te werpen. Aanvankelijk werden

aan onderscheidene aanvragers soortgelijke machtigingen verleend, doch reeds
spoedig bleek dat het aantal verzoeken zoo groot werd, dat in verschillende

plaatsen een chaos dreigde te ontstaan.

Dit was voor den Directeur-Generaal der PTT aanleiding om in Februari 1927
tot de aanvragers een schrijven te richten, waarin werd medegedeeld, dat het
zeer groote aantal verzoeken om machtiging voor aanleg en gebruik van geleidin

gen ten behoeve van het distribueeren van radio-uitzendingen hier te lande de
vraag had doen rijzen of de geàragslÿnzdej? tot dusver by de behandeling dier ver
zoeken werd gevolgd, gehandhaafd kon blijven.

In verband hiermede vestigde de heer Damme de aandacht erop, dat hangende de
overweging van dit vraagstuk de afdoening van de aanvragen werd opgeschort, en

dat zoodra eene beslissing was genomen, nader bericht zou volgen.
Aan de gemeentebesturen werd van dit schrÿven mededeeling gedaan en werd in

overweging gegeven om indien behalve Rÿksmachtiging, volgens Gemeenteverordening
ook vergunning van de gemeente vereischt was, gegadigden op bedoelde schorsing

van de behandeling van aanvragen te wÿzen, waardoor hun en ook het gemeentepersoneel vermoedelÿk overbodige arbeid kon worden bespaard.

Op het besluit tot schorsing in de behandeling der aanvragen is mede van in

vloed geweest de wetenschap, dat men in internationale omroepkringen tegen door
gifte van buitenlandsche programma's door de radio-centrales bezwaar maakte
zelfs tegen betaling van eene passende vergoeding. Aangezien bjj eene eventueele

bespreking van de golflengte-quaestie de houding tegen Nederland, indien men
bleef doorgaan met de distributie van buitenlandsche programma's wel eens minder

welwillend zou kunnen zÿn, was het zaak in dezen met de meeste voorzichtigheid

te handelen. Ook uit dit oogpunt bezien, achtte men de schorsing in de behande
ling der aanvragen stellig gemotiveerd.

Het was uiteraard wenschelÿk dat deze schorsingstaestand zoo kort mogelÿk zou

bestaan. De Directeur-Generaal noodigde daarom op 27 Maart 1927 vooraanstaande

deskundigen op radiogebied alsmede de omroepvereenigingen en enkele pioniers

op radio-distributiegebied uit tot een bespreking over het vraagstuk van de
radio-distributie. Deze besprekingen vonden plaats op 29 Maart 1927 (met de

deskundigen), JO Maart 1927 (met de omroepvereenigingen) en 1 April 1927 (met
de distribuanten).

Aan de deelnemers van deze vergaderingen werd van te voren een inleiding van

het te bespreken vraagstuk toegezonden. Het is interessant om de vraagpunten
die by de behandeling van deze belangrijke aangelegenheid aan de orde kwamen,

even te memoreeren. Zÿ luidden als volgt:
I. Is de radio-distributie een onderwerp, dat als zoodanig behoort tot de be

moeiing van het Staatsbedrijf der PTT, hetzij als regelend, hetzÿ als uitvoerend,
hetzy ais toezicht of contrôle uitoefenend orgaan?
II. Is het wenschelÿk over radio-distributie eene beslissing te nemen, alvorens
de radio-omroep geregeld is?
III. Moet in Nederland de gelegenheid blijven bestaan om de radio-distributie

als een bedrijf uit te oefenen, dus om door middel van die distributie de radio-

ontvangst te brengen in de huizen van hen, die niet kapitaalkrachtig genoeg
zÿn om een eigen ontvangtoestel aan te schaffen of om eenigerlei reden de zorg
van de bediening van een eigen ontvangtoestel niet wenschen te hebben?

IV. By bevestigende beantwoording van vraag III, welke exploitatievorm of
-vormen van radio-distributie kan of kunnen dan worden toegelaten?
Een zestal vormen van exploitatie vragen alsdan aandacht:

a. Uitsluitend Rÿksexploitatie, hetzÿ zoowel technisch als met bemoeiing betref
fende den inhoud, hetzÿ zuiver technisch en zich dus moetende gedragen naar
eene instantie voor den inhoud (radio-omroep);
b. Rÿksexploitatie in de plaatsen waar het locale Rÿkstelefoonnet daarvoor ge

schikt is, terwÿl de distributie in de overige plaatsen wordt overgelaten aan

instanties als bedoeld sub c, d en e; •

_c. Uitsluitend gemeentelÿke exploitatie;

d. Gemeentelÿke exploitatie, waar dit door B.en W.wordt gewenscht en waar dit
niet het geval is de exploitatie overlaten aan particulieren;
e.

Particuliere exploitatie hetzÿ krachtens Rÿksautorisatie rechtstreeks ver

leend, hetzÿ krachtens Rÿksautorisatie aan Gemeentebesturen ter verdere uitbe
steding overgelaten;

f. Gemengde exploitatie, d.w.z.exploitatie door de overheid en daarnevens door
de particuliere nÿverheid.

V. Is algeheele Rÿksexploitatie van de radio-distributie wenschelÿk?

Voordeelen; a. Alles blijft in één hand en er kan af doend voor worden gezorgd,
dat de radio-distributie niet storend werkt ten opzichte van het gewone

draadverkeer;

b.

Men kan, waar de inrichting der centraalbureelen zulks toelaat, ge

bruik maken van de telefoonaansluitingen der abonne’s, wat de aantrekken jkho-iH

van het nemen van een telefoonaansluiting ongetwijfeld verhoogt;

c.

Rijksradiodistributie leidt tot economie, omdat men gebruik kan meken

van bestaande telefoongeleidingen en dus niet een afzonderlijk radio-distributie-

net behoeft aan te leggen; voorts koopthet Rijk in het groot in;

d.

de Ri jkstelefoondienst, waarvan het batig

saldo aan de gemeenschap ten

goede komt, zou in de verzorging ook uit de radiodistributie een
trekken;

e.

controledienst op de handelingen van den exploitant is uit den aard

der zaak overbodig;
Nadeelen; a. Ken ontneemt door de Rijksdistributie aan de particuliere industrie

een middel van bestaan;
b.

het Rijk komt te staan - evenals met den Radioomroep - voor de moeilijke

vraag welke programma*s doorgegeven mogen worden.
VI.

Is gemeentelijke exploitatie wenschelijk ?

Voordeelen; a.

Door het geven van de machtiging of de concessie aan de gemeente

legt men de verantwoordelijkheid voor de naleving der machtigings- of
concessievoorwaarden in handen van een overheidslichaam, hetwelk meer ze
kerheid schept, dat alle verplichtingen behoorlijk zullen worden nagekomen

dan ingeval een particulier, die voor alles op winst maken uit zal zijn,

machtiging- of concessiehouder is;
b.

Gemeentebesturen of door hen gestichte of aangewezen organisa

ties zijn beter in staat te beoordeelen hoe ter plaatse de moeilijkheid

van het kiezen der programma’s is op te lossen.

Nadeelen;

Men ontneemt door de gemeentelijke exploitatie aan de particuliere

industrie een middel van bestaan.

VII. Is particuliere exploitatie wenschelijk ?
Voordeelen:

a.

Sen particulier zal, doordat zijn bedrijfsgebied doorgaans vrij

beperkt is, zijn zaak zeer eenvoudig kunnen inrichten en daardoor meestal
goedkooper kunnen exploiteeren dan Rijk of Gemeente, hetgeen financieel
aan de abonne’s ten goede komt;

b. Sr wordt ruimte gegeven aan de particuliere vrijheid, welke

in het algemeen het eerst in aanmerking verdient te komen om te voorzien
in de maatschappelijke behoeften.

Nefdeelen;

De kans dat het instituut door winstbejag zich niet behoorlijk

ontwikkelt wegens ondeugdelijken aanleg, onderhoud, enz. en de moeilijk
heid of onmogelijkheid om van overheidswege daartegen afdoende maatregelen
$e nemen.

VIII. a. Zijn er rechten,beschermd of alsnog bescherming behoevend, in welker
eerbiediging bij de regeling en uitoefening van de radiodistributie be
hoort te worden voorzien ?
b. Zijn radiodistributieinrichtingen te begrijpen onder telegrafen en

telefonen al of niet voor het openbaar verkeer bestemd in den zin der
T en T wet 1904 ?

c. Zoo ja, is de T en T wet thans voldoende voor haar regeling of niet,

ook met het oog op de rechten bedoeld sub a;
d. Indien niet, alsmede ingeval de inrichtingen thans niet onder de T en T

wet vallen, hie daarin te voorzien ?

Aanvulling van de T en T wet of wet

telijke voorziening buiten de T en T wet. Haakt in het laatste geval de

aard der te regelen materie noodig een wet, of is regeling mogelijk bij
Koninklijk besluit met het karakter van Algemeenen Maatregel van Bestuur

of ander wettelijk voorschrift (Koninklijk besluit, gemeenteverordening,
enz.) ?

e. Is regeling hetzij in de T en T wet hetzij in afzonderlijke wet wenschelijk in één geheel met den radioomroep Î

f. Dient het beginsel van naasting door het Bijk na opzegging van een
concessie voor radiodistributiebedrijven

buitengesloten te worden;

kan niet bij behoorlijke hanteering van de bevoegdheid om de afschrijvings
percentages van rijkswege vast te stellen dit beginsel ook niet worden
aanvaard ?

DC.

Welke houding moet Nederland tenaanzien van het radiodistributievraagstuk
hier te lande aannemen met het oog op hetgeen te dien opzichte in het bui

tenland bestaat ?

X.

Moet - indien tot handhaving, resp. voortzetting van de radiodistributie
hier te lande wordt besloten - met de voortzetting worden gewacht totdat

een wetswijziging tot stand gekomen is, of kan in afwachting van dnx die

wijziging met het eventueel verleenen van concessies(of machtigingen) wor
den voortgegaan ?

XI. 'Jelke eischen moeten in elk geval bij het verleenen van concessies (of
machtigingen) worden gesteld ten opzichte van:

de technische inrichting;

de programma’s;
de verdere benutting

Is indeeling in groepen nuttig ?
XII. Hoe moet bij het invoeren van een nieuwe regeling gehandeld worden met de

bestaande distributieinrichtingen, welke met of zonder Bijksmachtiging
gemaakt werden ?

Uit dit alles blijkt, dat het vraagstuk van de radiodistributie van alle zijden
werd belicht. De besprekingen met de deskundigen, de omroepvereenigingen en de
radiodistribuanten vroren dan ook zeer belangwekkend en gelukkig ook vruchtdra
gend hoewel uiteraard niet alle vraagpunten in alle details werden besproken.

Ik zal niet alle namen noemen van de deelnemers aan de onder, leiding van den
Directeur-Generaai gehouden besprekingen, doch ik mag er toch op wijzen, dat

behalve

behalve vele hoofdambtenaren van het Hoofdbestuur der PïT, mannen als Ir Dubois,
Ir G.C. en H.W. Snijders, Ir Boom, Mr T.3. Spat (Secretaris v/d Directie der
Philips’ Gloeilampenfabriek), Kej. Dr Braining (VPRO), Mr v.d. Deure (NCRV),
L.H. Perquin (KRO), Baron Tindal (HDO) S.v.d. tfoude (VARA.), A.L. Bauling

(pionier der radiodistributie) en G. Fris Gzn (later voorzitter van de BERC)
aan de bespreking deelnamen. Ook het Departement van justitie was vertegenwoor

digd.

Algemeen was men van oordeel;

a.

dat de Overheid zich niet aan een regelend en toezichthoudend optreden

kan onttrekken;
b.

dat de omroeporganisaties, wier programmals worden doorgegeven recht hebben

op een vergoeding van de distribuantes althans zoolang van de luisteraars
(toestelbezitters en aangeslotenen op radiocentrales) nog geen bijdrage voor de

instandhouding en uitbreiding van den Nederlandschen omroep wordt gevorderd;
c.

dat hoewel omtrent de doorgifte van buitenlandsche omroepprogramma»s inter

nationaal niets is geregeld, het aanbeveling verdient, ten einde later moeilijk

heden te voorkomen, van meet af als regel te stellen dat doorgifte van dergelijke

programma’s slechts geoorloofd is na voorafgaande regeling tusschen den (lis tritam:
distribuant en den exploitant van het omroepstation;

d.

dat het aanbeveling verdient van meet af voor te schrijven dat ten minste

twee programma’s gelijktijdig moeten worden doorgegeven zoodat de aangeslotenen

uit die programma’s een keuze kunnen doen;
niet;
e.
dat het, wenschelijk is de exploitatie van het distributiebedrijf als
monopolie van Rijkswege te doen geschieden hoewel niet over het hoofd gezien

wordt, dat Staatsexploitatie, ter voorkoming van versnippering, ook haar bijzon

dere voordeelen kan hebben;
f.

dat intensieve inmenging van de gemeentebesturen in de radiodistributie

verwerpelijk moet worden genoemd en dat 'erop moet worden toegezien dat die in
stanties de gebieden niet verbrokkelen in zoodanige kleine stukken, dat daarkinnerlijk i
door de bedrijvehfsterk verzwakt worden.
g.

dat het wenschelijk is in één gebied slechts één centrale toe te laten

en tevens dat deze gebieden zoodanig moeten zijn ingesteld, dat een loonende
exploitatie mogelijk is.

Met deze gegevens gewapend, en in verband met de omstandigheid dat inmiddels

bij Koninklijke boodschap van 9 Juni 1927 was ingediend het reeds in hoofdstuk IV
*
behandelde wetsontwerp tot aanvulling xsn en wijziging van de T en T wet 1904
(de zgn radiowetkon de 3e efdeeling overgaan tot het ram samenstellen van
een voorloopig ontwerp voor den in die wet genoemden algemeenen maatregel van

bestuur, alsmede tot de samenstelling van een Voorloopig ontwerp van een mach
tiging voor aanleg en gebruik van radiodistributie-inrichtingen.
Op IJ Juli 1927 konden deze Antwerpen aan den Minister’ van Waterstaat worden
aangeboden. Aan Z 2 werd verzocht om goed te keuren, dat deze ontwerpen in de

eêerste

up &
eerste plaats ter vertrouwelijke kennisneming werden toegezonden een hen die
bij de besprekingen van 29 en 30 Maart en 1 April aanwezig waren geweest.

In den ontwerp-algemeenen maatregel van bestuur werden ten aanzien van de radiodistributie o.m. de volgende regelen gesteld:
a.

voor den aanleg en het gebruik van een radiodistributie-inrichting is

machtiging van den Minister van Waterstaat vereischt;

b.

de Minister is bevoegd het ontvangen en doorgeven van buitenlandsche

programma’s te verbieden;
c. 'de machtiginghouder is verplicht om binnen het hem toegewezen gebied aan
elke aanvraag om aansluiting te

h±

voldoen, tenzij de Minister hem in bijzon

dere gevallen, te zijner beoordeeling van deze verplichting ontslaat;

d.

de voorwaarden voor het gebruik, alsmede «aldoor den distribuant te heffen

vergoedingen zijn aan de goedkeuring van den Minister onderworpen;
e.

het inschakelen in de geleidingen en lijnen van een microfoon en het door

geven langs deze geleidingen en lijnen van hetgeen voor de microfoon ten gehoore gebracht wordt is alleen toegelaten na daartoe verkregen vergunning van

den Minister en met inachtneming van de door dezen daarbij gestelde voorwaarden.
f.

aan het verleenen van een machtiging voor radiodistributie kan de ver

plichting tot betaling van een door den Minister te bepalen vergoeding verbonden
worden. Deze vergoeding zal een bedrag van f 10.- perjaar en per op de inrichtijr
aangesloten geabonneerde niet te boven gaan.

Deze regelen werden in de ontwerp-machtiging nader gepreciseerd. Zoo werden o.a.
nog de volgende bepalingen gesteld:
a.

de houder van de machtiging is verplicht, indien zulks door Nederlandsche

omroeporganisaties, wier programma’s hij ontvangt en doorgeeft wordt verlangd,

aan deze omroeporganisaties een billyke geldelijke uitkeering te doen. Deze
uitkeering, welke vervalt zoodra de nationale omroep in Nederland zal zijn ge-

tegeld, mag voor alle Nederlandsche omroep^organisaties te zemen een door den

Minister te bepalen bedrag niet te boven gaan. Dit bedrag zal in geen geval

meer zijn dan f 7,50 per jaar en per op de inrichting aangesloten geabonneerde;
b.

het ontvangen en doorgeven van buitenlandsche omroep programma’s is

slechts toegestaan na voorafgaande regeling tusschen den houder van de machti
ging en den exploitant van het omroepstation;

c.

voor de in de geleidingen en lijnen ingeschakelde microfoon mogen alleen

ten gehoore worden gebracht muziek, alsmede zakelijke mededeelingen.omtrent

de door te geven programma’s en omtrent de uitoefening van het bedrijf;

d.

de houder van de machtiging is verplicht, indien de uitzendingen der

omroepstations zulks mogelijk maken ten minste twee programma’s gelijktijdig
door te geven paar alle aangesloten^ perceelen, zoodat de aangeslotenen uit

die programmats een keuze kunnen doen. De houder van de machtiging heeft met

deze verplichting bij den aanleg van de inrichtingen, geleidingen, lijnen en
aansluitingen rekening te houden.
woor dej
e.
In de tarieven en voorwaarden mag niet worden bepaald^dat de£hansluitingen

gen benoodigde apparaten door den houder van de machtiging of door bepaalde
personen of firma’s moeten worden geleverd;

f.
de machtiging wordt verleend voor J jaren ingaande met den dag der aan
vaarding ;
g.

door den houder van de machtiging is voor de bemoeiingen welke voor den

Staat uit de controle op de richtige naleving van de in de machtiging gestelde
voorwaarden voortvloeien aan- het Rijk verschuldigd een bedrag van ten hoogste

f 2,£o per kalenderjaar en per op de distributie-inrichting aangesloten geabonneerden.
Verder kwamen in de ontwerp-machtiging voor technische voorschriften, boete

bepalingen, een beroepsinstantie, enz.
Minister v.d. Vegte keurde goed^dat deze bescheiden strikt vertrouwelijk aan
de deelnemers van de besprekingen werden toegezonden. Dit geschieddabij brief

van den Directeur-Generaal dd. 21 Juli 1927 nr 5581 Geheim.

De reactie op de voorstellen van de zijde der radiodistribuanten viel nogal
mee. De wenschen kwamen in hoofdzaak hierop neer.

Men vroeg',

a.

de machtiging niet te verleenen voor 5 jaren, doch voor ten minste 5 jaren;

b.

de uitkeering aan de omroepvereenigingen tot een maximum bedrag van f 2,50

in de machtiging vast te leggen;
c.

de verplichting tot doorgifte van de beide Nederlandsche omroepprogramma’s

zoodanig te interR§ïeeren, dat elke aangeslotene in de gelegenheid wordt gesteld

zich op de beide programma’s te laten aansluiten, maar niet de aangeslotenen

te dwingen zulks ook beslist te doen;
d.

de vergoeding voor het Rijk belangrijk lager te stellen dan het in de

ontwerp-machtiging genoemde bedrag ad f 2,50.
Inmiddels was ook met de betrokken gemeentebesturen deze aangelegenheid opgevat
en wel in dien zin, dat dezerzijds

sterk werd aangedrongen op zoo weinig

mogelijk bedrijfsgebieden in één gemeente, op de wenschelijkheid, dat1!personen,
die in het maatschappelijk leven bezigheden verrichten, welke niet er op wijzen

dat zij de vereischte hoedanigheden bezitten om in het radiodistributiebedrijf

een nuttige ról te spelen van de exploitatie uit te sluiten, enz.

De gemeentebesturen vroren in het algemeen tot medewerking bereid en in verband
hiermede stelde de Directeur-Generaal aan den Minister voor om in die gemeenten,
waarin wat de bedrijfsgebieden betreft, tot een bevredigende■oplossing was gekpmen, een voorloopige vergunning te verleenen voor den aanleg van een radio-

distributiecentrale, zulks in afwachting van de totstandkoming van de wettelijke

voorzieningen. In de aan deze voorloopige vergunning verbonden voorwaarden kwam

de verplichting tot uitkeering van een bedrag aan de omroepvereenigingen niet
voor, terwijl de Directeur-Generaal in overweging gaf de uitkeering aan het Rijk

voorloopig te bepalen op f 0,60 per jaar en per aangeslotene.

De Minister ging met de voorstellen accoord, behoudens de voorgestelde heffing
ad
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ad. f 0,60 per jaar, waarover Z 3 zich nog wenschte te beraden.

Het gevolg van een en ander was, dat in het jaarverslag der PIT over 1927 het
volgende kon worden medegedeeld:

«Het groote aantal aanvragen in het feegin van I927 ontvangen van particu'liere ondernemers om zgn ”radi^istributienettenw te mogen aanleggen en

£

gebruiken, deed de vraag rijzen of de tot dusver'gevolgde gedragslijn,

i."

waarbij zulke netten werden aangemerkt als particuliere telefonen bedoeld
In artikel 3 der T en T wet 1904 kon worden bestendigd. Hangende de over
?;
Ç

weging van dit vraagstuk/Werd op 16 Februari 1927 de afdoening van alle

nog in behandeling’zijnde aanvragen opgeschort, terwijl aan de houders

£

van reeds werkende inrichtingen een verbod tot verdere uitbreiding van

het aantal aansluitingen werd opgelegd. De uitkomst van de overweging

hiervoren bedoeld, heeft de wenschelijkheid naarvoren gebracht om, mede in
verband met de noodzakelijke aanvulling en wijziging van de bestaande

wettelijke voorschriften op radiogebied, ook voor de radiodistributie
de bestaande wetgeving te herzien en den aanleg van distributienetten

;

aan bijzondere rijksvoorschriften te onderwerpen.

?

Teneinde te voorkomen, dat deze opschorting een te nadeeligen Invloed pp

het bedrijf der reeds werkende ondernemingen zou gaan uitoefenen en dat

j

de gegadigden in gemeenten, waar men de oprichting daarvan had voorgenQ,-

men, nog langer van aansluiting verstoken zouden blijven, werd besloten,
in afwachting van de wetswijziging, machtigingen op voorloopigen voet

voor den aanleg en het gebruik van radiodistributie-inrichtingen te ver
leenen. Met het oog daarop werden de in de machtiging op te nemen bij
zondere Rijksvoorschriften voor den aanleg voorloopig vastgesteld. Die

voorschriften houden o.m. bepalingen in met betrekking tot de technische
f

eischen waaraan een radiodistributie-inrichting moet voldoen, terwijl
voorts ■zoodanige inrichting slechts Saf werken in een gebied, dat in over

£
L

leg met het betrokken gemeentebestuur wordt aangewezen.
In het laatst van November 1927 kon de behandeling van de nog loopende
aanvragen - welker aantal inmiddels tot ongeveer 1000 was gestegen -

opnieuw ter hand genomen worden en werden, in afwachting van de totstand

r

L

koming van de wettelijke regeling, aan de daarvoor in aanmerking komende

gegadigden de voorwaarden, waarop voorloopig met den aanleg c.q,./uit-

>

breiding van de distributienetten zou kunnen worden begonnen, ter kennisneming toegezonden.
Aan het einde van het verslagjaar vzas in totaal aan 6 gegadigden voor 4

;

gemeenten weder vergunning verleend tot aanleg c.q. uitbreiding overeenkomstig de voorloopige nieuwe machtigingsvoorwaarden, terwijl voor 464

gemeenten 873 aanvragen in behandeling waren.

Van

‘

ai'
Van radiodistributie van Rijkswege door middel van da abonnementverbin-

dingen van de verschillende aangeslotenen aan de locale Rijkstelefoonnetten is voorshands afgezien.*

Het jaar 1928 ging zonder schokkende gebeurtenissen op radiodistributie-

gebied voorbij. Wel was de zgn radiowet in Mei 1928 tot standgekomen, doch
de algemeene maatregel van bestuur bedoeld in artikel Jter ..dier wet was er
nog niet en daarom werd voortgegaan met het verleenen van voorloopige vergun

ningen voor den aanleg en de exploitatie van radiodistributie-inrichtingen.
Zulks geschiedde na overleg met de betrokken gemeentebesturen. Aan het einde
van het verslagjaar 1928 bedroeg het aantal van deze vergunningen 140 voor

12o gemeenten.
In de hoofdstad was het aantal gegadigden zoo

groot en de aanleg van clan

destiene distributieinrichtingen zoo chaotisch,dat de Directeur-Generaal der

PU, daartoe gemachtigd door den Huister van Waterstaat en na overleg met

B-en U van Amsterdam, welk college had beslist dat van gemeentewege niet tot
radiodistributie zou worden overgegaan,bij beschikking van 26 November 1928

nr 11255 S een commissie instelde

met de opdracht het Rijk en de gemeente van

voorlichting te dienen:

a.

omtrent ^e^Toordeelkundige verdeeling van het gebied der gemeente Amster

dam in distributie-gebieden;
b.

ten aanzien van de vraag aan wien machtiging voor radiodistributie in

die gemeente zal worden verleend;
c.

(indien daartoe uitgenoodigd door het Rijk of de gemeente of uit eigen

beweging) omtrent mogelijke andere vraagstukken, welke zich met betrekking tot
de radiodistributie in de gemeente Amsterdam zullen voordoen.

De commissie, waarin zitting hadden vertegenwoordigers van het Rijk, de gemeen

te en de belanghebbenden aanvaardde haar taak na installatie door den Directeur
Generaal der PIT op 4 December 1928. Zij stond onder leiding van den heer

Ir. A.A. Oosting, Hoofdingenieur der T en T te Amsterdam. Verder hadden in de

commissie zitting de heeren Ir. J.v.d. Kaïpp, Hoofdingenieur bij de Gemeentetelefoon^ëLl. Fris, voorzitter van den Bond van Exploitanten van radio-

centrales, A.J. Brinkman, voorzitter van een bewonerscommissie van de Algemeene
Woningbouwvereeniging (later vervangen door den heer S.v.d. Galiën, secretaris

penningmeester van die vereeniging) A.G.G. Kroon, penningmeester'van dejf R.K.

Wojiingbouwvereeniging ”Dr Schaepman”, G.Id. Schreuder-Goedheyt, Radio-adviseur
van de woningstichting'«Patrimonium* (later vervangen doog^den^heer^ A. in »t

Veld bestuurslid van de woningstichting ’’Patrimonium*) enfsteller van dit
overzicht.
Als secretaris werd aan de Commissie toegevoegd de heer G.L.J*• Schönbeck,
chef van het Projectenbureau der Geineentetelefoon te Amsterdam.

Zelden heeft steller dezes in een commissie zitting gehad, waarin met zooveel
toewijding

toewijding en in zulk een aangename verstandhouding werd gewerkt aan de op

lossing van een op radiodistributie gebied uiterst moeilijk vraagstuk t.w.

de regeling van de radiodistributie in de hoofdstad des lands. De vergade

ringen der Commissie — in het begin zeer talrijk — werden op voortreffelijke

wijze geleid door Ir. Oosting, terwijl de heer Schünbeck, die Amsterdam kende
als niemand anders, door zijn geestige opmerkingen^ de gedachtenwisseling tot
een geestelijk genot maakte.

De Commissie onderging in den loop der jaren enkele wijzigingen doch steeds
bleef de verstandhouding goed en het was voor steller dezes een werkelijk

gemis toen in Februari 1941 aan de werkzaamheden der Commissie tengevolge
van de wijzigingen in het Nederlandsche radiodistributiebestel een einde

werd gemaakt.
De Commissie vond bij het begin van hare werkzaamheden meer dan een 100-tal
centrales in exploitatie in woningblokken. Deze centrales werkten alleen in
de blokken, waarin zij gevestigd waren, terwijl er een 560 tal aanvragers

waren. De Commissie ging van meet af bij hare werkzaamheden ervan uit, dat het
in het belang van de aangeslotenen zou zijn, wanneer het gebied, waarin de

distribuant zou moeten werken, groot genoeg zou zijn om kans te bieden voor een

sterk en rendabel bedrijf. Zij kwam tot de conclusie dat - hoewel toewijzing
van het geheele gebied van de gemeente .Amsterdam aan slechts één .kapitaal

krachtigen en technisch bekwamen distribuant in principe wenschelijk was zulks vrijwel onmogelijk was op grond, van de omstandigheid, dat reeds een groot

aantal centrales aanwezig was en rekening moest worden gehouden met het feit,
dat ook in verschillende woningbouwvereenigingen reeds centrales, ingericht
en geëxploiteerd op coSperatieven grondslag, in exploitatie wareh.

De Commissie meende de'oplossing van het vraagstuk te moeten zoeken in een

toewijzing van bedrijf sge bieden met min of meer natuurlijke grenzen, zooals
grachten, breede geasphalteerde wegen, tramroutes enz., waarbij als norm werd
aangenomen, dat het aantal centrales tot het uiterste minimum zou moeten vrorden beperkt, en dat in één gebied niet meer dan één centrale zou werken.

Zij publiceerde in de dagbladen, dat na 16 Januari 1929 ingekomen aanvragen om

machtiging alleen in behandeling zouden worden genomen, indien deze betrekking
hadden op bedrijfsgebieden, waar-voor tot dien datum zich geen gegadigden had
den aangemeld.

De taak van de Commissie werd er niet gemakkelijker op,omdat grootere lichamen
zich nanvankelijk voor het grootste gedeelte vah^vragen van machtigingen ont

hielden, zoodat zij slechts te doen kreeg met vele kleine zakenlieden^ die het
aandurfden de exploitatie van een radiocentrale te beginnen. Deze menschen

moesten zoowel in technisch als in administratief opzicht zooveel mogelijk
worden geholpen en het mag hier wel worden gezegd, dat deze hulp door de
dlstribuanten

distribuanten werd gewaardeerd. Overigens trachtte de Commissie soms door
zachten drang het aantal radiocentrales door combinatie zooveel mogelijk te
verminderen.

kon in dit opzicht op een niet onbelangrijk succes wijzen

want op 1 Januari 1940 was het aantal centrales teruggeloopen ven 220 tot

164. Het aantal verleende machtigingen bedroeg op dien datum 147 waarvan
er 157 in handen waren van particulieren en 10 in handen van coöperaties.
Het aantal aansluitingen bedroeg op 1 Januari 1940 6j6oi, waarmede was bereikt

dat van iedere 3 woningen er een was aangesloten op een radiodistributieinrichting.
Steeds bleef de commissie technische en administratieve voorlichting geven.

Zij organiseerde met medewerking van den Directeur van den Gemeentelijken
Telefoondienst een tentoonstelling van radiodistributiemateriaal en montage-

voorbeelden, waarvan vele distribuanten gebruik maakten om hun kennis te ver
meerderen. Aan de commissie werden toegevoegd een tweetal Inspecteurs, die be

halve dat zij controle uitoefenden op den goeden staat van het distributienet,
tevens optraden als technische raadslieden der distribuanten. Zoo werd de

Commissie langzamerhand populair in de goede beteekenis van het woord en was
zij de welwillende vraagbaak voor de distribuanten, die hunne moeilijkheden
steeds weer onder de aandacht der Commissie brachten, wel vretende, dat zij zoo

eenigszins mogelijk zouden worden geholpen.
Dat ik niet overdrijf door te zeggen dat de Commissie populair was en dat

haar werk werd gewaardeerd, bleek wel duidelijk bij haar 10 jarig bestaan
in December 19^6. Toen verscheen een zeer waardeerend artikel in het orgaan
van de BERG en weid de Commissie verrast met een gedicht van een der

Amsterdamsche centrale-houders, die zich noemde “De Jordaner” en die aldus

van zijn waardeering voor het werk der Commissie blijk gaf.

Gefeliciteerd
Tien jaar bestaat de Commissie

Gewerkt voor ons met man en macht
Schakel voor de ’’Distributie0

Zijn Heeren van de Heerengraöht
Maar de Heeren Exploitanten

Hebben hierbij een verzoek
Schrap het woordje “Distributie"

•

Uit Uw Radio-woordenboek
Kii nkt niet mooi en ook niet edel

Daarom doe het liever zoo

••Aan de Heeren der Commissie
Van Centrale-Radio''

Vindt U ook niet klinkt heel deftig

ïfant we zijn van rang en stand
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ïïTij zijn toch, een groote schakel
In het Radio Aetherland

Felicitatie mijne Heeren

Tien jaar heeft U met beleid
Over klein en groot bedrijven
Geadviseerd en juist geleid
Felicitatie der Jo'rdaner
Hij meent het rechtjp zing hoog het lied
Hij zucht op z’n bovenkamer

De Vergunning..................... is er niet XXII
De Jordaner
De verzuchting aan het slot had betrekking op het feit, dat deze/ distribuant
om een of andere reden nog niet in het bezit kon worden gesteld van de ver
lenging der machtiging tot 1942. Doch niettegenstaande dit toch een hartelijke

felicitatie.

De dagen doorgebracht in de Commissievergaderingen, als van die rasechte
Amsterdammers de Commissie over distributie-zaken kwamen spreken zal ik nooit
vergeten. Het was een genot naar hunne verhalen te luisteren; meestal keerden

zij volkomen tevreden gesteld naar hunne centrales terug.

Ik zou nog veel kunnen mededeelen over de overige werkzaamheden der Commissie,
over haar optreden in het begin tegen "clandestiene centrales” over hare be
moeiingen bij de vaststelling der tarieven en voorwaarden, over haar strijd
met E3XHk onwillige distribuanten die om”principieele''

redenen niet wenschten

te voldoen aan de verplichting om de twéé Nederlandsche omroepprogrammats

gelijktijdig door te geven enz., doch het wordt tijd dat ik weer terugkeer
tot de radiodistributie in overig Nederland, taswni hoeveel moeite het mij
ook kost om de Commissie van Advies te .Amsterdam te verlaten. In het Hoofd
stuk over den Draadomroep zal ik nog wel eens met haar in aanraking komen.

’Jij zeiden dan, dat het jaar 1928 zonder schokkende gebeurtenissen op radiodistributiegebied voorbij ging. Ook 1929 bracht niet veel nieuws. Het aantal

verleende voorloopige Vergunningen bedroeg aan het einde van het jaar 288 voor
244 gemeenten waaronder nog niet was begrepen de gemeente Amsterdam omdat in

die gemeente, in verband met de werkzaamheden der Commissie van Advies, aan

het einde van het jaar aan +

200 aanvragers voor radiodistributie de V voor-

loopige vergunning pas ter aanvaarding konden worden toegezonden»

Inmiddels werd ten Hoofdbestuur voortgewerkt aan de definitieve machtiginge^
voorwaarden, ten eind'e zoo spoedig mogelijk gereed te zijn, zoodra het Radio-

reglement zou zijn vastgesteld. Dit laatste geschiedde bij Koninklijk besluit

van 9 Mei 1930 (ötbl Nr 139). Op grond van artikel 25 van dit reglement was
voor het aanleggen en gebruiken van radiodistributie-inrichtingen een machtiging
van

van den Minister van Waterstaat vereischt. Het was dus noodzakelijk, dat de
tot dusver verleende voorloopige machtigingen zoo spoedig mogelijk zouden wor
den vervangen door definitieve, gebaseerd op de bepalingen van het radioregle-

ment 1930.
Evenwel ondervond de vaststelling van de aan de definitieve machtiging te ver

binden voorwaarden nog vertraging, omdat nog beslissingeâ8w§?den genomen
omtrent de volgende aangelegenheden;

a.

het vraagstuk van de vergoeding te betalen door radiodistribuanten aan de

omroeporganisaties ;

b.

het vraagstuk van de beroepsinstantie;

c.

het vraagstuk van de inschakeling van een microfoon of soortgelijk appa

raat in de geleidingen en lijnen van radiodistributienetten.
Voorts was aan de distribuanten beloofd, dat zij het ontwerjb-definitieve
machtiging ter kennisneming zouden ontvangen ten einde hen in de gelegenheid

te stellen, hunne zienswijze over dit ontwerp kenbaar te maken.

Daarom stelde de Directeur-Generaal den Minister bij schrijven van 23 Mei 1930
nr 6373 de volgende regeling voor;
Aan gegadigden, die voldoen aan de daarvoor gestelde eischen, zou door den

Minister een exemplaar van de thans reeds vaststaande machtigingsvoorwaarden kunt

nen worden toegezonden. Door een begeleidend schrijven konden belanghebbenden er

mede in kennis worden gesteld, dat zij met den aanleg van het radiodistributienet konden beginnen, mits zij zich bereid verklaarden de door den Minister ge

stelde voorwaarden in acht te nemen en zich te onderwerpen aan de nader in de
definitieve machtiging te stellen voorwaarden.

Op deze wijze handelende, zou de gelegenheid ontstaan om zonder schokken alle
aangelegenheden de radiodistributie rakende, te blijven afdoen en tevens zou

het mogelijk zijn de nog hangende vraagstukken, zonder overhaasting, in een
mistige sfeer te kunnen bekijken, hetgeen met het oog. op de belangrijkheid dier

problemen door den Directeur-Generaal een factor van beteekenis werd geacht.
De Minister vereenigde zich met dit voorstel en zoo kon dan bij Min.beschikking

van 20 Juni 1930 Nr 1 de eerste voorloopige machtiging worden verleend op
grond van artikel 25 van het Radioreglement 1930»

Spoedig volgden er meer en

in het jaarverslag over 1930 van het Staatsbedrijf der PTT kon worden medege
deeld, dat aan het einde van dat jaar het aantal door de betrokkenen aanvaarde

voorloopige machtigingen bedroeg 669 voor 387 gemeenten, waaronder I89 in de
gemeente Amsterdam.
Inmiddels kwam in den loop van het jaar 1930 ook meer klaarheid in de vraag-

puntau, die het redigeeren van de definitieve machtigingsvoorwaarden

nog in den weg stonden.
Zoo besliste Minister Reymer ten aanzien van de vergoeding door de distri-

buanten aan den omioep te betalen, dat hij, overeenkomstig de adviezen van den
Minister

IV Iff.
Minister van Justitie en van den Radioraad, niet kon overgaan tot het verplich
tend stellen in de machtiging van de betaling van zulk een vergoeding, omdat ’<•

positief

-rechtelijk hier te lande een verplichting tot en een recht op uit-

keering niet aanwijsbaar was.
Aangezien Z 3 het niet wenschelijk achtte, dat thans reeds tot wetswijziging

zou worden overgegaan, werd besloten geen bepaling ter zake in de machtigingen
op te nemen, doch de regeling hiervan aan partijen over te laten. Deze beslis

sing werd aan de omroepvereenigingen medegedeeld bij schrijven van 17 Juli
1950 nr 1.
Mat betreft de

in schakeling van een microfoon in het net, uitsluitend tot het

doen van zakelijke mededeelingen betreffende de programma’s en

het bedrijf,

derhalve niet voor het overbrengen van eigen programma’s,deelde Z 3 mede, dat

hij zich hiermede kon vereenigen.
Bleef dus nog over de regeling van het beroep, welke regeling nog bij den Mi

nister in overweging was.

Zoo kon dan op 15 Januari 1931 door Minister Reymer het ontwerp-pmachtiging aan
den Radioraad, den Bond van Exploitanten van Radio centrales (B2RC), de Ver
eeniging van Leiders van gemeentelijke radiodistributiebedrijven (VD34Ç) en de

Commissie van Advie's voor de Radiodistributie in de gemeente Amsterdam (CARA)
worden toegezonden met verzoek omtrent dit Ontwerp de meening van die instanties

te vernemen.
In dit ontwerp werd de duur der machtiging / bepaald op J jaren; de betaling

van een uitkeering aan de omroeporganisaties was daarin niet opgenomen, de in
schakeling van een microfoon uitsluitend tot het doen van zakelijke mededeelin
gen werd toegestaan, de verplichting tot gelijktijdige doorgifte van de pro
gramma’s der Nederlandsche omroepstations werd vastgelegd, het doorgeven van

buitenlandsche omroepprogramma’s werd afhankelijk gesteld van een nadere toe
stemming van den Minister, de verplichting om aan elke aanvraag om aansluiting
binnen het bij de machtiging toegewez<enTgeMeiT)werd gestipuleerd, de vergoeding
aan het Rijk werd vastgesteld op 4 cent per maand en per aangesloten geabon

neerde, terwijl ten slotte technische,naastings- en boetebepalingen in de
machtiging werden opgenomen.

De bepalingen omtrent de beroepsinstanties bleven vooralsnog achterwege.
Hoe was nu de reactie van den Radioraad en van de belanghebbenden op dit ontwerp

De Radioraad berichtte dat hij zich met het ontwerp kon vereenigen. De BERC,
de VLG$ en de CARA hadden daarentegen verschillende opmerkingen. Het zou te
verroeren deze alle te behandelen. Ik volsta dus. met de voornaamste te noemen.

Sn dan ontmoet ik allereerst het bezwaar dat de machtiging slechts voor 3 jaren
zou worden verleend. Deze termijn werd te kort geacht, omdat afschrijving van

het geïnvesteerde kapitaal binnen dien termijn zou moeten plaats hebben met
ai g gevolg, dat de distribuanten huiverig zouden zijn het henoodigde kapitaal

in het bedrijf te steken. Teneinde aan dit bezwaar tegemoet te komon werd

de maohtigingsduur nader bepaald op 5 jaren. Het tweede hoofdbezwaar was de

'

naastingsbepaling. Ook daardoor meenden de distribuanten dat de voortzetting

van het bedrijf gedurende den 3 jarigen machtigingstemnl jn niet voldoende ver

zekerd was. Aangezien de mogelijkheid, dat in de toekomst zou worden besloten
tot Rijksexploitatie van de radiodistributie gering werd geacht, omdat de
radiodistributie toen nog in de eerste plaats werd beschouwd als een y-aak yan

locaal belang, waarvan de verzorging het best kon geschieden hetzij door de
locale overheid hetzij door particulieren en ook in het buitenland (Duitschland, Belgiö en Engeland) de exploitatie daarvan aan particulieren werd over

gelaten, kod de Minister er zich mede vereenigen dat de naastingsbepalingen uit

de machtigingsvoorwaarden werden weggelaten.

Een verzoek om een reductie toe te passen op de aan het Rijk verschuldigde ver

goeding ad f 0,04 per maand en per aangeslotene kon niet worden ingewilligd
in verband met de kosten, welke voor het Staatsbedrijf der PTT uit de bemoeienis
sen met de radiodistributie voortvloeiden.
Ten slotte werden nog bepalingen opgenomen met betrekking tot het overlijden

van den machtiginghouder, terwijl aan de opmerkingen van minder principieelen
aard zooveel mogelijk werd tegemoet gekomen. De Minister vereenigde zich met de

aangebrachte wijzigingen, doch vond het noodig, dat ook zijn Ambtgenoot van
Justitie in de gelegenheid werd gesteld, diens oordeel over het ontwerp kenbaar

te maken. Minister Donner ging behoudens een enkele opmerking met den inhoud
van het ontwerp accoord. En zoo kon dan langzamerhand tot het verleenen van de

definitieve machtigingen worden overgegaan. Doch er was - behalve het ontbreken
van een beroepsbepaling - nog een ander obstakel. Dat was de uitkeering door
de centrales aan de omroepvereenigingen, waaromtrent de heer Teulings bij de

beraadslagingen over de begrooting ■voer, het Staatsbedrijf der PTT
voor 1932 aan den Minister inlichtingen had gevraagd. De Minister deelde den ,
heer Teulings mede, dat hij deze zaak nog in studie had en dat hij t.z.t.

daaromtrent nadere inlichtingen zou geven. Z.E. bleef evenwel nog eenigen tijd
aarzelen met het uitreiken van de definitieve machtigingen. De aandrang van de
zijde der distribuanten werd evenwel zoo groot, dat ten slotte in April 1932

tot het verleenen van de definitieve machtigingen kon worden overgegaan voor
zoover althans de inrichtingen aan de gestelde eischen voldeden.
Dat dit een zeer omvangrijk werk was, behoeft wel geen betoog. Immers aan het

einde van 1931 bedroeg het aantal verleende en aanvaarde voorloopige machti

gingen 731 voor 449 gemeenten, waaronder 184 in de gemeente Amsterdam. Het aan

tal in werktng zijnde inrichtingen bedroeg 656 met Ongeveer 237*000 aangeslo

tenen. Aan het verleenen van de definitieve' machtigingen was nog vooraf gegaan

een onderzoek naar de technische hoedanigheden van de distributienetten. Waren
deze niet voldoende om een goede ontvangst bij de geabonneerden te verzekeren,

dan werd de definitieve machtiging niet uitgereikt, doch werd d'en distribuant
medegedeeld, dat hij eerst dan daarvoor in aanmerking zou komen, indien zijn

inrichting aan de ƒ gestelde eischen zou voldoen. In het algemeen kon evenwel

worden geconstateerd, dat de otiarinfkhwkks distribuanten moeiten noch kosten had
den bespaard om de inrichtingen zoodanig te maken, dat een definitieve machti
ging kon worden verleend.

Sr was dus door de beslissingen van den Minister een toestand geschapen, die

rustige uitbouw der centrales mogelijk maakte. De machtiging voor bgetnande,
centrales liep nu van 1 Hei 1952 tot 1 Mei 1957» Het werd den machtiginghouder

danbok/gemakkélijk gemaakt om zijn net goed in orde te hebben en te houden.
Bij de definitieve machtiging was nl. een boekwerkje gevoegd nWenken en

Toelichtingen bij dejzf Technische voorwaarden van de Machtigingen voor Radio
distributie" waarin de distribuant alles kon lezen wat hem bij den aanleg, het
onderhoud eh den uitbouw van de inrichting van nut kon zijn.

De radiodistributie bleef zich dan ook steeds uitbreiden en Op 51 December 19J2

bedroeg het aantal centrales 704 met 285159 aansluitingen, terwijl dit aantal
in December 1955 was gestegen tot 757 met 519926 aansluitingen, in December 1954

tot 810 met 544057 aansluitingen en in December 1955 tot 826 met 354921 aanslui

tingen. Zoo zou dan eindelijk een rustig tijeperkin de geschiedenis van de radio
distributie zijn ingetreden, ware het niet, dat nog steeds niet afdoende was
geregeld het vraagstuk van de verhouding tusschen de Nederlandsche omroepver

eenigingen en de distribuanten met name wat betreft het eventueel doen van een
uitkeering door laatstgenoemden aan de omroeporganisaties. tfe hebben gezien dat

hierover al/ veel te doen was geweest, doch dat een definitieve beslissing nog
steeds niet was genomen.

Minister de Wilde had deze aangelegenheid bij brief van 4 December 1955 Nr 3
bij de op 27 November 1955 ingestelde Commissie voor den Draadomroep - waarover
in Hoofdstuk VII meer - aanhangig gemaakt en haar gevraagd daarover een afzonder

lijk rapport uit te brengen.
Zooals te verwachten was, was het voor de Commissie niet gemakkelijk om voor
deze belangrijke zaak een juiste oplossing te vinden.

Het standpunt van de omroep-vertegenwoordigers in die Commissie, kon als volgt
worden samengevat;

a.

Het Nederlandsche omroepbestel staat op de basis der vrijwilligheid d.w.z.

eenieder is vrij de door de omroeporganisaties uitgezonden programmals tot

eigen nut en verstrooiing te ontvangen. De omroepvereenigingen wenschen echter
niet, dat de radiocentrales deze programmals opvangen om deze, tegen betaling

aan derden door te geven, waardoor toch een instantie tusschen.omroep en ont

vangenden luisteraar ontstaat, die winsten, soms .zelfs groote winsten, maakt
met de verbreiding der omroepstof, zonder daarbij eenige uitkeering te doen

aan de bron dezer klanken, de omroep organisaties.

Z57
>9'
En al is een "recht op de uitzending", op grond waarvan een dergelijke bijdrage

door de omroeporganisaties van de centralehouders geeischt zou kunnen worden,

jure constituto nog niet erkend, niettemin wijst het groeiend rechtsbewustzijn,
nationaal en internationaal, in de richting van de erkenning ven een dergelijk

recht;
b.

het instituut der radiodistributie werkt met groote groepen luisteraars/

aangeslotenen, die verplicht zijn voor de aldus gedistribueerde omroepprogram
ma’s aan do exploitanten der radiocontroles een zeker abonnementsgeld te betalen
waardoor zij er niet zoo spoedig als een eigen-toestelbezitter toe zullen komen,

naast deze verplichte betaling bovendien nog vrijwillig aan de omroeporganisa

ties te contribueeren. Deze opvatting leidde tot de stelling der omroeporgani

saties; HDe aangeslotene op een radiocentrale is een slechte contribuant aan de
omroepvereenigingen"
Het standpunt, ontwikkeld door de vertegenwoordigers der radiodistribuanten in

de Commissie, kon in het kort als volgt worden weergegeven.
a.

Het instituut der radiodistributie heeft een groote groep van betalende

luisteraars aan de omroepvereenigingen toegevoeri, welke luisteraars, zoo zij
zich een eigen ontvangtoestel hadden moeten aanschaffen, niet tot den omroep-

kring zouden zijn toegetreden. Het feit, dat een grooter percentage luâ&eraars* ,
op de radiocentrales niet aan de omroeporganisaties contribueert dan bij de
toestelbezitters, wordt hierdoor verklaard, dat deze luisteraars voor een be

langrijk gedeelte ÿot de minder kapitaalkrachtigen behooren.

Luisterden zij met

een eigen ontvangtoestel, dan zouden deze luisteraars evenmin aan de omroep

organisaties contribueeren.
b. de radiodistribuanten

ontkennen ten sterkste, zoowel op juridische als op

moreele gronden, het bestaan van eenig recht of eenige aanspraak der omroep
organisaties, op grond waarvan een bijdrage van de centrale-houders ten behoeve
van de omroeporganisatiesjgeeischt zou kunnen worden. De radiocentrale exploi
teert een samengesteld ontvangtoestel en er is geen enkele aanleiding om van

deze toestellen een bijdrage te heffen, die men van de enkelvoudige toestellen
niet vraagt.

het hierboven weergegeven verschil van inzicht, omroeporganisaties en
radiodistribuanten reeds vele jaren verdeeld hield en ook de vertegenwoordigers
van deze groepen in de Draadomroepcommissie onwrikbaar hun standpunt bleven
innemen, verzocht de voorzitter der Commissie beide partijen in een objectief

gestelde nota haar standpunt nader uiteen te zetten.

