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«VERONICA.» A R C  Ii  1 E F 
betrf - Goedkeuring van de op 22 jnuar. 1965  te Stratbur tot stan& 

gekomen Europese Overeenkomst ter vooricoming van radio-omroep-
of televisie uitzendingen door stations buiten nationaal gebied 
(Trb.1965, 92) Zitting 1971 - 11 373 

- Wijziging van de Telegraaf- en TeleXoonwet 1904 (Stb,no.7) - 
bestrijding omroepuitzendingen buiten elk nationaal gebied. 
Zitting 1971 - 11 374, 

Verdrag van Straat sburg 

"Deze Overeenkomst heeft betrekkin op radio-omroep- of televisie-
statione, ingericht of in stand gehouden aan boord. Van schepen, 
luohtvaartuigen of andere drijvende of door de lucht gedragen 
voorwerpen die buiten nationaal gebied uitzendingen verzorgen 
die, hetzij n hun geheel, hetzij gedeeltelijk, bedoeld zijn om 
te worden ontvangen of kunnen worden ontvangen op het gebied van 
een Ovèreenkomstsluitende Partij o± die de ontvangst van een 
radio-elektrische zendinrichting die met toestemming van een 
Overeenk9mst1uitende Partij wordt geexploiteerd overeenkomstig 
het Radioreglement, hinderlijk storen" (artikel i). 

"Iedere Overeenkomsteluitende Partij erbind.t zich tot het nemen 
van maatregelen die nodig zijn om de oprichting of de exploitatie van 
de in artikel 1 bedoelde radio-omr'bep- of te1evisietations, alsmede 
bewust verrichtte daden van madeplichtigheid, overeenkomstig haar 
nationale recht s±rafbaar te stellen". (.rtikel 29  lid 1). 

De 0veleenkomst is op 19 oktober 1967 in wçrking getreden Zij werd 
bekmclitigd door Belgie, Duitse Bondsrepubliek, I )enexiarken, Frankrijk 9  
Ierland het Veienigd. Koninkrijk enr Zweden. Portugal trad tot de 
Overeenkomst toe Ondertekend, maai' nog nqt bekrachtigd hebben, 
behalve Nederland Cyprus, Giikep.üapd, Ita]e, Noorwegen, Turkije 
en. Zwitserland,, . . . . 

C Theorebisch (c)  bestaat de mogelkheid dat de voor onze kust liggende 
zendschepen bevoorraad worden vanuit landen die niet aan het Ver- 

( 
drag  van Straatsburg gebonden zijn. Zo heeft Spanje  by  het verdrag 
in het geheel niet ondertekend. 

Opvallend is de kritische houding van de regering t a.v. de uit-
eindelijke tekst van de overeenkomst "Kan zij niet anders dan tot 
de conclusie komen, dat ..e Overe.ex)komst nie.t ..geheel:aan haar, 
inzichten en verlangens vo]doet", Als argiunentatjë O!Tdanks 
bezwaren, toch partij te worden bj de Overeenkomst wordt aangegeven 
d 'Neder1and van d 1 ndere partijen (zal) kunnen verlangen de in 
de Overeenkomst voorziemaatregelen tènemen en  iii  stand te 
houden ten aanzien van omroepuitzendingen die hièr te lande effect 
hebben". Het doet wat vreemd aan dat Nederland in de zes jaar sinds 
het tot stand komen van het verdrag geen maatrege1.enuiQénomen 

C 

vaarSi door het verdrag wordt voorzien, en nu toetreedt om deze 
C maatregelen vn anderen te kunnen verlazien. 

C In ,de e?rate alinea op pag. 4 van de Memorie van Toelichting van 
no. 11 373 wordt ingegaan op de tijdsduur tussen de ondertekening 
van de overeenkompt en de indiening vn dit voorstel, en op het 
gevaar voor storingen. Te nn aanzie van de tijdsduur wordt opge- 
mrt "dat in de periode sedert die ondertekening, Radio  Veronica  
lange tijd -als  enie "piratenzender" voor de Nederlandse kust regel-
matig uitzond. De itzendinen van dit 11O sh'ip, dat met een 
zender van gering vermogen werkt, maakte onmiddellijk ingrijpen niet 
geboden. Thans is echter nog een schip met uitzendingen begonnen, 
en mogelijkerwijs zullen er meer volgen". 
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Verdrag van Straatsburg (vervolg). Uit het bovenstaande zou kunnen worden 
geconcludeerd-dat de Nederlandse regering niet zozeer op princi-
piele gronden is overgegaan tot het ratificeren van het Verdrag 
van Straatsburg. De Nederlandse regering zou bereid zijn een voor-
lopige uitzondering te maken zolang het enkel om  Veronica  zou gaan? 
En dat door een lah& dat bekend staat' OM het nauwkeurig en consequent 
nakomen van internationale regels en overeenkomsten 