De omroepvereenigingen verzóchten Prof .Mr. P.S. Gerbrandy de harerzijds ter
tafel te brengen nota samen te stellen. Dit geschiedde en in een uitvoerig en
gedocumenteerd axpïx exposé, werd door Prof. Gerbrandy zoowel de privaatrech

telijke als de administratiefrechtelijke zijde van de verhouding amroeporgani-

satie/radiocentrale belicht•

De

De conclusies van dit exposé, waarmede de omroeporganisaties, met een voorbe

houd. ten aanzien van conclusie I, zich goheel konden vereenigen, waren:

I.

Privaatrechtelijk competeert naar Nederlandsch recht, gezien de huidige

rechtspraak, tegen de radiocentrale

vrij zeker geen actie aan een omroep

organisatie»

II»

In Overheidskringen heeft zoowel vóór als na de totstandkoming van de

radiowet lÿ28 de gedachte aan een Vergoeding Jicht der radiocentrale tegenover

de- omroeporganisaties wel geleefd, zij was echter niet principieel of doel
bewust doorgedacht•

III. Het internationale recht biedt in het '•bestemd voor allen, die deze wen-

schen te ontvangen”, geen houvast, om d'e ontvangst der uitzendingen als juri
disch aan elk en een iegelijk competeerend te begrijpen; integendeel biedt
het internationale recht alle ruimte discriminatie en nuanceeringen in de di

verse ontvangstmogelijkheden toe te passen.
IV.

Eet administratieve recht laat ruimte om de uitzendingen der omroeporga

nisaties in het bestaande kader te maken tot een door het recht te beschermen

belang tegenover de werkzaamheid der radiodistributie.

V.

De totaal-positie, die de radiocentrale in het geheele omroepbestel in

neemt, wettigt niet slechts het eregeren van een vergoedingsplicht tegenover

den omroep, maar deze totaal-positié maakt het leggen van zulk een wettelijken
grondslag noodzakelijk.
Deze vergoedingsplichtworde geconstrueerd als een verplichting tegenover den

Nederlandschen omroep als zoodanig.

De nota van de zijde der radiodistribuanten werd samengesteld door den heer
Mr. H.J. Hellema, lid van de Draadomroepcammissie en Juridisch adviseur van

den Bond van Exploitanten van Radiocentrales (BSRC). De/ overige vertegenwoor

digers van de particuliere en gemeentelijke radiocentrales in die Commissie
t.w. de heeren Ir Boom en C. Prins, Hadiodistribuant te Sliedrecht konden zich

met het rapport van Mr Hellema vereenigen. De slotsom van dit rapport was, dat

niet alleen geen "droit d’émission" te construeeren was, doch dat ook naar
civielrechtelijke'beginselen in het algemeen de aanspraken der omroeporganisa
ties op een vergoeding der radiodistribuanten ongegrond waren, terwijl ten

slotte ook het begrip "utilisation commerciale" niet van toepassing geacht kon

worden op de doorgifte*van de programmastof der omroeporganisaties door de

radiocentrales. De vraag of er aanleiding bestond voor een administratief
rechtelijk ingrijpen door de Overheid, werd door Mr. Hellema aldus beantwoord,

dat langs dezen weg alleen een betalingsverplichting ingevoerd zou kunnen wor

den, Kaas wanneer deze algemeen zou zijn en niet uitsluitend een bepaalde
groep luisteraars, nl. de aangeslotenen op een radiocentrale, zou omvatten.

Men was dus door deze belangwekkende nota’s nog niet veel verder gekomen.

De ■besprekingen vzerden dus weer hervat en aangezien bij alle groepen de be
reidheid aanwezig was tot een oplossing van dit reeds lang hangende geschil
punt te geraken, meende de Commissie ten slotte een oplossing te moeten nastreven, welke met eerbiediging van het wederzijds ingenoraen rechtsstandpunt
en los van zekere tegenprestaties, tot stand zou kunnen komen. De Commissie

was bovendien bij hare besprekingen tot de overtuiging gekomen, dat de aan
de orde zijnde aangelegenheid van zulk een ingrijpend belang voor den geheelen

Nederlandschen omroep geacht moest worden, dat regeling ervan niet aan de be
langhebbende groepen zelf overgelaten kon worden. De Commissie meende dus,

dat de uiteindelijke regeling uit de sfeer van een privaatrechtelijke overeen

komst met uiteraard beperkte werking geheven moest worden tot het niveau
eener publiekrechtelijke regeling, waarbij de Overheid de betaling van een
dergelijke bijdrage verplicht sielt voor de radiodistributie als zoodanig,

d.w.z. voor alle radiodistribuanten zonder onderscheid, ongeacht of zij deel
uitmaken van een bepaalde bond of vereeniging.

De Commissie liet zich daarbij leiden door de overweging, dat vanuit algemeen
omroepsoogpunt bezien, omroeporganisaties en radiocentrales be'schouwd moesten

worden als deelen van één geheel, het geheel nl. van den Nederlandschen omroep,
deelen, die elkaar over en weer noodig hadden en moesten samen werken ter ver

volmaking van het geheel en die tot het bereiken van dit doel bepaalde offers

hadden te brengen.
De ontwikkeling van dit omroep bestel kon slechts door de Overheid overzien
en in goede banen geleid worden; de Overheid zag zich daarbij geplaatst voor

•

het feit, dat binnen het Nederlandsche omroepbestel een deel, de radiocentrales,
de programma’s van een ander deel, de omroeporganisaties, voortdragen, zonder

daarbij iets ten behoeve van de instandhouding en vervolmaking van het geheel
van den omroep bij te dragen.

Naar het oordeel der Commissie moest daarom de eerste taak van de Overheid
zijn het creeeren van de verplichting voor de radiocentrales tot het leveren
van een dergelijke bijdrage. Deze regeling zou zoo getroffen moeten worden

dat bij een verdere ontwikkeling van den omroep, met de gewijzigde omstandig
heden rekening gehouden zou kunnen worden. Daarnaast moest de Overheid waar

borgen scheppen, dat de aldus opgebrachte gelden aan de totaliteit van den

omroep ten goede kwamen, waartoe een instantie in het leven moest worden ge
roepen, die de ontvangen gelden beheert en deze voor de gestelde doeleinden

aanwendt, terwijl ten slotte het scheppen van een aanpassingsmogelijkheid

voor de centralehouders mak niet achterwege kon blijven. Bij de aanwending
der opgebrachte gelden, zou dus niet uit het oog verloren mogen worden, dat

in het stelsel der radiodistributie zooals dit hier te lande tot ontwikkeling
was gekomen, alleen de goede, rendabele gebieden door de gemeentelijke en

particuliere exploitanten voorzien werden, terwijl de minder rendabele gebieden
ondanks

ondanks de behoefte aan radiodistributie, welke daar bestond, niet door hen
voorzien werden. De opgebrachte gelden zouden dus mede aangewend moeten worden'
voor de voorziening in de behoefte aan radiodistributie in laatstgenoemde ge

bieden, doodat ook dit deel van het totaal van den omroep behoorlijk verzorgd

zou worden.
De .Comissie stelde verder voor als instantie welke de opgebrachte gelden zou
hebben te beboeren en in het belang vân het geheel van den Nederlandschen om

roep zou hebben aan te wenden, de NOZNMA aan te wijzen. De Minister ging inet

de voorstellen der Commissie accoord nadat daarover ook een gunstig advies
van den Radioraad en van den Directeur-Generaal der PTT ter zake door Z.E.
was ontvangen•
3n zoo kwam dan de Algemeene Maatregel van Bestuur van 8 September 1936 Nr 72

tot stand die aldus luidde:
WIJ «’ILESIim’A, enz.
Overwegende, dat de zorg der Overheid voor den radioomroep in Nederland mede

brengt het bevorderen van de juiste onderlinge verhouding der in dezen omroep
werkzame groepen, met name van de omroeporganisaties en de distributie

bedrijven, en het openen van mogelijkheden, dat deze en andere in den omrpep
werkzame organen, elk op zijn gebied, op doelmatige en harmonische wijze kunnen
medewerken aan de vervolmaking van dezen omroep;
Overwegende, dat het in het belang van dit doel haast het van Overheidswege
rekening houden met de bestaanseischen, welke in econamisch-technischj{ opzicht

voor omroeporganisaties en distributiebedrijven mogen gelden, noodig is voor

zieningen te treffen voor het ter beschikking stellen van gelden, waar zulks
voor dat doel als redelijk moet worden erkend, en regelen te stellen voor de
besteding van deze gelden;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 18 Augustus
1936zNr 3zHoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie;
Gelet op artikel 3ter der Telegraaf- en Telefoonwet 1904- (Stbl nr 7), zooals

deze laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij de wet van 12 Idei 1928
(Stbl nr 169);
Gelet op de bepalingen van hoofdstuk IV van het Radioreglement 1930, vastge-

steld bij het K.B. van 9 Mei 1930 (Stbl nr 139), zooals dit laatstelijk is ge

wijzigd en aangevuld bij het Koninklijk Besluit van 20 Februari 1935-(Stbl.
nr1 61) ;

Den Raad van State gehoort (advies van 23 Augustus 1936 nr 29);
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 3 September 1936y

nr 1;Hoofdbestuur der posterijen, Telegrafie en Telefonie;

"1.

De

"1.

De houder van. de machtiging is verplicht een. bedrag van. f2.- per jaar

én per op de inrichting aangebrachte aansluiting, waarover het door de in-

•

richting gebodene, naar keuze van den aangeslotene, volledig kan worden ont

vangen, ter beschikking te stellen voor de bevordering van de belangen van
den Nederlandschen omroep.

2.

De gelden, die op deze wijze ter beschikking komen, worden door het

daarmede te belasten orgaan in volgorde van voorrang, aangewend:
a.

ten bedrage van 10’/., teneinde hieruit den aanleg en de exploitatie van

radiodistributie-inrichtingen mogelijk te maken in gebiedsdeelen, waar, on
danks de behoefte aan radiodistributie, deze zonder nadere geldelijke voor

ziening niet tot stand kan komen of in stand kan worden gehouden, alsmede

teneinde uit dit bedrag voor zulke gebiedsdeelen rechtstreeksche ontvangst
voor de radiodistributieinrichting door middel van de interlocale geleidingen
mogelijk te maken;
b.

van het restant:
lo. ten behoeve van den huurprijs der zendinrichtingen die ter beschikking

worden gesteld van de omroeporganisaties als bedoeld in artikel 2 tweede lid
van dit reglement, 50^. van desen huurprijs.

2o. ten behoeve van de onkosten, welke door het in de eerste zinsnede van
het tweede lid bedoeld orgaan worden gemaakt voor de buitenlandsche vertegen

woordiging van den Nederlandschen omroep en voor de vervulling van andere
taken van dat orgaan welke gerekend kunnen worden tot zijn verzorging van het

algemeen omroepbelang te behooren, £0^ van deze onkosten.
j5o. ten behoeve van de algemeene onkosten van bedoeld orgaan, 5>0% dezer

onkosten.
c.

indien het in het eerste lid bedoeld bedrag over eenig boekjaar grooter

mocht zijn dan voor dekking van de onder a en b genoemde reserveering en uit

gaven noodig is ter uitkeering door het daarmede belast orgaan aan de omroep
organisaties als bedoeld in het eerste lid van artikel 4 der Radio-Omroep-

Zender-VJet 1935 en zulks in verhouding tot het werkelijk aantal uren zendtijd

waarover gedurende het laatste boekjaar werd beschikt, tenzij elk dezer om
roeporganisaties erin toestemt dat deze gelden door het onder b sub 2o bedoeld
orgaan worden aangewend ter verzorging of verbetering van de technische appa

ratuur van den omroep in den ruimsten zin.
3.

Als orgaan belast met het aanwenden van de in het tweede lid, eerste

zinsnede bedoelde gelden, en aan hetwelk deze gelden ter beschikking worden
gesteld, wordt aangewezen de Naamlooze Vennootschap ’’Nederlandsche Omroep
Zender Maatschappij (NOZNLïA)”.

4.

De Minister is bevoegd tot het treffen van alle regelingen en het nemen

van alle maatregelen welke ter nadere uitvoering van het in dit artikel bepaal'

de, noodzakelijk zijn.
5.

In de machtiging kan de verplichting worden opgenomen tot betaling van

een door den Minister te bepalen vergoeding, welke dient ter bestrijding van
de kosten voor de bemoeiingen, die voor het Rijk uit de controle op de juiste

naleving van de in de machtiging gestelde voorwaarden voortvloeien en walke

een bedrag van f 0,50 per jaar en per op de inrichting aangebrachte aansluiting
waarover het door de inrichting gebodens,naar keuze van den aangeslotene, vol
ledig kan worden ontvangen, niet te boven gaat, behoudens Onze machtiging «an
den Minister tot overschrijding van dit bedrag.

Artikel

II

Na artikel 37 van het Radioreglement 1930 wordt opgenomen een nieuw artikel

37bis, luidende als volgt:
’’Artikel 37bis;

Met afwijking van het bepaalde in artikel 37 van dit reglement wordt het vol
gens het eerste lid van dat artikel genoemde bedrag van f2.- voor het jaar

1936 bepaald op f 0,25, voor het jaar 1937 op f 1,25, voor het jaar 1938 op
f 1,50 en voor het jaar I939 op f 1,75.”
Abt i kei III

De bepalingen van dit besluit treden in werking op den lsten October 1936.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoeriggvan dit
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift
zal worden gezonden aan den Raad van State en aan de Algemee ne Rekenkamer.

’s Gravenhage, 8 September 1936
(get) Wilhelmina.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
(get) J .A. de W ilde.
Zoo was dan deze oude strijd tusschen omroep en distributie blijkbaar tot

genoegen van beide partijen tot een goed einde gebracht. Ik zeg ’’blijkbaar”
want het zal den lezer zijn opgevallen, dat met geen enkel xscriric woord werd

gerept over het voortbestaan van deze heffing indien eventueel tot de

invoe

ring van een verplichte luisteraarsbijdrage zou worden besloten.

In het vorige hoofdstuk hebben we in het onderdeel ”De financiering van den
omroep” gezien, dat toen Minister van Boeyen zijn wetsontwerp inzake de ver
plichte luisteraarsbijdrage indiende, de oude tegenstelling tusschen omroep

en distributie wederom naarvoren kwam en dat door de distribuanten met klem

werd aangedrongen op afschaffing van de zgn. ”N0Z2I.iA-bepalingen”^ een aandrang
die werd gesteund door den Radioraad en den Directeur-Generaal der PTT en die
werd bestreden door de omroepvereenigingen, die slechts wenschten te berusten

in een reductie op het bedrag van f2.-.
•Schrijver dezes heeft altijd vertrouwen er in gehad, dat indien het wetsont-

werp-Van Boeyen zou zijn behandeld, de door de distribuanten niet geheel ten
onrechte

onrecht© gehate "Nozema-vergoeding zou zijn vervallen en zulks in overeenstem
ming met de van meet af gehuldigde opvatting, dat zoodra tot een verplichte

luiteraarsbijdrage zou worden overgegaan, van eenigerlei vergoeding door

distributie aan omroep te betalen, geen sprake meer kon zijn.
Want er was tegen deze heffing - indien eventueel tot een verplichte luiste
raarsbijdrage zou worden besloten - wel het een en ander in te brengen. Immers

wanneer we letten op de conclusies waartoe Prof. Gerbrandy kwam in zijn door

de omroepvereenigingen, behoudens conclusie I, aanvaard exposé, dan valt het

volgende op te merken, waarbij het vooral «.ajifamnak aankomt op de conclusies II
IV en V. We ontmoeten dan allereerst conclusie II. Te dien aanzien kan in het

midden worden gebracht dat, hoewel vrij algemeen werd aangenomen, dat een

vergoeding van de distribuantes aan den omroep paste in het systeem der vrij

willige bijdragen, zooals dit hier te lande tot voor het uitbreken van den
oorlog bestond, eveneens als gangbare meening gold, dat indien van meet af
aan een verplichte luisteraarsbijdrage zou zijn geheven van een afzonderlijke
heffing van de radiocentrales wel nimmer sprake zou zijn geweest. In overeen

stemming hiermede was dat, voor zoover bekend, een dergelijke heffing in het

buitenland nergens voorkwam.

Dat ook bij de Overheid eenzelfde meening bestond bleek wel uit den door den
Directeur-Generaal der PTT op 24 December 1?27 onder nr 9967 aan de omroep

vereenigingen verzonden brief waarbij aan deze instanties werd medegedeeld,
dat de daarin aangekondigde betalingen van de radiocentrales aan den amroep

zouden komen te vervallen, zoodra van Rijkswege zou worden overgegaan tot het
heffen van een recht voor het gebruik van een ontvangtoestel of van een aan

sluiting op een radiodistributieinrichting.
Vandaar dan ook, dat, we hebben het gezien bij de behandeling van het vraag
stuk van de financiering van den omroep, de Directeur-Generaai op het laten

vervallen van de heffing aandrong, toen Minister van Boeyen de Verplichte

luisteraarsbijdrage in de wet wilde vastleggen.

Uit de verdere geschiedenis dezer heffingen bleek, dat terwijl van de zijde

der omroepvereenigingen steeds op het treffen van een regeling werd aangedron
gen, zoowel door den B2RC als door den Radioraal het standpunt werd verdedigd,

dat, zoolang een verplichting daartoe niet in de wet was vastgelegd, deze
nóch in het Radioreglement, nóch in de op grond van dit reglement verleende

mdphtigingen, kon worden opgedomen.

Dit standpunt werd dan ook reeds bij brief van 17 Juli 1950 Kr 1 door ï^inister
Reymer aan de omroepvereenigingen medegedeeld. Dat tenslotte toch de verplich

ting tot betaling door distributie aan omroep in het Radioreglement werd vast

gelegd, kon worden beschouwd als een compromis tusschen deze instanties
waarbij ©enerzijds de distributie zich neerlegde bij den aandrang van den
omroep

omroep tot ‘betaling en anderzijds de ociroep zich boreid verklaarde om de distribuanten te steunen bij -^aS^verzoek tot verlenging van de machtigingen voor
een behoorlijk aantal jaren. Bovendien zou de distributie in het omroepbestel
worden qpgenomen, terwijl haar min of meer in uitzicht werd gesteld de invoe

ring van een landelijken draadomroep, als derde programma door den omroep voor

de distributie te verzorgen. Hierover meer in het Hoofdstuk van den Draadomroep
Opgemerkt moge nog worden, dat de distribuantes die tenslotte aan het compro

mis medewerkten, hun pcincipieel standpunt - de heffing

berust niet op de wet

of op de wettelijke bepalingen en is bovendien onbillijk - ten volle handhen-rden.
Thans de conclusies IV en V. In de eerste plaats treft het dat hoewel Prof.
Gerbrandy tenaanzien van het publiekrecht in conclusie IV zeer voorzichtig

mededeelde, dat het administratieve recht ’’ruimte laat” om

de uitzendingen

der omroepvereenigingen in het bestaande kader te maken tot een door het recht
te beschermen belang tegenover de werkzaamheid der radiodistributie, hij zich
in conclusie V meer positief uitliet en betoogde ak dat de totaal-positie,

die de radiocentrale in het geheele omroepbestel innam, niet slechts wettigde

het creeeren van een vergoedingsplicht- tegenover den omroep, maar deze totaalpositie het leggen van zulk een wettelijken grondslag noodzakelijk maakte.

De redenen, welke Prof. Gerbrandy voor zijn Vde conclusie aanvoerde, waren
in den grond dtaz vaak niet anders dan redenen van billijkheid die in verschil

lende vormen steeds weer terugkeerden, doch waarvan gezegd kon worden, dat zij

wellicht in het stelsel van vrijwillige luisteraarsbijdragen bestaansrecht
hadden, c.ach dat zij voor een groot deel hunne kracht zouden verliezen, zoodra

alle luisteraars verplicht werden hunne bijdrage aan den omroep te betalen.
Dit bleek wel heel duidelijk uit hetgeen in dit verband door Prof. Gerbrandy
in zijn rapport werd opgemerkt ten aanzien van de totaal-positie van de centrale

in het geheele omroepbestel. De nadruk werd er op gelegd, dat de centrale niet
slechts leefde te midden van den omroep, doch dat zij^ middellijk van den omroep

geheel afhankelijk was. Alles wat de omroep deed om zijn programma’s zoowel
technisch als cultureel te verbeteren, kwam mede ten goede aan de distribuanten

die zonder eenige vergoeding profiteerden van de diensten die de omroep hun
bewees. De verhouding tusschen den omroep en de luisteraars-eigen toestelbezit-

ters, was een veel nauwere

ian de verhouding omroep-radiocentrale-aangeslote-

ne, welke laatste soort van luisteraars maar al te zeer de neiging vertoonde
om te volstaan met het betalen van hun contributie aan den distribuant, zonder

er daarbij rekening mede te houden, dat hun onmiddellijke leverancier der
programma’s, die doorgifte alleen kon verzorgen dank zij den doorloopenden
arbeid van den omroep.

Het was uiteraard duidelijk, dat bij invoering van

een verplichte luisteraarsbijdrage deze argumenten voor een groot deel zouden
vervallen. Immers zoodra dit zou zijn geschied, zou er geen onderscheid meer

bestaan

bestaan, tusschen de luisteraars die de programmais der omroepvereenigingen
door middel van een eigen ontvangtoestel beluisterden en de luisteraars, die

dat zouden doen door middel van een aansluiting op een radiocentrale.
Alsdan zou bezwaarlijk zijn vol te houden, dat de band tusschen de aangeslo

tenen op radiocentrales en omroepvereenigingen een lossere zou zijn dan die
tusschen eigen toestelbezitters en omroep. Immers beide categorieën van
‘4
luisteraars zouden dan op gelijke wijze aan hun verplichtingen teéenover den •
omreep moeten voldoen.
Wat betrof de diensten, welke de omroep aan de distributie bewees, ken borden

opgemerkt, dat ook de Staat dit had gedaan en ook nog steeds deed. De Staat

toch had gezorgd voor ordening waar chaos dreigde. Door het stelsel van de
machtigingen en het toezicht op de juiste naleving der voorwaarden was een

toestand ontstaan, waarin de marawdiakTibiuüaExradiodistribuanten ongestoord

en zonder concurrentie in het hun toegewezen gebied hun bedrijf konden uit
oefenen. De Staat ontving daarvoor geen vergoeding met uitzondering dan van

het luttele bedrag ad f 0,04 per maand en per aangeslotene, voor de kosten

verbonden aan de controle op de machtigingen, een controle, die noodzakelijk
was juist om een geregelden toestand, die voor de distribuanten van het

grootste gewicht was, te handhaven.

Uit deze overwegingen volgde, dat ook anderen dan de omroepvereenigingen

diensten aan de radiodistribuanten bewezen, zonder dat daarvoor een met de
belangrijkheid dezer diensten overeenkomende vergoeding werd betaald. Wanneer

alle aangeslotenen aan den omroep zouden gaan betalen, zouden de radiocentra
les in zeer belangrijke mate er toe bijdragen, dat de inkomsten der omroep
vereenigingen toenamen, zoodat alsdan zou kunnen worden geconstateerd, dat

tegenover de diensten die de omroepvereenigingen aan de centrales bewezen,

de diensten stonden, ocaksist die de centrales aan den omroep bewezen door het
toevoeren van een zeer belangrijk aantal betalende luisteraars.

De conclusies konden dan ook geen andere zijn - en deze werden later ook aan
de Regeering medegedeeld - dat

a.

de in het rapport-Gerbrandy aangevoerde argumenten,vooral indien tot een

verplichte luisteraarsbijdrage zou worden besloten

.e kracht voor het

grootste gedeelte hadden verboren;
b.
het in overeenstemming moest worden geacht met-de van meet af gehuldigde

opvatting, dat zoodra wv een Verplichte luisteraarsbijdrage zou worden over
gegaan van eenigerlei vergoeding door distributie aan omroep te betalen,
geen sprake meer kon zijn.

Maar we waren in 1936 nog niet toe aan deze verplichte ïwixtaBhij: luisteraars
bijdrage en daarom kon toen nog met eenig recht de bijdrage van centrale-

houders aan omroep op billijkheidsgronden worden verdedigd. Dit zagen de •
distribuanten dan ook wel in;

vandaar dat zij, mede om den vrede in den
omroep

omroep zooveel mogelijk te bevorderen en overigens met handhaving van hun
standpunt zich ten slotte op dat oogenblik niet langer tegen de heffing ver

zetten.
Liet dat al was de radiodistributie nu officieel gepromoveerd tot een onderdeel
van het Nederlandsche omroepbestel een promotie, die voor de betrokkenen niet
veel anders beteekend heeft dan een gevoelige aderlating in hunne inkomsten.

Het behoeft wel geen betoog, dat de ingevolge het Kon.besluit van 8 September
19JÓ (Stbl nr 34-8) bedoelde betalingsplicht op de radiodistribuanten een alles
behalve aangename indruk maakte. Ten einde dien indruk eenigszins te verzachten

werd besloten bij de bekendmaking van het Kon.besluit tevens mede te deelen,
dat de Minister termen had kunnen vinden om de voorspoedige ontwikkeling van

den Nederlandschen omroep ook xLaardoor te bevorderen door met betrekking tot
de verlenging van de voor de radiodistributie verleende machtigingen, waarvan

het meerendeel in April 1937 afliep, de volgende gedragslijn vast te stellen.
"1.

Indien de gemeentelijke en particuliere radiodistribuanten zich

‘blijven beijveren 01.1 de machtigingsvoorwaarden zoowel technisch als

exploitatief zoo stipt mogelijk na te komen, zal er in het algemeen in
April 1937 geen aanleiding zijn een anderen exploitatievorm voor die

verzorging in het leven te roepen.
2.

Liet inachtneming van het vorenstaande zullen dan ook de thans loo-

pende machtigingen met een termijn van 3 jaren d.i. tot 1 L'ai 194-2 wor

den verlengd, met de bepaling, dat deze termijn na ommegang wederom met
3 jaren, d.'i. tot'^Lïei 1947 kan worden verlengd, wanneer mocht blijken,

dat bij het beëindigen van den eersten 3-jarigen termijn daartegen geen

technische en/of exploitatieve bezwaren kunnen worden aangeboerd.
3.

Ten einde te bereiken, dat voor de Overheid de gelegenheid wordt

geschapen om op een bepaald oogenblik het geheele vraagstuk van de

radiodistributie opnieuw en in volle vrijheid te overzien, wordt tevens
bepaald, dat voor verlenging van de machtigingen, welke op een later

tijdstip dan 1 Mei 1937 afloopen, dezelfde bepalingen en dezelde termijnei

gelden als hiervoren onder 3 aangegeven, zoodat ook voor deze machtigin
gen de data van 1 Mei 1942 en 1 Mei 1947 zullen worden inacht genomen.

*

4.

Hieraan wordt nog toegevoegd:

a.

dat de technische en administratieve voorschriften, waaraan in het

vervolg zal moeten worden voldaan, nog nader zullen worden vastgesteld,
terwijl bij de vaststelling daarvan rekening zal worden gehouden met de
eischen der voortschrijdende techniek en de verantwoordelijke positie,

welke de radiodistribuanten in het omroepbestel innemen;
b.

dat de Overheid zich voorbehoudt in die gebieden, waar een behoor

lijke exploitatie - zulks ter beoordeeling van den Minister van Binnen-

landsche Zaken - meer concentratie dan wel afronding door kleine ge
biedswijzigingen

biedsv/ijzigingen van de bedrijven noodzakelijk maakt, zoodanige concentratie
en/of afronding zal kunnen worden gevorderd;

c.

dat, onverminderd de verleening van de Rijksmachtiging, daarnaast de ge

meentelijke vergunning noodzakelijk blijft. De aandacht van de gemeente

besturen zal erop worden gevestigd, dat in de aan de gemeentelijke vergunning
te verbinden voorwaarden ten opzichte van het gebruik van openbare gemeente
gronden en - eigendomi.ien, de gemeenten slechts inkomsten kunnen verwerven

door het heffen van vergoedingen in overeenstemming met de desbetreffende
bepalingen van de gemeente wet."

Een dergelijke mededeeling werd in de Staatscourant en in de avondbladen van
Maandag 28 September 1936 - tegelijk met de publicatie van het Koninklijk besluit
van 8 September 1936 (Stbl nr 348) - opgenomen. De radiodistribuanten hadden dus
met hun finantieel offer wel iets bereikt, nl. meer zekerheid over hun toekomst.

Sr werd evenwel nog meer gedaan.

Toen in den loop der jaren bleek dat tusschen distribuanten en de Rijksdeskundigen
nog wel eens verschil van inzicht voorkwam over de toepassing van de in de machti
ging gestelde technische voorschriften,stelde de Directeur-Generaal der PTT bij

zijn beschikking van 12 Augustus 1938 een kleine contact-ccamnissie in die tot taak
had kennis te nemen van alle geschilpunten, welke tusschen distribuanten en bevoeg
den ambtenaar daarover rezen en hare bemiddeling te verleenen ter oplossing van

die geschillen. Tevens had die Commissie tot taak van advies te dienen omtrent die

geschilpunten, welke - bij gebreke van een in onderling overleg verkregen overeen- stemming - aan den Directeur-Generaal der PTT ter beslissing zouden worden voorge
legd.

...

De Commissie waarin naast Ir J.Tj. Visser, ingenieur der T en T,de heer J.3. Kui
pers, directeur* van de II.V. Sneeker Radiocentrale zitting had, stond onder de be
proefde leiding van den Hoofdingenieur dor T en T Ir A.A. Oosting. De Minister van

Binnenlandsche Zaken stelde ongeveer tegelijkertijd (Lïin.besch. van 18 Augustus

1938 nr 4) een commissie in,die tot taaie had den Directeur-Generaal der PTT des
gevraagd van advies te dienen bij de beoordeeling van de vraag of door de van ge
meentewege van de radiodistribuanten gedane heffingen en rekening houdende met

den omvang en de exploitatie-uitkomsten der distributiebedrijven, de levensvatbaar

heid dier bedrijven in gevaar werd gebracht. Deze commissie stond onder leiding
van Ir. A. Dubois, directeur der Nozema, terwijl daarin zitting hadden een hoofd

ambtenaar van het Departement van Binnenlandsche Zaken, een van het Hoofdbestuur
der PTT en een van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, alsmede MT H.J•

Hellema, juridisch adviseur van den Bond van Exploitanten van Radiocentrales(B3RC)

Tot secretaris werd benoemd Dr C.C. Grtttzner van het Hoofdbestuur der PTT.
I,fen ziet,de pil werd voor de radiodistribuanten wel ietwat verguld.

Bn toch was

het in al die jaren voor de radiodistribuanten zaak om steeds op hun "qui vive"
te zijn. Immers

qq

1935 voor het Staatsbedrijf der PTT kwam een

memoriepost

t

I

memoriepost voor ten behoeve van eventueels Rijksexploitatie van radiodistributt >
r
Hjoewel deze memoriepost bedoelde de mogeli jlnieid te scheppen om de radio»■
distributie ook in die gemeenten te brengen waarvan de besturen niet bereid wa- ?

ren die taak zelf te verzorgen of deze aan particulieren over te laten, was de

achterdocht van de distribuanten gewekt. Zij vreesden dat het met hunne bedrij
ven evenzoo zou gaan als met de particuliere en gemeentelijke telefoonnetten,
die ook door het Rijk waren overgenomen te meer aangezien reeds namen werden ge- ?
noemd', Delft en Enschede , waar het Rijk met de distributie het eerst zou begin-

nen. Met kracht kwam de B2RC tegen dit voornemen op en hij richtte zich ter

zake met een request tot de Tweede Kamer. Bij de behandeling in de beide Kamers

kwam evenwel een zoo krachtig verzet tegen Rijksexploitatie tot uiting,dat de

Minister uitdrukkelijk toezegde dat hij, indien toch nog hiertoe zou worden
besloten, vooraf nader overleg met de Kamers 0/ zou plegen. Daarnaast gaf Z.2.

de positieve toezegging, dat de verleende machtigingen in 1937 zouden worden
verlengd. Tot Rijksexploitatie is het tot Mei 1940 niet gekomen.

Ook de NOZZLA werd door de distribuanten op dit gebied met een wantrouwend oog
gadegeslagen. Deze Maatschappij was nl. krachtens de Radio-Omroepzenderwet
'■r-

1935 bevoegd tot- ho-t-yqrichten von die taken, niet liggende op het eigenlijk
gebied der programmaverzorging en niet direct verband houdende met den aanleg
en de exploitatie van omroepzenders, ter hand te nemen. Hieronder viel uiter

aard de radiodistributie.

:

Bij de behandeling van deze wet in de Tweede Kamer werd dit onderwerp ook aan

gesneden. De Minister wees er op in de Memorie van Antwoord op, dat exploitatie

ven de radiodistributie door de N0Z3MA. niet gelijk te stellen was met het uit

voeren van deze taak door het Staatsbedrijf der PTT. Afgezien van wenschelijkheid en practische uitvoerbaarheid van de exploitatie der radiocentrales door
de

NOZELA, kon de Minister niet inzien, waarom à priori de mogelijkheid om

hiertoe over te gaan voor de N0Z3MA. uitgesloten zou moeten worden, waar ieder
ander wel tot dergelijke exploitatie kon overgaan. Haar de werkzaamheden van
de radiócentrale zich uitsluitend behoorden te bewegen op technisch gebied, t.w
de doorgifte van de dixbr de omroepstations uitgezonden radioprogramma’s, kon de

Minister niet inzien, waarom de NOZSMA, wier primaire taak het toch wâs âe radie
programma’s der omroeporganisaties, waarvan de vier grootste van deze vennootschap mede deel uitmaakten, uit te zenden, niet tevens de aanvullende taak van
de doorgifte dier programma’s ter hand zou mogen nemen, terwijl iedér ander,
geheel buiten den omroep staande dit wel zou mogen doen.

De Tweede Kamer ging in het algemeen mét deze opvatting accoord.
Van de N0Z3MA. hebben de distribuanten niet veel last gehad. De NOZKMA. had in
Mei 1940 slechts twee radiocentrales in bedrijf t.w. in de gemeenten Delft

en Snschede.
Ik zou nu nog veel kunnen zeggen over de moeiten die de distribuanten zich gaven

t

ven om de aangeslotenen zóóveel mogelijk te gerieven en hen zooveel mogelijk

te doen vergeten dat zij slechts ’’aangeslotenen” waren en niet bezitters van
IsigejU
„een^ontvangtoestel”.
Zoo wisten zij te bereiken dat het aanvankolijk verbod tot doorgifte van bui

tenlandsche programma’s werd opgeheven waardoor het mogelijk werd over een

speciale geleiding een derde programma door te geven, waarop een keur van bui

tenlandsche programma’s ten gehoore werd gebracht.
Zoo gelukte het hun, toestemming te krijgen tot het doorgeven van zg. eigen

programma’s bestaande uit;
a.

1 uur gramofoonmuziek van 1? - 20 uur en wel van platen, die door de Radio-

omroepcontrolecommissie waren goedgekeurd;

b.

uitzending van bijzondere plaatselijke gebeurtenissen, waartoe de Radio-

omroepcontrolecommissie in elk bijzonder geval toestemming had verleend;

c.

voorlichting aan de burgerbevolking ten behoeve van de luchtbescherming.

Op dit onderdeel van de werkzaamheden van de radiocentrales kom ik in het

Hoofdstuk "de Draadomroep” spgadxg nader terug.

Zoo werden'op verzoek van de distribuanten door het Staatsbedrijf der PTT
twee interlocale draadnetten (een voor de korte golf van J01.5 m en een voor
de lange golf 1875

beschikbaar gesteld? Hierdoor werd het mogelijk vele

machtiginghouders in de gelegenheid te stellen de Nederlandsche omroepprogram
ma’s rechtstreeks van de studio’s over geleidingen naar de woningen der aange

slotenen door te geven waardoor een ongestoorde ontvangst werd gewaarborgd.
Van deze zgn. ’’muzieknetten” werd veel gebruik gemaakt. In Blei 1940 waren op

het lange-golfnet aangesloten 304 centrales met 218266 aangeslotenen en op het

korte-golfnet 289 centrales met 198034 aangeslotenen, een bewijs dat deze

muzieknetten in een behoefte voorzagen aangezien het totaal aantal aangeslotenen
op dat tijdstip ongeveer 407000 bedroeg.
Ook werd met volledige medewerking van de distribuanten eenheid in de tarieven
en voorwaarden verkregen, waarbij moet worden opgemerkt dat het abonnementsbedieg
zich van meet af - behoudens een enkele uitzondering - heeft kunnen handhaven
op f 0,50 per week.

Voorts werd te Amsterdam gesticht de Coöperatieve vereeniging Amsterdamsche

Centrale Distributie van radioomroepprogramma ’s en gramofoonmuziek u.a., verkort

de ACD,welke zich ten doel stelde alle Amsterdamsche centrales van een op een
gunstig gelegen plaats in een villa aan den rand van de stad te voorzien van

alle programma’B'binnenlandsche, buitenlandsche en draadomroepprogramma ’s .
Uan deze inrichting, die de controle op de doorgifte uiteraard zeer vergemakke

lijkte, werd door bijna alle Amsterdamsche centrales gebruik gemaakt. De naam

van den heer H.C. Polderman, voorzitter van de ’’A.C.D” werd hieraan voor goed

verbonden. 6J000 aangeslotenen kregen door middel van'deze coöperatie al hunne
programma’s fj&Lloos thuis een bewijs dat door samenwerking véél kan worden
verkregen.

Resumeerencle

Besumeerende kan worden gezegd:

a.

dat de radiodistributie - waarvoor in Hei 1940 rond 800 machtigingen,

waarvan 20 aan gemeenten en 7Ö0 aan particulieren waren uitgereikt en waarop
op dat tijdstip ongeveer 407000 geabonneerden waren aangesloten — in een be

hoefte vóórzag;
b.

dat de distribuanten in het algemeen zich beijverden de machtigingsvoor

waarden stipt na te komen;

c. > dat ernstige vergrijpen zoo goed als nooit voorkwamen;
d.

dat misbruik van de microfoon - waarvan het beschikbaar zijn in elke

centrale in de machtiging was voorgeschreven - Vrijwel nooit werd gemaakt;

e.

dat de distribuanten alles in het werk stelden om hunne centrale en hun

net zooveel mogelijk te vervolmaken.

Is het wonder dat ik mij tot dit deel van het omroepbestel, dat Voor een goed
deel werd verzorgd door nijvere middenstanders, ten zeerste aangetrokken gevoeld'
en dat ik in verband hiermede steeds heb getracht, deze goedwillende burgers

in mijn kwaliteit van Chef van de afdeeling radio-omroep en -distributie zooveel

mogelijk in hun werk te steunen.
Nogmaals,het schrijven van den omroepman, dat ik aanhaalde aan het begin van dit
hoofdstuk, deed mij goed en nu ik mij uit het ambtelijk leven wegens het bereikei

van den pensioengerechtigden leeftijd heb moeten terugtrekken, zeg ik de distri
buanten, en in het bijzonder het bestuur van de B3RC, nogmaals hartelijk

dank voor de aangename samenwerking, voor het begrip dat zij steeds toonden

voor de ambtelijke positie, die ik innam, en voor de prachtige boekwerken, waar
mede zij mij bij mijn heengaan vereerden.

In het Hoofdstuk VII (Draadomroep) zal ik de distribuanten weder ontmoeten.

De machtigingsvoorwaarden die in mei 1940 golden alsmede de daarbij behoorende

jzi

zn:

•'wenken en toelichtingen" zijn als bijlage Wen ? aan dit overzicht toegevoegd.

De Draadomroep
krschitcns
Onder draadomroep wordtxxEipmx artikel J8 van het Radioreglement
19J0 verstaan, het langs geleidingen en lijnen overbrengen van me-

dedeelingen van woord-, toon-- of beeldinhoud, niet ontvangen lang:
radio-electrischen weg, naar andere perceelen of woningen dan die,

waarin de inrichting tot het overbrengen van öie.mededeelingen is
geplaatst.

Het wezenlijke verschil tusschen draad-omroep en radio-distributie

is dus hierin gelegen, dat bij. den draadomroep niet, zooals bij de

radiodistributie, radio-omroep programma’s, worden overgebracht naar
de aangeslotenen, doch andere programma’s, welke hetzij xsiaS de

radio-omroepvereenigingen, dan wel van anderen afkomstig kunnen zi
Dit voorop stellende is het niet te verwonderen dat van meet af

deze controverse

, welke,zooals Dr Grützner in zijn boekwerk

''Ordening van ucn Omroep in Luropa" terecht opmerkt^is terug te
brengen tot een belangentegenstelling tusschen radio-omroep en

draad-omroep, aanleiding is geweest tot veel geharrewar tusschen
radiodistribuanten en omroep vereenigingen, tot moeilijkheden, wel
eerst vlak voor den oorlog tot een nog niet vw beide», onderdeelen

van het omroepbestel volkomen bevredigenden toestand hebben geleid
Aan den eenen kant de radiodistribuanten, die vooral op het gebied

van den plaatselijken draadomroep naar verzorging van programma’s
streefden, aan den anderen kant de omroepvereenigingen, die uit
overweging dat de mogelijkheid van draad-omroep in Nederland van

zeer grooten invloed zou kunnen zijn op de ontwikkeling van den

radio-omroep, zich met hhnd en tand verzetten tegen elke concessie
op dit punt aan de radiodistribuanten.
De standpunten van beide onderdeelen van het omroepbestel wahen

uiteraard met talrijke argumenten te verdedigen. .
De radiodistribuanten toch wilden zoo gaarne eenig persoonlijk

contact met hunne aangeslotenen. Zij wenschten bovendien

de door

gifte van eigen gramofoonmuziek, teneinde den band met de aangeslo
tenen te versterken en gelegenheid te krijgen om in geval van sto-
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ring yén de ontvangst der radioprogramma’s hunne abonne’s toch iet
te geven. Zij zagen in de wijze waarop hun inrichting was opgeze^

een middel om met behulp van de radiodistributiegeleidingen, mededeelingen van plaatselijk belang door te geven en zich aldus nutti

te maken, De omroepvereenigingen stelden daar tegenover, dat de

draadomroep de ontwikkeling van den radioomroep in ongunstigen zir.

zou kunnen beinvloeden, omdat bij het bestaande stelsel van vrij
willige bijdragen het gevolg van de invoering van den draadomroep

zou zijn dat de inkomsten voor den radio-omroep zouden verminderen
dat een onderlinge concurrentie tusschen radio- en draadomroep zot

ontstaan met alle onverkwikkelijke gevolgen van dien en dat door 1

invoeren ^an den draadomroep het geheele zendtijdenbesluit feiteli

illusoir zou worden.
Van meet af is zoowel door de Regeering als door het Hoofdbestuur

der PTT in het algemeen het beginsel gehuldigd, dat de verzorging
van omroepprogramma’s (radio en draad) in wezen behoorde tot de

taak van de omroep^vereenigingen, die door hare ervaring en hare
technische outillage daarvoor als het ware de aangewezen lichamen
waren, evenals werd aangenomen^dat de radiodistribuanten de aange
wezen corporaties waren om, hetgeen de omroep vereenigingen op het
gebied van den draadomroep eventueel zouden produceeren, aan hunne
aangeslotenen door te geven.

Indien 'dus in den loop der jaren aan particuliere of gemeentelijke

radiodistribuanten op het gebied van de verzorging van eigen pro
gramma’s iets werd toegestaan, ’dan had dit geenszins de bedoeling

omde radiodistribuanten tevens te laten optreden als verzorgers va.
omroep-programma’s op de wijze als door de Nederlandsche omroep
organisaties geschiedde. De bedoeling was geen andere, dan aan de

radiodistribuanten gelegenheid te geven om, als aanvulling van de
radiodistributie, indien, b.v. op’beide Nederlandsche zenders pro

gramma’s werden 2i±fcKSxaKi]£ uitgezonden, die slechts de belangstel
ling hadden van bepaalde luistergroepen, zooals bijv, het geval wa:

bij taallessen, cursussen, lezingen, enz. of indien de radioontvangst tengevolge van atmosferische storingen ongenietbaar was,

eigen muziekprogramma’s en onder bepaalde voorwaarden tevens
locale
1

ijHJ|i.|iyWii| i i.iiinijiijijwwNmiiiniwili jw-iimywijn

'

I HIJ

I

1

Bjiwnnwnin

. U. II. I

|i| |1.

■ A- -

4 .

locale programma’s aan de aangeslotenen door te geven, zulks even
wel over een zgn derde programmalijn en met de verplichting stipt

zorg te dragen voor de onverkorte doorgifte der beide Nederlandsche
omroepprogramma’s. Maar voor het zoover was gekomen,, was er eerst

geweest een absoluut verbod van het inschakelen van een microfoon.
Reeds in Mei 1928 vroeg de Bond van Exploitanten van Radiocentrales

bij den Minister van der Vegte een audiëntie aan, teneinde dit ver
bod opgeheven te krijgen.

Dez^e audiëntie had in zooverre succes, dat in Juli 1928 aan de BERC

een opgaaf werd gevraagd van zijn leden, die prijs stelden op insch
keling van een microfoon, voor het doorgeven van muziek, alsmede va
zakelijke mededeelingen betreffende de door te geven programma ’ .q en
de uitoefening van het bedrijf. Uit die opgave zou tevens moeten
blijken het doel, waarvoor bij elk hunner deze microfoon zou moeten
dienen.

Uit de opgaaf bleek, dat de leden inschakeling en gebruik van de
microfoon verzochten voor:
het doen van zakelijke mededeelingen aan de aangeslotenen,

a.

uitsluitend betrekking hebbend/op het bedrijf;

het geven van eigen muziekuitvoeringen of gramofoonmuziek op

b.

tijden, dat niet beide Nederlandsche omroepstations in werking
waren

c.

’
luctyt
het geven van gramofoonmuziek bij ernstige,storingen

De Directeur-Generaal zag in inwilliging van dit verzoek geen bezwaf
en hij adviseerde den Minister hem te machtigen om aan radiocentra
les, die geheel voldeden aan de in de voorloopige machtiging gestelc

technische en administratieve voorwaarden, in afwachting van de tot

standkoming der definitieve wettelijke voorzieningen (we zijn nog ir

1928

en het radioreglement was er nog niet) voorloopige ver?

gunningen voor het gewenschte doel te verleenen.
De Minister ging met het voorstel accoord en zoo kon

dan aan den

BERC bij schrijven van 4 October 1928znr 948? Sz worden medegedeeld

dat zijn verzoek - uiteraard bij wijze van proef en in afwachting

van de totstandkoming der definitieve wettelijke voorzieningen als

tijdelijken maatregel - kon worden ingewilligd. De betrokken distri
buanten konden daartoe een verzoek tot den Directeur-Generaal der

PTT richten.
II
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In de voorloopige vergunning werd bepaald, dat de inschakeling van
de microfoon slechts mocht geschieden:

Ie.

voor het doen van zakelijke mededeelingen omtrent de door te

geven programma’s en omtrent de uitoefening van het bedrijf;

2e.

op tijden, dat een of beide Nederlandsche omroepstations niet

in werking waren, in welk geval op de geleiding(en), bestemd voor

de doorgifte van het niet in werking zijnde station of de niet in

werking zijnde stations, eigen muziekuitvoeringen of gramofoonmuziek mochten worden doorgegeven. Hetzelfde gold wanneer gebreken

aan toestellen of zenders dan wel ernstige storingen, tengevolge yan

atmosferische invloeden, de doorgifte van de omroepzenders onmoge
lijk dan wel ongenietbaar maakten. De verplichting tot doorgifte van

de volledige programma’s der beide Nederlandsche omroepstations

bleef zoolang zulks mogelijk was, onverzwakt bestaan;
Je.

De inhoud van hetgeen ten gehoore werd gebracht mocht niet in

strijd zijn met de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de

goede zeden, terwijl het doorgeven van mededeelingen, welke een red

me-makende strekking hadden, eveneens verboden was. Als zoodanig
moest o.m. worden beschouwd het, bij doorgeven van gramofoon muziek

vermelden van fabrikaat en eventueel letters en nummers van de gebe
zigde gramofoonplaten, alsmede het noemen van het fabrikaat van be
paalde muziekinstrumenten en/of van den naam van hen, die deze
eventueel ter beschikking hadden gesteld;

4e.

Van overtreding der vergunningsvoorwaarden zou intrekking der

verleende faciliteit zonder meer het gevolg zijn.
Vele distribuanten ten zeerste verheugd,dat xan een lang gekoester

de

wensch in vervulling was gegaan, vroegen een voorloopige ver

gunning aan.

Doch de omroep vereenigingen, die de verleende faciliteit

uit den

booze achtten, keken met argusoogen toe of de distribuanten zich

wel stipt hielden aan de gestelde voorwaarden en zoo kwam van het
Com^ité van Omroep vereenigingen - de voorlooper van het Centraal
Bureau voor den'omroep - reeds in Klaart 1929 een klacht in, waarin
werd medegedeeld dat verscheidene centrales de voorwaarden niet vol

ledig nakwamen en dat er zelfs een radiocentrale was geweest, die
een

een. predikant tot de microfoon had toegelaten, die tot de leden van
die centrale een toespraak zou hebben gehouden. Bovendien werd het

doorgeven van gramofoonmaziek op een der lijnen,welke als regel dien
deden voor een der beide omroepstations, achteraf zeer bezwaarlijk

geacht aangezien de omroep vereenigingen vreesden, dat op deze wijze

toch muzieknummers ten gehoore konden worden gebracht, welke weinig
strookten met de voorafgaande of volgende uitzending van het omroep-

station, waardoor eensdeels 'verwarring ontstond indien de luisteraar
deza uitzendingen zouden houden voor een uitzending van het omroep-

station ze^f, anderdeels plotseling muziek in huis kregen, welke zee

weinig strookte met de opvattingen van de luisteraars.
Gevraagd werd het gebruik van de microfoon door radiocentrales, gehe
en al te doen verbieden.

Hoewel de overtredingen door de EaaiiiaiEims controleerende PTT-ambte
naren niet waren geconstateerd en de klacht over het optreden van ee

predikant niet juist bleek, spoorde de Directeur-Generaal den BERC
met klem aan bij zijn leden op stipte nakoming der gestelde voorwaar

den aan te dringen.
Daarnaast achtte de Directeur-Generaal het gewenscht den Minister te

adviseeren omtrent deze aangelegenheid het advies van den inmiddels
ingestelden Radioraad te vragen. Minister van der Vegte ging hiermed

accoord ,lichtte den Radioraad bij brief van 27 April 1929, nr 9,

omtrent den stand der zaken in en vroeg de zienswijze van dit colleg<

De Radioraad adviseerde de eigen uitzendingen van de centrales te ve:

bieden op grond van de overweging, dat daarop niet kon worden uitge
oefend de controle, welke de wet voorschreef (controle ter voorkoming
van gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de
goede zeden).

De Directeur-Generaal der PTT achtte dit argument wel zeer belangrijk
doch kon het toch niet als beslissend zien. In wezen toch was het

overbrengen van mededeelingen of het doen van eigen uitzendingen
langs de lijnen van het radiodistributienet het uitoefenen van draad

omroep, als bedoeld in hoofdstuk V van het Radioreglement. Het betreï
fende artikel van dit reglement stelde de mogelijkheid open, dat een
inrichting voor radiodistributie met inachtheming van de bepalingen

van

van genoemd hoofdstuk werd gebruikt xan voor draadomroep. Het vraag

stuk der controle op den draadomroep zou derhalve te eeniger tijd
toch onder de oogen moeten worden gezien.

De Directeur-Generaal, die voorts nog van meening was, dat in ver

band met de bepalingen van Hoofdstuk V van het Radioreglement een
machtiging voor draadomroep niet kon worden geweigerd, stelde ten
slotte voor aan houders van een machtiging voor radiodistributie

alleen dan het doen van eigen uitzendingen toe te staan als daarvooi
een afzonderlijke lijn aanwezig was, terwijl dan voor dit gedeelte
van'de inrichting een machtiging xan voor draadomroep zou moeten woi

den verleend.
De zaak bleef evenwel slepende, terwijlxkaxxxrx de aandrang der dis

tribuanten om zgn eigen programma’s te mogen doorgeven steeds sterke
werd, zulks mede in verband met groote moeilijkheden om de omroep-

uitzendingen op de toen gebruikte 298 K-golf eenigszins dragelijk
aan hunne aangeslotenen te distribueeren.
Dit gaf den Directeur-Generaal aanleiding den Minister van Waterstag

ón overweging te geven,omtrent deze voor de distribuanten zoo belang
rijke zaak nog eens het advies van den Radioraad in te winnen. Minis

ter Reymer vereenigde zich met dit voorstel en zoo werd dan op 27

October 1950 tot den Radioraad een schrijven gericht waarin werd ge
vraagd, hoe dit college dacht over de volgende regeling:
a.

De BERC onderzoekt, welke

radiocentrales de programma’s op de

298 M-golf niet genietbaar kunnen doorgeven en geeft daarvan een opg
b.

De technische dienst der T en T onderzoekt aan de hand van deze

opgave of inderdaad de zwakke ontvangst of de storingen in de opgege

ven plaatsen doorgifte der programma’s, hetzij den geheelen dag, het
zij alleen ’s avonds onmogelijk maken;

c.

Voor die centrales, waarvoor de onmogelijkheid voor goede door

gifte inderdaad bestaat, zal - voor zoolang deze onmogelijkheid aan
wezig is - de verplichting tot doorgifte van het station Hilversum
niet bestaan;
d.

Aangezien de distribuanten door dezen maatregel betreden het

terrein van den draadomroep, welke regeling
in Hoofdstuk V
kzalj
van het Radioreglement,^de machtiging daartoe op grond van artikel
58

58 van dit reglement moeten worden verleend;

e.

Deze machtiging zal worden verleend bij wijze van voorloopigen

maatregel en tot wederopzeggens; daardoor zal niet worden vooruitgeloopen op het verleenen van een definitieve machtiging voor draad

omroep aan radiodistribuanten;
f.

In verband met de krachtens de wet vereischte controle op het

geen wordt doorgegeven, zal het bestuur van den BERC een lijst moe

ten samenstellen van titels van gramofoonplaten, die naar zijn mee-

ning voor radiocentrales het meest geschikt moeten worden geacht,
waarbij in het bijzonder die platen moeten worden opgegeven, die ooi

door de omroeporganisaties ten gehoore worden gebracht;

g.

Deze lijst wordt doorgezonden aan de Radio-omroep controle

commissie met verzoek te berichten of naar haar meaning tegen het t<

gehoore brengen van de daarop voorkomende platen bezwaren bestaan;
h.

Aan radiodistribuanten, die in aanmerking kunnen worden gebracl

voor een voorloopige machtiging voor draadomroep, wordt de voorwaart

gesteld, dat zij zich moeten beperken tot de doorgifte van de gramofoonmuziek waarvan de titels zijn goedgekeurd. Den lijst van deze
goedgekeurde platen wordt dan bij de voorloopige machtiging toegezoi
den;

i.

De voor de centrales aangewezen contróle-ambtenaaS^ die mede

van deze lijst afschrift verkrijgen, houden toezicht op het naleven

van de gestelde voorwaarden.
De minister voegde hieraan nog toe, dat^ hij de bezwaren van de om
roeporganisaties tegen doorgifte van eigen muziek door de distri-

buanten voorloopig terzijde wilde stellen, omdat het toch ook niet
in het belang der organisaties moest worden geacht, dat haar pro
gramma’s zeer onvoldoende werden doorgegeven.

Eet advies van den Radioraad liet niet lang op zich wachten. Het

luidde gunstig en op 20 November 1930 vroeg Einister Reymer aan de
Radio-omroep controle commissie te mogen vernemen of, indien zij de

op de inmiddels ingekomen lijst vermelde gramofoonplaten voor den
algemeenen omroep zou moeten keuren, daartegen bezwaren bestonden ei
zoo ja tegen welke platen.

Op 6 December 1930 deelde de Commissie ip.ede, dat zij tegen de ter
beoordeeling

beoordeeling gezonden, platen geen- bezvzaar had en op 16 December d.a.
berichtte Minister Reymer op welke nuj^er^rhTj,
in verband met de
slechte ontvangst van de 298 m-golf, bereid was voorloopig toe te

staan/bvér de geleidingen, waarop anders de uitzendingen van Hilversu
werden doorgegeven, vooraf goedgekeurde gramofoonmuziek tefdastri-

bueerrcik.

Door vele radiodistribuanten werd van deze faciliteit ge

bruik gemaakt.

Maar de bezwaren tegen deze tijdelijke regeling bleven niet uit.

Behâlve van de zijde der omroepvereenigingen werden ook van andere

instanties verzoeken ontvangen om doorgifte van gramofoonmuziek niet
langer toe te staan. Zoo kwam uit de kringenvan den gramofoonplatenhandel het bezwaar, dat door deze faciliteit het voortbestaan van

hun bedrijven ernstig in gevaar zou worden gebracht, omdat door het
distribueeren van gramofoonmuziek op groote schaal de omzet van

gramofoonplaten sterk zou verminderen.

Dit bezwaar kon evenwel niet v/orden aanvaard, omdat uit de door be
langhebbenden ingezonden gegevens niet kon worden uitgemaakt, dat de

verminderde omzet een gevolg was van de verleende vergunning ±x± tot

distributie van gramofoonmuziek; wel kon naar aanleiding van deze
gegevens worden opgemerkt, dat de verkoop was verminderd, in die plae

sen waar radiocentrales waren gevestigd.

De verminderde verkoop moest meer worden toegeschreven aan de heer-

schende malaise, welke op de koopkracht van het publiek een ongunsti
gen invloed had en bovendien aan de groote uitbreiding van het aanta
radiocentrales, welke op haar beurt weer een gevolg was van de snell
ontwikkeling van den radio-omroep.

De Regeering was van meening, dat het niet op haar weg lag deze uit
breiding en ontwikkeling tegen te gaan door maatregelen, als door de

gramofoonplatenhandel gevraagd.
Zoo langzamerhand werd evenwel de ontvangst van de. radio-omroepprogramma’s, uitgezonden door Hilversum, beter zoodat het tijd werd
deze aangelegenheid opnieuw onder de oogen te zien.

In Juni 1955 richtte de BERC zich met een verzoek tot den Minister
om, nu vele radiodistribuanten hun centrales hadden ingericht voor
het doorgeven van meer dan twee programma’sy aan dezen vergunning te

verleenen

verleenen tot het doorgeven van eigen gramofoonmuziek, zulks ter aan
vulling van de touitenlandsche programma’s. Wederom werd deze kwestie
nader overwogen. Daarbij werd vooropgesteld dat deze doorgifte geen

nadeeligen invloed mocht hebben op de werkzaamheden der omroeporgani
saties. Aan de BERC werd dan ook medegedeeld, dat de Minister bereid

was het verleenen van een voorloopige machtiging voor doorgifte van
eigen gramofoonmuziek in overweging te willen nemen, indien:

1.

de aanvragers een inrichting exploiteerden, welke over een derde

geleiding beschikte;
2.

het betrokken gemeentebestuur geen bezwaar had, dat de inrichtin;

tot het doorgeven van draadomroep-programma’s werd gebruikt;
5.

de voorloopige machtiging zich zou beperken tot doorgifte op

werkdagen van 19 - 20 uur, alsmede gedurende in totaal 2 uren extra

per week in geval van ernstige luchtstoringen;
De machtiging zou - in afwachting van de definitieve regeling van den
draadomroep - worden verleend bij wijze van proef,.tot wederopzeggens

en voor den tijd van ten hoogste één jaar. Onverminderd de bepalingen
van Hoofdstuk V van het Radioreglement 1930, zouden voorts aan de
voorloopige machtiging de volgende voorwaarden worden verbonden:

a.

de doorgifte moet op zoodanige wijze geschieden, dat de gelijk

tijdige en onverkorte distributie van de beide Nederlandsche omroep

programma’s steeds ten volle plaats vindt in verband waarmede het ver

boden is eigen gramofoonmuziek door te geven over de geleidingen, die
voor de doorgifte van de Nederlandsche programma’s zijn aangewezen;
b.

'

de doorgifte mag uitsluitend op werkdagen in het tijdvak van

19 - 20 uur, alsmede op werkdagen wxxxx wanneer zoodanige ernstige

atmosferische storingen optreden, dat van een behoorlijke doorgifte
van de beide Nederlandsche omroepgogrammats geen sprake kan zijn;
in dit geval echter niet langer dan gedurende ten hoogste twee uren

per week. Op Zondagen en algemeen erkende Christelijke feestdagen
is dus de doorgifte van eigen gramofoonmuziek onder alle omstandighed
verboden;

c.

de houder van de machtiging vrijwaart den Staat voor alle aanspr

ken, welke derden in verband met het overbrengen van de programma’s

van eigen gramofoonmuziek tegen den Staat mochten doen gelden;
d. '

de programma’s van eigen grammofoonmuziek mogen noch‘rechtstreek

ao ch

noch zijdelings reclame bevatten. Zoo mag b.v. daarin niet voorkomen
J

de mededeeling, dat gramofoonplaten door bepaalde personen of firma ’-c

ter beschikking werden gesteld;
de programma’s van eigen grammfoonmuziek mogen uitsluitend wor

e.

den samengesteld uit de door de Radio-omroep controlecommissie goed
gekeurde lijst van gramofoonplaten, aangeduid als"repertoire A”

en

de daarop verschenen en door de evenbedoelde Commissie goedgekeurde

aanvullingen;
de doorgifte van de onder e. bedoelde gramofoonmuziek kan zonder

f.

voorafgaande nadere goedkeuring van de Radio-omroep Controle Commissi

geschieden;

g.

'

de controle op de doorgifte van de goedgekeurde programma’s ge

schiedt onder leiding van de Radio-omroep Controle Commissie. De hou
der van de voorloopige machtiging is verplicht alle door de Commissi*

ter uitvoering van de controle gegeven voorschriften op te volgen en

alle door haar gewenschte inlichtingen te verstrekken. Voorts is hij
gehouden onmiddellijk te voldoen aan elke opdracht tot stopzetting

van een bepaald programma, welke hem door of namens de Commissie
wordt gegeven;

de houder van de voorloopige machtiging is verplicht elke gra-

h.

mofoonplaat van te voren aan te kondigen of te doen aankondigen met.

vermelding van het nummer waaronder zij in ’’Repertoire A” of de daar
op verschenen aanvullingsbladen is vermeld;
i.

de op de radiodistributie-inrichting aangesloten controle ambte

naren moeten in de gelegenheid zijn de programma’s van eigen gramo-

foonmuziek te controleeren;

overtreding van de voorwaarden, waaronder de voorloopige machti

j.

ging is verleend, heeft onherroepelijk intrekking van de machtiging

tengevolge;
de machtiginghouder is verplicht er.voor zorg te dragen, dat de

k.

op de inrichting aangesloten controle-ambtenaar in het bezit is van
de lijst van gramofoonplaten, aangeduid als "Repertoire A” alsmede

van de daarop verschenen en door de Radio-omroep Controle Commissie
goedgekeurde aanvullingen.

Aldus de voorwaarden, welke ik hier in extenso heb opgenomen, omdat
zij
l
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zij tot het einde van 1939 vrijwel onveranderd van kracht zijn ge

bleven. De Minister voegde hieraan nog toe, dat de doorgifte van

andere locale draadomroepprogramma’s dan die, bestaande uit gramo

foonmuziek, als regel niet zou worden toegestaan, tenzij bijzonder
belangrijke plaatselijke gebeurtenissen bij

uitzondering

de doorgifte zouden rechtvaardigen en de plaatselijke overheid
schriftelijk zou verklaren, dat zij zoodanige doorgifte in het belar

van de aangeslotenen zou achten.. Verzoeken tot doorgifte van derge
lijke programma’s zouden tenminste 14 dagen van te voren bij de Rad:

omroep Controle Commissie moeten worden ingediend, waarbij moeJt wor

den overgelegd het programma dat zou worden doorgegeven, terwijl te
vens kon worden geeischt overlegging van den tekst van de te houden

toespraken, lezingen, enz.

$

Uitbreiding aan dezen beperkten draadomroep zou onder geen beding
kunnen worden gegeven.

De distribuanten wisten nu, waar zij voorloopig aan toe waren en zi,
maakten een gretig gebruik van de gelegenheid die hun geboden werd.

In 1935 werd met de uitreiking van dergelijke voorloopige machtigin

gen begonnen. Zij zijn tot eind 1939 van kracht gebleven.
Toch voldeed deze regeling niet. De omroep organisaties - we wezen
er reeds op - achtten eiken vorm van draadomroep door radiodistri
buanten uit den booze. De radiocentrales wilden uiteraard meer

expansie en waren met het uurtje gramofoonmuziek, hoewel zij dit nie
gaarne zouden missen, niet tevreden. Der Regeering wenwchte evenwel

voorloopig niet verder te gaan. Hieruit blijkt wel de gecompliceerd
heid van het geval. En toch werd het hoe langer hoe meer noodzakeli;
dat de onderscheidene instanties tot een afdoende regeling kwamen,

dat de tijdelijke voorzieningen door definitieve werden vervangen er
dat een draadomroep werd gecreeerd, die een belangrijke bijdrage zou
kunnen vormen tot de verdere ontwikkeling van het geheele omroep
wezen in ons land.

,

Ook de Regiering zag het onbevredigende van den toestandgin en het

was wederom Minister de ’lilde, die het initiatief nam om nu eens af

doend deze zaak te regelen.

Z.E. stelde daarom bij zijn/beschikking van 27 November 1935, Nr 5,
een

/
xk.
r
een Commissie in net de opdracht te onderzoeken en omtrent het gehouden°êxx£5£gxKX±x±K verslag uit te brengen en daarbij uitgewerkte

voorstellen te doen met betrekking tot:
a.

de wijze, waarop de draadomroep in Nederland het best kan wor

den georganiseerd, beheerd en geëxploiteerd, en
b.

de regelen en maatregelen van technischen, juridischen en expie

tatieven aard, welke hetzij blijvend, hetzij bij wijze van overgang

ter zake moeten worden getroffen en genomen.
Aan de Commissie werd de bevoegdheid gegeven om, indien zulks bij

haar voorbereidenden arbeid noodzakelijk mocht blijken, deskundigen
s
uit te noodigen haar van voorlichting te dienen en aan de beraad
slagingen in een of meer van haar vergaderingen of in die van
eventueel te vormen sub-commissies deel te nemen.

In de Commissie werden benoemd:
a.

tot voorzitter: H.van Boeyen, voorzitter van den Radioraad;

b.

tot leden:
L.T. Bakker, lid van den Radioraad;

HÏH.j. Boetje, Hoofdingenieur-Directeur der T en T;
Ir. H.C.A. Boom, Directeur van den Gemeentelijken TelefioondienE
te Rotterdam;
1devr. B. Boon-van der Harp, lid van den Radioraad;

Mr. A.van der Deure, voorzitter van de N.C.R.V.;

P.A. Bnserinck, Referendaris b/h Hoofdbestuur der PTT;
Mr. P.J.A. Kleene, lid van den Radioraad;

C.J.P. Kuipers, voorzitter van den BERC;
J.'V. Lebon, secretaris-penningmeester van de V.A.R.A.;
C. Prins, radiodistribuant te Sliedrecht;

Mr J.B.van Royen, Algemeen Secretaris der PTT;

P.A.M. Speet, algemeen bedrijfsleider van den K.R.0.
Ir. J.Th. Visser, ingenieur der T en T;
VI. Vogt, directeur van het omroepbedrijf van de A.V.R.O.;

c.

tot Secretaris:
Mr. B.de Gaay Portman, lid van den Radioraad;

d.

tot adjunct-secretaris:
Dr. A.A.M. Enserinck, adj.commies b/h Hbs der PTT;

In
w

w

In deze samenstelling kwamen de navolgende wijzigingen:
Ie. In de plaats van den heer Kuipers, die bedankte, werd tot lie
benoemd de heer Mr H.J. Hellema, voorzitter van de BERC;

2e.

In de plaats van Mr. B. de Gaay Kortman,'werd tot secretaris

benoemd Dr. A.A.M. Enserinck;
Je.

In Mei 1937 werd - gelet op de belangen, welke de Gemeente
besturen hadden bij de exploitatie van gemeentelijke radiocentrales als vertegenwoordigers van de Vereenlging van Neder
landsche Gemeenten tot lid benoemd de heer H. Botterweg, wet-

'
4e.

houder van de gemeente Utrecht;

In verband met

zijn benoeming tot Minister van Binnenlandsch

Zaken, werd de heer H.van Boeyen bij Min. beschikking van 3
Juli 19^7 Nr 341 op zijn verzoek eervol ontslagen als lid,

tevens voorzi^tter van de Commissie en werd tot voorzitter

benoemd Prof.Mr. P.S. Gerbrandy, voorzitter van den Radioraad
die het voorzitterschap bleef waarnemen ook nadat hij in den

loop van het jaar 1939 geroepen werd tot het ambt van Ministe:

van Justitie.

Voor het eerst zaten dus vertegenwoordigers van den omroep en verte

genwoordigers van de radiodistribuanten in een officieele commissie
broederlijk naast elkander. Dit voorspelde iets goeds, en ik mag he

nu al wel zeggen, het eindrapport van de Commissie uitgebracht op
27 April 1940, droeg, zonder minderheids-nota’s de handteekeningen
van alle leden.

Dat het ongeveer 4£ jaar moest duren, voordat de Commissie haar ein

verslag kon aanbieden, had twee oorzaken, die in het eindrapport de
Commissie als volgt werden aangegeven.
1.

Zoowel door Minister de Wilde als door Minister Van Boeyen wer

den verschillende vraagstukken op draadomroep-, draaddistributie- e

radiodistributiegebied incidenteel aan de Commissie ter adviseering
voorgelegd. Hieruit bleek eenerzijds, dat de aan de Commissie bij
haar instelling opgedragen taak

opgevat diende te worden

dan aanvankelijk gedacht werd, anderzijds had dit tengevolge dat

- waar de incidenteel gevraagde adviezen betrekking hadden op aange
legenheden, welke meer spoed vereischten dan de afdoening van de

' hoofdzaak

hoofdzaak en daarom, ook op korten termijn werden gevraagd - de be
handeling van het eigenlijke vraagstuk van den Nederlandschen draac

omroep langen

tijd in de besprekingen op het tweede plan kwam te

staan;
2.

Vfat betreft de behandeling van de aan de Commi ssi r opgedragen

hoofdtaak was het noodzakelijk, dat de commissie zich eerst een in
zicht verwierf omtrent de vraag, wat onder het begrip '’draadomroep”

als bedoeld in haar taakomschrijving, diende te worden verstaan en
dat^, voordat principieel besproken werd de vraag of aan een derge-

lijken draadomroep in het Nederlandsche omroepbestel wel behoefte

bestond, uit de door het Hoofdbestuur der PTT desgevraagd aan de

Commissie verstrekte inlichtingen was komen vast te staan of, en zo
ja in welken omvang, de verwezenlijking van een zoodanigen draad

omroep in technisch-exploitatief opzicht binnen het bereik van het

mogelijke zou liggen. Naar het bijeenbrengen en de bestudeering
dezer gegevens uiteraard den noodigen tijd vorderden, werd het moge

lijk, dat de Commissie zich van de haar in eerste instantie opge

dragen taak eerst kon kwijten nadat door haar een reeks incidenteel
adviezen als onder 1 bedoeld zoowel aan Minister de Wilde als aan

Minister van Boeyen waren uitgebracht.
Hen en ander had tengevolge, dat de Commissie, hoewel ingesteld ter
volvoering van een bepaald omschreven taak, gaandeweg evolueerde

tot een semi-permanent advies-college in alle aangelegenheden, welke
met den draadomroep, de draaddistribuiie en de radiodistributie in

technisch-exploitatief, juridisch en organisatorisch opzicht samen
hingen.

Teneinde de werkzaamheden in de zeer uitgebreide plenaire Commissie

zooveel mogelijk te vergemakkelijken, werden

kzbxx

zulks mede in

verband met de aan de Commissie incidenteel gevraagde adviezen -

een 9-tal sub-commissies ingesteld, die door het ter tafel brengen
aZ.-'

van een avant-projet over een bepaal^" ontwerp , al te uitvoerige ge
dachtenwisseling zooveel mogelijk trachtten te voorkomen.

Vele van die sub-commissies hadden zich bezig te houden met vragenz
die meer met de radiodistributie dan met den draadomroep verband

hielden.

Zoo

Zoo was er een sub-commissie, die belast was met het uitwerken van
een voor-ontwerp van een regeling met betrekking tot een door de
radiodistribuanten aan de omroepvereenigingen te betalen vergoeding

voor het gebruik, dat door de distribuanten werd gemaakt van de doe
de omroeporganisaties uitgezonden ji±x programmas tof. Voorzitter var

deze sub-commissie was Nr. J.F.v. Royen, aan wiens onvolprezen lei
ding het te danken was, dat de plenaire commissie reeds op 1 Juli

1936 aan minister de ’.Vilde een advies kon aanbieden, waarmede Z.E.

ziçh kon vereenigen en dat leidde tot het Koninklijk besluit van 8
September 1936 (Stbl nr J48), hetwelk ik in Hoofdstuk VI (de Radio
distributie) uitvoerig heb behandeld.

Nog vele andere onderwerpen, de radiodistributie betreffende, werd<
ter eerste behandeling aan sub-commissies opgedragen. Ik zal hiero;

uiteraard thans niet verder ingaan. Ze werden voor zooveel noodig
reeds behandeld in Hoofdstuk VI.

Een twee-tal sub-commissies, die speciaal den draadomroep behandel

den moet ik hier evenwel nog noemen.
De eerste was belast met het ontwerpen van regelen met betrekking

tot de organisatie van den draadomroep gedurende den overgangs

toestand en de tweede met het ontwerpen van regelen met betrekking
tot de zgn locale doorgiften en een eventueel in te stellen centralen draadomroep. Beide sub-commissies stonden onder leiding van dei

voorzitter van de plenaire commissie (eerst dus onder den heer
H.van Boeyen, later onder Prof. Mr. P.S. G-erbrandy).

Over de werkzaamheden van deze sub-mommissies en het onthaal dat
haar voorstellen vonden inde plenaire commissie, zal mijn.verder
i
betoog nu moeten loopen.

Allereerst dus de sub-commissie voor het ontwerpen van regelen met

betrekking tot de organisatie X van öLen. draadomroep gedurende den

overgangstoestand.
Deze ontwierp

pro jet, dat door de Draadomroep-commis si

werd aanvaard en dat in een advies aan den Minister van 1? Maart 15
werd belichaamd. In dit advies werd voorop gesteld, dat de voor dei

overgangstoestand noodzakelijk geachte maatregelen voor een niet
onaanzienlijk deel neerkwamen op een voortzetting van den bestefS^er

toestand.
t
De
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De Commissie zette uiteen, dat naar haar meening in âen bestaanden

toestand op het gebied van de ’’eigen doorgifte” door de radio

distribuanten slechts eenige wijzigingen behoefden te worden aange

bracht, welke eensdeels neerkwamen op het scheppen van een opsluitingssysteem, ook ten aanzien van de doorgifte van ’’eigen gramofoon-

muziek” door de gemeentelijke radiodistributiebedrijven, anderdeels
betrekking hadden op een vereenvoudigde procedure van da uit te

oefenen controle.

gedane
De jçet betrekking tot de "eigen doorgiften” door de radiocentralesL
voorstellen kwamen in het kort hierop neer:

a.

de particuliere radiodistribuanten .behouden

de hun bij voorloc

pige machtiging verleende bevoegdheid tot het doorgeven van eigen
gramofoonmuziek van 19.00 - 20.00 uur volgens de in die machtiging

gestelde voorwaarden;
b.

de particuliere radiodistribuanten, die in het bezit zijn van

een voorloopige machtiging als bedoeld onder a, behouden de bevoegd

heid om gebeurtenissen van bijzonder plaatselijk belang over de

programma-mogelijkheid aan de aangeslotenen door te geven.

De beoordeeling van de vraag of het bij een daartoe strekkende aan
vraag inderdaad gaat om een gebeurtenis van zoodanig plaatselijk be
lang^ dat bij uitzondering doorgifteervan te rechtvaardigen iszmeende
de Commissie als tot dusver te moeten overlaten aan den Minister

en de Radio-Omroep Controle Commissie zonder dat daarbij een bepaal
de limiet werd gesteld. De praktijk had nl. uitgewezen, dat deze

regeling bevredigend werkte; het scheppen van een opsluitingssysteem
te dezen achtte de Commissie niet raadzaam;

c.

met betrekking tot den localen draadomroep van de gemeentelijke

radiodistributiebedrijven, op welk gebied deze bedrijven in het ver
leden in beginsel een groote mate van vrijheid hadden, mits daarbij
het aanvullend karakter dezer plaatselijke doorgiften in het oog

werd gehouden, werd - nadat zoowel de Vereeniging van Leiders van

Gemeentelijke Radiodistributiebedrijven als de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten bezwaren hadden ingebracht tegen een te groote
inperking van deze bevoegdheid - voorgesteld, om aan deze bedrijven
in afwachting van de definitieve regeling op draadomroepgebied ver

dunning

gunning te verleenen tot het distribueeren van lovale gramofoonmuz:

tot een totaal van 7 uren per kalenderweek. Na 20 uur zou per week
in totaal, behoudens een hierna te noemen uitzondering, niet meer
dan twee uren locale gramofoonmuziek doorgegeven mogen worden. Gene

de uitzondering hield verband met den duur van het laatste muzieks'
dat locaal werd doorgegeven. De duur van de overschrijding kwam in
mindering van den totalen tijd. De leiding van de Gemeentelijke Rac

distributiebedrijven zou vrijheid hebben om dagelijkstusschen 8 en

uu£ het tijdstip of de tijdstippen te kiezen waarop het locale grai
foonprogramma zou worden doorgegeven;

d.

wat betreft de "lonale programma’s” anders dan die welke uit

sluitend uit muziek bestonden, gaf de Commissie in overweging ten

aanzien van de gemeentelijke distributiebedrijven dezelfde regelin

te treffen als te dezen voor de particuliere radiodistribuanten we:
voorgesteld;

e.

de controle op de “eigen doorgiften” zou in hoofdlijnen op de

zelfde wijze georganiseerd kunnen blijven als tot dusver het geval

was. De Commissie gaf alleen in overweging, dat de Radio-omroep
controle-commissie, alvorens terzake van een haar gebleken overtre
ding aan den minister advies uit te brengen, zelfstandig een volle

dig vooronderzoek zou instellen en dat onder leiding en volgens aa;
wijzingen van de Radio-omtoep Controle commissie naast de door de
PTT-ambtenaren ter zake uitgeoe^ende controle steekproefsgewijze

toezicht op de eigen doorgiften van de/jf radiodistribuanten zou wo:

den uitgeoefend;
f.

in overweging werd gegeven om - bij overtreding van de gestel»,

voorwaarden - naast waarschuwingen en intrekking van de voorloopige

knls straf ma atrerel mede een -beenstelsel in te voeren

,

, .

macïifigTng/fzóódat ' néér gelang van den ernst der plaats gehan hebb»

de overtreding door den Minister ook een boete zou kunnen worden o;

gelegd.
De Minister vereenigde zich met deze regeling voor den overgangsto»

stand, met uitzondering van het voorstel inzake het doof de Radio

omroep controle-commissie bij gebleken overtredingen in te stellen
vooronderzoek. Z.D. was nl. van oordeelzdat het instellen van een

zoodanig voor-onderzoek niet behoorde tot de taak van de Commissie
Bovenstaande regeling van den draadomroep gedurende den'overgangs
toestand

toestand is tot 10 November 1959 van kracht gebleven. Op dien datur
werd den distribuanten, ingevolge opdracht van den Opperbevelhebber

van Land- en Zeemacht, bevel gegeven de microfoon onverwijld uit de
radiocentrale te verwijderen. Ten behoeve van de luchtbeschermings

dienst mocht van dien datum af alleen over de extra-programma-mogel
heden worden beschikt, waanneer de mogelijkheid bestond, dat het di

tributienet van het perceel van den burgemeester of hoofd van den
luchtbeschermingsdienst uit

werd besproken.

Thans kom ik tot de voorstellen, welke de draadomroepcommissie in h

eindrapport van /ƒ 27 April 1940 aan den Minister van Binnenlandsch
Zaken deed toekomen. Zooals hierboven reeds werd medegedeeld, was t

bestudeering van de organisatie van den eigenlijken draadomroep een

sub-commissie ingesteld welke onder leiding stond aanvankelijk van
heer Van Boeyen latei- van Prof. Gerbrandy.

In deze sub-commissie kon omtrent de uiteindelijke regeling van den

eigenlijken draadomroep geen eenstemmigheid worden verkregen.

De verschillende standpunten, kwamen hierop neer:
1.

het stanc/<van den Berc ;

Naast de wenschelijkheid van lijnverbindingen ten behoeve van de doe

gifte der beide Nederlandsche omroepprogramma’s over het geheele lax
werd de behoefte gevoeld aan een aanvullend draadomroepprogramma op
uren,

a.

waarop één der beide dan wel beide Nederlandsche omroepvereeni

gingen een programma verzorgen, dat slechts tegemoet komt aan de

wenschen van een betrekkelijk klein percentage der Nederlandsche
luisteraars, doch aan welker / verzorging de omroepvereenigingen zie

nochtans niet kunnen en mogen onttrekken (lessen,

ïexkxeh

cursussen

en derg.);
b.

waarop slechts één der vier groote omroepvereenigingen uitzendt

en naast haar een omroepvereeniging, welke onder de luisteraars per

centsgewijze slechts weinig aanhangers of belangstellenden telt;
c.

waarop de beide uitzendende omroepvereenigingen eenzelfde pro

gramma bv. een voetbalwedstrijd uitzenden.
Teneinde aan deze behoefte tegemoet te komen, wenschte de BERC zoo

spoedig mogelijk gedurende zes uren per dag, een speciaal draad-

omroepprogramma, verzorfd door de omroepvereenigingen in overleg
met de radiodistribuanten.

Om het hiertoe benoodigde draadomroepnet zoo productief mogelijk te
maken,zouden de lijnverbindingen gedurende de uren, waarop deze niet

benut zouden worden voor de doorgifte van het derde programma, gebrv
kunnen worden voor de centrale doorgifte van een keuze uit de buiter

landsche programma’s, waardoor dus het draadomroepnet gedurende 16
uur^per etmaal in gebruik zou zijn.

Zoolang een draadomroep in bovenomschreven zin niet verwezenlijkt

zou kunnen worden, vroeg de BERC aan de distribuanten toe te staan
het doorgeven van eigen gramofoonmuziek en wel in de tijdvakken

a;

dagelijks van 10.50 - 11. JO en van 14 - 15 uur, zulks met hand

having van het op werkdagen reeds toegestane tijdvak van 19 - 20 uui

b.

op tijden, dat slechts één der vier groote omroepvereenigingen

uitzendt of dat eenzelfde gebeurtenis door beide omroepvereeniginger

wordt uitgezonden, voorzoover het daarbij geen nationaal belang
geldt, een en ander indien dit zoo tijdig bekend is, dat uit control

oogpunt hiertegen.geen bezwaar behoeft te worden gemaakt.

De aard dezer gramofoonmuziek zou in overeenstemming moeten zijn met
het tijdstip van doorgifte en aan elke radiocentrale zou op haar vei

zoek vergunning tot de doorgifte van deze gramofoonmuziek dienen te

worden

gegeven.

Ten slotte bepleitte de BERC het toestaan van grooter vrijheid aan

de radiodistribuanten bij de verzorging

van plaatselijke doorgiften

welke van zoodanig plaatselijk belang geacht- konden worden, dat er

voldoende algemeene belangstelling voor bestond, doch desondanks

niet in aanmerking kwamen voor uitzending door de omroepvereeniginge
2.

Eet standpunt van de V.L.G.R.

Het streven van de V.L.G.R. was er bij voortduring op gericht de pro
gramma’s der beide Nederlandsche omroepstations zoo gaaf mogelijk

aan de aangeslotenen op de gemeentelijke radiocentrales door te geve
de financieele offers, voortvloeiende uit de lijnverbindingen met de

omroepstudio’s werden daarom gaarne door de gemeentelijke distributi
bedrijven gebracht.

Naar

LB i
Naar de eenstemmige meening van de gemeentelijke radiodistributie-

bedrijven was het absoluut noodzakelijk, dat - wilde men aan de zoo

zware concurrentie tiet het eigen toestel het hoofd kunnen bieden -

tegenover de beperkende bepalingen, voortvloeiende uit Rijks- en an
dere voorschriften op het stuk van de radiodistributie, voordeelen ge
noemd konden worden. Als zoodanige beperkingen werden genoemd:

a.

het verbod om vóór 8 uur met- de doorgifte van buitenlandsche

stations te beginnen en na 24 uur met deze doorgifte door te gaan;

b.

Jiet verbod van doorgifte van verschillende stations (Bloemendaal

Russische zenders, reclame-zenders);
c.

het verbod van doorgifte van buitenlandsche politieke redevoerin

gen, tenzij van Staatshoofden en dergl.
Tegenover de overwegingen, welke de luisteraars er toe leiden zich

een eigen toestel aan te schaffen, diende een tegenwicht geschapen te

worden. Dit tegenwicht kon ontstaan, doordat de aangeslotenen op de
radiodistributie op bepaalde tijdstippen iets konden hooren, dat de

( K o n c o n ye r w o r v en?

toestelbezitters zich nTêT^V"net'doorgeven van eigen gramofoonmuziek
moest dan ook als een sterk middel worden beschouwd om aangeslotenen

op de radiodistributie te werven en nog meer om aangeslotenen te be
houden. Het feit, dat door de gemeentelijke radiodistributiebedrijven
af en toe op de extra-programma-mogelijkheden eigen gramofoonmuziek
doorgegeven mocht worden, werd dan ook als een bestaansvoorwaarde

voor de radiodistributie beschouwd.

Ook i^de V.L.G.R. werd/ er op

gewezen, dat er dikwijls oogenblikken waren, waarop de omroepuitzen-

dingen'de luisteraars niet tèn volle bevredigden (cursussen, lessen,

kinderuurtjes, zware lezingen en q.ergl.); de buitenlandsche program
ma’s konden in de aldus optredende lacunes niet altijd voorzien.
Voor andere locale doorgiften (gebeurtenissen van bijzonder/ plaatse

lijk belang) voelde de V.L.G.R. lang niet zoo veel als de BERC; de

V.L.G-.R. wilde dergelijke doorgiften gaarne, tot een zeer klein minimu

beperken, hetgeen door de gemeentelijke distributiebedrijven in de

praktijk ook reeds geschiedde. Desnoods wilde de VLG-R van deze locale
doorgifte geheel afstand doen.

De VLGR verkoos bovenomschreven vrijheid op het gebied van het af en
toe doorgeven van eigen gramofoonmuziek boven het door den BERC

’ voorgedtan

voorgestane/speciale draadomroepprogramma. Hoewel indivudieele aanslu
ting op een dergelijk derde programma uiteraard geenszins uitgeslote

diende te zijn, werd door de V.L.J.R. voor een verplichte aansluitin
op een eventueel derde programma niets gevoeld.

3.

Eet standpunt van de omroepvereenigingen.

Beide vertegenwoordigers van de omroepvereenigingen in de sub-commis

stemden geheel in met de zoowel door den BERC als door de VLGR gehul
digde opvatting, dat het streven naar een landelijken draadomroep', o
gevat in den zin van het langs de interlocale telefoonlijnen van PTT
s
van een centraalpunt uit doorgeven van de Nederlandsche omroepprogra
ma’s naar de aangeslotenen op de radiodistributie zooveel mogelijk g

stimuleer! moest worden; de omroepvereenigingen hadden er uiteraard
groot belang bij, dat haar klanken zoo gaaf en ongestoord mogelijk d
luisteraars bereikten.

Door een der vertegenwoordigers van den omroep in de sub-commissie
werd medegedeeld, dat hij in beginsel afwijzend stond tegenover dat
deel van den landelijken draadomroep, dat betrekking had op het sche

pen van de mogelijkheid tot het van een centraalpunt uit langs de in

terlocale telefoongeleidingen v

T doorgeven van een aanvullend

derde Nederlandsche programma. De noodzakelijkheid van een dergelijk
aanvulling, welke opgevat diende te women als een zekere correctie
op de Nederlandsche omroepprogramma’s, was z.i. niet aanwezig. Han-

neer de radiodistribu/anten bepaalde kmchten en wenschen hadden bv.

ten aanzien van de gelijktijdige uitzending over de beide omroepzen-

ders van een programma van gesproken woord, van "zware” of TTlichte"
muziek, dan kon worden overwogen om aan deze klachten en wenschen,

wanneer deze gerechtvaardigd mochten blijken, op andere wijze tegemote komen (nauwer contact tusschen de omroepvereenigingen, schemati-

seering van de programma’s, enz.)' dan door het scheppen van een aan

vullend derde Nederlandsen

programma, Eet belang van het van een

centraalpunt uit landelijk via de interlocale telefoonlijnen doorgevt
van een selectie uit de buitenlandscne programma’s naast de beide

Nederlandsche omroepprogramma’s werd door dien vertegenwoordiger van

den omroep ingezien, doch in het âoor den BSRC te dezen ontvouwde
standpunt was z i, het aanvullend derde Mederlandsche programma pri-

Biair, terwijl om tot een zoo commercieel mogelijk gebruik van de

daartoe noodige derde dubhelgeleiding te komen secundair de centrale
doorgifte van een selectie uit de buitenlandsche programma’s naar
voren werd gebracht. In dit verband stelde deze omroepvertegenwoordj

ger de vraag: "Begeert de BERG het instituut van den landelijken
draadomroep in bovenaangegeven zin om het instituut zelve of is één

van de belangrijkste overwegingen bij dit streven het mede scheppen
van de technische mogelijkheid om door middel van een aanvullend

derde Nederlandsche programma een zekere correctie op de omroeppro
gramma’s aan te brengen".

Z.i. vormde dit een niet geheel zuiver

element in het streven van den BERC naar een landelijk gecentralisec
de doorgifte-mogelijkheid. Bovendien wees deze omroepvertegenwoordif
erop, dat ten aanzien van dit aanvullend derde programma een zekere

divergentie bestond tusschen de gemeentelijke en particuliere radio

distribuanten . hsxanuEnEXEimrGEpxsrtsgsnwïïBinigErxinxdE
De andere omroepvertegenwoordiger in de sub-commissie stelde zich oj.
het standpunt, dat principieel de omroeporganisaties voor de program
verzorging zijn aangewezen; de "eigen microfoon" behoorde z i bij de
gemeentelijke en particuliere radiocentrales niet thuis. Persoonlijk

zag ook hij de noodzakelijkheid van een derde Nederlandsch/ programn

niet in. ■lanneer echter een groep radiodistribuanten een dergelijk
aanvullend derde programma wel noodzakelijk achtte en dit technisch

te verwezenlijken was, kon er z.i. geen bezwaar tegen bestaan dat aa

dit verlangen werd tegemoet gekomen. In groote lijnen zou de définit

ve toestand op draad-omroepgebied dan zoodanig kunnen worden dat:
a.

iedere machtiging van de radiodistribuanten tot het verzorgen

van localen draadomroep (gramofoonmuziek en gebeurtenissen van plaat

selijk^ belang) wordt ingetrokken;

b.

door de omroepvereenigingen in overleg met de radiodistribuante

een aanvullend derde programma (bestaande bv uit gramofoonmuziek, bi
te«£beurt door de omroeporganisaties te verzorgen en een selectie ui

de buitenlandsche programma’s) gegeven zal worden;
c.

de kosten van dit derde programma voor rekening van de radio

distribuanten komen.
Een dergelijke regeling was, naar het oordeel van dien omroepvertege_

woordiger, acceptabel:

voor

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

voor de Regeering ( control e-ExxEEji overwegingen);
voor de radiodistribuanten (deze krijgen wat door humais noodzake
lijk wordt gevoeld);
voor de omroepvereenigingen (al wordt de noodzakelijkheid van een

dergelijk aanvullend derde programma niet ingezien, terwijl toch
vast gehouden wordt aan het principe, dat het de omroepvereeniginger.

zijn, die de programma’s verzorgen).

Ik heb de verschillende standpunten, welke door de onderscheidene
in de sub-commissie vertegenwoordigende groepen werden ingenomen,

zoo uitvoerig gememoreerd, omdat het hierdoor wel duidelijk wordt,

dat het deze sub-commissie niet wel mogelijk was ten aanzien van de

uiteindelijke regeling van den draadomroep concrete voorstellen aan
de plenaire commissie te doen. Deze onmogelijkheid hield mede verbai

met de omstandigheid, dat de sub-commissie bij hare besprekingen
over den landelijken draadomroep telkens stuitte op de.onbekendheid

met het antwoord op de vraag, of een dergelijke draadomroep, in

welken omvang men dezen dan ook in de praktijk zou willen doorvoerer
in technisch en finantieel opzicht uitvoerbaar zou zijn.
De sub-commissie stelde dan ook voor

ter verkrijging van het nooc

zakelijke inzicht te dezer zake, aan den Directeur-Generaal der PTT
inlichtingen te.vragen over de technische en financieele doorvoer-

baarheid van een landelijken draadomroep.

De Commissie vereenigde zich met dit voorstel en verzócht bij brief
van lÿ Maart 1938 den Directeur-Generaal der PTT ingelicht te mogen
worden over de navolgende vragen:

a.

voor welke plaatsen in Nederland, waar één^g£e^eer radiocentra-

les gevestigd zijn, kunnen in het thans a an we z i g e/1 o c a 1 e Rijkstelefoonnet van 8-24 uur, 3> resp. 2 of 1 dubbelgeleiding(en) vrij
gemaakt worden, indien mogelijk gedifferentieerd naar bandbreedten

van 3000, 3000 en 10.000 perioden ?

b.

wat zullen de kosten van een dergelijke terbeschikbaarstelling

per jaar zijn resp. voor 3, 2 of 1 dubbelgeleiding(en) ?
c.

indien niet alle plaatsen onder a bedoeld met behulp van de be

staande technische middelen bereikt kunnen worden, wat zullen dan de
kosten zijn van een uitbreiding van het interlocale Rijkstelefoonnet

in dien zin, dat ook de thans nog niet bereikbare radiocentrales van
................................................................................ .

I- u-l

---------

5, 2 of 1 dub beli^i ding (en) voorzien kunnen worden ?

d.

biedt de toepassing voor het hoogfrequent-systeem hier mogelijk

heden en zoo ja, in hoeverre ?

e.

in hoeverre zijn bovens&ande vragen te beantwoorden gezien in h«

licht van een bandbreedte van 10.000 perioden ?
Nadat door den Directeur-Generaal omtrent de gestelde vragen een alge
meene toelichting was gegeven, beantwoordde de heer Lamme de vragen

als volgt:
Antwoord op vraag a.

Een net voor aansluiting met een bandbreedte

van 10000 pps is niet beschikbaar.

Aannemende, dat netten beoo/gd werden waarvan de kosten ongeveer doo:
de opbrengst van de zoo laag mogelijk te houden bijdragen van de

centrales gedekt zouden worden en onder voorbehoud, dat de benoodigd

geleidingen te zijner tijd inderdaad voor de draaddistributie vrij e.
niet inmiddels voor het gewone telefoonverkeer ingebruik genomen zou

den zijn, zouden met een bandbreedte van 5000 pps op het lange- en
kor-tegolfnet een bepaald aantal plaatsen extra kunnen worden aange

sloten. De mogelijkheid zou voorts niet uitgesloten zijn, dat ook

eenige andere in de nabijheid van deze netten gelegen plaatsen door
het treffen van niet te dure voorzieningen kunnen worden aangesloten

Voor een derde programma, eveneens met een bandbreedte van 5000 pps
waren vrijwel geen draden beschikbaar. Misschien zou overwogen kunne,
worden een zeer beperkt net (alleen de hoofdplaatsen) te vormen,

waarbij gebruik zou worden gemaakt van de licht gepupiniseerde aders

welke ten dienste stonden van den radioomroep ten behoeve van de lij.
uitzendingen. Behoudens enkele uitzonderingen lieten deze een bandbr<

te tot 80GC pps door.
Net een bandbreedte van ongeveer JCOQ pps zouden het lange en korte-

golfnet ook nog eenigermate kunnen worden uitgebreid, zij het onder

dezelfde reserves als reeds vermeld werden bij de mogelijke uitbrei

ding van deze netten met een bandbreedte van 500C pps.
Nat betreft het derde programma kon niet worden gewaarborgd, dat op
de hoofdkabelroutes voldoende geleidingen beschikbaar zouden zijn
voor doorgifte met een bandbreedte van 5000 pps. Misschien zou een

dergelijk net verwezenlijkt kunnen worden door gebruik te maken van

het

25'.
het reeds genoemde ter beschikking van den radio-omroep staande muzieknet en dit uit te breiden met geleidingen van 3000 pps. Alsdan

zou misschien een net verkregen kunnen worden, dat (zeer globaal) der
omvang had van de beide netten voor de doorgifte van de beide Neder

landsche omroepprogramma’s. Waarschijnlijk zou het echter op verschil

lende kabelroutes bezwaarlijk blijken om voor dit derde programma

reeds een geleiding te reserveeren, daar het Staatsbedrijf der PTT
zich in verband met de ontwikkeling van het telefoonverkeer in dit

opzicht niet kon binden.
Antwoord op vraag b.

De kosten zoowel

voor het lange- als het korte

golfnet konden - indien zij werden opgebouwd uit reeds aanwezige nor
male telefoongeleidingen - op f 23.- per km interlocalen dubbeldraad

per jaar worden gesteld, verhoogd met bijkomende

kosten voor ver

sterkers, locale kaksiz kosten en bemoeiingen van de radiokamer te

Hilversum en van net Hoofdbestuur.

Berekend volgens deze maatstaf zou zoowel voor het hiervoor omschreve
lange- als het kortegolfnet met een frecuentieband van 5000 pps per
jaar circa f óeCcO- verschuldigd zijn en voor elk van deze netten,
indien zij werden uitgebreid met verbindingen van ongeveer 3000 pps

ca f 90.000.- per jaar.

Bij beschikbaarstelling van de speciale omroep-muziekgeleidingen ten
behoeve van een derae programma, zou de jaarlijksche vergoeding be

langrijk hooger moeten zijn dan f 23.- per km in verband met de hooge

kosten van de muziekaders.

Antwoord op vraag c.

Wanneer alle +. 800 centrales in Nederland zoude

moeten worden aangesloten, zou het langegolfnet (+. 2500 km) moeten
worden uitgebreid met +. 3000 km nieuw aan te leggen kabelverbinding,

zoodat het net dan een totale lengte van _+ 5500 km zou krijgen. De
totale kosten van deze nieuwe uitbreiding zouden van de ^^^van 8 à
10 millioen gulden zijn, waarbij het betrekkelijk weinig zou uitnaken

of deze nieuwe verbindingen werden ingericht voor 3000, 500C of
10.000 pps en of er op 1, 2 of 3 programma’s zou worden gerekend.

Dit wilde natuurlijk niet zeggen, dat waar een geleiding geschikt is

om 5000 of 10.000 pps door te geven die bandbreedte ook altijd door
gegeven zou worden, daar de werkelijk doorgegeven band natuurlijk
niet

niet breeder kan. zijn, dan de geleidingen van het daarvóór gelegen ge
deelte van de netten doorlaten. Indien men één zoodanig nieuw net zoi

wenschen, zouden de jaarlijksche kosten +. f 1.190.000 bedragen voor
twee zoodanige het geheele land omvattende netten werden de kosten

per net + f 640.000 en voor drie dergelijke netten per net +_ f 4Ó0.0C

De totstandkoming van zoodanig speciaal net zou stellig eenige jaren

vorderen. Zpu mén echter geen bijzondere leggingen voor een dergelijluitbreiding wenschen, dan zou de opbouw van zoo’n net afhankelijk zi;
van net verder gereedkomen van de automatiseering der telefoonnetten.

De grensfremuentie zou niet meer dan + 5000 (in een aantal gevallen

+ 4000 pps) bedragen. De jaarlijksche kosten van elk dezer netten wei

globaal geraamd op f 190.000 .
Antwoord op vraag d.

Eet hoogfrecuent/^systeem als zoodanig bood in

het licht van den stand der techniek op dat oogenblik geen mogelijk-

he den.

Antwoord op vraag e.

Indien het geheele land zou moeten worden voor

zien van een net voor de doorgifte van 5 programma’s met een band
breedte van 10.000 pps, dan zouden de totale kosten liggen tusschen
15 en 20 millioen gulden. Voor de doorgifte van slechts 1 of 2 pro

gramma’s met 10.000 pps zouden de totale kosten slechts weinig mindei
zijn.

Op grond van deze gegevens kwam de commissie tot de conclusie dat

- gelet op de enorme kosten en den tijd, welke hiermede gemoeid zou

zijn - de gedachte van een landelijken draadomroep (opgevat als het
van een centraal punt uit via interlocale telefoonlijnen doorgeven

naar alle in Nederland bestaande radiocenirales van de beide Nederlan
sche omroepprogramma’s alsmede het op soortgelijke wijze doorgeven

naar alle radiocentrales van een derde programma, bestaande uit spe

ciale gramofoonmuziek en een keuze uit de buitenlandsche programma’s)

diende te worden X losgelaten.

Eet eenige, wat op zuiver draadomroep gebied bereikt zou kunnen worde

was naar het oordeel der commissie de totstandkoming van een romp
draadomroep programma, bestaande uit gramofoonmuziek en een keuze uit
de buitenlandsche programma’s, voor de technische verwezenlijking
waarvan zich 2 mogelijkheden lieten denken

a

a.

gebruik zou kunnen worden gemaakt van het ter beschikking

van den radio-omroep staand zgn muzieknet;

b.

gebruik zou kunnen worden gemaakt van het lange- of het korte-

golfnet, hetgeen dan echter zou beteekenen dat de op deze netten
aangesloten radiocentrales zouden moeten afzien van de rechtstreek-

sche lijn-ontvangst van een der beide Nederlandsche omroepstations.
De onder a genoemde mogelijkheid kwam in een nieuw licht te staan
door een nader schrijven van den Directeur-Generaal dd. 28 April 19;

De heer Damme deelde daarin medezdat met behulp van het omroep-

muzieknet,

samengesteld uit +_ 850 km extra licht gepiipiniseerde

muziekgeleiding met een bandbreedte van + 8000 pps en + 150 km aehfr'
gepupiniseerde telefoongeleiding met een bandbreedte van circa 5000

pps, een 52-tal hoofdplaatsen met rond 250.000 abonnées zouden kunne
worden aangesloten. De jaarlijksche kosten van een dergelijk net
werden globaal geraamd of + f 47000, waarin de vergoedingen voor be

diening^ speciale muziekversterkers, enz,waren begrepen. Bij deze be
rekening was uitgegaan van de veronderstelling, dat het over dit ne'

door te geven derde programma van één punt uit,bv Hilversum, zou wor
den gedistribueerd. Docht het evenwel de bedoeling zijn niet alleen
de programma’s van een dergelijk centraal punt door te geven, doch

ook, of alleen, om beurten de ontvangst van buitenlandsche stations
çin b v Venlo, Roosendaal, Groningen )y dan zouden de kosten hooger zi.

De Directeur-Generaal wees er voorts op, dat aangezien het aldus
ontworpen net voor een derde programma zou moeten worden opgebouwd

uit geleidingen gereserveerd voor den radio-omroep, uiteraard het

voorbehoud diende te worden gemaakt, dat zoo noodig gedeelten van

dit net tijdelijk voor radio-uitzendingen 'zouden moeten worden afge
staan, zonder dat dit aanleiding kon geven voor een vergoeding voor
de plaatsen welke gedurende die xxixi radio-uitzending en de voorbe

reiding daarvan niet op het derde programma aangesloten konden zijn.
Door dit nadere aanbod van den Directeur-Generaal werd de verwezen

lijking van de.gedachte van een landelijken draadomroep, opgevat in
den z-in van het langs de interlo’cale telefoonlijnen der PTT doorgeve

van een afzonderlijk derde programma, in technisch en financieel op

zicht

zicht mogelijk, zij het dan ook niet in dien omvang waaraan oorspron
kelijk gedanht werd. De vertegenwoordigers van de radiodistribuanten
verklaarden, dat de jaarlijksche kosten van het voor een zoodanig

derde programma benoodigde netyad f 47.000, door de radiodistribuante.
die op dit net aangesloten zouden kunnen worden, tot dit doel zou

kunnen worden opgebracht.
Na uitvoerige beraadslagingen sprak de Commissie zich uit voor de
wenschelijkheid van de totstandkoming van een derde programma, besta
de uit (door de omroepvereenigingen te verzorgen) gramofoonmuziek
en een selectie uit de buitenlandsche programma’s. Slechts één lid

wenschte aanteekening dat hij geacht wilde worden te hebben tegen

gestemd.

Besloten werd, dat de vertegenwoordigers van de omroepvereenigingen,

den BERC, de V.L.G.R. en de vereeniging van Nederlandsche gemeenten
zich onderling zouden verstaan omtrent aard en omvang van dit derde
programma en ter zake voorstellen aan de Commissie zouden voorleggen

Op basis van de voorstellen, vzaartoe de besprekingen tusschen genoem

de direct belanghebbende groepen leidden en met welke de Commissie
zich kon vereenigen, stelde de Commissie inzake den eigenlijken draad

omroep het navolgende voor:

1.

Aan de 4 omroepvereenigingen, den BERC en de V.L.G.R. gezamen

lijk wordt machtiging verleend voor het doorgeven van een centraal
punt uit langs de interlocale telefoongeleidingen van PTT van een

afzonderlijk derde programma, bestaande uit gramofoonmuziek en een
selectie uit de buitenlandsche programma’s naar de houders van een

machtiging voor radiodistributie in de plaatsen welke aan het tot di
doel op te bouwen net zijn gelegen;

2.

De radiodistribuanten, welke met dit derde programma bereikt

kunnen worden, ontvangen individueel een soortgelijke machtiging

op gelijke wijze als bij de Amsterdamsche centrale distributie (A.C.
en de daarop aangesloten radiodistribuanten het geval is;

J.

Voor de radiodistribuanten, die, hoewel bereikbaar met dit derd

programma, niet tot aansluiting op dit net wenschen over te gaan, za

vervallen de bevoegdheid om ’’eigen gramofoonmuziek” door te geven;

dit geldt zoowel voor de particuliere als voor de gemeentelijke radi

distributie bedrijven;

4.

Wat betreft de mogelijkheid tot doorgifte van gebeurtenissen

van bijzonder plaatselijk belang blijft voor de radiodistribuanten
de bestaande toestand van kracht, onverschillig of zij op dit derde
programma aangesloten kunnen worden of niet;

5.

Het derde programma zal worden doorgegeven van 8-24 uur en

zal bestaan uit:
a.

door de 4 omroepvereenigingen volgens een bepaald rooster te

verzorgen gramofoonmuziek,

b.
een door de V.L.G.R. en BERC gezamenlijk te maken keuze uit de
buitenlandsche programma’s;

6.

Het aantal uren gramofoonmuziek wordt gesteld op 5a per dag, t,

tusschen 10,50 en 12 uur één uur,

tusschen 14.00 en 16 uur één uur, en

van 18.J0 - 20 uur.
De juiste tijdstippen voor de beide eerstgenoemde doorgiften zullen

bepaald^ worden in onderling overleg tusschen omroepvereenigingen
en radiodistribuanten.
Op Zondagen en algemeen erkende Christelijke feestdagen zal het aant

uren gramofoonmuziek 1<- bedragen, eveneens op tijden in onderling

overleg tusschen omroepvereenigingen en radiodistribuanten vast te
stellen;

1.

De samenstelling van de gramofoonplaten-programma’s geschiedt

door en onder verantwoordelijkheid van de 4 omroepvereenigingen. De
keuze uit de buitenlandsche programma’s geschiedt door en onder ver-

antwoordelijkheid van de radiodistribuanten. Omrpepvereenigingen en
radiodistribuanten zullen over en weer openstaan voer wenken en grie

8.

De verzorging van de gramofoonplaten-doorgiften geschiedt voor

rekening van de radiodistribuanten tegen kostprijs (onder voorbehoud
in verband met de tijdsomstandigheden, voor het eerste jaar vastge

steld op een bedrag van f 16.145,75)• Rechten aan auteurs of andere
belanghebbenden zijö1ni±1Sezen kostprijs berekend en zullen door de

omroepvereenigingen aan het AGORA (het Algdmeen Comité voor de Radio
distributie, waarvan zoowel BERC als V.L.G.R. deel uitmaakten) wor
den doorberekend;
?.

De publicatie van het derde programma geschiedt alleen in de

omroepbladen;
1

10. De technische verzorging van de ontvangst en de doorgifte van

de buitenlandsche programma’s geschiedt door de 1'Tozema, welke dien
aangaande in overleg zal treden met het Staatsbedrijf der PTT.

L’et een dergelijk derde programma zouden 55 plaatsen met 201 centrale

tellende ongeveer 250.000 aangeslotenen, bereikt kunnen worden. Deze
plaatsen waren:

Amsterdam (met 140 centrales)

Nijmegen

Haarlem

Arnhem

’s Gravenhage (met 50 centrales)

Deventer

Rotterdam

Zwolle

Dordrecht

Bellen

Roosendaal

Assen

Breda

Groningen

Tilburg

Leeuwarden

Eindhoven (nog geen centrale)
aanwezig)

Sneek

Apeldoorn

Venlo

1.4e pp el

Roermond

Dde (met 2 centrales)

Maastricht

Delft

Hilversum

Leiden

Amersfoort

Hillegom

Utrecht

Lisse

’s Hertogenbosch

Sassenheim

Uit dit overzicht blijkt, dat vrijwel alleen de groote plaatsen op
het net konden worden aangesloten, zoodat ongeveer o00 nachtiginghouders voor radiodistributie met circa 150.000 aangeslotenen

nie

door dit net van een derde programma voorzien konden worden. Deze
distribuanten behielden volgens punten ; en 4 hierboven vermeld,
de bevoegdheid tot het uitzenden van "eigen gramofoonmuziek” gedurenc
het tijdvak 1? - 20 uur en de mogelijkheid tot doorgifte■van geb-ur-

tenissen van bijzonder plaatselijk belang.

De Commissie wees er voorts op, dat bij gebruik van dit 5de programme
net het niet nocdig was om voor de technische verwezenlijking van lei

gedachten romp-craadomroep gebruik te maken van het lange- of kortegolf net

golf-net, hetgeen uiteraard het niet gewenschte gevolg zou hebben,
dat de directe lijnverbinding ten behoeve van de doorgifte van een der

beide Neuerlandsche omroepprogramma’s zou moeten vervallen.
het bezwaar, dat bij gebruik van dit derde net de mogelijkheid zou

bestaan dat het daarover door te geven derde programma voor bepaalde
plaatsen tijdelijk onderbroken zou moeten worden, wanneer een der
omroepvereenigingen, voor wier gebruik dit muziekjidernet in eerste

instantie bestemd was, een lijnuitzending zou moeten verzorgen, werd
doorsde Commissie niet te zwaar geteld. De vertegenwoordigers van de

radiodistribuanten in de Com issie wezen er in dit verband op, dat
de praktijk bij de verre-afstandontvangst, zooals deze ten behoeve

van enkele groote plaatsen werd toegepast voor de doorgifte van buit
landsche programma’s, had aangetoond,

dat slechts in enkele gevallen

deze verre-afstandontvangst ten behoeve van een door een der omroep

vereenigingen verzorgde lijnuitzending onderbroken behoefde te worde
De Commissie stelde verder voor,.dat als centraal lichaam dat zou ku
nen /ƒ optreden als met het Staatsbedrijf der PTT contra^teerende
instantie, ware aan te wijzen het Algemeen Comité voor de Radio

distributie (A.C.O.R.A.).
Zoo zou dan door B1IRC en V.L.G.R. wel het een en ander op draadomroe
gebied zijn bereikt, indien de oorlog geen spaak in het wiel gestoke

had.
Of de voorstellen van de Commissie aan alle distribuanten bevredigin
hebben geschonken, meen ik te moeten betwijfelen.
Ren opzet van een draadomroep, waarvan ÓOO van de 800 machtiginghou-

ders niet konden profiteerenywastoch zeker niet wat oorspronkelijk

gedacht was.

maar het groote voordeel, dat opvolging van de voor

stellen zou hebben medegebracht, was n.m.m. voornamelijk gelegen in
het feit, dat het - hoewel onvolkomen - resultaat was bereikt door

samenwerking tusschen omroep en distributie. Dit op zich zelf was
voor de toekomst bemoedigend en van een voortvarende bedrijfsleiding

als die van de PTT, kon verwacht worden, dat uitbreiding van het
draadomroepnet stellig niet lang op zich zou laten wachten.

Hoe Minister van Boeyen tegenover de door de Commissie gedane voor-
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stellen stond, is niet bekend geworden. Vermoedelijk zou Z E, die
volkomen op de hoogte was met de moeilijkheden aan een behoorlijken
opzet verbonden, de voorstellen wel hebben aanvaard te meer daar ver
wacht mocht worcien, dat Z E door den'Voorzitter der commissie, tevens

diens Ambtgenoot, wel bij voortduring omtrent den stand der beraad
slagingen was ingelicht.
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Hoofdstuk

VIII

De televisie.
Het eerste lid. van Art. 2 van het Radioreelement 19J0 bepaalt, dat het

zonder een machtiging van den Minister verboden is, aan te leggen of te

gebruiken een radio-electrische inrichting, bestemd tot het uitzenden
(waaronder begrepen heïn^tzenden } van mededeelingen van woord-, toon^of beeldinhoud van ontspannenden, leerzamen, politieken, aesthetischen,
eth.isch.en of religieuzen’’aard, bestemd voor allen, die deze wenschen te

ontvangen.
Het tweede lid bepaalt, dat deze mededeelingen slechts afkomstig mogen

zijn van rechtspersoonlijkheid bezittende omroeporganisaties, die tot
het voor het uitzenden van deze mededeelingen vereischte gebruik van de

in het eerste lid bedoelde inrichting door den Minister zijn gemachtigd.

Uit een en ander blijkt, dat de wetgever met vooruitzienden blik reeds
in 1930 den grondslag voor televisie-uitzendingen in de wettelijke bepa
lingen heeft vastgelegd.
Hoewel in de in afwachting van de definitieve regeling van den Nationalen

omroep in Nederland aan de omroep vereenigingen in 1926 en I928 verleende
tijdelijke machtigingen alleen sprake was van ’’mededeelingen van woorden tooninhoud” werd in de definitieve machtigingen, verleend in Februari

t).

1956i de terminilogie ’’mededeelingen van woord-, toon- of beeldinhoud”
vzendj
voor goed in deyiïachtiging vastgelegd.

Hoe men ook overigens moge denken over het omroepsysteem zooals dit tot
Mei 1940 in Nederland heeft gegolden, erkend moet worden,dat ons land

op radioomroepgebied een pioniersrol heeft vervuld en steeds programma’s

heeft uitgezonden, die een vergelijking met de beste buitenlandsche pro
gramma’s glansrijk konden doorstaan.

Het was dus wel eenigszins onbegrijpelijk, dat de omroepvereenigingen
blijkbaar voor de televisie niet die belangstelling toonden, die zij aan
de ontwikkeling van den radioomroep overigens in zoo ruime mate aan den
dag legden. Dit was mede niet al te goed te verstaan, omdat men in het
buitenland, met name in Duitschland en Engeland, reeds televisie-uitzen

dingen verzorgde die hoe langer hoe meer de aandacht gingen vragen, ter
wijl tevens bekend was dat in de laboratoria van Philips reeds.belang

rijke resultaten met de televisie waren verkregen.

In Nederland hoorde men over het televisievraagstuk niet veel. Men vond
de in het buitenland met groote geldelijke offers verkregen resultaten
uiteraard zeer belangwekkend, doch men achtte het blijkbaar niet wensche-

lijk, als klein land, in deze - mede met het oog op de kosten - een

leidende rol te spelen.
Toch
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Toch meende de Directeur-Generaal der PTT in Februari 19J5ydat het tijd
werd om eens aaneSSzvoorloopige beschouwing te onderwerpen de vraag of

het wenschelijk was op dat oogeriblik reeds stappen te doen om televisie
in Nederland mogelijk te maken en zoo ja door welke organen deze televisie-uitzendingen eventueel verzorgd zouden moeten worden.
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Bureau Rodi kreeg daartoe opdracht en den llden Maart 19J5 konden de be
schouwingen- zij het ook als eerste vluchtige bestudeering van het vraag-

'

Bureau Rodi kwam tot de volgende conclusies:
A.

ffat betreft de wenschelijkheid; voorshands kon hierover geen definitief
oordeel worden uitgesproken. Noodig zou zijn, ten einde dit vraagstuk
van alle zijden te belichten, overleg te plegen met vertegenwoordigers

uit alle kringen van belanghebbenden. Het zou derhalve aanbeveling ver
dienen esn commissie in het leven te roepen ter nadere bestudeering van

dit vraagstuk. In deze com.;üssie zouden zitting moeten nemen vertegen
woordigers van:

I

I

stuk - aan den heer Demme worden voorgelegd.

het Staatsbedrijf der PTT
den Radioraad

de Omroepvereenigingen
de Nozema
Industrie en Handel

de Centrale commissie voor de filmkeuring, e.d.

B.

Wat betreft d9 organen, door welke de televisie verzorgd zou moeten wor
den, luidde de conclusie, rekening houdende met de organisatie van het

Nederlandsche omroepbestel,
a.

de aanleg en de exploitatie van de voor de televisie benoodigde zend-

inrichtingen moet worden overgelaten aan de Nozema;

b.

de verzorging van het televisie-programma móet in eerste instantie

worden overgelaten aan de omroeporganisaties; eerst wanneer deze daartoe
niet in staat dan wel niet genegen zouden zijn, ware te overwegen de ver

zorging aan andere belanghebbenden over te laten indien althans de toe
passing van de televisie van zoodanig belang zou worden geacht, dat niet

behoefii te worden gewacht tot deze zoover ontwikkeld zS/'zijn, dat de

hdek

omroepvereenigingen haar zonder meer zouden kunnen uitvoeren;
c.

de voorziening in de ontvang-apparatuur moet worden overgelaton aan

de particuliere industrie.

Bij de verdere toelichting van deze conclusies werd door bureau Rodi ge
bruik gemaakt van de gegevens, welke waren verwerkt in het ’’Report of

the Television Committee" van 14 Januari 1935»

In dit rapport werd de vraag of de televisie reeds zoover was gevorderd,
dat

dat praktische toepassing daarvan mogelijk vzas, in het algemeen bevesti

gend beantwoord. Mede werd er op gewezen, dat de verdere ontwikkeling

juist door de praktijk zou worden bevorderd.
De vraag of de daadwerkelijke toepassing van televisie reeds van zoodanig

belang was dat de omroepvereenigingen, wilden zij haar algemeens taak
naar behooren vervullen, zich ook daarmede zouden hebben te bemoeien, was

moeilijker te beantwoorden.

Het Engelsche rapport oordeelde een dagelijksche programmaverzorging van
slechts enkele uren voorshands ruimschoots voldoende. De omroepvereenigin
gen zouden uiteraard vooropstellen, dat zij de gewone omroepprogramma’s

op peil wilden houden. Zij zouden dus, althans in het begin, de televisie

beschouwen als een experiment, dat bij technisch slagen langzamerhand als
vast nummer in de omroepprogramma's zou kunnen worden opgenomen. Laatst

bedoelde programma’s zouden zij dan waarschijnlijk willen illustreeren

door televisie, die zich daartoe het meest eigende (b.v. wedstrijden,
redevoeringen van vooraanstaande personen, ooggetuige-verslagen van be

langrijke gebeurtenissen, enz. Voor dit doel zouden de omroepvereenigingen

gedurende den aan haar toegewezen zendtijd voldoende gelegenheid, hebben»
De kern van het vraagstuk vzas evenwel naar de meening van bureau Rodi
"Zou het ook uit een financieel oogpunt bezien voor de omroepvereenigingen

verantwoord zijn deze nieuwe taak op zich te nemen ?ö
Staar hier te lande het stelsel van vrijwillige bijdragen werd gehuldigd

en de totale opbrengst daarvan met het oog op de bestaande crisis-omstan

digheden niet noemenswaard zou kunnen worden opgevoerd, zoodat de televi
sie uit de bestaande middelen zou moeten worden bekostigd, kwam een en
ander praktisch neer op de vraag of de omroepvereenigingen bij de vervul

ling van haar tot dusver vervulde taak (het verzorgen van uitzendingen
van woord— en tooninhoud) voldoende reserves zouden overhouden, waaruit

eventueel de verzorging van televisie-programma’s zou kunnen worden be
kostigd £. Immers het peil van de gewone programma’s zou tenminste moeten
worden gehandhaafd, waaruit dus volgde, dat op de bestaande uitgaven niet

zou mogen worden beknibbeld ten behoeve van de televisie.
Uit het Nngelsche televisie-rapport bleek, dat de kosten van aanleg,
exploitatie en gebruik van één zendstation (met een gebruik van + 5 uur
per dag) voor ruim één jaar, bij benadering werden geschat op'ten minste

f 1.500.000.Verreweg het grootste gedeelte van dit bedrag zou volgens het Engelsche

rapport voor de rigenlijke programma-verzorging moeten worden besteed.
Voor Nederland berekende bureau Rodi het bedrag benoodigd voor de verzor

ging van televisie-programma’s op +f850.000.- per jaar. Per omroepvereeniging dus op ongeveer f 220.000.- per jaar.
Aangezien

Aangezien vermeerdering van inkomsten tengevolge van de televisie
uitzendingen niet waarschijnlijk werd geacht^ omdat aankoop van een

televisie-ontvanger met een beeldoppervlak van 20 x 15 cM in 1935 nog
©en bedrag van +. f JóO à f 580 vorderde, zoodat slechts weinigen zich
deze kosten zouden kunnen getroosten, bleek dat hoewel practische toe

passing van de televisie mogelijk was, het voor de omroepvereenigingen
niet zonder bezwaar zou zijn om dit nieuwe onderdeel aan hare programma’s
toe te voegen.

De mogelijkheid bleef dus bestaan, dat de omroepvereenigingen niet bereid

zouden zijn tot de verzorging van televisie-uitzendingen over te gaan.
Bureau Rodi achtte het evenwel niet uitgesloten, dat andere belanghebben

den zich zouden aanmelden. Het was in dit verband denkbaar, dat b.v. die
genen, die televisietoestellen fabriceerden en in den handel brachten

teneinde den afzet van hun producten te waarborgen, zich ook op de tele
visie- verzorging zouden willen toeleggen.
In hoeverre het met de bestaande wettelijke regeling mogelijk zou zijn

aan dergelijke groepen van belanghebbenden eenfmachtiging uit te reiken,
moest uiteraard nader -worden bezien. Intusschen zou ook een oplossing

denkbaar zijn, waarbij deze groepen van belanghebbenden hun belangen op
andere wijze trachtten te waarborgen en wel door deze te combineeren met
die van de omroepvereenigingen. Lï.a.w. de omroepvereenigingen zouden fi-

nantieel in staat gesteld moeten worden tot de verzorging der televisie
over te gaan met gelden verstrekt door particuliere belanghebbenden. Ook
dit stelsel zou uiteraard verschillende moeilijkheden mat zich medebren
gen; gedacht werd in dit verband aan den invloed van derden op de pro-

grammaverzorging der bestaande omroepvereenigingen.
De vraag of hier voor de administratie een taak was weggelegd, werd door
bureau Rodi bevestigend beantwoord. Gemeend werd, dat het initiatief zou

moeten uitgaan van de zijde der administratie, die tevens als instantie

zou kunnen optreden om bemiddelend te werken tusschen alle belanghebbenden
Daarvoor zou de beste oplossing zijn een commissie in het leven te roepen
op zoo ruim mogeli jken grondslag en onder leiding van den Directeur-

Generaal der PTT of een door dezen aan te wijzen plaatsvervanger.

Wat betreft de eigenlijke verzorging van de televisie moest onderscheid

worden gemaakt tusschen technische en cultureels verzorging.
Lettende op hetgeen het Bngelsche televisie-rapport daaromtrent te zeggen
had, en aan de hand van ie in Duitschland opgedane ervaringen, meende

bureau Rodi te moeten voorstellen het gebruik van ultra-korte golven. De
draagwijdte van de stations,die met deze golven werkten, werd bij een

energie van 10 kW geschat op * 50 km; vandaar dat bij invoering van tele
visie

visie in geheel ingeland een 10-tal zenders zou moeten worden opgeëSeeht
om 50^. van de bevolking van televisie te kunnen voorzien; in Duitschland

achtte men ten minste 21 genders met een energie van 2 - 20 kïî noodig.

De aanleg en de exploitatie van de benoodigde ultra-kortegolfstations in
Nederland, zouden moeten geschieden door de N02ÎSMA.

bureau Rodi, dat zoowel uit de bepalingen
in het Radioreglement als uit de aan de omroepvereenigingen verleende

^machtigingen zonneklaar bleek, dat van meet af de gedachte had voorgezeten
dlat indien tot de verzorging van televisie-programma»s werd overgegaan

dit zou moeten geschieden door de omroepvereenigingen. Daarbij werd boven
dien overwogen dat televisie zonder geluidsbegeleiding voor de luisteraars

- behalve dan wellicht voor enkele enthousiaste amateurs - van niet veel
belang zou zijn.

Zouden de omroepvereenigingen niet of nog niet tot de verzorging van televisie-programmats willen overgaan, dan zou aan de hand van ie voorschrif 

ten ook aan anderen een machtiging kunnen worden verleend, als zij maar
voldeden aan de in het Radioreglement gestelde eischen, dat zij

1.

waren een rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging;

2.

in zoodanige mate gericht waren op bevrediging van in het volk levende

cultureele of godsdienstige behoeften, dat hunne uitzendingen uit dien

hoofde geacht konden worden van algemeen nut te zijn.
Nochtans was bureau Rodi van oordeel, dat het wenschelijk zou zijn om
alles in het .werk te stellen ten einde te bereiken,,dat van meet af de

televisie-programma’s tegelijk met de andere omroepprogrammats door de

omroeporganisaties zouden worden verzorgd en dat indien onverhoopt de
omroep niet of niet dadelijk aan die verzorging zou vallen deelnemen,

machtigingen aan anderen een voorloopig karakter zouden moeten dragen.
Zulks bij wijze van overgang, totdat de bestaande omroepvereenigingen tot
die verzorging zouden overgaan.

De taak van de door bureau Rodi voorgestelde studie-commissie zou dan on.
kunnen zijn overleg te plegen met alle belanghebbende instanties en zoo
mogelijk een oplossing aan de hand te doen, waarmede allen zich zouden kun

nen vereenigen.

■Aldus het voorstel van bureau Rodi dd. 11 Haart 1935»
Het duurde nog tot April 1?>6, voordat tot de instelling van een commissie
kon worden overgegaan. Dit geschiedde bij beschikking van den Minister
van Binnenlandsche Zaken dd. 18 April 1?J6 nr

I.

2e opdracht luidde®

te onderzoeken de ontwikkeling van de televisie en omtrent het gehou

den onderzoek verslag uit te brengen, alsmede van advies te dienen met be

trekking totj
a

a.

de verschillende systemen van televisie, waarbij in beschouwing

zullen zijn te nemen de zich daarbij voordoende vraagstukken van technischen, juridischen en econamischen’aard;
b.

de vraag of televisie reeds thans in Nederland moet worden ingevoerd,

en zoo ja, hoe de organisatie daarvan zou dienen te zijn, met inachtneming
van de op het gebied van den radio-omroep hier te lande bestaande verhou

dingen;
II. aan de Commissie de bevoegdheid te geven, indien zulks bij haren

voorbereidenden arbeid noodzakelijk mocht blijken deskundigen uit te noo-

digen haar van voorlichting te dienen en aan de beraadslagingen in een of
meer van haar vergaderingen of in die van eventueel te vormen sub-cammi&»
sies, deel te nemen.

Benoemd werden;

tot voorzitter: Mr. J. Terpstra, oud-Minister van O.K.en W., lid van de

Tweede Kamer der Staten Generaal;
tot leden;
Prof.Br,Ir. V.Th. Buhler, Hoogleeraar aan de Technische School;

Ir.

A. Duboi s, Directeur van de Nederlandsche Omroep Zender Maatschappij

(NOZGMA);
Mr. G.H. Dijkmans van Gunst, Administrateur bij het Hoofdbestuur der PTT;
W. Graadt van Roggen, lid van den Radioraad;

prof. U. Nolet, lid van den Radioraad;
Ir. C.H. de Vos, Hoofdingenieur 1ste klasse der T en T;
jhr. Ir. Clir.P.van der Vijck, Ingenieur der T en T;

tot secretaris: Dr. C.G. Grfftzner, commies bij het Hoofdbestuur der PTT.

De Commissie werd op 9 mei 19>6 door Minister de Trilde geïnstalleerd en

begon dadelijk met haar werkzaamheden.
Zij stelde zich op de hoogte van den stand der teleYiüe in binnen- en

buitenland en hield besprekingen met verschillende bij de televisie be
trokken officieele instanties, alsmede met die van de particuliere indus

trie.
In dit overleg betrok de Commissie met name:
A.

In Nederland:

het Rijksradiolaboratorium;
het Laboratorium der Telegrafie en Telefonie;

Philips’ Gloeilampenfabrieken N.V.;

b.

In Duitschland:

het Reichspostministerium en Reichspostzentralamt ;

het Reichsministerium fttr VolksaufklSrung und propaganda;
Telefunken Gesellschaft'ftlr drahtlosé Telegrafie, m.b.H.;
Fernseh A.G.;

Radio A.G. D.6. LoeSv^i

C. Lorenz A.G.;

Süddeutsche Telefon-Apparate-, Kabel- und Drahtwerke A.G.
Cé

In Sngeland;

Television Advisory Committee;

British Broadcasting Corporation;
Marconi R.Li.I. Television Comp. Ltd;

Baird Television Ltd;
Scophony Ltd;

General aiectric Comp. Ltd;
A.C. Cossor Ltd;
International Television Corporation Ltd;
Van al deze bezoeken en besprekingen legde de Commissie uitgebreide verslagen

over en zij kwam aan het einde van haar op 8 Mei 1937 uitgebracht eerste rap

port tot het inzicht, dat in technisch opzicht een praktische toepassing van .
de televisie te verantwoorden zou zijn. Zij was voorts van meening dat Neder

land, dat op het gebied van den omroep van meet af een belangrijke rol had

gespeeld, met een passieve houding ten aanzien van het televisie-vraagstuk
niet kon volstaan, omdat indien te eeniger tijd de televisie ook economisch

mogelijk zou blijken te zijn, het noodzakelijk zou zijn, dat reeds vooraf
verschillende vraagstukken onder de oogen werden gezien, zoodat bij invoering

van een definitieven dienst de voorbereidende werkzaamheden reeds zouden zijn

verricht. In verband hiermede zouden nog talrijke problemen van technischen,
juridischen en economischen aard nader bestudeerd moeten worden, terwijl iaxz
daaromtrent met verschillende daarvoor in aanmerking komende instanties en

belangengroepen overleg gepleegd zou moeten worden.
De Commissie was dan ook van meening, dat het ten lââxla0aanbeveling zou ver

dienen, indien voor haar de mogelijkheid werd geschapen de verschillende
vraagstukken aan de praktijk te toetsen.
Zij vroeg daarom aan den Minister, indien deze met de inzichten van de Com-

missie kon instemmen, toestemming om de wijze, waarop een zoodanige experi-

menteele televiaiedienst zou moeten worden ingericht, in nadere beschouwing

te nemen en daaromtrent - na overleg met de betrokken instanties - nader te
adviseeren.

Na gunstig advies van den Radioraad en van den Directeur-Generaal der PTT
deelde

deelde Minister van. Boeyen aan de Commissie mede, dat hij zich met haar in

zichten kon vereenigen, en dat hij eimode instemde dat het doen yen expe

rimenteels televisie-uitzendingen door de Commissie werd voorbereid.
Reeds op 20 December 1937 kon de Commissie haar voorstellen omtrent de wijze
waarop naar haar meening de experimenteele televisie-uitzendingen dienden te

worden voorbereid en uitgevoerd aan den Minister aanbieden. De Commisaie

kon daarbij mededeelen, dat de betrokken instanties met haar voorstellen vol
ledig instemming hadden betuigd.

Kaar voorstellen kwamen hierop neer;
1.

de technische verzorging van de experimenteele televisie-uitzendingen

geschiedt door de ’’Nederlandsche Omroep-Zender-Haatschappij (N0Z3KA) N.V. ;

2.

de programmavèrzorging gedurende de experimenteele periode geschiedt

door de Nederlandsche radio-omroepvereenigingen;
3.

terzake van de ontvangst wordt er naar gestreefd:

eenerzijds dezete doen plaats vinden in openbare gelegenheden waar publiek
komt, dat geacht kan worden in beeldomroep belang te stellen;

anderzijds huisontvangst op zoo ruim mogelijke schaal mogelijk te maken;

4.

ter voorbereiding en voor de algemeens leiding van de praktische uit

voering der expérimentesIe televisie en tevens om gedurende de experimenteels
periode een nauw contact tvfóschen de televisie-commissie en de bij het expe

riment betrokken organisaties mogelijk te malien wordt een contact-orgaan ge
vormd, waarin zitting hebben onder presidium van den voorzitter der televisie

commissie:

' één of meer vertegenwoordigers aangewezen door de ’’Nederlandsche OmroepZender Maatschappij (NOZZKA.)”, N.V. ;

B.

één of meer vertegenwoordigers aangewezen door de Nederlandsche radio-

omroepvereenigingen, niet vallende onder A',

C.

één of meer vertegenwoordigers aangewezen door de televisie-commissie,

niet vallende onder A t£f B;
5.

*

aan den voorzitter van het contact-orgaan wordt de bevoegdheid gegeven

andere personen en/of vertegenwoordigers van andere organisaties en instan
ties uit te noodigen het contact-orgaan van voorlichting te dienen en aan de

beraadslagingen van één of meer der vergaderingen tijdelijk deel te nemen in
dien en voor zoover zulks bij de werkzaamheden van dit orgaan naar zijn mea

ning noodzakelijk mocht blijken;

6.
a.

dit contact-orgaan heeft de volgende taak:
de televisie-commissie op de meest volledige wijze in staat te stellen

zich een oordeel te vormen omtrent die punten, welke zij in het belang van

haar studie omtrent het televisie-vraagstuk aan de praktijk zou wenschen te
toetsen;

b.

b.

ten spoedigste in behandeling te nemen de verschillende vragen betref-

fende de experimenteels televisie, welke nog een oplossing behoeven en
daaromtrent advies uit te brengen aan de televisie-commissie;

c.

zelfstandig over alle aangelegenheden het televisie-experiment betref

fende aan de televisie-commissie verslag uit te brengen;
d.

den loop der experimenten nauwkeurig gade te slaan, en daaromtrent

periodiek verslag uit te brengen aan de televisie-commissie»

Be

Commissie kon den Minister voorts nog mededeelen dat zoowel

het Staatsbedrijf der Pil' als de N.V. Philips' Radio bereid
waren de noodige televisie-installaties op bepaalde voorwaar
den beschikbaar te stellen en dat’ de vier algemeene omroepvereenigingen zioh net de verzorging van de programma's en de

financiering daarvan zouden belasten.

Het zag er dus alles wel hr).> vel uit. De Minister vereenigde
zich op 'i Februari 1938 met de voorstellen van de Commissie

en hechtte zijn goedkeuring er aan, dat de Commissie overeen
komstig de door haar aangegeven gedragslijn zoo spoedig moge
lijk de noodige maatregelen trof.

Zoo toog de Commissie dus weer aan het werk. Zij onderhandelde
met Philips, met de PTT en met de Omroepvereenigingen en legde

hare nadere voorstellen op 3 December 1938 aan den Minister

voor. Uit deze voorstellen bleek dat met de experimenten een

bedrag was gemoeid van f 165.000.- voor aanschaffingskosten

van de benoodigde apparatuur, terwijl de exploitatiekosten wer
den geraamd op f 75.- per bedrijfsuur en de programmakosten
op*f 200 per bedrijfsuur.

In verband met de inmiddels ingetreden internationale politie
ke en militaire spanningen besliste de Regeering op 6 October

1939/dat aan deze voorstellen voorshands geen verder gevolg
kon worden gegeven.

De Commissie heeft toen uiteraard hare werkzaamheden stop

gezet.

•

Hoofdstuk

IX.

Nabeschouwing.

Na al hetgeen ik in de voorafgaande hoofdstukken mocht mededeelen teneinde
een zoo zuiver mogelijk beeld te geven van de ontwikkeling in de organisa
tie van het Nederlandsche omroepbestel, zooals dit beeld zich aan ons ver
toonde van de eerste wankele schreden af tot Mei 1940, kan mijn nabeschou

wing kort zijn.
Het was een ingewikkeld systeem, dat niettemin door het overgroote deel

van de luisteraars blijkbaar als het beste en het meest met den volksaard
overeenkomende werd beschouwd.

Dit systeem, gebaseerd op de 4-zuilen

theorie, had evenwel n.m.m. groote bezwaren, welke ik in de voorn-Pgen-ndA
hoofdstukken zoo goed mogelijk heb trachten aan te geven.

Het voornaamste bezwaar was m.i. wel, dat van meet af werd af geweken van

het door verschillende commissies aanbevolen en vooral door Minister
van der Vegte doch ook door Minister Reymer verdedigde stelsel van één
ongedeelden nationalen oraroep, die aan elke levensbeschouwing, welke niet
waa/
in strijdfmet »s Lands wetten, gelegenheid zou geven zich te uiten.
In de plaats daarvan kwam, vooral op aandringen van ïe^vertegenwoordiging,

het stelsel van het gescheiden opmsrpcheeren van 4 groote en enkele kleine

re omroeporganisaties, die zoo goed als geen contact met elkander hielden
en die soms allesbehalve vriendschappelijk tegenover elkander stonden.
Dit gebrek aan samenwerking was oorzaak, dat het voor de Regeering buitenge

woon moeilijk was voor de vele zich voordoende vraagstukken een oplossing
te vinden.
Erkend moet worden, dat niettegenstaande dit gescheiden opmaiyi'cheeren,

de verrichtingen van de omroeporganisaties, die uitsluitend bestonden van

vrijwillige bijdragen der haar welgezinde luisteraars, een zoodanige
vlucht hadden genomen, dat zij met de beste uit de andere 5uropeesche lan

den konden wedijveren. Niettemin demonstreerden zij eiken dag het beeld

ven verdeeldheid en ouderlingen strijd in het Nederlandsche volk juist in
tijden, dat uiting van eenheid zoo noodzakelijk was.
U zult van mij thans niet verwachten eene philippica tegen de omroeporgani

saties. Ik heb gezegd wat ik meende, dat in het belang van den Nederlandschen
omroep gezegd moest worden . Ik heb met de vertegenwoordigers van den am-

■ roep uiteraard veel contact gehad, de verhouding tusschen hen en mi j was
evenwel nooit zoo, ik zou haast zeggen gemoedelijk, als met de vertegenwoor

digers van de radiodistributie. Ik kreeg meermalen den indruk, dat de omroepleiders de bemoeiingen van de Overheid als iets beschouwden, dat eigen
lijk niet goed door den beugel kon, daarbij uitgaande van de stelling, dat

zij het beste wisten wat in het belang van den omroep en van de luisteraars
moest

moest vzorden gedaan., omdat naar hun meening de Overheid en de door deze

met de TOBnrheiTKg voorbereiding der radio zaken belaste ambtenaren ni at
vzisten wat er ten aanzien van den omroep leefde, in het Nederlandsche volk;

de omroepleiders - hoewel het zelf vaak op principieele punten oneens waren daarvan veel meer op de hoogte.

Een werkelijk vriendschappelijke

verhouding kon in zoo»n gedachtengang bezwaarlijk ontstaan, dit zou nil aan

het, geval geweest zijn als steeds in den geest van de omroepleiders zou
zijn gewerkt.

Raad,

het uitgebreide archiefmateriaal, dat thans

bij den Nederlandschen omroep berust, heeft deze indruk in bal ang-r-j jka mate

versterkt.

Niettegenstaande dat alles was - ik zeide het reeds - de verhouding correct
eh toonde zij meermalen neiging naar het vriendschappelijke. Uit de brieven,
die ik bij mijn uittredenjuit den 2TT-dienst van verschillende omroepleiders
mocht ontvangen, mocht ik vernemen dat deze mij hebben beschouwd als een

onkreukbaar ambtenaar, een lof die voor mij de hoogste was, die ik zou kun
nen wenschen. Ken had dus van deze zijde blijkbaar oog ervoor, dat ik,
gezeten aan de andere zijde van de omroeptafel, moest opkomen voor het stand
punt van de Overheid eh van de hoogheid van den Staat, welke laatste zich

nu eenmaal krachtens de wet met den omroep had te bemoeien.
Daarvoor ben ik de heeren dankbaar en wat mij aangaat zal ik hen steeds

in vriendschap blijven gedenken.

Ik zou den ouden toestand niet terug wenschen en ik hoop, dat na den oorlog
een weg gevonden zal kunnen worden die leidt naar een waarlijk nationalen

omroep, waarin de verschillende stroomingen, die zich alsdan in het Neder

landsche volk zullen openbaren, gelegenheid zullen krijgen om met waardee-

ring van elkanders overtuiging en zonder prijsgeving van beginselen, zich

te uiten. Mijn ideaal is^dat er zal zijn één lichaam geleid door een be
stuur, waarin de zich alsdan openbarende stroomingen in het Nederlandsche

volk door hoogstaande en tevens deskundige mannen zullen zijn vertegen- ,
woordigd.

Sen organisatie, die in staat zal zijn de wenschen der luiste

raars op politiek, godsdienstig en ander cultureel gebied te overzien.
Wellicht dat de taak van zulk een lichaam zou kunnen worden verlicht door

aanraking te zoeken met vereenigingen van luisteraars, die zich uit de
verschillende stroomingen in het Nederlandsche volk zouden kunnen vormen
en die, zonder zelf uitvoerder te zijn, waardevolle gegevens zouden kunnen

verzamelen,die voor het uitstippelen van de richtlijnen, voor het bestuur
van den Nationalen omroep van de grootste beteekenis zouden kunnen zijn.
Tegen Sââ§?renging van de geheele technische outillage bij het nationale

omroepbedrijf heb ik geen bezwaar, hoewel nu de zenders eenmaal bij het
Staatsbedrijf der PTT zijn âv^gebracht dit onderdeel der techniek, in „
verband

verband met de samenhan' zet intr-rlocole en internationale tele

beste in handen van laatsthenoend
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Art. 1. Deze wet verstaat:
a. onder "telegrafen en telefonen” - tenzij het tegendeel is uitgedrukt - alleen die,
welke voor het openbaar verkeer zijn bestemd;
b. onder "openbare gronden" de openbare wegen met inbegrip van de daartoe behoorende
stoepen, glooiingen, beiv.cn, slooten, bruggen, duikers, beschoeiingen en andere werken,
voorts de wateren en vaarten met de daartoe behoorende bruggen, de plantsoenen, pleinen
en andere plaatsen tot gemeenen dienst van allen bestemd, alsmede de spoorwegen met de
daarbij behooronde terreinen;
c. onder "lijnen" hot sarienstel van ondersteuningswerken, bes'chermingswerken, draden,
kabels en inrichtingen tot het regelen van de electrische eigenschappen der geleidingen;
d. onder "draden" of"geleidingen" de metaaldraden, welke tot het voortplanten van den
electrischen stroom dienen.
Zoowel in dit als in de volgende artikelen zijn onder "telegrafen en telefonen" tevens
begropén radiotolegrafen en radiotelefonen.
Art. 2. Voor don aanleg en de exploitatie van telegrafen en telefonen door anderen dan
door den Staat, wordt eene door Ons verleende concessie vereischt.
Behalve de voorwaarden in elk bijzonder geval aan de concessie te verbinden, wordt als
regel gesteld:
‘
1°. dat 'de aanleg^’ de instandhouding en de exploitatie geschieden ten genoegen van
minister van Binnenlandsche Zaken,
2°. dat de tarieven aan Onze goedkeuring, de voorwaarden van het gebruik, de dienstrege
lingen en de regeling der loonen en diensttijden van het
]
bedienend personeel aan de goedkeuring van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken zijn
'J onderworpen
”
. L5
3°. dat de concessie voor onbepaalden tijd wordt verleend en door Ons ten allen tijde, na
opzegging van oen jaar te voren, kan worden ingetrokken en dat in dit geval de werken,
.met toestemming van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken tot stand gebracht, tegen vergoeding van do door dezenL goedgekeurde 1kosten van aanleg, wijziging en uitbreiding na afschrijving voor vraardeven
woruen genaast
gonaasm door den Staat ;
. „rmindering: worden
dat
de
concessie
door
Ons
kan
'worden
worden
ingetrokken
bij niet nakoming van de voorschrifter
4°.
dezer we of van de voorwaarden, waaronder zij is verleend.
Er kan worden afgeweken:
a. van het in dit artikel sub 1° on 5°bepaalde bij het verleenen van concession voor telegrafen cn telefonen, waarvan het dienstbaar zijn aan het openbaar verkeer niet is de
hoofdbest emming ,’ naar de nevenbestemming;
b. voorzoover de: goedkeuring van de regeling der loonen en diensttijden van het bedienend
personeel betreft, van het in dit artikel sub 2° bepaalde, bij hot verleenen van concessiën voor telegrafen en telefonen aan boord van schepen
Art. 3. Voor don aanleg en her
■+ gebruik van niet voor het openbaar vorkoor bestemde radiotelegrafen on -telefonen wordt eene machtigin, van Onsen Minister van Binnenlandsche Zaken
.vereischt; gelijke machtiging wordt voor den aanle, en het gebruik van alle andere niet
voor het openbaar verkeer bestemde telegrafen en telefonen vereischt, indien zij in, op
of boven openbare gronden worden aangelegd, of indien zij tegen betaling worden in gebruik
gegeven.
Behalve de voorwaarden in elk bijzonder goval aan do machtiging te verbinden,wordt als
regel gesteld:
«
1°. dat de machtiging door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken kan worden ingetrokken
-bij niet nakoming van de voorwaarden, waaronder zij is verleend;
2°. dat het gebruik van de telegrafen en telefonen , zoodra het door Ons in het algemeen
■belang wordt noodig geacht, geheel of ten deele wordt gestaakt.
Art, pbis. Set.is verboden rddiotelegrafen en -telefonen , al dan niet voor het openbaar
verkeer b esterai
esterai, aan boord van
a • andere dan nederlandsche vaartuigen, die zich bevinden ..in de territoriale wateren of
in het daarbinnen gelegen watergebied des .Rijks,
b. andere dan ITederlandsche luchtvaartuigen, die zich op of boven het gebied des Rijks
of de territoriale wateren bevinden,”
te doen werken, tenzij met inachtneming van de daarvoor door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken vast te stellen voorschriften.
Voor de radiotelegrafen en -telefonen als omschreven in het eerste lid, wordt noch con
cessie noch machtiging*vereischt, tenzij zij zich bevinden binnen de territoriale wateren
■
in

in het-watergebied des Rijks, dan wel op*of boven hot gebied des Rijks zonder voorzien
J-o zijn ’?an een vergunning krachtens het internationaal verdrag betreffende de verreberichtgeving-«".iet reglementen van Madrid, zooals dit thans luidt (STAATSBLAD 4954, nr. 19)
of later ook voor Nederland mocht worden gewijzigd.
•*et militair gezag zal de verzegeling van de vorengenoemde radiotelegrafen en -telefonen
’Snnen -re last en of kunnen doen gelasten. Alsdan zullen de rechthebbenden op deze telegra
fen en telefonen de in het belang van deze verzegeling van hen gevorderde medewerking
i’oet’"‘n verloeren on na de verzegeling moeren zorg dragen, dau deze niet .wordt verbronen.
kirt. eter. hij algeneenen maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven tor regeling
van donaünlog
amie; en het gebruik van daarin te omscb.rijven radiotelegraaf- en radiotelefooninrichtingen/niot
bestemd vóór hot overbrengen van telegrammen of het voeren van gesprei:
.gen,
ken, mot inbegrip van
va: de geleidingen on lijnen, welke voor hot gebruik van .deze inrichtin
por. zijn bestemd.
.
,• ■
'voorzocvcr andere inrichtingen dan radio-telcgraaf- en radiotelefooninrichtingen zijn be
stemd voor een gebruik als mot betrekking tot deze in den algerneenen maatregel van'bcstuv
in het vorig lid bedoeld, is geregeld, zijn de- bepalingen vân dit artikel en van dozen al
geneenen maatregel
■el van bestuur ook van toepassing op eerstbedoelde inrichtingen, mot inbc
grip van hetgeen. ton
ten behoeve van het gebruik van deze inrichtingen tot het.voortplanten
van den electri chen stroom is bestemd.
Op de inriclxtin, en, als in hut eerste en tweede lid bedoeld, zijn behouebns do bepalingen
wei, van deze wet geen adore dan do artikelen 1, 18, 20, laatste lid, 20bis
V—ol aj- ü ar Lii.cl
en 20te?’ van toepassing, also de artikel 15,indoen de amlegexhet gebruücvanRijksi'^ge geschiedt.
Rij den s Igcrnonon maatregel in het corsïe lid bncolà, runnen nut betreding tot de in
lid______
bedoelde inrichtingen, onder meer bepalingen.worden .gesteld:
het eerste ...n tweede
_____ ____
a. ten aanzieri van den aanleg, het aanwezig hebben en het gebruiken: -,
b. ten aanzieiL van den inhoud van on do controle op hetg-' on door middel.van de inrich.UJ..L voor
vwr de veili.-’hoid van don Staat,
tingen wordt uitgezonden, te voorkoming van gevaar
de openbare orde of de goede zeden; alsmede ton xanzien van de beschikking over -hetgeen
met do inrichtingen wordt op ; ;evar pon, t c r'b e o ch e r.-.ing van de rechten van derden;
c. ter voorkoming on opheffi
welke do. inrichtingen -teweegbrengen aan
do exploitatie van telegrafen o i telefonen of aan het gebruik, hetwelk door het-.Rijk van
zoodanige inrichtingen wordt .. aakt.
♦
Ook kan bij dozen algcncenen aatregel van bestuur de eisch van een door.Onzen minister
ulsche Zakenl tc Verloeren machtiging voor den aanleg en het gebruik van die
van Binu.enlondscZie
opaaide; groepen kawan worden. ..estold .of wel het-L aanwezig hebben of
inrichtingen of bbepaalde
ilC U r. px U.j-xy
bopaaide; inrichtingen of onderdtooien worden verboden.
Bij het verloóncn ener :machtiging tot het doen. van uitzendingen woedt, don Radioraad
pohoord, do b o caikbare zendtijd naar billijkheid
id verdeeld over de or
omroeporganisaties.,
die voldoen a. l nado r bij dozen algemeenen maatregel
■ol van bestuur te stellen cischen. '
Eor. macht igin. kan, behoudens uit hoofde van bezwaren van techniek en’uitvoering, slechts
wegens gevaar voor de veiligheid van den Staat, do openbare orde of de goede zoden yzcrdei
penei gord.

Als regel wordt bij dezen algemeenen maatregel van bestuur gesteld, dat het gebruik van
do inrichtingen, bedoeld
oedocld in hot eerste on het tweede lid van dit artikel, zoodra het door
Ons-in het algemeen belang wordt noodig geacht, geheel of ten decle wordt gestaakt.
Op overtreding van dc in don algemeenen maatregel van bestuur te geven voorschriften kan,
voorzoovor daartegen niet reeds bij deze wet is voorzien,, öh
straf-worden
gesteld, doch'
-cu. ■ wui-ucu gesu-exu,
goene andere of hoogore dan hechtenis van ten hoo„;ste sec maanden of geldboete van ten
hoogste duizend gulden.
Indien tijdens hot plegen v; de overtreding nog geen jaar' is.v.er loop en sedert een vroegcro veroordeoling van don schuldige wegens eenzelfde overtreeling, onherroepelijk is geworden, kan do rechter hechtenis of geldboete tot het dubbel van hot voor elk- in den ai
porie, enen maatregel van bestuur,bepaalde laxiwn uitspreken.
.
De inrichtingen'of onderdeden; wa.
ede do overtreding is gepleegd, kunnen,1-,voor.-zoover
zij den vei-oordcclde toebehooren,
do veroordeelir.g worden verbeurd verklaard.’
irt. pnuatcr. Mr is een Radio-raad
ie zoowel op daartoe door Onzen vcomoemden Minister
gedaan verzoek, als uit eigen bewe
g, -voorlichting geeft, aan.de Regeering omtrent alle
r.ct don radio-omroep in verband staande onderwerpen. ■
Do Radio-raad bestaat uit ton minste negen , door Ons,op voordracht -van Onzen
.
voomoomden Minister, te benoemen leden.
_.en dor leden wordt door ons als Voorzitter’ aangewezen.
Aan den Radio-raad lean door Ons een Secretaris worden toe gevoegd
;
Door

poor Ons norit oen instructie voor den Radio-raad vastgestold t-er regeling’zijner werksaaiihoden, ’
-• J.
Jaarlijks hi■engt de Radio-raad aan Oiis'ecn verslag uit omtrent.- zijn werkzaamheden, -welk
ver slag aan de StatcïL-Generaal wordt medegedeeld
n “!
maatregel van bestuur worden voorschriften ragcven ter
Art o loninouie. 1. Bij-i algemeenen
voorkoming en opheffing van, daarbij te onsen•rijven storingen, welke elect ris cho inrichtingen, niet zijnde telegrafen en telefonen van rijkswege aangelegd, die bedoeld in art.
als bedoeld in het eerste of
J5 1e lid daaror.ci.er begrepen, noch ook zijnde inrichtingen
:
.nsien
van
het
gebruik van radio-ontvang
tweede lid’van txrtikel pter, teweegbrengen ten aa
inrichtingen, welke dienstbaar sijn aan de radio—omroepontvangsc en aan de bij desen al
gemeenen maatregel van bestuur daarmede gelijllo te stellen ontvangst.
2. In desen algemeenen maatregel van bestuur sullen onder meer bepalingen worden gesteld
regelende de bevoegdheid van Onzen minister van Binnenlandsche Zakens
a. '"de 'electrise')
e inrichtingen bedoeld in het eerste lid met betrekking tot de voorschrif
’V
ten en eischen die ten aanzien daarvan bij of krachtens desen algemeenen.maatregel vàn
.bestuur kunnen -,/orden gesteld, in groepen te verdeelen;
b. voorschriften en richtlijnen te geven met betrekking tot voorzieningen-te treffen ten
aanzien van de elcctrische inrichtingen on ontvanginrichtingen, bedoeld in het eerste lid,
betreffende den tijd waarop die inrichtingen al of niet in gebruik mogen zijn en betref
fende het dragen van de aan de voorzieningen verbonden kosten en daarbij te bepalen dat
door of vanwege den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefoniê aan de hand
van die voorschriften en riemt lijnen oisenen kunnen worden gesteld.
Van een beslissing dooi’ Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken ingevolge het bepaalde
in het tweede lid onder a genomen, staat voor ieder belanghebbende beroep op Ons open bin
nen een nader’bij algemeenen maatregel van oestuur te oepalen termijn.
Onze beslissing wordt, den Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, ge
hoord, binnen 5 maanden nadat het beroep is ingesteld, bij een met redenen omkleed besluit
genomen, ten ware zij vooraf bij afzonderlijk besluit mocht verdaagd zijn.
De algemeene.maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, regelt het
.beroep, in te-stellen tegen een beslissing door of vanwege don Directeur-Generaal der
Posterijen, Telegrafie en Telefonie, ingevolge het bepaalde in het tweede lid onder b
genomen. Dit beroep wordt ingosteld bij Onzen I.’.inister van Binnenlnndsche Zaken.
4» Op overtreding van do in den algemeenen maatregel van bestuur te geven voorschriften
kan daarbij straf worden gesteld, doch geene andere of hoogere dan hechtenis van ten hoog
ste dertig dagen of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.
.
’
.Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verloopen sedert eene
vroegere veroordecling van d'en schuldige wegens eenzelfde overtreding' onherroepelijk is
geworden, kan de rechter hechtenis of geldboete tot het dubbel van het voor elk- in den
algemeenen'maatregel van bestuur bepaalde maximum uitspreken.
De inrichtingen of onderdeelen daarvan, waarmede de overtreding is gepleegd, kunnen, voor
zoover zij den veroordeelde toebehooron en voor zoovel’ zij niet voor den openbaren dienst
bestemd zijn, bij de vcroordeeling worden verbeurd verklaard.
. .
§ 2. VAR DKI AAZ1LEG, DE IiiSTAliDHOUDUIG EIÏ DE OPRUII-1IÏÏG.
Art. 4. Een ieder is, behoudens het bepaalde in artikel 5 en onverminderd recht op schade
vergoeding, verplicht don aanleg en de instandhouding van lijnen ten behoeve van telegra
fen en telefonen in en op openbare gronden, benevens de opruiming daarvan, te gedoogen.
Deze verplichting strekt zich wat betreft telegraaf- en telefoonlijnen, welke. dienen voor
de onderlinge-verbinding van Rijkstelegraaf- of -telefoonkantoren, alsmede voor de verbin
ding van Rijkstelegraaf- of telefoonkantoren met telegraaf- of telefoorikantoren in het
buitenland, tevens uit tot alle andere gronden,'uitgezonderd afgesloten,tuinen en erven,
die met bewoonde perceelen een geheel vormen.
Door den aanleg,de instandhouding en de opruiming van telegraaf- en telefoonlijnen wordt
geene verandering in de bestemming, en zoo min mogelijk belemmering in het' gebruik der ’
openbare gronden gebracht.
.
.
,
Art » 5 .. Indien hij aanleg van lijnen ten behoeve van -telegrafen en telefonen geene" over
eenstemming omtrent de plaats, waar de kabels zullen worden gele’gd, de. werken of inriçhtir
g)n bedoeld in- artikel 1 onder c zullen worden gemaakt of omtrent de uitvoering van de vooi
zieningen, die in verband met den aanleg aan de gronden, waarin déze geschiedt, noodzake
lijk zijn, wordt verkregen met do eigenaren en beheerders van openbare gronden, alsmede
met do eigenaren en gebruikers van niet openbare gronden, wordt door Onzen-ï.Iinist er van
Binnenlandsohe Zaken aan het hoofd van het gemeente-bestuùr een plan.met -beschrijving van
hetgeen in de gemeente zal worden aangelegd, of van-de uitvoering der voorzieningen toege
zonden.
uedufende veertien dagen wordt het plan met beschrijving ten gemeentehuize voor een ieder
ter
O

tor inzage nedergclegd.
■•
e
Van die wederlegging wordt door het hoofd van hot gemeentebestuur, hetzij in een nieuws
blad zijner gemeente of, bij het ontbreken uaaivan, uoor aanplaldcing in het openbaar
kennis 'gegeven, met aanwijsirg van de, plaats, den dag en hot uur, waarop de met den
aanleg belaste- Rijksakbtcnaar -of de concessionaris zitting zal houden t-ot .hot .opneraen.
van beswaren en hot plegen v»a overleg met belanghebbenden Deze zitting wordt niet
. verstrijken
• • •'
vroeger dan
na -het.
van 1den vorenver eeldon termijn van veertien- dagen gehoudon en kan, indien do aanleg zich over eer dun oene gemeente in hetzelfde kanton uitk
strekt, op last var.Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. gehouden worden in de hoofd
plaats van dat :anton. In dit geval bepaalt Onze Minister vooi-nocmd tevens den dag, waarop de sitting; zal worden gehouden.
de openbare kennisgeving wordt door het hoofd van het gemeentebestuur
Gelijktijdig met
j
van
bovenbedoelde
wederlegging en aanwijzing kennis gegeven aan de eigenare:
schriftolijk ■
er gronden
gronden,waarop of waarin aanleg zal, of de voorzieningen'zullen geschieden.
•1er
Op don-daarvoor aangc;;esen
dag word;n belanghebbenden in do gelegenheid gestold hunne
G—11'. j O « • '
■r.-rn.-.’PTi schriltelijk
Sr.'-,- •f-h- ’l -i ik on
o" imo.zdeling bij don bovenbedoelden Rijksambrenaar: of den conces—
beswaren
1 r>
Let de bezwaren'zal,' zooveel sulk
sionaris in te brengen en;-i.ot dezen overleg' te plegen.
.n
don
aanleg
mogelijk
is,
worden
reaoning- gehouden,
V
■;’.ot het oog op de belangen
vallene
wordt
ton'overetaan
van
het
hoofd van hot gemeentcVan het
op-de sitting voorgc
groweoeii
ambtenaar
der
gemeente,
waar
de sitting wordt
oestuur os oen- ..ccr auu nco-w. m.
.kt
.Van
lit
proces-vorbaal
moet
vón
den
tweeden tot -len
Uii O ULO. L. 11 j
O
O
kz
jO
UzLi
_L
rocc
,n gr 11_
twaalfden dag
na do sitting oen .afschrift op L" secrotai’ie dor gemeente voor ieder, die
net V' rlangt, 1er lozin0 Liggen, Ieder loan e?? te zijnen koot o oen afschrift van nemen,
Leidt mt overleg niet tot ovore-enst waling, dan kunnen belanghebbenden, binnen-veertien
•1 CL '
a un olu.'_ zlii , oor o_lo ü-i-ï. ., ie boolisoir^ van Onzen Minister van'Binnenlandsche
. schriftelijk inroepen, 'hordt binnen
inrmn d~:; -m termijn geen gebruik van deze bevoegdhei
kt, dan .r-je t Onze Miuist
11.:.
er voomion: ü zijn bcochij'üng op verzoek van don in uit
:ol bedoelden, Lijksar.bt ernaar 'of van 4 en conco.; sionaris.
In hot geval Uoio"ld in hot vorig lip ver•dt :-.ot ion .aanlog of

.

mot’ de ' uitvoering der voor
t redenen o. klecdo beschikking -van .Gazooi voor—
noemden 'ünistor aan do belanghebbendc:i
a-? vg/.taïxrAon brief is medegedeeld,
De kosten'voor ïo.- gemeente:?. uit liet bij
it artikel bepaalde voortvloeiende -worden door
den Staat vergood, welke ze ingeval van concessie op den concessionaris verhafO.lt.
hij opruiming van lijnen zijn de bepaling
igcn van dit artikel van overeenkomstige toepassi
■irt. 6. De in artikel 4 bedoelde schadove'rgowlin. ; bepaalt zich voor eigenaren en beheerd
vu: openbare gronden tot vergoeding van 1 e kosten dor voorzieningen en van de;meerdere k
ten va-i onderhoud.
Int. 7 « Onv- windend het-I. bepaalde bij artikel 4 en onverminderd recht op schadovergoedin
is een iode:. verplicht
.„
den aanleg on de instandhouding
ici
van draden ten b’ehoeve van tologr.
frn en telefoner boven openbare er ndero wonden, gobouwen en wateren, mits : zonder ann
techbing of &anrr
benevens de oprulling van deze draden, te gedoogen»
■ ■
7b is, De ac
van lijnen door don .5'óuo.l oi den concessionaris in jr o nd en van ande
Vaagt geen gji
, L ; in don eigendom van hetgeen, is aangelegd.
- •
?it artikel is e
-an. toepassing op lijnen, aangelegd voor het in werking treden Van- d--

bepaling.
li-t. 3. Qnzo 'Minister van Bimienlandsche Zaken beveelt op verzoek van -belanghebbenden tei
behoeve van dó oprichting van gehouwen of de uitvoering van werken de noodige verplàatsii
v?.n telegraaf- on telefoonlijnen, dos vereischt onder door hem voor elk bijzonder geval
i;c bepalen waarborgen'voor hot tot stand konen der gebouwen en werken*-m alle andei?e gevallen kan Onze Minister van Binnenlandsche Zaken op -verzoek van belan.''•hebbenden de verplaatsing van telegraaf- ei; telefoonlijnen bevelen onder door hem te bepal
;.'ooxwaarden.
. . - .
■ ■
Rechthebbenden op beomen of beplantingen zijn, behoudens recht op;schadcvergoedir
verplicht' deze op te snoeien of de takken daarvan in te korten»,' indien en voor zoover die
-oo:.:en of beplantingen hinderlijk zijn of worden voor den aanleg en de-exploitatie-van ■ •
m .-legrafen on telefonen.
■
.
. . '
■folio en de rechthebbenden niet binnen veertien dagen na bekomen-schrift olijke kennisgevin
'-an nunno verjlrc iting, dan kan pp schriftelijken last van Onsen Minister;van Binnenlands
•aken uitvoering daaraan worden gegeven.
:
-n geval van belemmering of storing van hot verkeer kan onmiddellijk tot het 'opsnoeien, en
'-u.orton van taifoen worden overgegaan. Aan den rechthebbende wordt hiervan too suoodig
••opclijk schrift olijk kennis gegeven.
.
. ■ '- -Aft. 10.

Art. 10. De eisch tot schadevergoeding "bedoeld bij de artikelen 4, 7 en 9 vzordt, onaf
hankelijk van hetgeen gevorderd wordt, aanhangig gemaakt bij den rechter van het. kanton,* '
waarin het goed gelegen is waaraan schade wordt toegebracht. Indien het goed in meer
*
dan één kanton is gelegen, wordt de éisch aanhangig gemaakt bij den rechter van..een der i
kantons, ter keuze van den eischer.
' • ■'
|
Van de uitspraak van den kantonrechter is hooger beroep toegelaten.
j
De bepalingen , voor burgerlijke twistgedingen geldende, Zijn op de twistgedingen in dit j
artikel bedoeld van toepassing, voor zoover daarvan bij het 1ste en 2de lïd niet is af'
geweken.
Ook vóórdat omtrent' de schadevergoeding overeenstemming verkregen of uitspraak gedaan
is, kan tot de uitvoering van de in de artikelen 4, 7 en 9 bedoelde werkzaamheden worden
overgegaan.
Art. 11. Ten behoeve van de werkzaamheden voor den aanleg, de instandhouding en de op
ruiming Van telegrafen en telefonen hebben de hiermede belaste personen te allen tijde
toegang tot de perceelen, waarvan de betreding door hen noodzakelijk wordt geacht.
Wordt voor den toegang, bedoeld in het vorig lid vereischt het betreden van woningen, dan
treden de personen bedoeld in het vorig lid tegen den wil van den bewoner niet: binnen
dan op vertoon van een schriftelijken bijzonderen last van den burgemeester of van den
kantonrechter. Van dat binnentreden wordt door hen proces-verbaal opgemaakt en een af
schrift hiervan binnen tweemaal vier en twintig uren aan dengene, wiens woning’is óinnenget reden, uit gereikt. De last kan niet anders worden uitgevoerd als van des morgens” acht
uur tot zonsondergang.
Art « 12. Bij algemeenen maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven ter Voorkoming
en opheffing van belemmering, welke electrische geleidingen en inrichtingen aan de ex
ploitatie van telegrafen en telefonen teweegbrengen.
Op overtreding van de in den algemeenen maatregel van bestuur te geven- voorschriften kan
daarbij straf worden gesteld, doch geene andere of hoogere dan hechtenis van ten hoogste
dertig dagen of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.
Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verloopen sedert eene
vroegere veroordeeling van den schuldige, wegens een zelfde overtreding onherroepelijk
is geworden, kan de rechter hechtenis of geldboete tot het dubbel van het voor elk in den
algemeenen maatregel van bestuur bepaalde maximum uitspreken.
Art. 13» De voorafgaande artikelen van deze paragraaf gelden mede voor telegrafen en te
lefonen van Rijkswege aan te leggen, doch niet bestemd voor het openbaar-verkeer.
In geval van staat van oorlog of staat van beleg, alsmede bijaldien door Ons wordt ver
klaard, dat een toestand aanwezig is, als bedoeld bij artikel 1, sub 1°. en 2°. der wet
van 23 Mei 1899 (STAATSBLAD n°. 128), kan de aanleg van deze telegrafen en telefonen,ge
schieden zonder inachtneming van het bepaalde bij art. 5»
■
.
Het bepaalde in artikel 12 geldt in door Ons te bepalen gevallen mede voor telegrafen en
telefonen door andere openbare lichamen dan het Rijk aangelegd, doch niet bestemd voor
het openbaar verkeer.
§ 5. VAN HET” GEBRUIK.
.
■
.
Art. 14« Het is aan ieder geoorloofd van telegrafen en telefonen, met inachtneming van
de hieromtrent vast te stellen bepalingen, gebruik te maken.
.
Nochtans lean het overbrengen van telegrammen en het weren van gesprekken worden geweigerd
of gestuit, wanneer hun inhoud in strijd wordt geacht met de veiligheid van den Staat, de
openbare orde of de goede zeden, en kan het militair gezag ook overigens in verband.met
het:overbrengen van telegrammen en het voeren van gesprekken alle zoodanige maatregelen
gelasten, als het in het belang van den Staat noodzakelijk oordeelt.
Art. 15. Het openbare, zoowel als het niet openbare telegrafisch en telefonisch verkeer
kan door Ons, alsmede door of namens den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, in het
algemeen belang geheel of gedeeltelijk worden geschorst. Het militair gezag zal alle
zoodanige maatregelen kunnen gelasten, welke het noodzakelijk acht, ten einde'te verze
keren, dat niet in strijd wordt of zal worden gehandeld met een schorsing^ waartoe inge
volge dit artikel mocht worden besloten.
"
. Art. 16. De binnenlandsche tarieven, de volgorde van telegrammen en-gesprekken, alsmede
de algemeene bepalingen omtrent het gebruik van telegrafen en telefonen in exploitatie
bij het Rijk, worden boor Ons vastgesteld.
.
Het militair gezag kan. afwijkingen gelasten van alle bepalingen omtrent het gebruik van
telegraferr°en telefonen, omtrent de bediening van de telegrafen en telefonen en omtrent
de met deze bediening verband houdende verplichtingen van het daarmede belaste personeel.
Hij behouden Ons voof het sluiten van verdragen of overeenkomsten met. vreemde Regeeringen
of besturen betrekkelijk het telegrafisch of telefonisch verkeer met het buitenland. .
’ ’
Art.17-
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Art. 17. De Staat ai de concessionaris zijn niet aansprakelijk voor schade, ontstaan.door
den dienst van telegrafen en telefonen, behalve in de gevallen bedoeld bij de artikelen
574, 574bis en 375 van hef Wetboek van Strafrecht.
Art. I7bis. Het vervaardigen, verspreiden of ter verspreiding in voorraad hebben van
lijsten en dergelijke vermeldingen van bij den rijkstelefoondienst, of bij dien van een
concessionaris aangeslotenen, of van andere gegevens betreffende den diensu benevens van
nabootsingen, op welke wijze dan ook vervaardigd, van bij een der vorenbedoelde diensten,
“of bij dien der telegrafen in gebruik zijnde drukwerken, formulieren en bescheiden, anders
dan vanwege of met toestemming van den Staat of den concessionaris, is verboden, onvermin
derd hetgeen terzake van deze voorwerpen in andere wetten is bepaald. De voorwerpen waar
mede de overtreding is gepleegd, kunnen, voorzoover zij den verooi'deelde toebehooreh, bij
de veroordeeling worden verbeurd verklaard.
Art. 18. In geval van staat van oorlog en bijaldien door Ons wordt' verklaard,*dat’ een
toestand aanwezig is, als bedold bij artikel 1, sub 1° en 2°, der wet van 23 Mei 1899
(STAATSBLAD n°. 128), erlang-t het militair gezag de beschikking over de telegrafen en te
lefonen, al dan niet voor het openbaar verkeer bestemd, alsmede over de inrichtingen in
artikel 3ter bedoeld.
§ 4. STRAF- en SLOTBEPALINGEN.
‘
Art, 19. VERVALLEN BIJ DE WET VAN 19 kEI 1922, S. 3U»
*'
Art. 20. 1. liet gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete Van ten hoogste
vijfduizend gulden wordt gestraft:
•
’
ƒ
a. hij, die radiotelegrafen en -telefonen aanlegt of exploiteert’ zonder de. concessie bij
artikel 2 gevorderd;
‘
.
. *• ;' ’ •
h. hij, die niet voor het openbaar verkeer bestemde radiotelegrafen of -telefonen aanlegt
of gebruikt zonder de machtiging bij artikel 3 gevorderd;
c. hij, die radio-electrisohe zendinrichtingen, niet zijnde radiotelegrafen of -telefonen,
al dan niet voor hot openbaai’ verkeer bestemd, aanlegt, aanwezig heeft of gebruikt in de
gevallen waarin dit krachtens artikel 3ter is verboden.
2. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste duizend gulden
wordt gestraft:
a. hij, die andere telegrafen en telefonen dan die, bedoeld in het vorige lid onder a.,
aanlegt of exploiteert, zonder de concessie bij artikel 2 gevorderd;
■ b. hij, die andere, niet voor het openb .ar verkeer bestemde, telegrafen of telefonen-dan
die, bedoeld in het vorige lid onder b, aanlegt zonder de machtiging, bij artikel 3 gevor“derd;
c. hij,’die de’voorschriften, bedoeld in artikel pbis of het 'verbod, bedoeld.in; artikel
“ 17bis overtreedt.
'
'
.
.
3. Indien tijdens het plegen van'h .t misdrijf of de overtreding in dit artikel bedoeld,
nog geen twee jaren zijn vcrloopen sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige
wegens eenzelfde misdrijf of eenzelfde overtreding onherroeplijk is geworden, kunnen de ii
dit artikel bepaalde strafffen worden verdubbeld.
4. De telegraaf- en telefoonlijnen, alsmede do voor het oVerbrengen van telegrammen of ge
sprekken gebezigde toestellen en de radio-oleotrische zendinrichtingen of onderdeden
daarvan kunnen, voorzoover*zij den veroordeelde toebehooren, bij de veroordeeling worden
verbeurd verklaard.
5. De feiten bij of krachtens deze wet strafbaar gesteld, worden beschouwd als overtredin
gen, met uitzondering van die, strafbaar gesteld bij het eerste lid van dit'artikel, welke
als misdrijven worden beschouwd.
Art. 20bis. Mot het opsporen van de overtredingen van deze wet of de ter uitvoering daar
van gegeven voorschriften zijn, behalve de bij artikel 141 van hét Wetboek vanStrafvorde
ring aangewezen personen, belast de ambtenaren van Rijks- en Gemeentepolitie, alsmede alle
andere personen, daartoe door Onzen minister van Binnenlandsohe Zaken aangewezen.
-Zij zijn te allen tijde bevoegd ter inbeslagneming de uitlevering te vorderen van alle
- voor inbeslagneming vatbare voorwerpen.
\
. :
/jij hebben ze allen tijde toegang tot alle pladtsen, waar redelijkerwijs, vermoed kan wory
den, dat eenig strafbaar feit, als bedoeld in het 'eerste lid van dit artikel Wö'rdt'*geple etDe artikelen 120-123 van het Wetboek van Strafvordering zijn van toepassing.
.-'>rt. 20ter. Indien een feit strafbaar gesteld’bij of krachtens de bepalingen van *de3e wet,
13 gepleegd door of vanv/ege eene naamlooze vennootschap, eene coöperatieve of andere
reentspersoonlijkheid bezittende vereeniging of eene stichting, wordt de strafvordering
• ingesteld en de straf uitgesproken tegen de leden van het bestuur.
Geen straf wordt- uitgesproken tegen den bestuurder, van wien blijkt, dat. het.feit niet
.aan zijii'toedoen is te wijten.
■

' ■■

Art. 21.

•WW

WW

-7Art. 21 « Be voor hot in working’ treden van deze wet door den Staat of krachtens door Ons
verleende concession aangelegde telegrafen en telefonen worden beschouwd als te zijn aan
gelegd overeenkomstig de bepalingen dezer wet, zoodat aan derden met betrekking tot de
*
instandhouding van die telegrafen en telefonen dezelfde rechten toekomen, welke zij zouden
kunnen doen gelden, indien de aanleg na het in werking treden van dez.e wet had plaats ge
had .
De door Ons verleende concession blijven van kracht, totdat zij door overeenkomstig arti
kel 2 vastgestelde concessiën zullen zijn vervangen.
Art. 22. Deze wet kan worden aangehaald onder don titel van "Telegraaf- en Telefoonwet
1904 (STAATSBLAD n°. 7)".
Art. 23. De wet van 7 Maart 1852(STAATSBLAD n°. 48)> zooals die is gewijzigd bij de wet
van $ December 1869 (STAATSBLAD n°. 200), tot regeling der gemeenschap door electro-magnetische telegrafen,. wordt ingetrokken.

RADIO-REGLEMENT
i•9•3 •o

UITGAVE V. HET
HOOFDBESTUUR
DER POSTERIJEN
TELEGRAFIE EN
TELEFONIE TE
’S GRAVENHAGE

I9J6

RADIO-REGLEMENT 1930
.

BESLUIT VAN 9 MEI 1930, NR 18 (STBL NR 159),
HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET „RADIOREGLEMENT 1930”.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der
Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Gelet op artikel }ter en artikel yquater der Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stbl nr 7), zooals deze laatstelijk is aangevuld en gewijzigd
bij de wet van 12 Mei 1928 (Stbl nr 169);
Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat van 24
Januari 1929, nr 6, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en
Telefonie;

Den Raad van State gehoord (advies van 26 Februari 1929,
nr 38);
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister
van 8 Mei 1930, nr 10, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie
en Telefonie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
i°.

vast te stellen het Radio-reglement, zooals het aan dit besluit
is gehecht;

20.

te bepalen, dat het onder i°. bedoelde reglement, zooals het
bij dit besluit is vastgesteld en bij nadere Koninklijke besluiten
mocht worden gewijzigd, kan worden aangehaald als:'„Radioreglement 1930”;

30.

in Ons besluit van 6 Maart 1905 (Stbl nr 90) tot vaststelling
van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in
artikel 12 van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stbl nr 7),
zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 31 Octo
ber 1925 (Stbl nr 433), de volgende aanvullingen en wijzigin
gen aan te brengen:
a.

de tweede zin van punt 2 van artikel 1 wordt gelezen
als volgt:
„Onder de geleidingen, bedoeld onder 1 en 2, worden
niet begrepen electrische geleidingen binnen gebouwen,
alsmede geleidingen, bedoeld in het Radio-reglement
1930.”;
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40.

b.

artikel ibis wordt ingetrokken;

c.

in artikel 5 worden de woorden: „artikelen 1, 2 en ibis”,
vervangen door de woorden: „artikelen 1 en 2”;

te bepalen:

a,

dat de bepalingen van dit besluit, alsmede van het Radio
reglement 1930, in werking treden op den tweeden dag
na dien der dagteekening van het Staatsblad, waarin zij
zijn geplaatst;

b.

dat zij, die in het bezit zijn van een voorloopige machtiging van den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie tot het aanleggen en gebruiken van
inrichtingen, als bedoeld in artikel 25 van het Radio
reglement, geacht worden in het bezit te zijn van een
machtiging, als in dat artikel bedoeld, totdat de voor• loopige en hierbij tijdelijk gehandhaafde machtiging door
een overeenkomstig meerbedoeld artikel -vastgestelde
machtiging is vervangen.

'>

Onze Minister van Waterstaat is belast met de uitvoering van dit
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State en aan de
Algemeene Rekenkamer.

Het Loo, den 9den Mei 1930.
WILHELMINA

De .Minister van Waterstaat,
P. J. Reymer.

Uitgegeven den twaalfden Mei 1930.
De Minister van Justitie,
J. Donner.
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RADIO-REGLEMENT,
ZOOALS DIT LUIDT NA DE DAARIN AANGEBRACHTE
WIJZIGINGEN BIJ DE BESLUITEN VAN 3 JULI 1930
(STBL NR 272), 6 SEPTEMBER 1932 (STBL NR 463), 22 APRIL
1933 (STBL NR 223), 13 NOVEMBER 1933 (STBL NR 588),
20 FEBRUARI 1935 (STBL NR 6i)yÉ» 8 SEPTEMBER 19/
(STBL NR 348>pc^/^^ /ƒ//

2.3
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HOOFDSTUK I.

Algemeene bepalingen.

Artikel 1.
Dit reglement verstaat onder:

a.

„de Minister”, den Minister van Binnenlandsche Zaken;

b.

„Radio-raad”, den raad, ingesteld bij artikel ^quater -m de
Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stbl nr 7), zooals deze laat
stelijk is aangevuld en gewijzigd bij de Wet van 12 Mei 1928
(Stbl nr 169);

c.

„de Directeur-Generaal”, den Directeur-Generaal der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie;

d.

„sein”, hetgeen langs radio-electrischen weg wordt over
gebracht;

e.

„inrichting”, ieder toestel, onderdeel van een toestel of samen
stel van toestellen, met inbegrip van de noodige geleidingen
en lijnen, bestemd voor het gebruik, als in de bepalingen van
dit Reglement omschreven.
HOOFDSTUK II.

Van den Radio-Omroep.
Artikel 2.

1. Zonder een machtiging van den Minister is het verboden
aan te leggen of te gebruiken een radio-electrische inrichting,
bestemd tot het uitzenden (waaronder begrepen heruitzenden)
van mededeelingen van woord-, toon- of beeldinhoud van ontspannenden, leerzamen, politieken, aesthetischen, ethischen of
religieuzen aard, bestemd voor allen, die deze wenschen te ont
vangen.

2. Deze mededeelingen mogen, behoudens het bepaalde in het
achtste en negende lid van dit artikel, slechts afkomstig zijn van
rechtspersoonlijkheid bezittende omroeporganisaties, die tot het
voor het uitzenden van deze mededeelingen vereischte gebruik
van de in het eerste lid bedoelde inrichting door den Minister zijn
gemachtigd.
Zij mogen niet inhouden een rechtstreeksche dan wel zijdelingsche
of bedekte ondermijning van godsdienst, zedelijkheid, gezag en
volkskracht, noch kennelijk bestemd zijrrvoor het buitenland, in
dien bekend is, dat zij in een bevrienden Staat niet zijn toegelaten.
Mededeelingen van politieken aard mogen bovendien niet anders
inhouden dan een stellige uiteenzetting of toelichting van politieke
beginselen.

3. Om voor een machtiging in aanmerking te kunnen komen
moeten de omroeporganisaties aantoonen, dat zij in zoodanige
mate gericht zijn op bevrediging van in het volk levende cultureele of godsdienstige behoeften, dat hare uitzendingen uit dien
hoofde geacht kunnen worden van algemeen nut te zijn.
4. Onverminderd het bepaalde in het derde lid van dit artikel
kan een machtiging, behoudens uit hoofde van bezwaren van
techniek en uitvoering, slechts wegens gevaar voor de veiligheid
van den Staat, de openbare orde of de goede zeden worden ge
weigerd.

5. De beschikbare zendtijd wordt, den Radio-raad gehoord,
door den Minister naar billijkheid verdeeld over de overeenkomstig
dit artikel tot uitzending bevoegde omroeporganisaties.

6. Door den Minister kan worden bepaald, dat onder de in dit
artikel bedoelde mededeelingen mede mogen worden begrepen
mededeelingen van leerzamen aard, die voor bepaalde personen
bestemd zijn.

7. Bovendien kan door den Minister worden toegestaan, dat in
bepaalde gevallen en omstandigheden mededeelingen van zakelijken
aard, bestemd voor allen, die deze wenschen te ontvangen, en mede
deelingen van politieken aard die niet voldoen aan het bepaalde
in den slotzin van lid 2 van dit artikel, worden uitgezonden.
8. In de gevallen, dat Wij van den. Nederlandschen omroep
wenschen gebruik te maken, is de daarvoor noodige zendtijd op
de bij dien omroep in gebruik zijnde zendinrichtingen te allen tijde
te Onzer beschikking.
9. Zendtijd wordt eveneens te allen tijde beschikbaar gesteld,
indien de Ministers, Hoofden van Ministeriëele Departementen,
in hunne hoedanigheid van Regeeringspersoon, mededeelingen
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aan het Nederlandsche volk hebben te doen. Van het voornemen
tot het doen van deze mededeelingen wordt kennis gegeven aan
den Minister, die belast is met de zorg, dat van den zendtijd, zoo
wel in dit als iff het vorige lid bedoeld, gebruik kan worden gemaakt.

10. De bepalingen ten aanzien van de controle op de uitzendingen
van den Radio-omroep, alsmede de bepalingen van dit artikel met
betrekking tot den inhoud van hetgeen wordt uitgezonden, zijn
niet van toepassing op de in het achtste en het negende lid van dit
artikel bedoelde mededeelingen.

11. Het uitzenden van andere mededeelingen dan in de bepalingen
van dit artikel zijn voorzien, is verboden.

Artikel 3.
Behalve de voorwaarden, overigens aan de machtiging te ver
binden, wordt als regel gesteld:

1 °.

dat de machtiging door den Minister kan worden ingetrokken
bij niet-nakoming van de voorwaarden, waaronder zij is ver
leend ;

20.

dat de overeenkomstig artikel 2 tot uitzending bevoegde
omroeporganisaties verplicht zijn hare programma’s van uit
te zenden mededeelingen onderling uit te wisselen, zulks op
nader door den Minister te stellen voorwaarden en met dien
verstande, dat de Minister in gevallen te zijner beoordeeling
van deze verplichting ontheffing kan verleenen.

Artikel 4.
Het gebruik van de inrichting wordt, zoodra dit door Ons in het
algemeen belang wordt noodig geacht, geheel of ten deele gestaakt.
Artikel 5.

1. Tot aanleg, wijziging of uitbreiding van de inrichting mag
niet worden overgegaan, alvorens daarvan is kennis gegeven
aan den Directeur-Generaal en deze tot de uitvoering van de
werkzaamheden schriftelijke toestemming gegeven heeft; bij de
uitvoering moet aan de door of namens den Directeur-Generaal
te geven aanwijzingen van technischen aard naar diens genoegen
gevolg gegeven worden.
2. De inrichting mag na aanleg, wijziging of uitbreiding niet in
gebruik genomen worden, alvorens door proefnemingen en metin
gen is aangetoond, dat aan de in het eerste lid van dit artikel be
doelde aanwijzingen gevolg gegeven is en dat de uitzending geen
storing teweegbrengt.

Artikel 6.
De plaats, waar de inrichting wordt gevestigd, de frequentie
(golflengte) en het vermogen, waarmede uitgezonden wordt,
behoeven de goedkeuring van den Minister.

Artikel 7.
1. Het is verboden door den aanleg, het hebben of het gebruik
van de inrichting te belemmeren den aanleg, de instandhouding
of de exploitatie onderscheidenlijk het gebruik van voor het open
baar verkeer bestemde telegrafen en telefonen en daarmede door
den Minister gelijk te stellen radio-electrische inrichtingen, van
telegrafen en telefonen bedoeld in artikel 13 der Telegraaf- en
Telefoonwet 1904 (Stbl nr 7) of van inrichtingen, bedoeld in arti
kel }ter dier wet, indien de aanleg en het gebruik daarvan van
Rijkswege geschiedt.
2. Voorzieningen ter opheffing of ter voorkoming van belemme
ringen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geschieden op kosten
van dengene, aan wien de machtiging is verleend.

Artikel 8.
1.

De houder van de machtiging is verplicht:

a.

de door den Directeur-Generaal aan te wijzen ambtenaren op
vertoon van hunne bijzondere lastgeving in de gelegenheid te
stellen na te gaan of aan de bij de machtiging gestelde bepa
lingen of ter uitvoering daarvan gegeven aanwijzingen is
voldaan;

b.

een schriftelijke verklaring af te leggen, dat de machtiging
op de gestelde voorwaarden door hem wordt aanvaard en
dat hij zich aan de gestelde of nader te stellen bepalingen zal
houden.

2. De houder van de machtiging, die krachtens deze belast is
met de verzorging en behandeling van de inrichting, is ver
plicht de door of namens den Minister met betrekking tot de
inrichting verlangde voorzieningen te treffen, alsmede zich te
onderwerpen aan de maatregelen, welke- krachtens de bepa
lingen van artikel 10 noodig zijn voor de uitoefening van de in
dat artikel omschreven controle.

Artikel 9.
1. De in artikel 2 bedoelde omroeporganisaties zijn verplicht
er voor zorg te dragen, dat de inhoud van hetgeen wordt uit
gezonden, niet in strijd is met de veiligheid van den Staat, de
openbare orde of de goede zeden.
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z. Het uitzenden door middel van de inrichting van mede
deelingen, die in strijd zijn met de veiligheid van den Staat, de
openbare orde of de goede zeden, alsmede het uitzenden buiten
voorkennis of tegen de opdracht van de in artikel z bedoelde
omroeporganisaties is verboden.

Artikel io.
i. De controle op hetgeen door middel van de inrichtingen wordt
uitgezonden, alsmede de richtlijnen volgens welke deze zal worden
uitgeoefend door een door Ons te benoemen lichaam, worden door
Ons bij afzonderlijken algemeenen maatregel van bestuur geregeld.
z. De in artikel 2 bedoelde omroeporganisaties zijn verplicht
zich aan deze controle te onderwerpen en op te volgen hetgeen
ter uitvoering daarvan overeenkomstig het eerste lid van dit artikel
aan haar is voorgeschreven of wordt opgedragen.

Artikel 11.
Aan de uitzending van mededeelingen, bedoeld in artikel 2, kan
door den Minister de verplichting tot betaling van een door hem
te bepalen vergoeding worden verbonden. Deze vergoeding,
welke dient ter bestrijding van de kosten voor de bemoeiingen,
die voor het Rijk uit de controle op de juiste naleving van de
in de machtiging gestelde voorwaarden voortvloeien, zal worden
berekend per zenduur of gedeelte daarvan en zal niet meer be
dragen dan ten hoogste f 2 per zenduur, behoudens Onze mach
tiging aan den Minister tot overschrijding van dit bedrag.

HOOFDSTUK III.

Van de radio-electrische uitzending van mededeelingen van zakelijken aard.

Artikel 12.
Zonder een machtiging van den Minister is het verboden aan te
leggen of te gebruiken radio-electrische inrichtingen, welke be
stemd zijn tot ‘het uitzenden (waaronder begrepen heruitzenden)
van mededeelingen van zakelijken aard uit hoofde eener daartoe
strekkende tusschen afzender en ontvanger bestaande rechts
betrekking.

Artikel 13.
De aanleg en het gebruik van de in het vorige artikel bedoelde
inrichtingen geschiedt in den regel van Rijkswege met inachtneming
van het bepaalde in het volgende artikel.
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Artikel 14.

î. De radio-electrische uitzending op een. daarvoor bestemd
Rijksstation en het gebruik van de daarvoor noodige lijnen geschie
den op de voorwaarden, als door den Directeur-Generaal onder
goedkeuring van den Minister wordt bepaald.
2. De vergoeding voor de radio-telefonische uitzending wordt
vastgesteld door den Directeur-Generaal onder goedkeuring van
den Minister per gesprekseenheid van drie minuten of gedeelte
daarvan, doch bedraagt ten hoogste drie gulden per gespreks
eenheid, behoudens Onze machtiging aan den Minister tot over
schrijding van dit bedrag.

3. De vergoeding voor de radio-electrische uitzending op andere
dan in het vorige lid genoemde wijze wordt vastgesteld door den
Directeur-Generaal, onder goedkeuring van den Minister, met
inachtneming van de door Ons met betrekking tot die vergoeding
vast te stellen regelen.
4. Het uitzenden van mededeelingen, die in strijd zijn met de
veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden
alsmede het uitzenden van andere mededeelingen, dan die krachtens
de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, voor uitzending zijn
toegelaten, is verboden.
Artikel 15.
De machtiging bedoeld in artikel 12, kan, behoudens uit hoofde
van bezwaren van techniek en uitvoering en onverminderd het
bepaalde in artikel 13, slechts wegens gevaar voor de veiligheid
van den Staat, de openbare orde of de goede zeden worden ge
weigerd.

Artikel 16.
Behalve de voorwaarden, in elk bijzonder geval aan de mach
tiging te verbinden, wordt als regel gesteld:
i°.

dat het gebruik van de machtiging geschiedt ten genoegen
van den Minister;

20.

dat de machtiging door den Minister kan worden ingetrok
ken bij niet-nakoming van de voorwaarden, waaronder zij
is verleend.

Artikel 17.
Het gebruik van de inrichting wordt, zoodra dit door Ons in
het algemeen belang wordt noodig geacht, geheel of ten deele
gestaakt.
ïo

Artikel 18.
1. Tot aanleg, wijziging of uitbreiding van de inrichting, mag
niet worden overgegaan, alvorens daarvan is kennis gegeven aan
den Directeur-Generaal en deze tot de uitvoering van de werk
zaamheden schriftelijk toestemming gegeven heeft; bij de uit
voering moet aan de door of namens, den Directeur-Generaal te
geven aanwijzingen van technischen aard naar diens genoegen
gevolg gegeven worden.
2. De inrichting mag na aanleg, wijziging of uitbreiding niet
in gebruik genomen worden, alvorens door proefnemingen en
metingen is aangetoond, dat aan de in het eerste lid van dit artikel
bedoelde aanwijzingen gevolg gegeven is en dat de uitzending
geen storing teweeg brengt.

Artikel 19.
De plaats, waar de inrichting wordt gevestigd, de frequentie (golf
lengte) en het vermogen, waarmede uitgezonden wordt behoeven
de goedkeuring van den Minister.

Artikel 20.
1. Het is verboden door den aanleg, het hebben of het gebruik
van de inrichting te belemmeren den aanleg, de instandhouding
of de exploitatie onderscheidenlijk het gebruik van voor het open
baar verkeer bestemde telegrafen en telefonen en daarmede door
den Minister gelijk te stellen radio-electrische inrichtingen, van
telegrafen en telefonen, bedoeld in artikel 13 der Telegraaf- en
Telefoonwet 1904 (Stbl nr 7) of van inrichtingen, bedoeld in
artikel 5 ter dier wet, indien de aanleg en het gebruik daarvan van
Rijkswege geschiedt.

2. Voorzieningen ter opheffing of ter voorkoming van belemme
ringen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geschieden op
kosten van dengene, aan wien de machtiging is verleend.

Artikel 21.
De houder van de machtiging is verplicht:
a.
de door of namens den Minister met betrekking tot de in
richting verlangde voorzieningen te treffen;
b.
de door den Directeur-Generaal aan te wijzen ambtenaren op
vertoon van hunne bijzondere lastgeving in de gelegenheid
te stellen na te gaan of aan de bij de machtiging gestelde
bepalingen of ter uitvoering daarvan gegeven aanwijzingen is
voldaan ;
c. een schriftelijke verklaring af te leggen, dat de machtiging
op de gestelde voorwaarden door hem wordt aanvaard en
dat hij zich aan de gestelde of nader te stellen bepalingen zal
houden.

Artikel zz.

1. De houder van de machtiging is verplicht er voor zorg te
dragen, dat de inhoud van hetgeen wordt uitgezonden, niet in
strijd is met de veiligheid van den Staat, de openbare orde of
de goede zeden.

2. Het uitzenden van mededeelingen, die in strijd zijn met de
veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden,
alsmede van andere mededeelingen dan bij de machtiging toe
gestaan en het uitzenden buiten voorkennis of tegen de opdracht
van den houder van de machtiging is verboden.
Artikel 23.
De houder van de machtiging is verplicht zich te onderwerpen
aan de controle op hetgeen door middel van de inrichting wordt
uitgezonden, zooals deze controle bij wettelijk voorschrift is of
zal worden geregeld.

Artikel 24.
Wij behoudens Ons voor regelen vast te stellen voor de bereke
ning van de door den houder van de machtiging aan het Rijk
verschuldigde vergoeding.
HOOFDSTUK IV.

Van de Kadio-distributie.

Artikel 25.
I. Zonder een
leggen of te
leidingen en
door middel
perceelçn of
geplaatst.

r

machtiging van den Minister is het verboden aan te
gebruiken inrichtingen, bestemd tot het langs ge
lijnen doorgeven van langs radio-electrischen weg
van die inrichtingen ontvangen seinen naar andere
woningen dan die, waarin de ontvanginrichting is
Artikel 26.

De machtiging kan, behoudens uit hoofde van bezwaren van
techniek en uitvoering, slechts wegens gevaar voor de veiligheid
van den Staat, de openbare orde of de goede zeden worden

Artikel 27.
Behalve de voorwaarden, in elk bijzonder geval aan de machtiging
te verbinden, wordt als regel gesteld:
i°. dat het gebruik van de machtiging geschiedt ten genoegen
van den Minister;

r

2;ïot anders dan ten vervoer of in opslag aanwezig
hebben.van een inrichting, als bedoeld in het
eerste lid, is, indien do houder niet in het be
zit is van do in dat lid bedoelde machtiging,
verboden.

mi» i

2°.

dat de machtiging door den Minister kan worden ingetrokken
bij niet-nakoming van de voorwaarden, waaronder zij is
verleend.

Artikel 28.
Het. gebruik van de inrichting wordt, zoodra dit door Ons in
het algemeen belang wordt noodig geacht, geheel o£ ten deele

Artikel 29.

Tot aanleg, wijziging of uitbreiding van de inrichting mag niet
worden overgegaan dan na inzending van de daarop betrekking
hebbende gegevens en na ontvangst der daarop verkregen goed
keuring van den Directeur-Generaal.
Artikel 30.

1. Het is verboden door den aanleg, het hebben of het gebruik
van de inrichting te belemmeren den aanleg, de instandhouding
of de exploitatie onderscheidenlijk het gebruik van voor het open
baar verkeer bestemde telegrafen en telefonen en daarmede door
den Minister gelijk te stellen radio-electrische inrichtingen, van
telegrafen en telefonen, bedoeld in artikel 13 der Telegraaf- en
Telefoonwet 1904 (Stbl nr 7), of van inrichtingen, bedoeld in
artikel 3 ter dier wet, indien de aanleg en het gebruik daarvan van
Rijkswege geschiedt.
2. Voorzieningen ter opheffing of ter voorkoming van belem
meringen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geschieden op
kosten van dengene, aan wien de machtiging is verleend.
Artikel 31.
De houder van de machtiging is verplicht:
a.
de door of namens den Minister met betrekking tot de
inrichting verlangde voorzieningen te treffen;
b.
de door den Directeur-Generaal aan te wijzen ambtenaren,
voorzien van een legitimatiebewijs, in de gelegenheid te
stellen de inrichting te onderzoeken en kennis te nemen van
alles, wat daarmede verband houdt, alsmede bij de voorwaar
den, bedoeld in artikel 35, te zorgen, dat deze ambtenaren de
omschreven werkzaamheden eveneens ten opzichte van de
lijnen en geleidingen, tot de inrichting behoorende, kunnen
verrichten;
c.
een schriftelijke verklaring af te leggen, dat de machtiging
op de gestelde voorwaarden door hem wordt aanvaard en
dat hij zich aan de gestelde of nader te stellen bepalingen
zal houden.
.
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Artikel 32.

1. Behoudens het bepaalde in artikel 33 is het den houder van
de machtiging verboden langs de geleidingen en lijnen, waardoor
de aangesloten perceelen of woningen met de inrichting zijn ver
bonden, mededeelingen door te geven van andere herkomst of
van anderen aard dan in artikel 2 of, indien de machtiging ter
zake bevoegdheid geeft, in artikel 12 omschreven.
2. Het langs de geleidingen en lijnen van de inrichting over
brengen van mededeelingen, als in artikel 38 omschreven, is,
anders dan met inachtneming van de artikelen 38 tot en met 49,
verboden.

Artikel 33.
1. Zonder toestemming van den Minister is het doorgeven van
door buitenlandsche omroepstations uitgezonden programma’s
verboden.

2. Behoudens het bepaalde in artikel ^bis is de houder van de
machtiging verplicht, indien de uitzendingen der omroepstations
zulks mogelijk maken, de programma’s der Nederlandsche om
roepstations gelijktijdig en onverkort door te geven naar alle
aangesloten perceelen, zoodat de aangeslotenen uit die programma’s
een keuze kunnen doen.

Artikel }^bis.
Met afwijking zoo noodig van het bepaalde in het tweede lid van
artikel 33, is de houder van de machtiging verplicht ten aanzien
van het gebruik der inrichting onverwijld en onverkort gevolg
te geven aan hetgeen eenige autoriteit krachtens de wet van hem
verlangt. Indien dit medebrengt het doen van mededeelingen aan
de aangeslotenen, doet hij deze aan alle aangeslotenen over alle
programmalijnen toekomen.

Artikel 34.
1. De houder van de machtiging is verplicht, om — binnen
het hem bij de machtiging toegewezen gebied — aan elke aanvraag
om aansluiting aan zijn inrichting te voldoen, indien de belang
hebbende aan de voorwaarden voor het verkrijgen van zoodanige
aansluiting heeft voldaan.
2. De Minister kan den houder van de machtiging in bijzondere
gevallen, te zijner beoordeeling, van de in het eerste lid bedoelde
verplichting ontslaan.

Artikel 35.
De voorwaarden van het gebruik, alsmede de door den houder
van de machtiging te heffen vergoedingen, zijn aan de goed
keuring van den Minister onderworpen.

Artikel 36.

1. De houder van de machtiging is verplicht zich te onder
werpen aan de controle op hetgeen door middel van de inrichting
wordt overgebracht, zooals deze controle bij wettelijk voorschrift
.is of zal worden geregeld.

2. Ter controle op de juiste naleving van de in de machtiging
gestelde voorwaarden, worden door en voor rekening van den
houder van de machtiging en ten genoegen van den DirecteurGeneraal contróletoestellen op 'de inrichtingen aangesloten, waar
en wanneer zulks door den Directeur-Generaal wordt noodig
geoordeeld.
Artikel 37.

IDo houder van de nachtijiaj is verplicht per

cn uor on do ini'icitin'; uangebrachte aan—

2. De gelden, die op deze wijze ter beschikking komen, worden
door het daarmede te belasten orgaan in volgorde van voorrang
aangewend :
a.

ten bedrage van 10 %, ten einde hieruit den aanleg en de
exploitatie van radiodistributie-inrichtingen mogelijk te maken
in gebiedsdeelen, waar, ondanks de behoefte aan radiodistri
butie, deze zonder nadere geldelijke voorziening niet tot stand
kan komen of in stand kan worden gehouden, alsmede ten
einde uit dit bedrag voor zulke gebiedsdeelen rechtstreeksche
ontvangst voor de radiodistributie-inrichting door middel
van de interlocale geleidingen mogelijk te maken;

b.

van het restant:
i°. ten behoeve van den huurprijs der zend-inrichtingen, die
ter beschikking worden gesteld van de omroeporgani
saties, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van dit regle
ment, 50 % van dezen huurprijs;
2°. ten behoeve van de onkosten, welke door het in de
eerste zinsnede van het tweede lid bedoeld orgaan worden
gemaakt voor de buitenlandsche vertegenwoordiging

van den Nederlandschen omroep en voor de vervulling
■ van andere taken van dat orgaan, welke gerekend kunnen
worden tot zijn verzorging van het algemeen omroepbelang te behooren, 50 % van deze onkosten;
3°.
<r.

ten behoeve van de algemeene onkosten van bedoeld
orgaan, 50 % dezer onkosten;

indien het in het eerste lid bedoeld bedrag over eenig boekjaar
grooter mocht zijn dan voor dekking van de onder a en b
genoemde reserveering en uitgaven noodig is, ter uitkeering
door het daarmede belast orgaan aan de omroeporganisaties,
als bedoeld in het eerste lid van artikel 4 der Radio OmroepZender-Wet 1935 en zulks in verhouding tot het werkelijk
aantal uren zendtijd waarover gedurende het laatste boekjaar
werd beschikt, tenzij elk dezer omroeporganisaties er in toe
stemt, dat deze gelden door het onder b, sub 20, bedoeld
orgaan worden aangewend ter verzorging of verbetering van .
de technische apparatuur van den omroep in den ruimsten zin.

3. Als orgaan belast met-het aanwenden van de in het tweede
lid, eerste zinsnede, bedoelde gelden, en aan hetwelk deze gelden
ter beschikking worden gesteld, wordt aangewezen de Naamlooze
Vennootschap „Nederlandsche Omroep-Zender-Maatschappij
(NOZEMA)”.

4. In de machtiging kan de verplichting
worden opgenomen tot betaling van een
door den Minister te bepalen vergoeding,
welke dient ter bestrijding van de kosten
voor de bemoeiingen, die voor het Rijk
uit de controle op de juiste naleving
van de in de machtiging gestelde voor
waarden voortvloeien, en welke een be
drag van f 0,50 per jaar en per op de
inrichting aangebrachte aansluiting,
waarover het door de inrichting gebodene,
naar keuze van den aangeslotene, volledig
kan worden ontvangen, niet te boven gaat,,
behoudens Onze machtiging aan den Minis
ter tot overschrijding van dit bedrag.
5. De Minister is bevoegd tot het treffen
van alle regelingen en het nemen van alle
maatregelen welke ter nadere uitvoering
van het in dit artikel bepaalde, noodza
kelijk zijn, waaronder kan zijn begrepen een
regeling volgens welke, met behoud van de
grondbeginselen van dit artikel, in be
paalde gevallen of groepen van gevallen
met betaling van een verminderd bedrag
of van een verminderde vergoeding kan
worden volstaan, dan wel geen betaling
behoeft te worden gedaan.

/■

3T!ot anders dan ten vo' .voor of in opslag aanwezig
hebben van eon inrichting, als bedoeld in het
eerste lid, is, indien de houder niet in het be
zit is van de in dat lid bedoelde machtiging,
verboden.

HOOFDSTUK V.
Van den Draad-Omroep.
Artikel j8.

1. Zonder een machtiging van den Minister is het verboden
aan te leggen of te gebruiken inrichtingen, bestemd tot het langs
geleidingen en lijnen electrisch overbrengen van mededeelingen
van woord-, toon-of beeldinhoud, niet ontvangen op de wijze als
in art. 2 5 omschreven, naar andere perceelen of Woningen dan die,
waarin de inrichting is geplaatst.
2. Het in het vorige lid omschreven overbrengen van mede
deelingen, ontvangen door middel van inrichtingen, bedoeld in
artikel 62, is verboden, indien dit geschiedt door het voortplanten
van het geluid, dat door deze inrichtingen wordt voortgebracht.
Artikel 39.

De machtiging kan, behoudens uit hoofde van bezwaren van
techniek en uitvoering, slechts wegens gevaar voor de veilig
heid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden worden
geweigerd.

Artikel 40.
Behalve de voorwaarden, in elk bijzonder geval aan de machti
ging te verbinden, wordt als regel gesteld:
i°.

dat het gebruik van de machtiging geschiedt ten genoegen
van den Minister;

20.

dat de machtiging door den Minister kan worden ingetrokken
bij niet-nakoming van de voorwaarden, waaronder . zij is
verleend.
Artikel 41.

Het gebruik van de inrichting wordt, zoodra dit door Ons in
het algemeen belang wordt noodig geacht, geheel of ten deele
gestaakt.
Artikel 42.

T.ot aanleg, wijziging of uitbreiding van de inrichting mag niet
worden overgegaan dan na inzending van de daarop betrekking
hebbende gegevens en na ontvangst der daarop verkregen goed
keuring van den Directeur-Generaal.
•
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Artikel 43.
i. Het is verboden door den aanleg, het hebben of het gebruik
van de inrichting te belemmeren den aanleg, de instandhouding
of de exploitatie onderscheidenlijk het gebruik van voor het open
baar verkeer bestemde telegrafen en telefonen en daarmede door
den Minister gelijk te stellen radio-electrische inrichtingen, van tele
grafen en telefonen, bedoeld in artikel 13 der Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stbl nr 7) of van inrichtingen, bedoeld in artikel 5 ter
dier wet, indien de aanleg en het gebruik daarvan van Rijkswege
geschiedt.

2. Voorzieningen ter opheffing of ter voorkoming van belem
meringen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geschieden op
kosten van dengene, aan wien de machtiging is verleend.

'

Artikel 44.

De houder van de machtiging is verplicht:

a.

de door of namens den Minister met betrekking tot de inrich
ting verlangde voorzieningen te treffen;

b.

de door den Directeur-Generaal aan te wijzen ambtenaren,
voorzien van een legitimatiebewijs, in de gelegenheid te
stellen de inrichting te onderzoeken en kennis te nemen van
alles, wat daarmede verband houdt, alsmede bij de voorwaar
den, bedoeld in artikel 47, te zorgen, dat deze ambtenaren de
omschreven werkzaamheden eveneens ten opzichte van de ge
leidingen en lijnen tot de inrichting behoorende, kunnen ver
richten;

c.

een schriftelijke verklaring af te leggen, dat de machtiging
op de gestelde voorwaarden door hem wordt aanvaard en
dat hij zich aan de gestelde of nader te stellen bepalingen zal
houden.

'

Artikel 45.

1. De houder van de machtiging is verplicht er voor zorg te
dragen, dat de inhoud van hetgeen wordt overgebracht, niet in
strijd is met de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de
goede zeden.
2. Het overbrengen door middel van de inrichting van mede
deelingen, die in strijd zijn met de veiligheid van den Staat, de
openbare orde of de goede zeden, alsmede van'andere mededee
lingen dan bij de machtiging toegestaan en het overbrengen buiten
voorkennis of tegen de opdracht van den houder van de machtiging
is verboden.
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Artikel 46.
1. De houder van de machtiging is verplicht om — binnen
het hem bij de machtiging toegewezen gebied — aan elke aanvraag
om aansluiting aan zijn inrichting te voldoen, indien de belang
hebbende aan de voorwaarden voor het verkrijgen Van zoodanige
aansluiting heeft voldaan.
2. De Minister kan den houder van de machtiging in bijzondere
gevallen, te zijner beoordeeling, van de in het eerste lid bedoelde
verplichting ontslaan.
Artikel 47.
De voorwaarden van het gebruik, alsmede de door den houder van
de machtiging te heffen vergoedingen zijn aan de goedkeuring van
den Minister onderworpen.
Artikel 48.

t. De houder van de machtiging is verplicht zich te onder
werpen aan de controle op hetgeen door middel van de inrichting
wordt overgebracht, zooals deze controle bij wettelijk voor
schrift is of zal worden geregeld.
2. Ter controle op de juiste naleving van de in de machtiging
gestelde voorwaarden, worden door en voor rekening van den
houder van de machtiging en ten genoegen van den DirecteurGeneraal contróletoestellen op de inrichting aangesloten, waar en
wanneer zulks door den Directeur-Generaal wordt noodig ge
oordeeld.
Artikel 49.
1. In de machtiging kan de verplichting worden opgenomen
tot betaling van een door den Minister te bepalen vergoeding.

2. Deze vergoeding, welke dient ter bestrijding van de kosten
voor de bemoeiingen, die voor het Rijk uit de controle op de juiste
naleving van de in de machtiging gestelde voorwaarden voort
vloeien, zal een bedrag van f0,50 per jaar en per op de inrichting
aangebrachte aansluiting, waarover het door de inrichting gebodene,
naar keuze van den aangeslotene, volledig kan worden ontvangen,
niet te boven gaan, behoudens Onze machtiging aan den Minister
tot overschrijding van dit bedrag.
HOOFDSTUK VI.

Van de machtiging tot het beproeven van of het nemen van proeven met
radio-electrische zendinrichtingen.

Artikel 50.
Zonder een machtiging van den Minister is het verboden:
a. te gebruiken een radio-electrische zendinrichting met het doel
deze of onderdeelen daarvan te beproeven;
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b.

aan te leggen of te gebruiken een radio-electrische zendinrichting, bestemd tot het nemen van proeven.

Artikel 5.1.
1. De machtiging, bedoeld in artikel 50 onder a, wordt slechts
verleend aan fabrikanten.
2. De machtiging, bedoeld in artikel 50 onder b, wordt slechts
verleend :

a.

voor wetenschappelijke doeleinden aan inrichtingen van
onderwijs, rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen of
afdeelingen van zulke vereenigingen en aan natuurlijke of
rechtspersonen, die, ter beoordeeling van den Minister, geacht
kunnen worden op eenige wijze in het belang van de ontwik
keling der radio-wetenschap werkzaam te zijn;

b.

aan amateurs, die den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

5. De machtiging wordt verleend tot wederopzegging. De
houder kan te allen tijde intrekking der machtiging verzoeken.
4. Voor het gebruik van de inrichting moet een amateur, als
genoemd in het tweede lid van dit artikel onder b, en, behoudens
het bepaalde in het zevende lid van dit artikel, in het algemeen
een ieder, die zoodanige inrichting hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden bedient, zich met gunstig gevolg
hebben onderworpen aan een onderzoek naar zijne wetenschappe
lijke ontwikkeling en vaardigheid in de bediening, welke met be
trekking tot het gebruik van de inrichting wordt noodig geacht.
Dit onderzoek geschiedt door een door den Directeur-Generaal
aan te wijzen commissie, waarin de rechtspersoonlijkheid bezittende
vereenigingen van radio-amateurs mede vertegenwoordigd kunnen
zijn en volgens een door den Directeur-Generaal vast te stellen
reglement.

5. Personen, bedoeld in den eersten zin van het vierde lid van
dit artikel, moeten in staat zijn met een snelheid per minuut van ten
minste 8 woorden, elk van vijf letters, morseteekens over te brengen
en op het gehoor op te nemen.
6. De uitslag van het onderzoek, bedoeld in het vierde lid van dit
artikel, wordt door den voorzitter van de examen-commissie
schriftelijk aan de deelnemers medegedeeld. Op grond van een
gunstigen uitslag van bedoeld examen, kan door of namens den
Directeur-Generaal een schriftelijke verklaring van bevoegdheid
tot het bedienen van een radio-electrische zendinrichting worden
afgegeven. De Directeur-Generaal is te allen tijde bevoegd opnieuw
een onderzoek te doen instellen en de afgegeven verklaring in te
trekken.

~j. In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van den DirecteurGeneraal, kan geheele of gedeeltelijke vrijstelling worden ver
leend van het onderzoek, bedoeld in het vierde lid van dit artikel.
8. Voor elke toelating tot een onderzoek, bedoeld in het vierde
lid van dit artikel, is verschuldigd een bedrag van vijf gulden.
Artikel 5 2.

Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel kan de machti
ging, behoudens uit hoofde van bezwaren van techniek en uit
voering, slechts wegens gevaar voor de veiligheid van den Staat,
de openbare orde of de goede zeden worden geweigerd.
Artikel 55.

Behalve de voorwaarden, in elk bijzonder geval aan de machtiging
te verbinden, wordt als regel gesteld:
i°.

dat het gebruik van de machtiging geschiedt ten genoegen
van den Minister;

2°.

dat de machtiging door den Minister kan worden ingetrokken
bij niet-nakoming van de voorwaarden, waaronder zij is
verleend.
Artikel 54.

Het gebruik van de inrichting wordt, zoodra dit door Ons in het
algemeen belang wordt noodig geacht, geheel of ten deele gestaakt.
Artikel 55.

1. Het is verboden de inrichting, bedoeld in artikel 50 onder b,
in werking te brengen, alvorens deze door of namens den DirecteurGeneraal is goedgekeurd.
2. Van elke aan te brengen wijziging of uitbreiding in een
inrichting, bedoeld in artikel 50 onder b, waardoor deze een
grondige verandering ondergaat, moet kennis worden gegeven
aan den Directeur-Generaal.

Artikel 56.

1. De tijdstippen waarop, de frequentie (golflengte) en het
vermogen waarmede uitgezonden wordt, behoeven de goed
keuring van den Directeur-Generaal.
2. Gelijke goedkeuring wordt vereischt voor de plaatSj waar
inrichtingen, bedoeld in artikel 50 onder b, worden gevestigd.
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Artikel 57.

1. De houder van de machtiging is verplicht er voor zorg te
dragen, dat de inhoud van hetgeen wordt uitgezonden, niet in
strijd is met de veiligheid van den' Staat, de openbare orde of
de goede zeden.
2. Het uitzenden van mededeelingen, die in strijd zijn met de
veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede zeden,
alsmede van andere seinen dan krachtens de machtiging toegestaan
en het uitzenden buiten voorkennis of tegen de opdracht van
den houder van de machtiging is verboden.
Artikel 58.

De houder van de machtiging is verplicht zich te onderwerpen
aan de controle op hetgeen door middel van de inrichting wordt
uitgezonden, zooals deze controle bij wettelijk voorschrift is of
zal worden geregeld.

Artikel 59.
1. Het is verboden door den aanleg, het hebben of het gebruik
van de inrichting te belemmeren den aanleg, de instandhouding
of de exploitatie onderscheidenlijk het gebruik van voor het open
baar verkeer bestemde telegrafen en telefonen en daarmede door
den Minister gelijk te stellen radio-electrische inrichtingen, van
telegrafen en telefonen, bedoeld in artikel 13 der Telegraaf- en
Telefoonwet 1904 (Staatsblad nr 7) of van inrichtingen, bedoeld
in artikel }ter dier wet, indien de aanleg en het gebruik daarvan
van Rijkswege geschiedt.

2. Voorzieningen ter opheffing of ter voorkoming van be
lemmeringen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geschieden
op kosten van dengene, aan wien de machtiging is verleend.
Artikel 60.
De houder van de machtiging is verplicht:

a.

de door of namens den Minister met betrekking tot de
inrichting verlangde voorzieningen te treffen;

b.

de door den Directeur-Generaal aan te wijzen ambtenaren
op vertoon van hunne bijzondere lastgeving, indien het
betreft houders van een machtiging als bedoeld in artikel 50
onder a, of van hun legitimatiebewijs, indien het betreft
houders van een machtiging als bedoeld in artikel 50 onder b,
in de gelegenheid te stellen na te gaan, of aan de bij de
machtiging gestelde bepalingen of ter uitvoering daarvan
gegeven aanwijzingen is voldaan.
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c.

een
op
dat
zal

schriftelijke verklaring af te leggen, dat de machtiging
de gestelde voorwaarden door hem wordt aanvaard en
hij zich aan de gestelde of nader te stellen bepalingen
houden.
Artikel 61.

1. In de machtiging kan de verplichting worden opgenomen
tot betaling van een door den Minister te bepalen vergoeding.

2. Deze vergoeding, welke dient ter bestrijding van de kosten
voor de bemoeiingen, die voor het Rijk uit de controle op de
juiste naleving van de in de machtiging gestelde voorwaarden
voortvloeien, zal een bedrag van f too per jaar niet te boven gaan.
HOOFDSTUK VII.

Van de opvanginrichtingen.

Artikel 62.

!

Onder ontvanginrichtingen worden verstaan inrichtingen of toe
stellen bestemd tot het ontvangen van radio-electrische seinen.
Artikel 63.

1. Ter bescherming van de rechten van derden is het verboden
Van opgevangen seinen aanteekening te houden of op eenige wijze
gebruik te maken, dan wel den inhoud, de strekking of het bestaan
daarvan aan derden bekend te maken of te laten worden.

2.

Dit verbod geldt niet ten aanzien van:

a.

seinen, die voor allen bestemd zijn;

b.

seinen, die bestemd zijn voor den houder der ontvanginrichting, in de gevallen en op de voorwaarden door of
vanwege den Minister te bepalen;

c.

seinen, die afkomstig zijn van een door den Minister voor het
uitseinen daarvan aangewezen binnenlandsch station en die
worden opgevangen uit hoofde eener daartoe strekkende
tusschen afzender en ontvanger bestaande rechtsbetrekking.

3. Wordt aanteekening gehouden van de in het vorig lid bedoelde
seinen, dan moet tevens worden opgeteekend volgens het geseinde,
de aanwijzing, voor wien de seinen bestemd zijn. Verder behoort
te worden vermeld, de plaats, waarvan de seinen afkomstig zijn,
het station, dat de seinen heeft afgezonden en het tijdstip, waarop
dit plaats vond.
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Artikel G^bis.
Het anders dan ten vervoer of in opslag aanwezig hebben, alsmede
het gebruiken of doen gebruiken van inrichtingen of toestellen
geschikt voor het registreeren van door middel van ontvanginrichtingen opgevangen morseseinen of seinen uitgezonden met
behulp van hughes of andere typendruktoestellen dan wel met
behulp van inrichtingen voor het uitseinen van beeldtelegrammen
is verboden.

Artikel 64.
1. Het is verboden te hebben of te gebruiken een ontvanginrichting, die voorzien is van een of meer geleidingen, dienende
als antenne, welke inrichting of geleidingen belemmeren den
aanleg, de instandhouding of de exploitatie onderscheidenlijk het
gebruik van voor het openbaar verkeer bestemde telegrafen en
telefonen en daarmede door den Minister gelijk te stellen radioelectrische inrichtingen, van telegrafen en telefonen, bedoeld in
artikel 13 der Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stbl nr 7) of van
inrichtingen, bedoeld in artikel }ter dier wet, indien de aanleg
en het gebruik daarvan van Rijkswege geschiedt.
2. Voorzieningen ter opheffing of ter voorkoming van be
lemmeringen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geschieden
op kosten van dengene, te wiens name de ontvanginrichting te
boek staat.

3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel
is het verboden te hebben of te gebruiken een ontvanginrichting,
die in het frequentie (golflengte) gebied gelegen tusschen 150 kp/s
(2000 m) en 1500 kp/s (200 m), hinderlijke straling door de antenne
kan veroorzaken. Als ontvanginrichtingen, die hinderlijke straling
kunnen veroorzaken, worden aangemerkt die, waarmede kan wor
den opgewekt een hoogfrequente spanning van 50 millivolt of
meer aan een serieschakeling van een capaciteit van 200 micromicrofarad, een weerstand van 25 ohm en een zelfinductie van
20 microhenry geschakeld tusschen de antenne-contacten onder
ling of tusschen eenig antennecontact en het aardcontact van de
ontvanginrichting. Het in dit lid gestelde verbod geldt niet voor
houders van ontvanginrichtingen met betrekking tot inrichtingen,
welke zij vóór of op 28 Februari 1934 in gebruik of ten gebruike
gereed aanwezig hebben.
Wij behouden Ons voor ten aanzien van ontvanginrichtingen,
welke in andere frequentie (golflengte) gebieden dan die gelegen
tusschen 150 kp/s (2000 m) en 1500 kp/s (200 m) hinderlijke straling
door de antenne kunnen veroorzaken, een overeenkomstig verbod
uit te vaardigen als in den eersten zin van het derde lid van dit
artikel ten aanzien van de daarbedoelde ontvanginrichtingen is
gegeven.

3 V/ / Yo

4.

De houder van de ontvanginrichting is voorts verplicht:

a.

de door of namens den Minister met betrekking tot de in
richting en antenne verlangde voorzieningen te treffen;

b.

de door den Directeur-Generaal aan te wijzen ambtenaren,
voorzien van een legitimatiebewijs, in de gelegenheid te
stellen de inrichting te onderzoeken en kennis te nemen van
alles wat daarmede verband houdt.

5.

De Minister kan in bijzondere gevallen, te zijner beoordeeling:

a.

ontheffing verleenen van de in dit artikel gestelde bepalingen,
zoo noodtg onder door hem te stellen voorwaarden;

> b.

het verbod, bedoeld’in het derde lid van dit artikel, ten bate
van eene onbelemmerde radio-ontvangst, ook van toepassing
verklaren op ontvanginrichtingen, welke vóór of op 28
Februari 1934 in gebruik of ten gebruike gereed aanwezig
zijn.
Artikel 65.

Het gebruik van een ontvanginrichting wordt, zoodra dit door
Ons in het algemeen belang wordt noodig geacht, geheel of ten
deele gestaakt.
Artikel 66.
1. Zonder het ontvangbewijs, bedoeld in het vijfde lid van dit
artikel, is het/ten gebruike gereed-aanwezig hebben of het gebruiken
van een ontvanginrichting, verboden.
2. Ter verkrijging van het in het vijfde lid bedoelde ontvang
bewijs is aangifte vereischt binnen 14 dagen, nadat de inrichting
ten gebruike gereed is, op een kantoor of station van den Post-,
Telegraaf- of Telefoondienst ter plaatse waar de inrichting zich
bevindt, of indien zich ter plaatse zulk een kantoor of station niet
bevindt op een zoodanig naastbij gelegen kantoor of station,
met dien verstande, dat aangifte niet kan plaats hebben op kantoren
en stations, welke uitsluitend voor den Postdienst zijn aangewezen.
De aangifte geschiedt door middel van een formulier, hetwelk
kosteloos op de voor de aangifte aangewezen kantoren verkrijg
baar is.

3.
a.

b.

Uit de invulling daarvan moet blijken:
de naam en voornamen van den houder der inrichting, de
datum en het jaar'van zijn geboorte, zijn woonplaats en adres
en een aanduiding van de plaats, waar de inrichting zich
bevindt;
dat de houder verklaart bekend te zijn met de wettelijke
bepalingen, welke voor de inrichtingen gelden en zich daaraan
alsmede aan de nader te stellen bepalingen onderwerpt.
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4. Indien de houder den leeftijd van 18 jaren nog niet heeft
bereikt, is het ontvangbewijs niet van kracht, tenzij ook hij, die
het gebruik heeft van het perceel, de woning of het vaartuig,-waarin
de inrichting zich bevindt, schriftelijk verklaard heeft bekend te
zijn met de wettelijke bepalingen, welke voor de inrichting gelden
en zich als medehouder aan deze en aan de nader te stellen be
palingen te onderwerpen.
5. Bij de inlevering van het formulier wordt door het Hoofd
van het telefoondistrict dan wel door den directeur van het Post-,
Telegraaf- en Telefoonkantoor of van het Telegraaf- en Telefoon
kantoor in wiens ressort de aangifte is geschied een ontvangbewijs
uitgereikt. Dit ontvangbewijs moet te allen tijde ter plaatse, waar
de inrichting zich bevindt, kunnen worden vertoond.

6. De houder is verplicht onverwijld aangifte te doen van elke
verandering van woonplaats, adres of plaats, waar de inrichting
zich bevindt of wanneer de inrichting wordt opgeruimd.
Artikel 67.
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Aangifte als bedoeld in het tweede lid
van artikel 66 is niet vereischt voor
het tan-gebruüke—gareed—aanwezig- hebben- :
-o-f hot g-eb ru--i-ke-n—va n- ontvan gin richtingen,
waarvan houders zijn niet-ingezetenen des
Rijks, die hier te lande niet langer dan
drie achtereenvolgende maanden verblijf
houden, mits de ontvanginrichtingen voor
zien zijn van een bewijs van aangifte of
van een vergunning,• efgegeven door of
'
vanwege de Regeering van het land, waar:toe de houder van de inrichting behoort. ;

Artikel 68.

1. De bepalingen van dit hoofdstuk gelden niet:

a.

voor de radio-electrische inrichtingen voor het openbaar
verkeer bestemd;

b.

voor de van Rijkswege aangelegde radio-electrische in
richtingen, niet voor het openbaar verkeer bestemd.
26
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71.

liet anders dan ten vervoer of in opslag aanwezig
nebben van een radio-electrische zendinrichting,
die niet is een, al dan niet voor het openbaar
verkeer bestemde, radiotc Ie graaf of -telefoon,
is, indien de houder der inrichting niet in het
bezit is van oen machtiging, als bedoeld in de
artikelen 2, 12 en 50» verboden.

|

2. Wij behouden Ons vo.or voor zooveel noodig ontheffing te
verleenen van het bepaalde in artikel 63 voor belangen ten deze
door Ons met die, bedoeld in het eerste lid onder à en b van dit
artikel, gelijk té stellen.
3. Door of vanwege den Minister kan, onverminderd het be
paalde in artikel 63, ontheffing worden verleend van het bepaalde
in artikel G^bis.
Artikel 69.

Zij, die overeenkomstig het bepaalde in artikel zbis van Ons
besluit van 6 Maart 1905 (Stbl nr 90), laatstelijk gewijzigd en aan
gevuld bij Ons besluit van 31 October 1925 (Stbl nr 433) en de
daarop gegronde voorschriften aangifte hebben gedaan van ontvanginrichtingen, mogen hunne inrichting met inachtneming van
de thans geldende voorschriften tot een door den Minister te
bepalen tijdstip op grond van de oude aangifte blijven gebruiken.
HOOFDSTUK VIII.

Van andere inrichtingen of ander gebruik dan omschreven in de Hoofd
stukken II tot en met VII.
Artikel 70.

.1. Zonder con machtiging„van den Minister ia het

’raf- en slotbepalingen.

r

Artikel 71,.

1. Met de handhaving van de bij dit Reglement gegeven voor
schriften zijn belast de ambtenaren, bedoeld in artikel zobis van
de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stbl nr 7).
2.
aan
het
aan

De door hen opgemaakte processen-verbaal worden gezonden
den bevoegden ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij
Kantongerecht en in afschrift aan den Directeur-Generaal of
de door dezen aan te wijzen ambtenaren.
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Artikel 71.

Overtreding van eenige bepaling der voorafgaande artikelen van
dit reglement wordt, voor zoover daartegen niet bij de wet is
voorzien, gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden
of geldboete van ten hoogste f 1000.
Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Mei 1930 (Stbl nr 159).

Mij bekend,
De Minister van Waterstaat,

P. J. Reymer

Z E N D T IJ D E N - B E S L U I T.
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AFSCHRIFT.

MINISTERIE

7

VAN

WATERSTAAT.

HOOFDBES TUUR DER P.T.& T.
15 M E I

1930,

nr

2.

(Gewijzigd en aangevuld bij de beschikking van
den Minister van Waterstaat van 9 Dec.1930 no

>

15,Hbs PTT en de beschikkingen van den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 25. Februari
1935 no 12,Hbs PTT,van 8 Aug.1935,No 6,Hbs.

PTT,en van 24 October 1936,No l,Hbs PTT.).

DE MINISTER VAN WATERSTAAT,

Gelet op artikel 3ter der Telegraaf- en Telefoonwet 1904
(Staatsblad nr 7),zooals deze laatstelijk is aangevuld en ge

wijzigd bij de wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad nr 169),op het
Radio-reglement 1930,vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 19

Mei 1930 • (Staatsblad nr 159),alsmede op de Ministerieele be
schikkingen van 1 September 1926 ,nr . 9, Afdeeling Posterijen en

Telegrafie en van 18 April 1928,nr 7,Hoofdbestuur der Poste
rijen en Telegrafie;
Gezien het advies van den Radio-raad dd 23 Maart 1930,nr 389,.
en de adviezen van den Directeur-Generaal der Posterijen,Tele

grafie en Telefonie dd 17 April 1930, nr 4875 S en 30 April
1930,nr 131, Kabinet;
H E E F T

G 0 E D G E V 0 N D E N.

met betrekking tot de verdeeling van den voor den radio-om

roep beschikbaren zendtijd de volgende regelen vast te stallen:

1. Deze beschikking verstaat onder;
"de Minister", den Minister van Waterstaat,
"de A V R O",de Algemeene Vereeniging "Radio-Omroep",
"de K R 0", de Stichting Katholieke Radio Omroep,

"de NCR V",de.Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging,
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"de V A R A",De Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs,
"de V R R O",den Vrijzinnig Drotestantschen Radio Omroep.
"Voorts worden in deze beschikking onder omroepzenders ver
staan de voor den Nederlandschen radio-omroep beschikbare

zenders werkende op de aan Nederland toebehoorende golfleng
ten.

2. In afwachting van de totstandkoming van de definitieve
zend- en antenne-apparatuur voor den Nederlandschen omroep,
zal per kalenderkwartaal door de betrokken vereenigingen van
omroepzender verwisseld worden;
3. Op eiken omroepzender wordt per week één dag beschikbaar
gesteld ten behoeve van de uitzending van een algemeen program

ma

dat onderworpen is aan de goedkeuring van een commissie,

die door den Minister,den Radio-raad gehoord,wordt benoemd.

Deze algemeene programma's worden - met inachtneming van het
bepaalde onder 2 ten aanzien van de verwisseling van omroep

zender per kalenderkwartaal - des Maandags beurtelings ver

zorgd door de A.V.R.O.en de V.A.R.A.en des Vrijdags beurte
lings door de K.R.O.en de N.C.R.V.

Zoolang de betrokken vereenigingen deze programma's niet ge

zamenlijk verzorgen,worden de kosten daarvan gedragen door de
vereeniging die.het programma uitzendt.
De aankondiging van deze programma's geschiedt met de woorden:

"Nederlandsche omroep : algemeen programma".
Indien de Minister of de betrokken omroep-organisatie het in
bijzondere gevallen noodzakelijk acht,kan in een bepaalde week

een andere dan de toegewezen dag voor het algemeen programma
worden bestemd;de omroep-organisatie behoeft hiervoor de goed
keuring van den Minister,aan wien zij ten minste zeven dagen
te voren haar verzoek doet toekomen.Indien de Minister de wij

ziging noodig acht,pleegt hij met de betrokken omroep-organi

satie overleg.Gelijktijdige uitzending van het algemeen pro

gramma op de beide omroepzenders is evenwel-niet toegelaten.
4. .Op feestdagen met betrekking tot het koninklijk Huis of des-

zelfs Leden en op andere dagen van bijzondere

nationale betee-

kenis zal de verzorging van het programma - op voorwaarde dat

de uitzendende vereenigingen bereid zijn in haar programma het
nationale karakter tot uiting te brengen - geschieden door de

algemeene omroepvereenigingen alsmede door den V.P.R.O.indien

en voor zoover deze omroepvereeniging op die dagen over zend
tijd beschikt.

Ingeval een of meer omroepvereenigingen niet bereid zijn haar
programma in overeenstemming te brengen met het karakter van den
dag,wordt de aldus vrijgekomen zendtijd,den Radio-raad gehoord,

verdeeld over de overige algemeene omroepvereenigingen,welke
op dien dag niet of niet gedurende den geheelen dag over zend

tijd beschikken,terwijl de V.P.R.O.aan de verzorging van het

programma kan deelnemen,gedurende het tijdvak of de tijdvakken,
waarover deze vereeniging op dien dag over zendtijd beschikt.

De omroepvereenigingen,die niet bereid zijn aan de verzorging

van het programma mede te werken en wier zendtijd in verband
hiermede wordt verdeeld,ontvangen daarvoor op andere dagen

geen zendtijd terug.

De Minister is bevoegd omtrent de verzorging van het program
ma voorschriften te geven in overeenstemming met den aard

van die dagen.

5. Indien de onder 4 genoemde dagen vallen op een dag,dat
andere bijzondere omroepvereenigingen dan de V.P.R.O.de be
schikking over de omroepzenders gedeeltelijk zouden hebben ge

had, verkrijgen deze omroepvereenigingen voor den door haar

afgestanen zendtijd op andere dagen gelijkwaardigen zendtijd

terug,zulks ten laste van de omroepvereenigingen,die voor
het afstaan van zendtijd ten behoeve van de hierbedoelde

bijzondere omroeporganisaties in het algemeen zijn aangewezen.

6. De V P R 0 verkrijgt gelegenheid tot uitzenden op den om-

roepzender door middel waarvan de A V R 0 en de V A R A hare
uitzendingen verzorgen met dien verstande,dat zijne uitzen

dingen geschieden:

Des Zondags om den anderen. Zondag

van 10 - 12 uur en
van 17-

17 .30 uur (van 1 October - 1 April)

of
van 17 - 17 .30 uur (van 1 October - 1 April)
van 18.30 - 20 uur
Maandag om de 1.4 dagen,wanneer het algemeen programma door

de V A R A wordt verzorgd:
10 - 10.20 (Morgenwijding)

Woensdag

10 - 10.20 uur

19-30 - 20 uur

Vrijdag

10 - 10.20 uur
19.30 - 21 uur

22.40 - 23 uur
Zaterdag

10 - 10.20 uur
19.30 - 20 uur
Den 2den Paasch- en Pinksterdag en de beide Kerstdagen van

10-12 uur,den Oudejaarsavond van 19 - 21 uur;"
7. Voorzoover zij rechtspersoonlijkheid bezitten en overigens

ten genoegen van den Minister,den Radio-raad gehoord,hebben

aangetoond,dat zij in zoodanige mate gericht zijn op bevredi
ging van in het volk levende cultureele of godsdienstige be
hoeften,dat hare uitzendingen uit dien hoofde geacht kunnen

worden van algemeen nut te zijn, zal voor de bijzondere, omroep
vereenigingen,waaronder de V.P.R.O.mede geacht wordt te be-

hooren, zendtijd worden afgestaan tot een maximum van ongeveer
% van den beschikbaren zendtijd,welk maximum zooveel mogelijk
gelijkelijk over beide omroepzenders wordt verdeeld.
Overigens geldt als regel,dat de bijzondere

omroepvereeni

gingen zendtijd verkrijgen ten laste van die algemeene omroepvereeniging,waaraan zij - zulks ter beoordeeling van den Mi

nister, den Radio-raad gehoord - het nauwste verwant zijn.
De vaststelling van de tijdvakken waarop de bijzondere omroe

pen - behalve de V.P.R.0. - zullen uitzenden,zal zoo spoedig
mogelijk,den Radio-raad gehoord,geschieden.

8. Voor den politie-rad.io-omroep wordt op den omroepzender,
door middel waarvan de K.R.0. en de N.C.R.V.hare uitzendin

gen verzorgen,eiken dag ten hoogste tweemaal een halfuur en
ten minste tweemaal een kwartier zendtijd beschikbaar gesteld,
terwijl op dien omroepzender mede gelegenheid moet worden gege

ven tot uitzending van extra-politie-berichten.

De regeling omtrent de dagelijksche tijdvakken der uitzendingen
wordt in gemeen overleg tusschen de betrokken omroep-organisa ties en den politie-radio-omroep vastgesteld en aan de goed

keuring van den Minister onderworpen.

9. Met inachtneming van het in de vorenstaande punten bepaalde

wordt de overschietende zendtijd op den eenen omroepzender gelij
kelijk verdeeld tusschen AVRO en VAR A,met dien verstande,

ï

dat deze vereenigingen op dien zender uitzenden volgens het
onderstaande schema;

Des Zondags om den anderen Zondag
8

- 10

VARA

10

- 12

V P R 0

12

- 17

A V R 0

17

- 17.30 VPRO (van 1 October tot 1 April)

I7.3O- 20

VARA (van 1 April tot 1 October van 17-20)

20

A V R 0

- 24

of vàn

8

- 12

V A R A

12

- 17

A V R 0

17

- 17.30 V P R '0 (van 1 October tot 1 April)

17.30- 18.30 V A. R A (van 1 April tot 1 October 17 - 18.30)

VPRO

18.30- 20
20

A V R 0.

- 24

Maandag van 8-24 Algemeen Programma,beurtelings te verzor

gen door AVRO en VAR A,met dien verstande dat indien de
V A R A de verzorging heeft deze aan de V P R 0 het tijdvak

10 - 10.20 af staat voor de verzorging van een morgenwijding
Dinsdag 8 - 24 A V R 0
Woensdag 8

-

10

-

10.20

-

10.20 V P R 0
n A
19.30 V A IL

19.30

-

20

V P R 0 ■

20

-

24

V A R A

Donderdag 8

-

24

A V R 0

Vrijdag

8

-

10

V A R A

10

-

10.20 V P R 0

10.20

-

12

V A R A

12

-

16

A V R 0

16

-

19.30 V A R A

19.30

-

21

21

-

22.40 V A R A

22.40

-

23

V P R 0

23

-

24

V A R A

Zaterdag 8

-

10

V A R A

10

-

10.20 V P R 0

10.20

-

19.30 V A R A

19.30

-

20

V P R 0

•—

24

V A R A.

20

10

V A R A

V P R 0

6
Op den anderen omroepzender wordt de overschietende zendtijd

gelijkelijk verdeeld tusschen KRO en NCRV met dien verstar
de,dat deze vereenigingen op dien zender uitzenden volgens
het onderstaande schema:

Zondag:

8

- 12.15 Kerkdiensten beurtelings KRO en

NCRV

'

K R 0

12.15

- 17

17

- 19.45 Kerkdiensten NCRV

19.45

- 24

KRO

Maandag

8

- 24

N 0 R V

Dinsdag:

8

- 24

KRO

Woensdag: 8

- 24

NCRV

Donderdag ? 8

- 10

KRO

10

- 11

N C R V

11

- 14

KRO

14

- 24

NCRV

8

- 24

Algemeen programma,beurtelings te

Vrijdag:

verzorgen door K R 0 en N C R V.

Zaterdag: 8

- 24

KRO.

Omtrent wijzigingen van de in dit punt beoelde verdeeling,die

de beginselen der regeling niet aantasten en waaromtrent tus

schen de betrokken vereenigingen overeenstemming bestaat,be
slist de Minister;is geen overeenstemming bereikt,dan kan de
Minister op verzoek van een der algemeene omroepvereenigingen

ruiling van zendtijd bevelen".

10.

In de gevallen waarin de voorgaande bepalingen niet in

eene regeling voorzien,wordt deze- door den Minister getroffen
zoo noodig den Radioraad gehoord.

11. De in deze beschikking bedoelde regeling,die voorloopig
voor onbepaalden tijd zal gelden,treedt op een nader door den

Minister vast te stellen datum in werking.Deze datum zal in
geen geval later worden gesteld dan 1 Juli 1930»

's-Gravenhage, 15 Mei 1930.
DE MINISTER V00RN0EMD.

(get.) D.J.Reymer.

STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
WET van den 22sten Juli 1935, tot in het
leven roepen van een Naamlooze Vennoot
schap „Nederlandsehe Omroep Zender Maat
schappij (NOZEMA)”.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der
Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz,, enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten :

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het vraagstuk
van de zendapparatuur voor den Nederlandschen radio-omroep
behoort te worden opgelost door het scheppen van eenheid van
organisatie door samenwerking tusschen het Rijk en de omroep
organisaties in den vorm van een met aanleg, beheer en exploi
tatie belast gemengd bedrijf, waarin het Rijk overwegende zeg
genschap heeft;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Artikel 1.
■ Onze Minister van Binnenlandsche Zaken wordt gemachtigd
om met inachtneming van de bepalingen dezer wet voor en
namens den Staat der Nederlanden met de Algemeene Vereeni
ging ,,Radio-Omroep” te Amsterdam, de stichting „Katholieke
Radio Omroep” te Amsterdam, de Nederlandsehe Christelijke
Radio Vereeniging te Wageningen en de Vereeniging van
Arbeiders Radio Amateurs te Hilversum, alle rechtspersoonlijk
heid bezittende omroeporganisaties, een Naamlooze Vennoot
schap op te richten, genaamd „Nederlandsehe Omroep-ZenderMaatschappij, „NOZEMA”, welke ten doel heeft:
a. den aanleg en de exploitatie van aan de eischen des tijds
voldoende zendinrichtingen voor den Nederlandschen radio-
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omroep ten behoeve van organisaties of personen, tot het doen
van uitzendingen bevoegd;
b. het ter hand nemen van die werkzaamheden, welke met
aanleg en exploitatie van deze zendinrichtingen direct verband
houden of daaraan verwant zijn, en tevens dienstig zijn om het
omroepwezen in Nederland te steunen of het doel, genoemd
sub a, te bevorderen.
De Vennootschap is tevens bevoegd tot het verrichten van
die taken, welke, niet liggende op het eigenlijk gebied der
programma-verzorging en niet direct verband houdende met
aanleg en exploitatie van de sub a genoemde zendinrichtingen,
als voorwerp van samenwerking tusschen de omroeporganisaties
te beschouwen zijn en overeenkomstig de statuten, zooals deze
terzake luiden of zullen luiden, ter hand genomen kunnen
worden.

Artikel 2.

De Nederlandsche Omroep-Zender-Maatschappij is, zonder dat
hiervoor een machtiging als bedoeld in artikel Ster, 5e lid der
Telegraaf- en Telefoonwet 1904, Staatsblad n®. 7, is vereiseht,
met uitsluiting van ieder ander belast met den aanleg en de
exploitatie van de zendinrichtingen voor den Nederlandschen
radio-omroep.
Zoolang en voorzoover de NOZEMA uitvoering geeft aan deze
bepaling, wordt dit ten aanzien van de toepassing van artikel Ster,
7e lid der Telegraaf- en Telefoonwet 1904, Staatsblad n°. 7, be
schouwd als een bezwaar, als in dat lid genoemd, voor zooveel
dit betrekking heeft op het verleenen van een machtiging voor
den aanleg en het gebruik van zendinrichtingen voor den Neder
landschen radio-omroep.
Geen op artikel Ster van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904,
Staatsblad n®. 7, gegronde machtiging voor aanleg en gebruik
van een inrichting, bestemd voor anderen omroep dan in artikel 1
sub a bedoeld, zal worden verleend, dan nadat de NOZEMA
ih de gelegenheid is gesteld op grond van artikel 1, laatste lid,
tot den aanleg en de exploitatie van deze inrichting te besluiten.
I
De in den algemeenen maatregel van bestuur te stellen rege
len, als bedoeld in artikel Ster, 4e lid sub a en c der Telegraafen Telefoonwet 1904, Staatsblad n®. 7, zijn niet van toepassing
op de inrichtingen, die door de NOZEMA worden aangelegd en
1 : geëxploiteerd.
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Artikel 13 der Telegraaf- en Telefoonwet 1904, Staatsblad
n°. 7, is van toepassing op hetgeen door de NOZEMA wordt
aangelegd.
De golflengten en de energie, waarmede uitgezonden wordt,
behoeven de goedkeuring van Onzen Minister voornoemd.
De NOZEMA zal door den aanleg en het gebruik van hare
inrichtingen geen belemmering teweegbrengen in den aanleg,
de instandhouding of de exploitatie onderscheidenlijk het ge
bruik van voor het openbaar verkeer bestemde telegrafen en
telefonen en daarmede door Onzen Minister voornoemd gelijk te
stellen radio-electrische inrichtingen en van telegrafen en tele
fonen, bedoeld in artikel 13 der Telegraaf- en Telefoonwet 1904,
Staatsblad n°. 7.
Voorzieningen ter opheffing of ter voorkoming van belemme
ringen, als bedoeld in het vorig lid, geschieden op kosten van
de NOZEMA.
Het gebruik van de inrichtingen wordt zoodra dit door Ons in
het algemeen belang wordt noodig geoordeeld, geheel of gedeel
telijk geschorst.
Het besluit, waarbij deze beslissing wordt genomen, bepaalt
de wijze, waarop in geval van niet-nakoming, de uitvoering zal
geschieden.
Artikel 3.
De Vennootschap zal, wat de wijze van oprichting betreft,
onderworpen zijn aan de desbetreffende bepalingen van het
Wetboek van Koophandel, met dien verstande, dat de in
artikel 36e van het Wetboek bedoelde Minis terieele verklaring
voor haar niet vereischt zal zijn.
De Vennootschap zal aanvangen op den dag van het verlijden
van de acte van oprichting.
Een wijziging van de acte van oprichting der Vennootschap
zal niet onderworpen zijn aan de in artikel 45Æ van het Wetboek
van Koophandel bedoelde Ministerieele verklaring.
De Vennootschap zal alleen eindigen in de gevallen als in deze
wet en in de acte van oprichting bepaald.
Artikel 4.
De Staat en de door Onzen Minister voornoemd aan te wijzen
omroeporganisaties, die over een evenredig deel van den zendtijd
beschikken, zullen de eenige aandeelhouders der Vennootschap
zijn.
Onze Minister voornoemd zal bevoegd zijn hetzij bij, hetzij na
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het verleenen van een machtiging als bedoeld in artikel 3ter,
6e lid, der Telegraaf- en Telefoonwet 1904, Staatsblad n’. 7, ten
aanzien van de omroeporganisaties bedoeld in het eerste lid van
dit artikel, de voorwaarden te stellen, dat de machtiginghoudende omroeporganisatie aandeelhoudster zij der Vennoot
schap.
Het totaal der aandeelen door de aan te wijzen omroeporgani
saties te nemen bedraagt 2/3 van het door den Staat te nemen
aantal.
Artikel 5.
Het bestuur der Vennootschap zal berusten bij een Raad van
Beheer, bestaande uit ten minste 9 en ten hoogste 10 leden, naar
gelang Onze Minister voornoemd bepaalt.
Onze Minister voornoemd benoemt, als het aantal leden 9 be
draagt, 5 en als dit aantal 10 bedraagt, 6 leden, t. w. 2 leden uit
den Radio-raad, waaronder den Voorzitter van dat college, ten
hoogste 3 leden, werkzaam bij het Staatsbedrijf der Posterijen,
Telegrafie en Telefonie en voorts, te zijner beslissing, 1 persoon
naar vrije keuze, met dien verstande, dat uit den Radio-raad en
als werkzaam bij het Staatsbedrijf der P.T.T., nooit meer dan 2,
resp. 3 leden benoembaar zijn.
De omroeporganisaties zullen tezamen 4 vertegenwoordigers
in den Raad van Beheer hebben.
Artikel 6.
De Vennootschap zal worden ontbonden en vereffend:
a. wanneer bij de wet verklaard wordt, dat het algemeen be
lang deze ontbinding vordert;
*
b. wanneer op een met meerderheid van 6 stemmen (7 stem
men in geval het aantal leden 10 bedraagt), waaronder die van
ten minste 2 vertegenwoordigers der omroeporganisaties, tot
stand gekomen voorstel van den Raad van Beheer de algemeene
vergadering van aandeelhouders bij in de statuten te bepalen
gekwalificeerde meerderheid van stemmen daartoe besluit en
Onze Minister voornoemd zich met dit besluit vereenigt.
Artikel 7.
Bij ontbinding en vereffening der Vennootschap zal de Staat
gerechtigd zijn de activa en passiva der Vennootschap tegen
boekwaarde over te nemen.
Indien de Vennootschap geen vereffenaars heeft benoemd,
geschiedt dit door Onzen Minister voornoemd.

■

Artikel 8.

Aan de goedkeuring van Onzen Minister voornoemd zijn in
elk geval onderworpen alle besluiten van den Raad van Beheer
tot :
a; benoeming, ontslag en schorsing van den Directeur;
b. aankoop van onroerend goed boven den prijs van
f 50.000.—;
c. het aangaan van geldleeningen boven f 100.000.-—;
d. het vaststellen van de afschrijvingspercentages op de zend
inrichtingen;
e. het deelnemen in stichtingen of Naamlooze Vennoot
schappen;
ƒ. wijziging der statuten;
g. het aangaan van overeenkomsten, krachtens welke perso
neel in dienst van derden of technische hulpmiddelen, in eigen
dom van derden tijdelijk ter beschikking van het bedrijf worden
gesteld;
h. regeling van de rechtspositie van het personeel.
Wij behouden Ons het recht voor om op grond van strijd met
het algemeen belang te vernietigen besluiten van den Raad van
Beheer tot :
a. het ter hand nemen van de werkzaamheden en het ver
richten van de taken anders dan bedoeld in artikel 1 sub a en b ;
b. het aangaan van overeenkomsten met buitenlandsche
ondernemingen;
;
c. het vaststellen van de plaats, waar de zenders gebouwd
i zullen worden;
d. het aangaan van overeenkomsten, die eenzijdig bezwarend
zijn voor de Vennootschap.
Van alle besluiten die aan Ons vernietigingsrecht onderworpen
zijn, doet de Voorzitter van den Raad van Beheer steeds binnen
14 dagen na het nemen van het betrokken besluit aan Ons mededeeling.
Indien binnen 1 maand, nadat deze mededeeling werd verzon
den geen bericht van vernietiging van een besluit bij den Raad
van Beheer is binnengekomen, is de betrokken beslissing niet
meer voor vernietiging vatbaar.

Voorzoover noodig wordt in Ons besluit tevens bepaald, op
welke wijze in het betrokken onderwerp zal worden voorzien.

Artikel 9.
Onze Minister voornoemd zal al die maatregelen en beslissin
gen kunnen nemen tot welke hij krachtens de statuten der Ven
nootschap is geroepen.
Artikel 10.
De bepalingen van de derde afdeeling van titel III van het
eerste Boek van het Wetboek van Koophandel, in het bijzonder
die, welke betrekking hebben op terugbetaling op de aandeelen
en publicatie van stukken, zullen op de Vennootschap niet van
toepassing zijn, voorzoover deze bepalingen onvereenigbaar zijn
met het doel, de samenstelling en de beheersregeling der Ven
nootschap, zooals deze in deze wet zijn geregeld.
Artikel 11.
De Vennootschap zal gehouden zijn jaarlijks een beredeneerd
verslag over den gang van haar bedrijf aan Onzen Minister voor
noemd aan te bieden en een aantal gedrukte exemplaren van dit
verslag ter beschikking te stellen van de Regeering en van de
leden der Staten-Generaal.

Artikel 12.
' De artikelen dezer wet, die kan worden aangehaald onder den
titel van Radio-Omroep-Zender-Wet 1935, treden in werking op
een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen
verschillend kan worden gesteld.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, den 22sten Juli 1935.
WILHELMINA.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
J. A.

DE WILDE.

Uitgegeven den tweeden Augustus 1935.
De Minister van Justitie,
VAN S CHAIN.
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NA.AMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennoot
schap Gemengd Bedrijf „Nederlandsche Omroep-ZenderMaatschappij ”, „Nozema”. te 's Gravenhage.
Heden, 21 December 1935, zijn voor mij, mr. Bastiaan
Grootenboer, notaris te ’s Gravenhage, verschenen:
eerstelijk: Zijn Excellentie de heer mr. Jacob Adriaan de
Wilde, Mi uister van Binnenlandsche Zaken, wonende te ’s Gra
venhage, ten deze vertegenwoordigende den Staat der Neder
landen en handelend krachtens de machtiging hein verleend bij
de Radio-Omroep-Zender-wet 1935 (wet van 22 Juli 1935 tot het
in het leven roepen van een naamlooze vennootschap, genaamd:
Nederlandsche Omroep Zender Maatschappij (Nozema), Staats
blad n°. 403);
ten tweede: de heeren Gustaaf de Clercq, stooktechnisch
adviseur, wonende te Amsterdam, en Frans Paul Albert van
Gheel Giklcmeester, gepensionneerd kolonel van het Koninklijk
Nederlandsch-Indische Leger, wonende te ’s Gravenhage, respec
tievelijk voorzitter en algemeen secretaris van de vereeniging:
Algenieene Vereeniging „Radio Omroep” (bij verkorting
A.V.R.O.), gevestigd te Amsterdam, handelend, volgens hun
verklaring, in deze bun hoedanigheden en als zoodanig gemelde
vereeniging overeenkomstig art. 12 barer statuten vertegenwoor
digend, mede ter uitvoering van het besluit, genomen in de
algenieene vergadering van de leden dier vereeniging, gehouden
te Deventer op 27 -Juli 1935;
ten derde: de heer Paul Adriaan Marie Speet, algemeen
bedrijfsleider van de Stichting Katholieke Radio Omroep,
wonende te Bussum, handelend krachtens een onderhandsche
akte van lastgeving als lasthebber van:
1. den heer Lambertus Henricus Perquin,- Roomsch-Katholiek priester en pastoor, wonende te Amsterdam;
2. den beer mr. Henricus Antonius Johannes Hubertus
Franses, tweede-secretaris van de Algenieene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging, wonende te ’s Gravenhage;
3. den heer tnr. Jacques Adrien Gérard Marie van Hellen-berg Hubar, burgemeester van Rijswijk (Zuidholland), wonende
aldaar,
die hun last gaven in hun hoedanigheden van respectievelijk
voorzitter, secretaris en penningmeester ran de Stichting

Katholieke Radio Omroep, gevestigd te Utrecht, en als zoodanig deze stichting overeenkomstig art. 7 harer statuten vertegenwoordigend, mede ter uitvoering van een besluit van het
bestuur van gemelde stichting;
ten vierde: de heer mr. Abraham van der Deure, lid van de
Gedeputeerde Staten van Gelderland, wonende te Bennekom,
handelend, volgens zijn verklaring:
a. in zijn hoedanigheid van voorzitter van de vereeniging:
Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging, gevestigd te
Utrecht, als zoodanig te zamen met haar secretaris deze vereeniging overeenkomstig art. 7 harer statuten vertegenwoor
digend ;
b. krachtens een onderhandsche akte van lastgeving als.
lasthebber van den heer Carel Andries Keuning, uitgever,
wonende te Wageningen, die zijn last gaf in zijn hoedanigheid
van secretaris ■'van de vereeniging: Nederlandsche Christelijke
Radio Vereeniging, gevestigd te Utrecht,
mede ter uitvoering van een besluit van het algemeen bestuur
en van den vereenigingsraad dezer vereeniging;
ten vijfde: de heer Jan Willem Lebon, bezoldigd bestuurder,
wonende te Hilversum, handelend, volgens zijn verklaring:
a. krachtens een onderhandsche akte van lastgeving als last
hebber van:
1. den heer Arend de Vries, bezoldigd bestuurder, wonende
te Hilversum;
2. den heer Arie Pleysier, bezoldigd bestuurder, wonende
te. Hilversum;
t 3. dén heer Coenraad van der Lende, bestuurder van het
Nederlandsch Verbond van Vakverecnigingen N.V.V., wonende
te Amsterdam;
_
4. den heer Cornells \\ oudenberg, secretaris van de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij, wonende te Amsterdam,
die hun last gaven in hun hoedanigheid van te zamen met
den comparant vormende'het dagelijkscli bestuur der vereeniging:
Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs, gevestigd te Hil
versum;
b. in zijn hoedanigheid van secretaris-penningmeester van
gezegde vereeniging: Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs,
mede ter uitvoering van een besluit van het hoofdbestuur en
den vereenigingsraad dezer vereeniging.
De drie hiervóór aangehaalde akten van lastgeving zijn, na
door de onderscheidene comparantcn-lasthcbbers, in tegenwoordiglieid van mij, notaris, en van de na te noemen getuigen, voor
echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn,
aan deze akte vastgehecht.
De comparanten in hun gemelde, hoedanigheden verklaarden,
dat door den Staat der Nederlanden, de Algemeene Vereeniging
Radio Omroep, de Katholieke Radio Omroep, de Nederlandsche
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Christelijke Radio Vereeniging en de Vereeniging van Arbeiders
Radio Amateurs, allen voornoemd, bij deze akte, ten aanzien
waarvan de in art. 36e van het Wetboek van Koophandel
bedoelde ministerieele verklaring, naar luid van art. 3 van voor
melde Radio-Omroep-Zender-wet 1935, niet is vereischt, wordt
opgericht een naamlooze vennootschap, welke zal worden ge
regeerd door de navolgende bepalingen.
Naam en zetel.
Art. 1.

■

De vennootschap draagt den naain: Naamlooze Vennootschap
Gemengd
Bedrijf
„Nederlandsche
Omroep-Zender-Maatschappij, „Nozema’v
Zij is gevestigd te ’s Gravenhage.
Doel.

Art. 2.
Het doel der vennootschap is :
a. de aanleg en exploitatie van aan de eisehen des tijds
voldoende zendinrichtingen voor den Nederlandschen radioomroep ten behoeve van organisaties of personen, tot het doen
van uitzendingen bevoegd ;
b. het ter hand nemen van die werkzaamheden, welke met
aanleg en exploitatie van deze zendinrichtingen direct verband
houden of daaraan verwant zijn, en tevens dienstig zijn om het
omroepwezen in Nederland te steunen of het doel, genoemd
sub <;, te bevorderen.
De vennootschap is tevens bevoegd tot het verrichten van die
taken, welke, niet liggende op het eigenlijk gebied der programmaverzorgitig en niet direct verband houdende met aanleg
en exploitatie van de sub a bedoelde zendinrichtingen, als voor
werp van samenwerking tusschen de omroeporganisaties te be
schouwen zijn en overeenkomstig de statuten, zooals deze ter
zake luiden of zullen luiden, ter hand genomen kunnen worden.
Duur.

Art. 3.
De vennootschap) zal een aanvang nemen op den dag van het
verlijden van de akte van oprichting.
Zij wordt aangegaan voor ombepaalden tijd en eindigt slechts
1 in de gevallen als in de wet, welke den betrokken Minister
(verder aan te duiden als de Minister) machtigt tot oprichting
der vennootschap over te gaan, staan vermeld en in deze sta
tuten nader zijn uitgewerkt.
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Overgahg tot den nieuwen toestand.

Art. 4.
Gedurende den tijd, die gemoeid zal zijn met den aanleg van
de in art. 2, sub a, bedoelde zendinrichtingen, 'zal de Staat,
indien de hierna te noemen raad van beheer een daartoe strek
kend besluit neemt, den te Kootwijk aanwezigen lange-golfzender voor den radio-omroep ter volledige beschikking stellen
van de vennootschap tegen, indien Staat en omroeporganisatiesaandeelhoudsters niet in gemeen overleg dit bedrag vaststellen,
een door drie deskundigen bij meerderheid van stemmen vast
te stellen bedrag, als welke deskundigen zullen optreden één
hoofdambtenaar van het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie
en Telefonie, aan te wijzen door den directeur-generaal, één
deskundige, a,gn té wijzen door de omroeporganisaties-aandeelhoudsters, en eén deskundige, aan te wijzen door den Minister,
niet uit het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie.
De raad van beheer zal een besluit, als bedoeld in het eerste
lid, tevens kunnen nemen, indien hij met een meerderheid van
stemmen, waaronder die van ten minste drie omroeporganisatiesaandeelhoudsters, beslist, dat, met het oog op groote ornroepbelangen, een beperkte verlenging van den overgangstoestand
gedurende een door hem in verband met die belangen te be
palen termijn gewenscht- is en het mitsdien niet raadzaam is,
terstond tot den aanleg van den lange-golfzender voor den radio
omroep over te gaan, uit welk besluit gelijke verplichtingen,
als bedoeld in lid 1, voor den Staat voortvloeien.
De omroeporganisaties, die als oprichtsters van deze vennoot
schap optreden, dragen, voor zooveel dit aan haar ligt, voor den
tijd, die gemoeid zal zijn met den aanleg van den korte-golfzender
voor den radio-omroep, aan de vennootschap over al haar rechten
en verplichtingen, welke voor haar voortvloeien uit door haar,
betreffende het gebruik van den korte-golfzender der Neder
landsche Seintoestellenfabriek, te Hilversum, gesloten overeen
komsten.
De raad van beheer zal bevoegd zijn zelfstandig met derden
een overeenkomst aan te gaan, krachtens welke een korte-golf
zender gedurende den in het derde lid van dit artikel bedoelden
termijn ter beschikking van de vennootschap wordt gesteld.
}
Anders dan in de gevallen, in dit artikel genoemd, is het
verboden de exploitatie der zendinrichtingen, als bedoeld in
. art. 2, sub a aan derden over te laten of op te dragen of daartoe
r strekkende overeenkomsten te treffen.
Voor de in het derde lid van dit artikel bedoelde overdracht
wordt geen korting op de verplichte storting van het door oprich
ters te nemen kapitaal toegestaan.

Kapitaal.
Art. 5.
Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld
in 100 aandeelen van f 10 000, te weten 60 aandeelen A en
40 aandeelen B.
Alle aandeelen luiden op naani en zijn geplaatst bij de oprich
ting der vennootschap.
Houder van aandeelen A kan uitsluitend zijn de Staat der
Nederlanden, houders van aandeelen B kunnen uitsluitend zijn
omroeporganisaties in Nederland, die over een evenredig deel
van den zendtijd beschikken.

Storting.

Art. 6.
De storting op de aandeelen vindt plaats in contanten.
Op elk aandeel is bij oprichting gestort 10 pet., zijnde een
bedrag van f 10U0; de hierna te vermelden raad van beheer
beslist over de voldoening aan den verderen stortingsplicht.
De hierna te vermelden raad van beheer beslist over eventueele teruggave van kapitaal aan of herstorting van kapitaal
door de aandeelhouders.
Teruggave op de aandeelen nnig nooit zoo ver gaan, dat het
gestorte kapitaal pro resto minder dan 10 pct. van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigt. Met' inachtneming van' deze beper
king is teruggave op de aandeelen steeds geoorloofd, mits gelijke
lijk op alle aandeelen.
Aandeelen.
Art. 7.
De aandeelen A en de aandeelen B worden beide ingeschreven
in een door den hierna te vermelden raad van beheer aan te
leggen register van aandeelhouders.
Bewijzen van aandeel moeten, om den houder te legitimeeren,
zijn geteekend door den voorzitter en den secretaris van den
raad van beheer'.
Overdracht van aandeelen B is mogelijk, echter alleen op de
wijze en in de gevallen, als in deze statuten zijn ontschreven.
Overdracht van aandeelen B.

Art. 8.
Indien een aandeelhoudster B haar bevoegdheid tot het doen
van' uitzendingen definitief verliest, 'indien het haar toebedeelde,
aantal zenduren verhoudingsgewijs belangrijk wordt verminderd
of indien andere omstandigheden optreden, welke moeten leiden
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tot haar uitvallen als aandeelhoudster of tot vermindering van
haar aandeelenbezit, doet de hierna te vermelden raàd van
beheer ten spoedigste aan den Minister een gemotiveerd voorstel
over de wijze, waarop de'vrijkomende aandeelen van de betrok
ken omroeporganisatie aan de overige aandeelhoudsters B zullen
worden toegekend.
Als maatstaf bij deze toekenning zal gelden de evenredigheid
tusschen aandeelenbezit. en toebedeelde zenduren.
Indien de Minister overeenkomstig het voorstel van den raad
van beheer besluit, heeft overdracht en overschrijving der aan
deelen plaats als in het voorstel aangegeven: de betrokken
omroeporganisaties verleenen de daartoe vereischte medewer
king; zij zijn tot betaling van het op de haar toegewezen aan
deelen verschuldigde bedrag verplicht op den enkelen grond van
het door den Minister goedgekeurde voorstel.'
Kan de Minister’ zich met het betrokken voorstel niet vereenigen, dan neemt hij zelf een beslissing en draagt den raad
van beheer op de noodige maatregelen te treffen. Ook in dat
geval verleenen de betrokken omroeporganisaties de noodige
medewerking en zijn zij zonder meer tot betaling van het op
de haar toegewezen aandeelen. verschuldigde gehouden.
In bovenstaande gevallen vindt geheele of gedeeltelijke resti
tutie van het op de aandeelen gestorte kapitaal plaats onder
aftrek van:
a. hetgeen de aandeelhoudster of de gewezen aandeelhoudster
nog aan de vennootschap verschuldigd is ter zake van het gebruik
cler zendinrichtingen;
•
b. een door den raad van beheer onder goedkeuring van den
Minister te bepalen bedrag, ten einde daarop te verhalen hetgeen
de aandeelhoudster, ware zij als zoodanig blijven optreden, uit
hoofde van haar aandeelhouderschap gedurende een door den
raad van beheer te stellen termijn van ten hoogste drie jaren
na haar uittreden nog aan de vennootschap ten gevolge van
gewijzigde exploitatieregelingen of anderszins redelijkerwijs
geacht mocht worden bovendien te moeten betalen;
c. een door den raad van beheer onder goedkeuring van den
Minister te bepalen bedrag voor het geval in verband met de
laatste opgemaakte balans, voordat het voorstel tot overdracht
van aandeelen werd gedaan, besloten is tot afschrijving op de
aandeelen over te gaan.
Overdracht van aandeelen B heeft plaats door een verklaring,
geteekend door of vanwege den betrokken aandeelhouder en
door of vanwege den nieuwen verkrijger, alsmede door den voor
zitter van den raad van beheer of bij diens ontstentenis door een
der leden van den raad van beheer; indien noodig, kan de voor
zitter van den raad van beheer bepalen, dat de overdracht op
andere, door hem alsdan vast te stellen, wijze zal plaats vinden.
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Art. 9.

Indien het geval van art. 8 zich voordoet, terwijl een andere
omroeporganisatie, als bedoeld in art. 5, laatste lid, naast de
anderen als aandeelhoudster B kan optreden, vindt art-. 8 over
eenkomstige toepassing.
. De nieuwaangewezen aandeelhoudster B verleent gelijke mede
werking als in art. 8 omtrent de oude aandeelhoudsters B
.bepaald.
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Art. 10. .

Verliezen alle aandeelhoudsters B haar bevoegdheid tot uit
eenden of komen zij uit anderen hoofde in de onmogelijkheid
te verkeeren langer als aandeelhoudsters. op te treden, zonder
■dat nieuwe omroeporganisaties voor haar in de plaats treden,
■dan doet de raad van beheer onverwijld het voorstel, als bedoeld
in art. '26, sub b.
Art. 11.

In alle, gevallen, waarin een wijziging in de positie van één of
nicer aandeelhoudsters B intreedt, met name door een wijziging
in de zendtijdverdeeling, van dien aard, dat de evenredigheid
tusschen aandeelenbezit en toebedeelde zenduren in belangrijke
mate is verbroken en in alle thans niet voorziene gevallen, die
een wijziging in de positie der aandeelhoudsters B redelijkerwijs
meebrengen, neemt de hierna te vermelden raad van beheer het
initiatief tot een ge wijzigde verdeeling der aandeelen B, terwijl
•de Minister de eindbeslissing neemt.
Elke nieuwe toedeeling zal berusten op het beginsel van even
redigheid tusschen aandeelenbezit en toebedeelde zenduren en
van de verhouding tusschen het aandeelenbezit van den Staat
eener- en dat der omroeporganisaties anderzijds, als bedoeld in
art. 4, laatste lid, der machtigingswet.
De betrokken omroeporganisaties zijn tot algeheele medewer
king tot het tot stand komen der nieuwe verdeeling der aan
deelen verplicht.
Vaststelling van het voor de overgenomen aandeelen te storten
■bedrag geschiedt naar den parikoers, behoudens in het geval,
voorzien in art. 8, vijfde lid, sub c.
Art. 8 vindt overeenkomstige toepassing.
Duplicaat-aandeelbewijzen.

Art. 12.
Voor aancleelbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kun
nen door den raad van beheer voor rekening van den-eigenaar
duplicaten worden afgegeven.

Het bestuur der vennootschap. Samenstelling van den
raad van beheer.

Art. 13.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer,
bestaande uit ten minste negen en ten hoogste tien leden, naar
gelang de Minister bepaalt.
De Minister benoemt, als het aantal leden negen bedraagt,
vijf, en als het aantal leden tien bedraagt, zes leden,'te weten
twee leden uit den Radio-raad, waaronder den voorzitter van dat
college, ten hoogste drie leden, werkzaam bij het Staatsbedrijf
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, en voorts, te zijner
beslissing, ééh persoon naar vrije keuze, met dien verstande,
dat uit den Radio-raad 'en als werkzaam bij het Staatsbedrijf
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie nooit meer dan twee,
respectievelijk drie leden benoembaar zijn.
De omroeporganisaties zullen te zamen vier vertegenwoordigers
in den raad van beheer hebben.
* ' Als regel en zoo mogelijk wijst- iedere omroeporganisatie één
vertegenwoordiger aan.
Voor liet geval één der aandeelhoudsters B komt te vervallen
zonder dat een nieuwe omroeporganisatie daarvoor in de plaats
treedt, hebben de omroeporganisaties, die in het volle bezit
harer aandeelen bleven, naast het recht ieder één lid aan te
wijzen, de bevoegdheid om gezamenlijk in de ontstane vacature
te voorzien.
: Voor het geval er meer dan vier aandeelhoudsters B optreden,
behouden de omroeporganisaties, die in het volle bezit harer
aandeelen bleven, het recht ieder één lid aan te wijzen, terwijl
de overige aandeelhoudsters B het vierde lid (de overige leden)
benoemen.
' In alle andere gevallen bepaalt de Minister, op het voorstel
van den raad van beheer, de wijze, waarop de benoeming van
de vertegenwoordigers der aandeelhoudsters B in overeenstem
ming gebracht zal worden met de nieuwe verdeeling der aan
deelen.
In geval, tusschen hen, die tot het benoemen bevoegd zijn,
geen overeenstemming wordt bereikt, benoemt de Minister het
(de) betrokken lid (leden) uit de personen, over de keuze waarvan
geen eenstemmigheid verkregen kon worden. ■
Degene, die een vertegenwoordiger heeft benoemd, is bevoegd
deze benoeming tusschentijds te doen eindigen, waardoor het
lidmaatschap van den raad van beheer voor den betrokken ver
tegenwoordiger vervalt.
Bij elke wijziging in het aandeelenbezit B tusschen de aandeel
houdsters B onderling zal zoover niögelijk als norm gelden, dat
het aanwijzen van vertegenwoordigers, in den raad van beheer
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geschiedt naar de verhouding, welke in de verdeeling der aandcelen bestaat.
/'■.De leden van den raad van beheer worden benoemd voor den
‘tijd van vier j'aar, met dien verstande, dat bij benoeming ter
^voorziening in een tusschentijds ontstane vàçature de optredende
jden zittingstijd van zijn voorganger vervult.
.Na afloop van hun zittingstijd en bij tusschentijds aftreden
behouden de leden van den raad van beheer al hun rechten en
verplichtingen totdat het nieuwe lid (de nieuwe leden) is (zijn)
benoemd.
//De leden vati den raad van beheer zijn herbenoembaar.
zyHet lidmaatschap van een vertegenwoordiger eener omroep
organisatie, welke haar bevoegdheid tot uitzenden verloren heeft,
vervult op den 3ag, dat de overdracht harer aandeelen, als
bedoeld in artt. 8, 9, 10 en 11, heeft plaats gevonden.
Het lidmaatschap van een vertegenwoordiger eener- omroep
organisatie, welke een deel harer aandeelen moest afstaan, ver
valt op den dag, dat de in dit artikel bedoelde benoeming van
het nieuwoptredende lid heeft plaats gevonden.
-Zoowel bij tusschentijds als bij periodiek aftreden vindt de
benoeming van een nieuw lid (de nieuwe leden) plaats binnen
een maand nadat de vacature is ontstaan of de zittingstijd ver
streken is.
De raad van beheer benoemt een secretaris al dan niet uit
zijn midden.
Tank en bevoegdheid, van den raad van beheer.

Art. 14.
I)e raad van beheer is verantwoordelijk voor het geheele
beheer- der vennootschap.
Hij is met name belast met:
a. beslissing omtrent bouw, uitbreiding of wijziging van de
zendinrichtingen en de keuze van de plaats, waar deze gebouwd
zullen worden;
:
de bepaling, op welke wijze de zenders ter beschikking
v
den omroep worden gesteld;
de vaststelling van den prijs en de verdere voorwaarden,
'
i en onder welke de zenders aan de uitzendende organisaties,
p-_ sonen of groepen in gebruik worden gegeven;
d. het geheele financieele beheer van het bedrijf, het ont
werpen 'der begrooting, het ontwerpen van de balans en de
winst-en-verliesrekening ;
e. de beslissing omtrent de volstorting en teruggave op de
aandeelen ;
ƒ. het aangaan van geldleeningen;
g. de benoeming, schorsing en het ontslag van een bedrijfs
leider met den titel van directeur;
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h. de benoeming, de bezoldiging en de regeling van de rechts
positie van het door hem noodig geoordeelde personeel;
i. het aangaan van overeenkomsten, krachtens welke per
soneel in dienst van derden of technische hulpmiddelen in eigen
dom van derden tijdelijk ter beschikking van het bedrijf worden
gesteld;
ƒ. de vertegenwoordiging in de Union Internationale de
Radio-diffusion (U.I.R.), wanneer de vennootschap zich op
verzoek van. de omroeporganisaties-aandeelhoudsters hiermede
belast;
k. in het algemeen alles, wat niet aan andere organen der
vennootschap is opgedragen en hetgeen noodig is om het doel,
dat de vennootschap zich stelt, en de taak en de werkzaam
heden, waarmede zij is belast of die zij op zich neemt, tot hun
recht te doen komen.

Werkwijze van den raad van beheer.

Art. 15.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls de voorzitter zulks
noodig acht.
De raad van beheer stelt een reglement op de interne organi
satie van het bedrijf vast, waarin onder meer bepalingen betref
fende het beheer en de belegging der geldmiddelen worden 0]>genomen.
Dit reglement is onderworpen aan de goedkeuring van den
Minister.
Over personen wordt .schriftelijk, over zaken mondeling
gestemd.
Voor zoover niet anders is bepaald, wordt beslist bij meerder
heid van stemmen.
Een meerderheid van zes stemmen (zeven stemmen voor het
geval het aantal leden tien bedraagt), waaronder die van ten
minste twee vertegenwoordigers der omroeporganisaties, wordt
vereischt voor besluiten:
a. tot zenderbouw;
b. tot het bepalen van de energie, waarmede kan, en van
die, waarmede zal worden uitgezonden;
c. tot vaststelling van den prijs, welken de omroeporganisaties
voor het gebruik der zenders per uur zullen betalen;
d. tot bij- of volstorting op de aandeelen en tot teruggave
van kapitaal op de aandeelen ;
e. tot het aangaan van geldleeningen boven f 50 000;
/. tot aankoop van onroerend goed boven den prijs van
f 50 000;
g. 'tot statutenwijziging;
h. tot ontbinding en vereffening der vennootschap;
i. tot het aangaan van overeenkomsten, krachtens welke
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personeel in dienst van derden of technische hulpmiddelen in
eigendom van derden tijdelijk ter beschikking van het bedrijf
worden gesteld.
De meerderheid van zes stemmen (zeven stemmen voor het
geval het aantal leden tien bedraagt), waaronder die der vier
leden, benoemd door de omroeporganisaties-aandeelhoudsters, is
veréischt voor een besluit tot het ter hand nemen van die
werkzaamheden, die naar het oordeel van deze meerderheid
niet vallen onder art. 2, sub a.
Indien over eenige zaak, welke voorziening vereischt, in twee
achtereenvolgende vergaderingen door staking van stemmen of
door welke andere oorzaak ook geen beslissing is kunnen worden
verkregen en, naar het oordeel van den voorzitter, dadelijke
voorziening vereischt is, neemt laatstgenoemde de door hem
noodig geachte be^Jissing onder goedkeuring van den Minister.
Besluiten, tot het nemen waarvan een gequalificeerde meer
derheid vereischt is, vallen niet onder deze laatste bepaling.

Bevoegdheden van den Minister.

Art. 16.
Behalve de in de wet en bij de statuten met name genoemde
zijn aan de goedkeuring van den Minister onderworpen alle
besluiten van den raad van beheer tot:
a. benoeming, ontslag en schorsing van een directeur;
b. aankoop van onroerend goed boven den prijs van f 50 000;
c. het aangaan van geldleeningen boven f 100 000;
d. het vaststellen van de afschrijvingspercentages op de
zendinrichtingen;
e. het deelnemen in stichtingen of naamlooze vennoot
schappen;
ƒ. wijziging der statuten;
ij.
het aangaan van overeenkomsten, als bedoeld in art. 14,
sub i;
h. regeling van de rechtspositie van het personeel.
In geval van niet-goedkeuring van een besluit van den raad
van beheer, stelt de Minister den vereischten maatregel vast
en is de voorzitter van den raad van beheer verplicht dien maat
regel op kosten der vennootschap uit te voeren.
Van alle besluiten, die aan de goedkeuring van den Minister
zijn onderworpen, doet de voorzitter van den raad van beheer
steeds binnen 14 dagen mededeeling aan den Minister.
Indien binnen een maand, nadat deze mededeeling is ver
zonden, geen bericht is binnengekomen, dat de beslissing wordt
verdaagd, wordt de goedkeuring geacht verleend te zijn. In geval
van niet-beslissing binnen twee maanden na dien datum wordt
mede de goedkeuring geacht verleend te zijn.

De voorzitter van den raad van beheer.
Art.' 17.

De voorzitter van den lladio-raad is ambtshalve voorzitter
van den raad van beheer, tenzij deze te kennen mocht geven
de benoeming niet te willen aanvaarden, in welk geval de Minis
ter op voordracht van den raad van beheer uit de leden een
voorzitter benoemt.
De voorzitter van den raad van beheer vertegenwoordigt de
vennootschap in en buiten rechte.
Hij leidt de werkzaamheden van den raad van beheer.
Hij is bevoegd in spoedeischende gevallen zelf beslissingen
te nemen onder latere goedkeuring van den raad van beheer.
. Hij is gehouden het initiatief te nemen in alle zaken, die
voorziening eischen.
Hij is bevoegd in zaken, die tot de competentie van den
Minister staan, zelfstandig daarover met dezen in overleg te
treden.
Hij teekent met den secretaris de uitgaande stukken.
Commissies ad hoe.

Art. 18.
De raad van beheer «ijst uit zijn midden één of meer gedele
geerden aan om toezicht uit te oefenen op de dagelijksche
leiding.
De raad van beheer is bex’oegd één of meer commissies ad hoe
uit zijn midden te vormen tot het verrichten van bepaalde werk
zaamheden.
De werkwijze van de commissies ad hoe wordt nader in het
reglement op de interne organisatie door den raad van beheer
geregeld.
Schadeloosstelling van de leden van den raad van beheer
en den secretaris.

Art. 19.

•

De raad van beheer bepaalt de schadeloosstelling, welke aan
den voorzitter, de leden van den raad van beheer, de gedele
geerden, de leden van de commissies ad hoe en den secretaris
toekomt voor het bijwonen van vergaderingen; het verrichten
van werkzaamheden en dergelijke, benevens de vergoeding van
reis- en verblijfkosten.
'De vaststelling dezer schadeloosstelling en vergoedingen be
hoeft de goedkeuring van den Minister.

De directeur.
Art. 20.

De raad van beheer benoemt een directeur, die onder toezicht
van de gedelegeerden belast is met de dagelijksche leiding van
het bedrijf.
De bezoldiging van den directeur wordt vastgesteld door den
raad van beheer onder goedkeuring van'den Minister.
De raad van beheer stelt de instructie en de arbeidsvoor
waarden voor den directeur vast.
De vergadering van aandeelhouders.

*

Art. 21.

.

Ten minste éénmaal per jaar wordt een vergadering van aan
deelhouders gehouden.
g Aan de competentie van de vergadering van aandeelhouders
is alleen en uitsluitend onderworpen:
a. het vaststellen van de jaarlijksche begrootiug;
b. de definitieve vaststelling van de jaarlijksche balans en
de winst-en-verliesrekening;
c. het vaststellen van het jaarverslag, uit te brengen aan de
Regeering ;
d. de beslissing over wijziging van de statuten;
e. de décharge van den raad van beheer ter zake van het door
hem gevoerde beheer;
ƒ. de beslissing over de ontbinding en’ vereffening der ven
nootschap.
:> De vergadering van aandeelhouders wordt als regel gehouden
in de maand Maart en verder, wanneer de raad van beheer een
vergadering noodzakelijk acht.
’’ De leden van den raad van beheer kunnen niet optreden als
vertegenwoordigers in de vergadering van aandeelhouders.
’ In de vergadering heeft elke aandeelhouder voor elk aandeel
één stem.
De leden van den raad van beheer zijn in de vergadering van
aandeelhouders aanwezig; zij hebben een adviseerende stem.
De. vergadering van aandeelhouders, welke als regel gehouden’
wordt in de maand Maart en waarin de begrooting, de balans
en de winst-en-verliesrekening, het jaarverslag en de décharge
van de leden van den raad van beheer worden behandeld, staat
onder voorzitterschap van den Minister.
De overige vergaderingen van aandeelhouders worden voor
gezeten door den voorzitter van den raad van beheer.
De raad van beheer is belast met de voorbereiding der alge
meene vergadering van aandeelhouders.
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Adviseurschap van het Staatsbedrijf der Posterijen,
Telegrafie en Telefonie.

Art. 22.

' De raad van beheer heeft de bevoegdheid om aan den directeur-generaal'der Posterijen, Telegrafie en Telefonie te verzoeken
een adviseur aan te wijzen, die den raad van beheer opmerk
zaam maakt op zaken, welke zijns inziens voorziening behoeven.
De door den directeur-generaal der Posterijen, Telegrafie en
Telefonie aangewezen adviseur is bevoegd zelfstandig den raad
van beheer van advies te dienen. Dit geschiedt schriftelijk en '
wel aan den voorzitter van den raad van beheer, die verplicht
is dit advies in de eerstvolgende vergadering van den raad van
beheer te brengen.
Met toestemming van den voorzitter van den raad van beheer
heeft de adviseur, bovenbedoeld, toegang tot alle inrichtingen
der vennootschap.
De raad van beheer wint het advies van bovenbedoelden advi
seur of, bij diens ontstentenis, van den directeur-generaal der
Posterijen, Telegrafie en Telefonie in in alle aangelegenheden,
die betrekking hebben op aanleg, uitbreiding of wijziging van
zendinrichtingen en voorts in alle gevallen, waarin de voorzitter
van den raad van beheer dit noodzakelijk oordeelt.

»

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 23.
Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31
December; het eerste van den aanvang der vennootschap tot
31 December.
De boeken der vennootschap worden jaarlijks per 31 Decem
ber, voor het eerst per 31 December 193(> afgesloten; daaruit
warden door den raad van beheer een balans en een winst-enverliesrekening opgemaakt, welke stukken in afschrift aan de
aandeelhouders worden toegezonden.
De door de algemeene vergadering van aandeelhouders goed
gekeurde balans en winst-en-verliesrekening worden in afschrift
tcegezonden aan den directeur-generaal der Posterijen, Telegrafie
en Telefonie en aan den Minister van Financiën.

I

Afschrijvingen, fondsen, winst.
Art. ‘24.
Afschrijvingen worden vastgesteld door den raad van beheer.
De raad van beheer is verplicht over het systeem der afschrij
vingen het advies van een accountant in te winnen.
Zoolang de vennootschap zich alleen bezighoudt met de taak,
in art. 2, sub «, omschreven, zal het maken van winst geen
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doel zijn. Ook in dat geval is de raad van beheer bevoegd een
dividend van ten hoogste 6 pet. op de aandeelen te doen uitkeeren, wanneer het bedrijf zulks toelaat.
De raad van beheer draagt zorg voor behoorlijke reserveeringen, met inachtneming van den aard van het bedrijf der
vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 25.
De algeineetie vergadering van aandeelhouders is bevoegd de
statuten der vennootschap te wijzigen, met inachtneming van
de bepalingen der machtigingswet, met uitzondering van dit
artikel en art. 2.
De wijziging de? statuten behoeft niet de verklaring van den
Minister van Justitie van geen bezwaar, maar is onderworpen
aan de goedkeuring van den Minister.
Voor het aanbrengen van wijzigingen is noodig, dat de raad
van beheer allereerst met een meerderheid van zes stemmen
(zeven stemmen voor het geval het aantal leden tien is), waar
onder die van ten minste twee vertegenwoordigers der omroep
organisaties, tot wijziging besluit en daarna de vergadering van
aandeelhouders zich met deze wijziging met een meerderheid
van 3,4 van het ter vergadering aanwezige aantal stemmen
vereenigt.
Indien een besluit van den raad van beheer, als bedoeld in
het derde lid, betrekking heeft op een bepaling der statuten,
waarin voor het nemen van een bepaalde beslissing een gequalificeerde meerderheid van stemmen is voorgeschreven, wordt ook
voor dit besluit een zelfde meerderheid van stemmen vereischt.
Geen beslissing kan op een algeineene vergadering van aan
deelhouders over statutenwijziging worden genomen, indien niet
minstens 2 3 van het kapitaal ter vergadering vertegenwoor
digd is.
Ontbinding en vereffening.

Art. 26.
De vennootschap zal worden ontbonden en vereffend:
n. wanneer bij de wet wordt verklaard, dat het algemeen
belang de ontbinding vordert;
b. wanneer op een met een meerderheid van zes stemmen
(zeven stemmen voor het geval het aantal leden tien is), waar
onder die van ten minste twee vertegenwoordigers der omroep
organisaties. door den raad van beheer aanvaard voorstel de
algemeene vergadering van aandeelhouders met een meerder-
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De raad van beheer is verplicht bij ontbinding voor vereffening
van de vennootschap zorg te dragen.
De raad van beheer is bevoegd één of meer personen tot ver
effenaars te benoemen.
Indien de raad van beheer nalatig is in de vereffening van de'
zaken der vennootschap, dan geschiedt de vereffening op door
den Minister te bepalen wijze.
Slotbepaling.

In afwijking van het bovenstaande worden voor de eerste
maal tot leden'van den raad van beheer benoemd de heeren:
prof. mr. P. S. Gerbrandy, te Amsterdam; mr. J. F. van Roijen,
te ’s Gravenhage; ir. H. J. Boetje, te ’s Gravenhage; P. A.
Enserinck, te ’s Gravenhage; mr. A. van der Deure, te Bennekom; J. AV. Lebon, te Hilversum; P. A. M. Speet, te Hilver
sum; W. Vbgt, te Hilversum; tot voorzitter van den raad van
beheer de lieer H. van Boeijen, te Voorburg; tot directeur de
heer ir. A. Dubois, te Hilversum.
Verleden te 's Gravenhage, op den datum, aan het hoofd
dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van mejuffrouw Gijsberta Gerarda van Altena en mejuffrouw Cornelia Vader, beiden
arbeidscontractante bij het Staatsbedrijf der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie en beiden wonende te ’s Gravenhage, als
getuigen, evenals de comparanten aan mij. notaris, bekend.
En is deze akte, opgemaakt iti minuut, onmiddellijk na voor
lezing geteekend door'de comparanten, de getuigen en mij,
notaris.
(Geteekend:) J. A. de Wilde, G. de Clercq, F. G. Gildemeester, P. Speet, ran der Deure. J. W. Lebon; G. G. van
Altena, C. Vader, Grootenboer, notaris.

MACHTIGINGSVOORWAARDEN VOOR DEN
AANLEG E/H GEBRUIK VAN EEN RADIO-DISTRIBUTIE-INRICHTING.

ARTIKEL i.
i. Van de machtiging mag geen gebruik worden gemaakt, tenzij de houder vóór
of op den datum, vermeld in de beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken,
waarbij de machtiging is verleend, aan den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie
en Telefonie een schriftelijke verklaring heeft gezonden, waarbij hij de machtiging op de
gestelde voorwaarden aanvaardt en waarbij hij toezegt zich aan de gestelde of nader te
stellen bepalingen te zullen houden.
2. De houder van de machtiging is verplicht om binnen twee maanden na den dag,
waarop de machtiging op de gestelde voorwaarden is aanvaard, met den aanleg van de
inrichting of inrichtingen te beginnen en dezen geleidelijk voort te zetten, met dien ver
stande, dat binnen zes maanden met de distributie een aanvang moet zijn gemaakt. Indien
buitengewone omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de Directeur-Generaal der
PTT verlenging van deze termijnen toestaan. Van den datum, waarop, rekening houdende
met het bepaalde in artikel 5, onder 8, met het gebruik van de inrichting of inrichtingen
een aanvang is gemaakt, geeft de houder van de machtiging onverwijld kennis aan den
Directeur-Generaal voornoemd.
3. De machtiging wordt verleend voor een tijdvak loopende van den dag der aan
vaarding tot 1 Mei 1942. Deze termijn wordt na ommegang met vijf jaren, dit is tot
1 Mei 1947, verlengd, tenzij vóór het beëindigen van den eersten termijn mocht blijken,
dat wezenlijke veranderingen in het omroepbestel of in de techniek, die het noodig
zouden maken het geheele vraagstuk van de radiodistributie opnieuw te bezien, zich
tegen die verlenging zouden verzetten.
4. Ingeval verlenging van de machtiging wordt verlangd, moet deze uiterlijk drie
maanden vóór den afloop daarvan door den houder van de machtiging aan den Minister
van Binnenlandsche Zaken worden aangevraagd.
5. De machtiging kan door den houder daarvan niet aan een ander worden over
gedragen. Aanleg en exploitatie der inrichtingen kan niet worden overgedragen, dan na
goedkeuring door den Minister van de voorwaarden, welke voor deze overdracht gelden
of zullen gelden.
*
.

6. De houder van de machtiging is verplicht ter kennis te brengen van den DirecteurGeneraal der PTT in welk(e) perceel(en) de ontvang- en versterker-inrichtingen zijn
geplaatst, en dezen zijn correspondentie-adres mede te deelen.

7. Wanneer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de DirecteurGeneraal der PTT toestaan, dat die ontvang- en/of versterker-inrichtingen worden
geplaatst buiten het in de machtiging omschreven gebied.
ARTIKEL 2.

i. Behoudens het bepaalde in het volgende lid is de houder van de machtiging ver
plicht, indien de uitzendingen der omroepstations zulks mogelijk maken, de aangeslotenen
in de gelegenheid te stellen, zelf te allen tijde in hun woningen uit de onverkorte pro
gramma’s der Nederlandsche omroepstations een keuze te doen.
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2. Met afwijking zoo noodig van het bepaalde in het voorafgaande lid, is de houder
van de machtiging verplicht ten aanzien van het gebruik der inrichting onverwijld en
onverkort gevolg te geven aan hetgeen eenige autoriteit krachtens de wet van hem
verlangt. Indien dit medebrengt het doen van mededeelingen aan de aangeslotenen, doet
hij deze aan alle aangeslotenen over alle programma-lijnen toekomen.
3. De houder van de machtiging is verplicht in zijn (elk zijner) radiocentrale(s) bij
voortduring een geheel bedrijfsvaardige microfoon van voldoende qualiteit — zulks ter
beoordeeling van den bevoegden ambtenaar, bedoeld in artikel 5 — voor het doen van
deze mededeelingen ter beschikking te houden. Tevens zorgt hij voor den aanleg en het
bedrijfsvaardig houden van een omschakelinrichting, waarmede de microfoon op een
voudige wijze op alle progamma-lijnen tezamen kan worden ingeschakeld.

4. Het doorgeven van door buitenlandsche omroepstations uitgezonden programma’s
is slechts geoorloofd na voorafgaande toestemming van den Minister van Binnenlandsche
Zaken onder de door dezen daarbij te stellen voorwaarden.
5. Het inschakelen van een microfoon in de geleidingen en lijnen der inrichting of
inrichtingen is, behalve in het geval bedoeld in het tweede lid van dit artikel, niet
geoorloofd, tenzij voor het doen van de strikt noodige zakelijke mededeelingen betref
fende de door te geven programma’s of de uitoefening van het bedrijf.
6. Het overbrengen of doorgeven van andere mededeelingen hetzij van woord-, toonof beeldinhoud dan die, waarvan het overbrengen of doorgeven bij of krachtens dit
artikel is toegestaan, is verboden.

7. De houder van de machtiging is verplicht er voor zorg te dragen, dat de radiocentrale
gedurende den geheelen duur van de doorgifte der programma’s op oordeelkundige wijze
wordt bediend. De inrichtingen van de centrale mogen gedurende de bedrijfsuren nimmer
onbewaakt worden gelaten.
ARTIKEL 3.

1. Het gebruik van de machtiging geschiedt ten genoegen van den Minister van
Binnenlandsche Zaken.
2. De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken :
a. bij niet-nakoming van de voor waarden, waaronder zij is verleend of bij niet-nakoming
van de op grond van die voorwaarden door de bevoegde autoriteit aan den houder der
machtiging gegeven voorschriften;
b. indien daartoe aanleiding bestaat krachtens wettelijk voorschrift (nationaal of inter
nationaal), waardoor het gebruik van de inrichtingen) hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk niet
toegestaan kan blijven;
c. indien wegens gevaar voor de veiligheid van den Staat, de openbare orde of de goede
zeden, dan wel uit hoofde van bezwaren van techniek en uitvoering de juiste verzorging
van de radiodistributie — waaronder begrepen derzelver levensvatbaarheid — naar het
oordeel van den Minister van Binnenlandsche Zaken niet langer gewaarborgd is.
ARTIKEL 4.

De machtiging vervalt :
a. indien zij niet op het in het eerste lid van artikel 1 bepaalde tijdstip is aanvaard;
b. indien de inrichting(en) niet binnen den in het tweede lid van artikel 1 bedoelden
termijn ten gebruike gereed is (zijn).
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ARTIKEL 5.

1. In die artikel wordt verstaan onder :
„bevoegde ambtenaar”, de ambtenaar, genoemd in de beschikking van den Minister van
Binnenlandsche Zaken, waarbij de machtiging is verleend;
„sterkstroomlijnen met hooge spanning”, sterkstroomlijnen, waarbij de middelbare span
ning tusschen een der geleidingen en de aarde 300 volt te boven gaat;
„sterkstroomlijnen met lage spanning”, sterkstroomlijnen, waarbij de middelbare spanning
tusschen een der geleidingen en de aarde 300 volt niet te boven gaat;
„telegraaf- en telefoongeleidingen”, zoowel die, welke voor het openbaar verkeer als die,
welke niet voor het openbaar verkeer zijn bestemd.
De bepalingen in dit artikel hebben betrekking op afzonderlijk voor radiodistributie
aangelegde netten, waarop de ontvangen seinen op luidsprekersterkte naar de aangesloten
perceelen worden overgebracht en waarop de effectieve spannning niet meer dan 60
volt bedraagt.
2. De houder van de machtiging moet tenminste acht dagen voordat met de uitvoering
der werken wordt aangevangen:
i°. van het voornemen daartoe schriftelijk kennis geven aan den bevoegden ambtenaar;
2°. aan den bevoegden ambtenaar doen toekomen:
a. een omschrijving der uit te voeren werken met vermelding van te gebruiken materieel
en apparatuur;
b. een plattegrondteekening op voldoende schaal, waarop zijn aangegeven de aan te
brengen hoofdlijnen;
c. een constructie-teekening van de te gebruiken steunpunten met daaraan bevestigde
montuur.

3. Indien de plaatselijke omstandigheden zulks in het belang van de radiodistributie
vorderen, kan de Minister van Binnenlandsche Zaken bepalen, dat de aanleg van de in
richting zoodanig is, dat ten behoeve van de doorgifte der programma’s over ten hoogste
vier mogelijkheden kan worden beschikt.
4. De wijze van aanleg in het algemeen dient te geschieden in overleg met en ten
genoegen van den bevoegden ambtenaar. Wordt geen overeenstemming verkregen, dan
beslist de Directeur-Generaal der PTT, de in punt 31 bedoelde contact-commissie
gehoord.

5. Ter voorkoming van inductie worden de geleidingen dubbeldraads aangelegd.
Distributiegeleidingen, welke aan wonigcomplexen worden bevestigd, moeten bij voor
keur in loodkabel worden aangelegd, waarvan de mantel aan aarde moet liggen. De
bevoegde ambtenaar kan in bijzondere omstandigheden van de in dit punt genoemde
bepalingen ontheffing verleenen.
6. De isolaticweerstand van een tot één programma behoorende dubbelgeleiding mag in
bedrijfstoestand gemeten normaal niet minder bedragen dan 300 000 ohm per km, hierbij
inbegrepen de abonné-aftakkingen, die in rekening gebracht worden met gemiddeld 20
meter per aansluiting.
Bij een duplex-systeem moet bij de meting van den isolatieweerstand rekening gehouden
worden met de constructie van dat systeem.
7. Distributienetten, welke daarvoor, wat uitgestrektheid betreft, naar het oordeel van
den bevoegden ambtenaar in aanmerking komen, moeten in afzonderlijke groepen worden

verdeeld, welke zooveel mogelijk van de centrale uit, onafhankelijk van elkaar, uitge
schakeld kunnen worden.

8. De uitvoering en het onderhoud der werken moeten geschieden ten genoegen van
den bevoegden ambtenaar, bij gebreke waarvan deze de bevoegdheid heeft het nagelatene
te doen verrichten of het in strijd met de voorschriften verrichte te doen verwijderen of
wijzigen op kosten van den houder van de machtiging. De inrichtingen mogen niet in
gebruik genomen worden dan na verkregen schriftelijke toestemming van den bevoegden
ambtenaar.

9. De Directeur-Generaal der P T T is bevoegd de storting eener waarborgsom te vor
deren, wanneer hem dit ter verzekering van de betaling der in punt 8 bedoelde kosten
raadzaam voçrkomt.
10. Kruisingen van de tot de inrichtingen behoorende bovengrondsche geleidingen
met bovengrondsche sterkstroomgeleidingen met hooge spanning zijn verboden.
11. De bovengrondsche distributiegeleidingen moeten op zoodanigen afstand van
bovengrondsche sterkstroomgeleidingen met hooge spanning verwijderd blijven, dat aan
raking der wederzijdsche geleidingen, ook bij het breken der geleidingen buitengesloten is.
12. Bij bovengrondsche kruisingen van distributiegeleidingen met sterkstroomgeleidin
gen met lage spanning moet de afstand tusschen de elkaar kruisende geleidingen tenminste
1 meter bedragen en moet, naar het oordeel van den bevoegden ambtenaar, voldoende
zekerheid tegen breuk van de bovenliggende geleidingen aanwezig zijn.
13. Indien de bevoegde ambtenaar zulks noodig oordeelt, kan bovendien worden voor
geschreven, dat in de distributiegeleidingen ter weerszijden van de kruising of in de
aangesloten perceelen stroom- en spanningsveiligheden worden ingeschakeld. De
stroomveiligheden moeten werken bij een stroomsterkte van ten hoogstt 2 ampère. De
spanningsveiligheden moeten in werking treden bij een spanning, lager dan die van het
sterkstroomnet en moeten ook na herhaalde ontlading werkvaardig blijven. De spanningsveiligheid moet, gerekend van de kruising af, voorbij de stroomveiligheid worden
aangebracht.
14. Bij het samenloopen van bovengrondsche distributiegeleidingen met bovengrondsche
sterkstroomgeleidingen met lage spanning op zoodanigen afstand, dat bij het breken van
geleidingen of op andere wijze aanraking der wederzijdsche geleidingen mogelijk is, kan,
indien de bevoegde ambtenaar zulks noodig oordeelt, worden voorgeschreven, dat in de
distributiegeleidingen ter weerszijden van de plaats, waar aanraking mogelijk is, en in
de eventueel op dit vak aangesloten perceelen, dezelfde veiligheden, als omschreven in
punt 13 worden aangebracht.

15. Tenzij de bevoegde ambtenaar zulks onnoodig oordeelt, worden in de bovengrond
sche distributiegeleidingen bliksemafleiders aangebracht, die ook na herhaalde ontladingen
werkvaardig blijven. De constructie van de bliksemafleiders en de plaatsen, waar deze
worden aangebracht, moeten door den bevoegden ambtenaar worden goedgekeurd.
16. Bij bovengrondsche kruisingen van distributiegeleidingen met telegraaf- oftelefoongeleidingen moet de afstand tusschen de elkaar kruisende geleidingen tenminste 1 meter
bedragen.
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Het bovengrondsch samenloopen van hoofddistributiegeleidingen met telegraaf- en
telefoongeleidingen op minder dan 3 meter onderling gemeten afstand is verboden.
Voor de geleidingen, waardoor de aangesloten perceelen met de hoofdgeleiding zijn
verbonden, wordt deze afstand bepaald op ten minste 1 meter. In bijzondere gevallen
(hangkabel, hoogfrequentsysteem enz.) kan de bevoegde ambtenaar van deze bepaling
ontheffing verleenen.
18. Omtrent den aanleg van ondergrondsche distributiekabels welke samen komen te
loopen met ondergrondsche sterk- of zwakstroomkabels op zoodanig geringen afstand,
dat bij opgraven van een der kabels gevaar bestaat voor beschadiging van de andere
kabels, moet vooraf overleg gepleegd worden met den bevoegden ambtenaar. Hierbij
dient de distribuant de noodige gegevens, zooals den loop van de kabels, de doorsnede
van de geul çnz. ter beschikking te stellen. In het algemeen zal de afstand tot een sterkstroomkabel niet minder dan 50 cm mogen bedragen.
ï~j.

19. Van het uitvoeren van uitbreidings- of onderhoudswerken, waarop het in de punten
12, 14, 16, 17 en 18 bepaalde van toepassing is, moet de houder van de machtiging
onverwijld kennis geven aan den bevoegden ambtenaar. Op belangrijke uitbreidingen of
wijzigingen is punt 2 van dit artikel van toepassing.
20. De voor de distributie te gebruiken radio-ontvang-toestellen en versterkers moeten
zoodanig zijn geconstrueerd, dat muziek en het gesproken woord zooveel mogelijk onver
vormd en met voldoende sterkte bij de aangeslotenen hoorbaar worden gemaakt.
21. De symmetrie van het net en van de apparatuur in de centrale moet voor het gebruikte
frequentiegebied zoo hoog zijn opgevoerd, dat het aan aarde leggen van het electrische
midden of van eenig ander -punt, ter symmetreering van het net, onnoodig is.

22. Het overspreken (overloop, inductie) tusschen de verschillende programma’s onder
ling mag, gemeten tusschen punten van gelijk niveau (bv bij een aangelotene), geen kleinere
waarde hebben dan 50 decibels.
23. De spanningsdaling aan de secundaire wikkeling van den uitgangstransformator der
versterkers, welke optreedt, wanneer van den onbelasten op den volbelasten toestand wordt
overgegaan, mag niet meer dan 30 % bedragen^ decibels).

24. De spanningsdaling in het volbelaste net mag voor geen der aansluitingen meer
bedragen dan 30 °/0 (ongeveer 3 decibels), vergeleken met de spanning in de centrale.
25. Als alternatief voor de punten 23 en 24 kan gelden, dat te allen tijde aan de klemmen
van den luidspreker (2 à 4000 ohm) van elke willekeurige aansluiting een spanning van
ongeveer 40 volt middelbare waarde voor] de sterkste passages in het radio-programma
dient op te treden, terwijl de gemiddelde waarde van het programma, eveneens op een
middelbaar aanwijzenden meter gemeten, ongeveer 25 volt moet bedragen.
26. De constructie van het net en de daarin opgenomen transformatoren, versterkers
met compensatiemiddelen enz. moet zoodanig zijn uitgevoerd, dat de overdracht van alle
in het gebruikte frequentiegebied liggende tonen zoo gelijkmatig mogelijk plaats vindt.
27. Indien gebruik gemaakt wordt van een bestaand telefoonnet voor den toevoer naar
versterkers in- of buiten de distributie cntrale en de daarvoor te bezigen dubbeldraden
opgenomen zijn in kabels of bovengrondsche geleidingen, welke overigens voor den
telefoondienst bestemd zijn, gelden de volgende bepalingen :
a. de spanningen en stroomsterkten mogen niet grooter zijn dan die, welke optreden bij

ecu gewoon tcicioongesprek: 2,1 voit en 3,5 mini-ampère ettectief d.1. ongeveer 7,4 milliWatt in een niet inductieven weerstand van 600 ohm;
b. betreffende de symmetrie en de aarding van telefoonaders zij verwezen naar punt 28 sub 1 ;
c. maatregelen moeten worden getroffen, waardoor voorkomen wordt, dat spanningen
en stroomsterkten op de voor distributie bestemde telefoongeleidingen kunnen komen,
welke hooger zijn dan die, welke sub a zijn voorgeschreven.
28. Bij de aansluiting van een distributiecentrale aan een interlocaal PTT-net voor
doorgifte van de omroep-programma’s, hetzij dat dit derect of via het locale PTT- of
Gemeentetelefoonnet geschiedt, moet met het volgende rekening worden gehouden:
1. de betrokken telefoon-dubbelader moet zuiver symmetrisch ten opzichte van aarde
gehouden worden zonder evenwel eenig punt, hetzij direct, hetzij via eenige impedantie
aan aarde te leggen.
2. De dubbelader behoort te zijn afgesloten met een niet-inductieven weerstand van
600 à 900 ohm, behoudens speciale gevallen, door den bevoegden ambtenaar nader aan
te geven.
3. Indien de distribuant niet kan voldoen aan de sub 1 en 2 genoemde voorwaarden, kan
door den P T T-dienst, voor rekening van den distribuant, daarin worden voorzien.
In het algemeen wordt over het P T T-net een frequentie-bandbreedte van 50—5000 pps
toegevoerd, waarbij de overdracht van alle frequenties zoo gelijkmatig mogelijk geschiedt.
29. De door het PTT- of Gemeentetelefoonbedrijf ter beschikking van den distribuant
gestelde telefoondubbeladers mogen voor geen andere doeleinden gebruikt worden dan
waarvoor ze zijn afgestaan.

30. Speciale gevallen, waarin telefoondubbeladers benut worden voor doorgifte volgens
een bijzonder systeem (bv hoogfrequent) zullen elk op zichzelf moeten worden behandeld.
31. Ter bevordering van een gelijke toepassing van de voorafgaande punten zal een
contact-commissie worden ingesteld, aan wie alle geschilpunten over de toepassing dezer
technische voorschriften, welke tusschen distribuanten en den bevoegden ambtenaar
kunnen rijzen, voordat zij aan den Directeur-Generaal der PTT ter beslissing worden
voorgelegd, ter kennis worden gebracht.
De commissie zal zijn samengesteld uit 1 vertegenwoordiger van het Staatsbedrijf der
P T T, 1 vertegenwoordiger der radiodistribuanten en 1 door deze beide vertegenwoor
digers aan te wijzen Voorzitter.
Voor het geval, dat deze beide vertegenwoordigers het niet eens kunnen worden over de
keuze van den Voorzitter, wijst de Minister van Binnenlandsche Zaken den Voorzitter aan.
De commissie brengt, zoo zij de partijen niet tot overeenstemming kan brengen, over elk
aan haar voorgelegd geval advies uit aan den Directeur-Generaal der PTT.
ARTIKEL 6.

De houder van de machtiging is verplicht :
a. de door of namens den Minister van Binnenlandsche Zaken met betrekking tot de
inrichting(en) voorgeschreven voorzieningen te treffen ;
b. de door den Directeur-Generaal der PTT aan te wijzen ambtenaren, voorzien van een
legitimatiebewijs, in de gelegenheid te stellen de inrichting(en) te onderzoeken en kennis te
nemen van alles, wat daarmede verband houdt, alsmede in de voorwaarden van aansluiting
de bepaling op te nemen, dat deze ambtenaren de omschreven werkzaamheden eveneens ten
opzichte van de lijnen en geleidingen tot de inrichting(en) behoorende, kunnen verrichten;

c. den Directeur der Nederlandsche Omroep-Zender-Maatschappij „NOZEMA” N.V.,
of de door dezen aan te wijzen gemachtigden, voorzien van een legitimatiebewijs, in de
gelegenheid te stellen kennis te nemen van alle bescheiden waaruit het in artikel 14, punt 3,
bedoelde aantal aansluitingen wordt opgemaakt.
ARTIKEL 7.

1. Het is verboden door den aanleg, het hebben of het gebruik van de inrichting(en) te
belemmeren den aanleg, de instandhouding of de exploitatie, onderscheidenlijk het gebruik,
van voor het openbaar verkeer bestemde telegrafen en telefonen en daarmede door den
Minister van Binnenlandsche Zaken gelijk te stellen radio-electrische inrichtingen, van
telegrafen en telefonen, bedoeld in artikel 13 der Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staats
blad nr 7) of van inrichtingen bedoeld in artikel 3ter dier wet, indien de aanleg en het
gebruik daarvan van Rijkswege geschiedt.

2. Voorzieningen ter opheffing of ter voorkoming van belemmeringen, bedoeld in het
eerste lid van dit artikel, geschieden op kosten van den houder van de machtiging.
ARTIKEL 8.

Het gebruik van de inrichting(en) wordt, zoodra dit door de Koningin in het algemeen
belang wordt noodig geacht, geheel of ten deele gestaakt.
ARTIKEL 9.

Ter controle op de juiste naleving van de in de machtiging gestelde voorwaarden, worden
door en voor rekening van den houder van de machtiging en ten genoegen van den
Directeur-Generaal der PTT volledige contróle-aansluitingen tot stand gebracht, waar
en wanneer zulks door den Directeur-Generaal voornoemd wordt noodig geoordeeld.
ARTIKEL 10.

1. De houder van de machtiging is verplicht om — binnen het hem bij de machtiging
toegewezen gebied — aan elke aanvraag om aansluiting aan zijn inrichting(en) te voldoen,
indien de belanghebbende de voorwaarden voor het verkrijgen van zoodanige aansluiting
is nagekomen.
2. De Minister van Binnenlandsche Zaken kan den houder van de machtiging in bijzondere
gevallen, te zijner beoordeeling, van de in het vorige lid bedoelde verplichting ontslaan.
3. De houder van de machtiging is verplicht om in de centrale de van buiten goed
leesbare mededeeling voor te hangen, dat binnen een kaart ter inzage ligt, waarop een
ieder kan nagaan of zijn woning al dan niet in het bij de machtiging toegewezen gebied
is gelegen, alsmede een exemplaar van de tarieven en voorwaarden voor de aansluiting
op en het gebruik van de radiodistributie-inrichting, omtrent welke desgewenscht
inlichtingen kunnen worden gevraagd aan het Hoofd van het daarbij te vermelden Telefoondistrict.
ARTIKEL 11.

i. De voorwaarden voor het gebruik van een aansluiting aan de inrichtingen), alsmede
de door den houder van de machtiging te heffen vergoedingen moeten, voordat van de
machtiging gebruik mag worden gemaakt de goedkeuring van den Minister van Binnen
landsche Zaken hebben verkregen. Later in die voorwaarden en vergoedingen aan te
brengen wijzigingen behoeven eveneens deze goedkeuring alvorens van kracht te zijn.

2. Het is den houder van de machtiging verboden in deze voorwaarden een bepaling op
te nemen ter bevordering, dat telefonen, luidsprekers en eventueel andere ten gebruike
op de aansluiting benoodigde toestellen door den houder van de machtiging of door
bepaalde personen of firma’s worden geleverd; eveneens is het den houder van de
machtiging verboden in zake de levering van deze toestellen op eenige andere wijze
dwang uit te oefenen op degenen, die een aansluiting wenschen.
3. Indien na afloop van de machtiging tot verlenging wordt overgegaan, behoeven de
hiervoren bedoelde voorwaarden en vergoedingen opnieuw de goedkeuring van den
Minister van Binnenlandsche Zaken.
4. De houder van de machtiging is verplicht aan ieder, die het verlangen te kennen
geeft te worden aangesloten en desgewenscht ook aan de bij het verleenen van de
machtiging reeds aangeslotenen, eenmaal een afdruk der goedgekeurde voorwaarden
en vergoedingen van aansluiting kosteloos te doen toekomen en de aangeslotenen mede in te
lichten omtrent eventueel daarin na goedkeuring aangebrachte wijzigingen en aanvullingen.
Van de in dit punt bedoelde bescheiden moet een exemplaar worden toegezonden aan
den Directeur-Generaal der PTT.
5. De houder van de machtiging is verplicht aan hen, die een aansluiting verlangen, des
gewenscht kosteloos inzage te geven van de aan de machtiging verbonden voorwaarden.
ARTIKEL 12.

1. De houder van de machtiging vrijwaart het Rijk voor alle aanspraken, welke derden
of geabonneerden uit hoofde van de in de machtiging bedoelde inrichting(cn) of de werking
daarvan tegen het Rijk zouden doen gelden.

2. De houder van de machtiging is verantwoordelijk voor een gebruikmaken en een
werking van de aansluitingen op de inrichtingen), strijdig met de bepalingen van de
machtiging, tenzij hij ten genoegen van den Directeur-Generaal der PTT aantoont, dat
een en ander buiten zijn schuld of die van zijn personeel is geschied.
,
ARTIKEL 13.

De machtiging geeft den houder niet het recht tot het gebruikmaken van Rijkswerken,
Rijkseigendommen of spoorwegwerken ; zoodanig gebruik is slechts geoorloofd na
afzonderlijk verkregen vergunning en met inachtneming van de aan die vergunning
verbonden voorwaarden.
ARTIKEL 14.

1. De houder van de machtiging is verplicht in het perceel, of in een der perceelen tot
het distributiebedrijf behoorend, waarin de ontvanginrichtingen zijn geplaatst, dan wel
in zijn kantoor ter plaatse aanwezig te hebben :
a. een register, bevattende de namen en adressen der op de inrichting(en) aangeslotenen,
alsmede den datum, waarop elke aansluiting is tot stand gebracht cq opgeheven;
b. een plattegrondteekening op een voldoende schaal, waarop op duidelijke wijze (vlag
getjes aan een speld, stippen, enz.) zijn aangegeven de hoofdlijnen en de aangesloten
perceelen, alsmede de grenzen van het gebied waarvoor de machtiging is verleend en de
plaats waar de centrale is gevestigd. In bijzondere gevallen kan de Directeur-Generaal
der PTT goedkeuren, dat de aanduiding der aangesloten perceelen achterwege blijft ;
c. voorts is de aanwezigheid aldaar van een schema van de centrale gewenscht.
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2. De onder a en b van het vorige lid bedoelde bescheiden, welke dagelijks moeten
worden bijgewerkt, behooren op eerste aanvrage aan de in artikel 6, onder b, bedoelde
ambtenaren, alsmede aan den Directeur van het (P) T T-kantoor c q het Hoofd van het
Telefoondistrict, genoemd in de beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken,
waarbij de machtiging is verleend, ter inzage te worden gegeven.
Eenzelfde verplichting bestaat ten aanzien van de onder a van het eerste lid bedoelde
bescheiden tegenover de in artikel 6, sub c, bedoelde personen.

3. De houder van de machtiging is verplicht vóór den zevenden van elke maand aan
den Directeur-Generaal der PTT door tusschenkomst van den Directeur van het (P)TTkantoor, den kantoorhouder van het hulpkantoor cq het Hoofd van het Telefoondistrict
genoemd in de in het vorige lid bedoelde beschikking een opgave te verstrekken volgens
door den Directeur-Generaal der PTT voor te schrijven specificatie van het aantal op
de inrichting aangebrachte aansluitingen, waarover het door de inrichting gebodene, naar
keuze van den aangeslotene, volledig kan worden ontvangen, aanwezig aan het einde
van den laatsten dag van de vorige maand.
4. De Directeur-Generaal der PTT regelt de wijze, waarop de in het vorige lid bedoelde
opgave geschiedt.
ARTIKEL 15.

i. Door den houder van de machtiging is voor de bevordering van de belangen van den
Nederlandschen omroep aan de Nederlandsche Omroep-Zender-Maatschappij „NOZEMA”
N.V. te rekenen van 1 October 1936 af en gedurende den termijn, dat de machtigingloopt
en het tijdvak waarmede deze eventueel wordt verlengd, per op de inrichting aangebrachte
aansluiting — uitgezonderd de ambtshalve aansluiting(en) — waarover het door de inrich
ting gebodene naar keuze van den aangeslotene, volledig kan worden ontvangen, ver
schuldigd :
voor het jaar 1936 een bedrag van f 0,25,
» „ 1,25,
*937
1938
» „
1939
» „ L75
en met ingang van het jaar 1940 een bedrag van f 2,—.
i

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

2. Het ingevolge het bepaalde in het vorige lid jaarlijks verschuldigde bedrag zal worden
berekend per maand en wel over het laatste kwartaal 1936 telkens voor */3 gedeelte van
het vastgestelde bedrag en vervolgens voor l/iS gedeelte van het vastgestelde bedrag.
3. De in het vorige lid bedoelde maandelijksche bedragen zullen aan de Nederlandsche
Omroep-Zender-Maatschappij „NOZEMA” N.V., moeten worden voldaan vóór den
zevenden van elke maand naar den toestand op den laatsten dag der voorafgaande maand,
voor het eerst vóór den zevenden November 1936.
4. Door den houder van de machtiging is voor de bemoeiingen, welke voor het Rijk
uit de controle op de juiste naleving van de in de machtiging gestelde voorwaarden voort
vloeien, aan het Rijk verschuldigd een bedrag van 4 cent per maand en per op de inrichting
aangebrachte aansluiting, waarover het door de inrichting gebodene, naar keuze van den
aangeslotene, volledig kan worden ontvangen.
5. Het ingevolge het bepaalde in het vorige lid verschuldigde bedrag berekend naar het
aantal op de inrichting aangebrachte aansluitingen, waarover het door de inrichting ge-
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bodene, naar keuze van den aangeslotene, volledig kan worden ontvangen, op den laatsten
dag van een maand, moet worden voldaan vóór den zevenden van de volgende maand.
6. De betaling der in het eerste lid bedoelde vergoedingen geschiedt door overmaking
van het verschuldigde bedrag op postrekening nr 279 000 van de Nederlandsche OmroepZender-Maatschappij „NOZEMA” N.V. te
.
De betaling van de in het vierde lid bedoelde vergoeding vindt plaats naar regelen door
den Directeur-Generaal der P T T te stellen.
7a. Voor tweede en volgende aansluitingen ten name van den hoofdaangeslotene, waar
over het door de inrichting gebodene, naar keuze van den aangeslotene, volledig kan
worden ontvangen, doch waarvoor krachtens de goedgekeurde tarieven geen abonnement
door den aangeslotene verschuldigd is, zullen de vergoedingen, bedoeld in het eerste en
vierde lid vafl dit artikel niet worden geheven.
b. Voor tweede en volgende aansluitingen ten name van den hoofdaangeslotene, waar
over het door de inrichting gebodene, naar keuze van den aangeslotene, volledig kan
worden ontvangen en waarvoor krachtens de goedgekeurde tarieven een abonnement
verschuldigd is van ten hoogste de helft van het. abonnement voor de hoofdaansluiting,
wordt voor elke dier aansluitingen de helft van de vergoedingen, bedoeld in het eerste en
vierde lid van dit artikel, geheven.
c. Voor tweede en volgende aansluitingen in bijzondere gebouwen (zooals ziekenhuizen,
inrichtingen van liefdadigheid, rusthuizen enz.) waarover het door de inrichting gebodene,
naar keuze van den aangeslotene, volledig kan worden ontvangen en waarvoor tusschen
den distribuant en de bestuurders een bijzondere overeenkomst is aangegaan kan, op
verzoek van den distribuant, door den Minister van Binnenlandsche Zaken, indien deze
op in zijne beschikking te vermelden gronden daartoe termen aanwezig acht, geheele of
gedeeltelijke ontheffing van de betaling der vergoedingen, bedoeld in het eerste en vierde
lid van dit artikel, worden verleend.
8. In dit artikel wordt onder „het door de inrichting gebodene” verstaan de beide
Nederlandsche programma’s.
ARTIKEL 16.

1. Indien de machtiging is ingetrokken, vervallen of afgeloopen, wordt al hetgeen
krachtens deze is aangelegd, door en voor rekening van den gewezen houder van de
machtiging opgeruimd binnen twee maanden nadat hij hiertoe door den Minister van
Binnenlandsche Zaken is aangeschreven. Deze verplichting strekt zich niet uit tot de
opruiming of de hierna genoemde onbruikbaarmaking van draden en steunpunten, voorzoover rechthebbenden op perceelen of gronden, waaraan of waarin die draden of steun
punten zijn bevestigd, zich tegen de opruiming of onbruikbaarmaking daarvan verzetten.
2. Voor zoover de opruiming naar het oordeel van den Minister van Binnenlandsche Zaken
buitengewone bezwaren medebrengt, kan hij toestaan, dat, in plaats van opruiming van het
aangelegde, volgens zijne aanwijzing tot onbruikbaarmaking daarvan wordt overgegaan.
3. Al hetgeen na afloop van den in dit artikel genoemden termijn nog niet is opgeruimd
. of onbruikbaar gemaakt, kan op kosten van den gewezen houder van de machtiging van
Rijkswege worden opgeruimd of onbruikbaar gemaakt. Het bedrag der kosten, dat de
kosten van het Rijk niet mag overschrijden, wordt vastgesteld door den Minister van
Binnenlandsche Zaken. Het vastgestelde bedrag, hetwelk niet voor betwisting vatbaar is,
moet op eerste aanmaning door den gewezen houder van de machtiging aan het Rijk
worden betaald.
10

ARTIKEL 17.

1. Met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel verbeurt de
houder van de machtiging een boete van f 10.— tot f 1000.— voor elke overtreding van
eenige bepaling van de machtiging of niet-nakoming van een op grond van de machtiging
door de bevoegde autoriteit gegeven voorschrift en voor eiken dag, waarop hij na den
termijn bij de oplegging dezer boete gesteld, voortgaat met in gebreke of in overtreding te
zijn, een boete van f 10.— tot f 100.—. Voor de toepassing van het in dit artikel bepaalde
wordt geen enkele ingebrekestelling vereischt.
2. De Minister van Binnenlandsche Zaken beslist over het aanwezig zijn der gronden
voor het opleggen der boete, over de hoegrootheid daarvan, alsmede over de gegrondheid
van een beroep op overmacht.
ARTIKEL 18.

1. De machtiging vervalt door den dood van den houder. In dit geval kan aan de
rechtverkrijgenden, die zulks wenschen, worden toegestaan de distributie op dezelfde
voorwaarden gedurende ten hoogste zes maanden voort te zetten, mits een daartoe strek
kend verzoek binnen twee weken na het overlijden wordt ingediend.

2. Indien de machtiging aan twee of meer personen is verleend, kan in geval van
overlijden van één dier personen aan de overblijvende perso(o)n(en) worden toegestaan
de distributie op dezelfde voorwaarden gedurende ten hoogste zes maanden voort te zetten,
mits een daartoe strekkend verzoek binnen twee weken na het overlijden wordt ingediend.
ARTIKEL 19.

Indien de machtiging aan twee of meer natuurlijke of rechtspersonen gezamenlijk is
verleend, is elk dier personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de in de
artikelen 5 (onder 8), 15, 16 en 17 gestelde bepalingen.
ARTIKEL 20.

Indien de machtiging aan een naamlooze vennootschap, firma, vereeniging of stichting
is verleend, is de houder van de machtiging verplicht, bij wijziging van of in het bestuur
dan wel bij wisseling van de personen, die de firma vormen, daarvan onverwijld kennis
te geven aan den Directeur-Generaal der PTT.
BEHOORT BIJ DE BESCHIKKING VAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE

ZAKEN VAN.......

193

M

IJ

, NR............ , HOOFDBESTUUR DER PTT.

BEKEND,

DE SECRETARIS-GENERAAL,
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WENKEN EN TOELICHTINGEN
BIJ DE TECHNISCHE VOORWAARDEN VAN DE
MACHTIGINGEN VOOR RADIODISTRIBUTIE
IJ HET ONTWERPEN DER TECHNISCHE VOORWAARden voor radiodistributie is uitgegaan van het standpunt, dat
de bemoeiingen van het Staatsbedrijf der PTT het volgende
beoogen :
a. beveiliging van Rijkstelegraaf- en telefoongeleidingen en daarmede
gelijkgestelde zwakstroomgeleidingen tegen nadeelige invloeden, welke
het distributienet daarop zou kunnen uitoefenen ;
h. verzorging van een voldoende mechanische sterkte van het distri
butienet ;
c. beveiliging van het distributienet in verband met de mogelijkheid
van aanraking met sterkstroom en tegen bliksem ;
d. toezicht op de technische qualiteit van hetgeen de aangeslotenen
op het distributienet te hooren krijgen ;
e. beveiliging van bezitters van radio-ontvangtoestellen tegen nadeelige
invloeden, welke het distributienet op de ontvangst zou kunnen uitoefenen.

ARTIKEL 5 DER MACHTIGINGSVOORWAARDEN

i. In dit artikel wordt verstaan onder:
,,bevoegde ambtenaar”, de ambtenaar, genoemd in de
beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken
waarbij de machtiging is verleend;
„sterkstroomlijnen met hooge spanning”, sterkstroomlijnen,
waarbij de middelbare spanning tusschen een der geleidingen
en de aarde 300 volt te boven gaat;
„sterkstroomlijnen met lage spanning”, sterkstroomlijnen,
waarbij de middelbare spanning tusschen een der gelei
dingen en de aarde 300 volt niet te boven gaat;
„telegraaf- en teleloongeleidingen”, zoowel die, welke voor
het openbaar verkeer, als die, welke niet voor het openbaar
verkeer zijn bestemd.
I

T

i

ƒ

De bepalingen in dit artikel hebben betrekking op afzon
derlijk voor radiodistributie aangelegde netten, waarop de
ontvangen seinen op luidsprekersterkte naar de aangesloten
perceelen worden overgebracht en waarop de effectieve
spanning niet meer dan 6 o volt bedraagt.
Wordt de spanning in een distributienet in speciale gevallen hooger
opgevoerd dan voor directe aansluiting op luidspreker noodig is (hoogspanningssysteem), dan zijn aanvullende bepalingen noodig en kan het
betreffende gedeelte van het distributienet meer het karakter van een
laagspanningssterkstroomnet verkrijgen. Voor de vaststelling van deze
aanvullende bepalingen voor hoogspannings-radiodistributie-systemen zal
vooraf overleg met de radiodistribuanten worden gepleegd.

2. De houder van de machtiging moet tenminste acht
dagen voordat met de uitvoering der werken wordt aânooevansen
o :

i°. van het voornemen daartoe schriftelijk kennis geven
aan den bevoegden ambtenaar;

2°. aan den bevoegden ambtenaar doen toekomen:
a. een omschrijving der uit te voeren werken met vermel
ding van te gebruiken materieel en apparatuur;
b. een plattegrondteekening op voldoende schaal, waarop
zijn aangegeven de aan te brengen hoofdlijnen;
c. een constructie-teekening van de te gebruiken steun
punten met daaraan bevestigde montuur.
De in te zenden gegevens a, b en c sub 2° dienen om den bevoegden
ambtenaar een duidelijk inzicht te geven van wat de distribuant van plan
is aan te leggen. De gegevens a en b behoeven daarom slechts een algemeen
overzicht te geven, doch zij dwingen ook den distribuant zich tevoren een
omlijnd plan te vormen. Bij den aanleg zullen zich hier en daar wel altijd
zoodanige moeilijkheden voordoen, dat van het oorspronkelijke plan moet
worden afgeweken. Daartegen behoeven uit den aard der zaak geen bezwaren
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gemaakt te worden. De gegevens c zijn noodig, omdat daarvan de
stabiliteit van het net voor een groot deel afhangt. De veiligheid eischt,
dat de steunpunten voldoende mechanische sterkte bezitten.

3. Indien de plaatselijke omstandigheden zulks in het
belang van de radiodistributie vorderen, kan de Minister
van Binnenlandsche Zaken bepalen, dat de aanleg van de
inrichting zoodanig is, dat ten behoeve van de doorgifte
dèr programma’s over ten hoogste vier mogelijkheden kan
worden beschikt.
4. De wijze van aanleg in het algemeen dient te geschieden
in overleg met en ten genoegen van den bevoegden ambte
naar. Wordt geen overeenstemming verkregen, dan beslist
de Directeur-Generaal der PTT, de in punt 31 bedoelde
contact-commissie gehoord.
Wat de veiligheid betreft kan de bevoegde ambtenaar dwingende voor
schriften geven. Overigens deelt de bevoegde ambtenaar zijne opmerkingen
over het plan van aanleg gemotiveerd aan den distribuant mede. Alle
geschilpunten over de toepassing der technische voorschriften, welke
tusschen distribuant en bevoegden ambtenaar kunnen rijzen, worden,
voordat zij aan den Directeur-Generaal der PTT ter beslissing worden
voorgelegd, ter kennis gebracht van de in punt 31 bedoelde contact
commissie.
Als regel gelde, dat indien de distribuant eene bepaalde constructie of
bepaald materiëel tegen het advies van den bevoegden ambtenaar wenscht
toe te passen, hem erop wordt gewezen, dat indien de aanleg dadelijk na
gereedkomen of op den duur niet aan de vereischten voldoet, afkeuring
zal plaats vinden.
Bij het vaststellen van de dikte der geleidingen worde zoowel op de
mechanische sterkte als op het spanningsverlies gelet. Wat dit laatste
betreft wordt verwezen naar punt 23. Voor de toevoerkabels verdient
ondergrondsche aanleg de voorkeur.
Het is niet wenschelijk, dat draden van het radiodistributienet op korten
afstand parallel loopen met antennes van derden. Eventueele kosten voor
de wijziging van antennes, welke bij den aanleg van het radiodistri
butienet reeds aanwezig waren, komen voor rekening van den distribuant.

5- Ter voorkoming van inductie worden de geleidingen
dubbeldraads aangelegd. Distributiegeleidingen, welke aan
woningcomplexen worden bevestigd, moeten bij voorkeur
in loodkabel worden aangelegd, waarvan de mantel aan aarde
moet liggen. De bevoegde ambtenaar kan in bijzondere
omstandigheden van de in dit punt genoemde bepalingen
ontheffing verleenen.
De geleidingen moeten zooveel als eenigszins mogelijk buiten handbereik
worden aangelegd en tegen beschadiging worden gevrijwaard. Voorts mogen
zij aan derden geen belemmeringen in den weg leggen (brandgangen, deuren
enz). Waar noodig kunnen kruisingen worden aangebracht.

6. De isolatieweerstand van een tot één programma behoorende dubbelgeleiding mag in bedrijfstoestand gemeten
normaal niet minder bedragen dan 300.000 ohm per km,
hierbij inbegrepen de abonné-aftakkingen, die in rekening
gebracht worden met gemiddeld 20 meter per aansluiting.
Bij een duplex-systeem moet bij de meting van den isolatie
weerstand rekening gehouden worden met de constructie
van dat systeem.
Het verdient aanbeveling, deze metingen op gezette tijden (b v dagelijks)
te verrichten en hiervan aanteekening te houden.
Voor geleidingen binnenshuis passe men als regel loodkabel toe.
Bij .bovengrondsche invoeringen moet ervoor gezorgd worden, dat er steeds
een droog gedeelte op den gummidraad blijft tusschen de verbinding aan den
blanken draad en het eerste aanrakingspunt, dat afleiding kan veroorzaken.
Dit kan geschieden b v door de invoerdraden voor een gedeelte in de klok
van den isolator onder te brengen.

7. Distributienetten, welke daarvoor, wat uitgestrektheid
betreft, naar het oordeel van den bevoegden ambtenaar in
aanmerking komen, moeten in afzonderlijke groepen worden
verdeeld, welke zooveel mogelijk van de centrale uit onaf
hankelijk van elkaar, uitgeschakeld kunnen worden.
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Het is wenschelijk het aantal aangeslotenen op één groep te beperken tot 200.
Het verdeelen van het net in een zoo groot mogelijk aantal groepen maakt
het mogelijk bij eventueele storing zoo vlug mogelijk te kunnen vaststellen,
waar de storing zich bevindt. Hoe meer groepen, hoe minder aangeslotenen
van een storing hinder zullen ondervinden, daar, na uitschakeling van de
gestoorde groep, voor de overige groepen de uitzending kan worden
vervolgd.

8. De uitvoeringO en het onderhoud der werken moeten
geschieden ten genoegen van den bevoegden ambtenaar, bij
gebreke waarvan deze de bevoegdheid heeft het nagelatene
te doen verrichten of het in strijd met de voorschriften
verrichte te doen verwijderen of wijzigen op kosten van
den houder van de machtiging. De inrichtingen mogen niet
in gebruik genomen worden dan na verkregen schriftelijke
toestemming van den bevoegden ambtenaar.
9. De Directeur-Generaal der PTT is bevoegd de storting
eener waarborgsom te vorderen, wanneer hem dit ter ver
zekering van de betaling der in punt 8 bedoelde kosten
raadzaam voorkomt.
10. Kruisingen van de tot de inrichtingen behoorende
bovengrondsche geleidingen met bovengrondsche sterkstroomgeleidingen met hooge spanning zijn verboden.
Bij eene bestaande bovengrondsche kruising van een hoogspanningslijn met
een telegraaf- of telefoongeleiding of met een weg, waarbij de hoog
spanningslijn op bijzondere wijze is voorzien, kan worden toegestaan, dat
binnen het gebied dier bijzondere voorziening ook de distributiegeleidingen
bovengronds de hoogspanningslijn kruisen.

11. De bovengrondsche distributiegeleidingen moeten op
zoodanigen afstand van bovengrondsche sterkstroomgeleidingen met hooge spanning verwijderd blijven, dat aanraking
der wederzijdsche geleidingen, ook bij het breken der ge
leidingen buitengesloten is.

12. Bij bovengrondsche kruisingen van distributiegeleidin
gen met sterkstroomgeleidingen met lage spanning moet
de afstand tusschen de elkaar kruisende geleidingen ten
minste i meter bedraden
en moet, naar het oordeel van den
O
bevoegden ambtenaar, voldoende zekerheid tegen breuk van
de bovenliggende geleidingen aanwezig zijn.
Deze bepaling heeft betrekking op vrijdragende kruisingen; indien bv
beide geleidingen elkaar daar kruisen, waar zij aan eenzelfde steunpunt
bevestigd zijn, mag, naar het oordeel van den bevoegden ambtenaar, van
de bepaling worden afgeweken.

13. Indien de bevoegde ambtenaar zulks noodig oordeelt,
kan bovendien worden voorgeschreven, dat in de distributie
geleidingen ter weerszijden van de kruising of in de aange
sloten perceelen stroom- en spanningsveiligheden worden
ingeschakeld. De stroomveiligheden moeten werken bij een
stroomsterkte van ten hoogste 2 ampère. De spanningsveilig
heden moeten in werking treden bij een spanning, lager dan
die van het sterkstroomnet en moeten ook na herhaalde
ontlading werkvaardig blijven. De spanningsveiligheid moet,
gerekend van de kruising af, voorbij de stroomveiligheid
worden aangebracht.
De stroomveiligheden kunnen alleen dan in werking treden, indien van
het punt van aanraking af, gerekend voorbij de stroomveiligheid, een
aardverbinding aanwezig is en indien de weerstand van de geleiding en de
aardverbinding klein genoeg is om via de spanningsveiligheid een voldoende
stroomsterkte te verkrijgen, teneinde de stroomveiligheid te doen door
smelten. De spanningsveiligheid moet tenminste 2 amp. kunnen doorlaten;
hiervoor komen dus edelgasveiligheden in aanmerking.
Indien in bijzondere gevallen stroomveiligheden voor meer dan 2 amp.
moeten worden toegepast, moeten de spanningsveiligheden die grootere
stroomsterkte kunnen doorlaten. Het is wenschelijk, om voor de spannings
veiligheden een aardgeleiding van ten minste 4 qmm. te gebruiken.
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Het verdient aanbeveling, bij alle aansluitingen stroombeveiligingen (even
tueel weerstanden) aan te brengen..
Blanke metaaldeelen aan aansluitkastjes, weerstanden enz, welke met de
geleidingen in verbinding staan, moeten buiten het bereik der aangeslote.nen gehouden worden.
Indien beveiligingen ter weerszijden van de kruisingen zijn aangebracht
behoeven geen beveiligingen bij de aangeslotenen meer te worden toegepast.
Deze beveiligingen moeten zoo dicht bij de kruising geplaatst worden, dat
geen aftakking tusschen kruising en beveiliging voorkomt en de weerstand
tusschen aanrakingspunt en aarde niet te groot wordt. Eene beveiliging,
welke tusschen twee kruisingen ligt kan bestaan uit één spanningsveiligheid
met twee stroomveiligheden, welke ter weerszijden daarvan geplaatst
worden.

14. Bij het samenloopen van bovengrondsche distribua egeleidingen met bovengrondsche sterkstroomgeleidingen met
lage spanning op zoodanigen afstand, dat bij het breken van
geleidingen of op andere wijze aanraking der wederzijdsche
geleidingen mogelijk is, kan, indien de bevoegde ambtenaar
zulks noodig oordeelt, worden voorgeschreven, dat in de
distributiegeleidingen ter weerszijden van de plaats, waar
aanraking mogelijk is, en in de eventueel op dit vak aange
sloten perceelen, dezelfde veiligheden, als omschreven in
punt 13, worden aangebracht.
Indien veiligheden ter weerszijden van den samenloop kunnen worden
aangebracht, behoeven alleen veiligheden in die aangesloten perceelen te
worden aangebracht, waarvan de aansluitingsdraden in het vak van samen
loop (dus tusschen eerstbedoelde veiligheden) aftakken.

15. Tenzij de bevoegde ambtenaar zulks onnoodig oordeelt,
worden in de bovengrondsche distributiegeleidingen bliksem
afleiders aangebracht, die ook na herhaalde ontladingen
werkvaardig blijven. De constructie van de bliksemafleiders
en de plaatsen, waar deze worden aangebracht, moeten door
den bevoegden ambtenaar worden goedgekeurd.
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De noodzaak van bliksembeveiliging en de omvang van die beveiliging
hangt af van de uitgestrektheid van het net en de meer of minder open
ligging daarvan. Hieromtrent zijn bezwaarlijk algemeene regelen aan te
geven. Voor bovengrondsclle spangeleidingen kan worden aangenomen
dat, indien beveiliging noodig is, als minimum één stel bliksemafleiders
per uitschakelbare sectie dient voor te komen en dat het aanbrengen van
bliksemafleiders om de 400 m als een maximum is te beschouwen.

16. Bij bovengrondsche kruisingen van distributiegeleidingen met telegraaf- of telefoongeleidingen moet de afstand
tusschen de elkaar kruisende geleidingen ten minste 1 meter
bedragen.
Hiervan kan worden afgeweken in dezelfde gevallen als genoemd in
punt 12 voor sterkstroomgeleidingen.

17. Het bovengronds samenloopen van hoofddistributieoeleidinoen met telegraaf- en telefoongeleidingen op minder
dan 3 meter onderling gemeten afstand is verboden. Voor
de geleidingen, waardoor de aangesloten perceelen met de
hoofdgeleiding zijn verbonden, wordt deze afstand bepaald
op ten minste 1 meter. In bijzondere gevallen (hangkabel,
hoogfrequentsysteem enz) kan de bevoegde ambtenaar van
deze bepaling ontheffing verleenen.
Deze bepaling heeft ten doel, inductie te voorkomen. De aangegeven
afstanden zijn daarom onderlinge afstanden; zij behooren dus niet in
horizontale- of verticale projectie gemeten te worden.

18. Omtrent den aanleg van ondergrondsche distributiekabels, welke samen komen te Ioopen met ondergrondsche
sterk- of zwakstroomkabels op zoodanig geringen afstand,
dat bij -opgraven van een der kabels gevaar bestaat voor be
schadiging van de andere kabels, moet vooraf overleg ge
pleegd worden met den bevoegden ambtenaar. Hierbij dient
de distribuant de noodige gegevens, zooals den loop van

de kabels, de doorsnede van de geul, enz ter beschikking
te stellen. In het algemeen zal de afstand tot een sterkstroomkabel niet minder dan 50 cm mogen bedragen.
19. Van het uitvoeren van uitbreidings- of onderhouds
werken, waarop het in de punten 12, 14, 16, 17 en 18 be
paalde van toepassing is, moet de houder van de machtiging
onverwijld kennis geven aan den bevoegden ambtenaar. Op
belangrijke uitbreidingen of wijzigingen is punt 2' van dit
artikel van toepassing.
20. De voor de distributie te gebruiken radio-ontvangtoestellen en versterkers moeten zoodanig zijn geconstrueerd,
dat muziek en het gesproken woord zooveel mogelijk onver
vormd en met voldoende sterkte bij de aangeslotenen hoor
baar worden c?gemaakt.
Onder ,,zooveel mogelijk onvervormd” is te verstaan: voor zoover dit
volgens den stand van de techniek als normaal beschouwd wordt.
De radio-ontvanginrichtingen dienen te worden opgesteld op een plaats,
waar zoo min mogelijk hinder wordt ondervonden van storingen van
trams, motoren enz.
Een afzonderlijke sterkstroomgeleiding naar den meter van het electriciteitsbedrijf is wenschelijk.
Voor voldoende reserve (radio-ontvanginrichtingen, versterkers, lampen,
enz) moet worden gezorgd.
De centrale moet overzichtelijk zijn ingericht.
De verschillende onderdeden (b v sterkstroom-hoofdschakelaars, groepenbord, versterkers, enz) moeten zoodanig zijn opgesteld, dat deze gemak
kelijk toegankelijk zijn en voorts geen aanleiding geven tot beïnvloeding
van de programma’s onderling. In verband hiermede verdient het afscher
men, het aan aarde leggen van de kernen van de transformatoren, het
aanbrengen van een scherm tusschen primaire- en secundaire wikkeling
van de uitgangstransformatoren enz sterk aanbeveling.
Uit veiligheidsoogpunt is aarding van alle niet stroomvoerende deelen
(frames, rekken enz) voorgeschreven.

21.

De symmetrie van het net en van de apparatuur in de
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centrale moet voor het gebruikte frequentiegebied zoo hoog
zijn opgevoerd, dat het aan aarde leggen van het electrische
midden of van eenig ander punt, ter symmetreering van het
net, onnoodig is.
Onder symmetrie wordt verstaan het electrisch evenwicht ten opzichte
aarde van de beide tot één programma behoorende geleiders (ab-draad); op elk oogenbiik moet dus de spanning van deze geleiders
opzichte van aarde gelijk en tegengesteld zijn. Het aan aarde leggen
het electrische midden is niet verboden.

van
en
ten
van

22. Het overspreken (overloop, inductie) tusschen de ver
schillende programma’s onderling mag, gemeten tusschen
punten van gelijk niveau (bv bij een aangeslotene), geen
kleinere waarde hebben dan 50 decibels.
23. De spanningsdaling aan de secundaire wikkeling van
den uitgangstransformator der versterkers, welke optreedt,
wanneer van den onbelasten op den volbelasten toestand
wordt overgegaan, mag niet meer dan 30 % bedragen.
(3 decibels).
In de practijk kan dit op de eenvoudigste wijze gecontroleerd worden
door de geluidsterkte-variatie waar te nemen met behulp van een op den
uitgangstransformator geschakelden luidspreker bij het in- en uitschakelen
van het distributienet. Hierbij mag op het gehoor practisch geen verschil
in sterkte waarneembaar zijn.
Een meer zuivere meting kan geschieden met behulp van een voltmeter,
geschakeld op de plaats van bovengenoemden luidspreker. Het omroep
programma kan hierbij met voordeel vervangen worden door een wissel
stroom van een bepaalde, in het gebruikte gebied liggende frequentie; bij
voorkeur geschiede deze meting met een reeks opeenvolgende frequenties.
I

24. De spanningsdaling in het volbelaste net mag voor
geen der aansluitingen meer bedragen dan 30 % (ongeveer
3 decibels), vergeleken met de spanning in de centrale.
25. Als alternatief voor de punten 23 en 24 kan gelden,
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dat te allen tijde aan de klemmen van den luidspreker (2 à
4000 ohm) van elke willekeurige aansluiting een spanning
van ongeveer 40 volt middelbare waarde voor de sterkste
passages in het radio-programma dient op te treden, terwijl
de gemiddelde waarde van het programma, eveneens op een
middelbaar aanwijzenden meter gemeten, ongeveer 25 volt
moet bedraden.
O
^dierbij worden met elkaar vergeleken de spanningen, welke gelijktijdig
optreden bij de aangeslotenen en in de centrale direct achter den versterker.
Uiteraard kunnen deze metingen alleen geschieden bij toepassing van wisselstroomen van de in het gebruikte gebied liggende frequenties.

26. De constructie van het net en de daarin opgenomen
transformatoren, versterkers met compensatiemiddelen, enz
moet zoodanig zijn uitgevoerd, dat de overdracht van alle •
in het gebruikte frequentie-gebied liggende tonen zoo gelijk
matig mogelijk plaats vindt.
Als richtlijn kan hierbij dienen, dat, indien aan den ingang van den
hoofdversterker in de distributiecentrale een constante spanning wordt
aangelegd, voor een reeks van frequenties in het gebied 50 — 5000 pps., de
overdracht van deze frequenties naar een aangeslotene zoodanig geschiedt,
dat de sterkteverschillen onderling niet meer dan 17 decibels (2 neper)
van elkaar verschillen.
Metingen hebben uitgewezen, dat bij goede installaties deze waarde minder
dan 7 decibels kan bedragen.
Bij den aangeslotene wordt gemeten parallel op de klemmen van den op
normale wijze ingeschakelden luidspreker.
Deze voorwaarde geldt voor alle belastings-toestanden van het net
(cq groep).
Het is wenschehjk, dat iedere radiodistribuant op gezette tijden (bv 2 X
per jaar) deze contrólemetingen verricht en de resultaten op verzoek van
den bevoegden ambtenaar kan overleggen.

27. Indien gebruik gemaakt wordt van een bestaand
telefoonnet voor den toevoer naar versterkers in- of buiten

de distributiecentrale en de daarvoor te bezigen dubbeldraden
opgenomen zijn in kabels of bovengrondsche geleidingen,
welke overigens voor den telefoondienst bestemd zijn, geiden
de volgende bepalingen :
a. de spanningen en stroomsterkten mogen niet grooter
zijn dan die, welke optreden bij een gewoon telefoongesprek:
2,1 volt en 3,5 milli-ampère effectief d.i. ongeveer 7,4 milli
watt in een niet inductieven weerstand van 600 ohm;
b. betreffende de symmetrie en de aarding van telefoonaders zij verwezen naar punt 28 sub 1;
c. maatregelen moeten worden getroffen, waardoor voorkomen wordt, dat spanningen en stroomsterkten op de voor
distributie bestemde tclefoongeleidingen
kunnen komen,
O
o
welke hooger zijn dan die, welke sub a zijn voorgeschreven.
Hierbij is gedacht aan het gebruik van telefoonkabels voor verbinding van
buiten de bebouwde kom opgestelde ontvangtoestellen met de distributiecentrale of voor verbinding van deze centrale met andere centralen.
De sub a voorgeschreven spanningen en stroomen komen overeen met een
niveau van ongeveer
g decibels (-)- 1 neper).
De sub c genoemde voorwaarde is als veiligheidsmaatregel bedoeld, b v in
geval van doorslag van den uitgangstransformator van den versterker enz.
De maatregelen kunnen bestaan in een doelmatige constructie van den
uitgangstransformator of het afsluiten van de kabelverbindingen door
afzonderlijke transformatoren.

28. Bij de aansluiting van een distributiecentrale aan een
interlocaal PTT-net voor doorgifte van de omroep-programma’s hetzij dat dit direct of via het locale PTT- of
Gemeentetelefoonnet geschiedt, moet met het volgende
rekening worden gehouden:
1. de betrokken telefoon-dubbelader moet zuiver sym
metrisch ten opzichte van aarde gehouden worden zonder
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evenwel eenig punt, hetzij direct, hetzij via eenige
impedantie aan aarde te leggen;
Het verdient sterk aanbeveling om den ingangstransformator van den
distributieversterker te voorzien van een geaarde afscherming tusschen de
primaire-(lijn) en secundaire (rooster) wikkeling.

2. de dubbelader behoort te zijn afgesloten met een nietinductieven weerstand van 600 à 900 ohm, behoudens
speciale gevallen, door den bevoegden ambtenaar nader aan
te geven ;
3. indien de distribuant niet kan voldoen aan de sub 1 en
2 genoemde voorwaarden, kan door den PTT-dienst, voor
rekening van den distribuant, daarin worden voorzien.
In het algemeen wordt over het PTT-net een frequentiebandbreedte van 50—5000 pps, toegevoerd, waarbij de
overdracht van alle frequenties zoo gelijkmatig mogelijk
geschiedt.
Het blijkt dikwijls wenschelijk, dat de distribuant het uit de studio te
Hilversum komende klankbeeld naar eigen smaak kan wijzigen, waarom
het raadzaam is, de in de centrale opgestelde versterkers een variable
correctie voor de hoogste en de laagste frequentiegebieden te geven (zoowel
sterker als zwakker ten opzichte van de middelste frequenties). Deze
correctiemiddelen mogen geen merkbaren invloed uitoefenen op den sub 2
genoemden afsluitweerstand.
De topspanning van de doorgifte van het genoemde radio-programma,
gemeten direct achter een splitsversterker van den PTT-dienst, waarop de
betrokken distributiecentrale is aangesloten, zal in het algemeen 2,2 volt
niet overschrijden.
Voor nauwkeuriger gegevens betreffende transmissie van omroeppro
gramma's zij verwezen naar de desbetreffende bepalingen van het CCIF.
Aangezien zich bijzondere omstandigheden (lange toevoergeleiding van
bovengenoemden splitsversterker naar de centrale, enz) kunnen voordoen,
waardoor het signaal zwakker aankomt, verdient het aanbeveling om den
voorversterker in de centrale een reserve aan versterkingsgraad van b v 25
decibels te geven, vergeleken met bovengenoemde topspanning.

2ç- De door het PTT- of Gemeentetelefoonbedrijf ter
beschikking van den distribuant gestelde telefoondubbeladers mogen voor geen andere doeleinden gebruikt worden
dan waarvoor zij zijn afgestaan.
30. Speciale gevallen, waarin telefoondubbeladers benut
worden voor doorgifte volgens een bijzonder systeem (bv
hoogfrequent) zullen elk op zichzelf moeten worden be
handeld.
31. Ter bevordering van een gelijke toepassing van de
voorafgaande punten zal een contact-commissie worden
ingesteld, aan wie alle geschilpunten over de toepassing
dezer technische voorschriften, welke tusschen distribuanten
en den bevoegden ambtenaar kunnen rijzen, voordat zij aan
den Directeur-Generaal der PTT ter beslissing worden voor
gelegd, ter kennis worden gebracht. De commissie zal zijn
samengesteld uit 1 vertegenwoordiger van het Staatsbedrijf
der PTT, 1 vertegenwoordiger der radiodistribuanten en
1 door deze beide vertegenwoordigers aan te wijzen Voor
zitter. Voor het geval, dat deze beide vertegenwoordigers
het niet eens kunnen worden over de keuze van den Voor
zitter, wijst de Minister van Binnenlandsche Zaken den
Voorzitter aan.
De commissie brengt, zoo zij de partijen niet tot overeen
stemming kan brengen, over elk aan haar voorgelegd geval
advies uit aan den Directeùr-Generaal der PTT.
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