De zin "thans is echter nog eeichimet'uitzendingen begonnen.." 
heeft betrekking op Radio Noordzee Thternatlönãa19 d:at met een veel 
krachtiger zender werkt dan Radio  Veronica,  Geen melding maakt de 
regering echter van een soortgelijke situatiemidden 1970  toen naast  
Veronica  ook  Capitol  Radio enkele maanden in de lucht was. Toen 
werd door de regering niet ingegrepen. Het is dus niet juist te 
suggereren dat nu Veen nieuwe situatie is ontstaan nu nog een schip 
met uitzendingen is begonnen  etc.  (Cpito1 Radio v5rdween overigens 
uit de ether als gevolg van stormschade, die niet betaald kon worder. 

"Het gevaar voor storingen Zowel op de golflengte van het normale 
- 

rac1Qverkeer, als op de internationale noodfrequenties voor schepen\ 
wordt hierdoor, zoals in feite is gebleken, vergroot", schrijft de 
regering En "Het motief vooi de besliséiiig (over te gaan tot 
ratificatie van het Verdrag 'van'Straatsburg)'i-s gelegen in de om-
standigheid, dat opnieuw k1ach1en  waren binnengekomen o.a. over 
ernstige storingen van de gn noodgolf voor het Australische 
scheepsvaartverkeer -62047 kHz," (Antwoord De Jong op vragen 
Voogd -Aanhangse]. Verslag Handelingen no  .87  _pag.  17-5  zitting 1971), 
Dil argument is wel teer vreemd als men bedenkt dat de Zweedse 
Raad voor Telecomnuiucatie sinds 1960 (het begin van  Veronica)  
jaarlijks een klachtenbrief aan de PTT stuurt waarin wordt gezegd 
dat nog steeds enkele lokale zenders rond Nalmo ernstig worden 
gestoord.. Wat maakt de Zweedse klacht 10 jaar-lang-minder zwaar-
wegend dan een eerste klacht' uit Australië 9 

De zenderschepen zullen er zich wel voor waken nood- en andere 
frequenties te storen omdat dit een motief voor ingrjpen zou kunnen 
zijn. Zo verlgde Radio Noordze Internationaal in februari van dit 
jaar zijn frequentie naar 1367  kHz omdat eerdere uitzendingen 
storingen van de noodfrequent.e van Scheveningen Radio ten gevolge( 
hadden, (aanhangsel Hand. 2de Kamer no.77  pag 155, 1971). 

Wijziging-Telegraaf'- en Telefoonwet 1904. 

De wet tot wijziging van de T- en T wet strekt ertoe "in onze 
nationale wetgeving strafbepalingen. op te nemen ter bestrijding 
van de zo juist bedoelde stations, zulks met inachtneming van 
genoemde overeenkomst S" 

'Radio  Veronica 

Veronica  kwam in april 1960 in de ether en vloeide voort uit de 
Vrije Radio Omroep Nederland (VRON) Aanvankelijk "voer" het schip 

- 
onder Paniamesë vlg" kort daarnoxider die van Guatamala. Eind 1960 
kwam  Veronica  in handen van de gebroeders Dirk,  Bull  en Jaap Verwey 
die beho-orden tot de oorspronkelijke aandeelhouders In 1962 ver-. 
klELar-de VVD-minister Korthals "Voor een reçhtstreeks optreden tegen 
de zender worden node met bet oog op de juridische gecompliceerdheid 
van zodanig ingrijpen voorshands geen vo1doend termen aanwezig 
gëachl."(Aanh.Hand.2de- Kamer,- pag 3053,  zitting 1961-62, 27/2-162). 
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Radio  Veronica  (vervolg). In 1964 begon de opkomst van de Engelse piraten-
zenders (in 1966z10). Januari 1965 kwam het Verdragvax,.Sraatsburg 
tot stand. Augustus 1967 werd de anti-piratenwet in ngel van 
kracht. Inmiddels was er nog een tweede Nederlandstalige radio-
piraat vershenén (Radio Dolfijn,-later Radio 227)9  ging ook Radio 
:London  inhet Nederlands zenden, de tv-zender RE1VIweer verdwenen 

• als gevolg van èenNederlandse politionele actie en was Hilversum-3 
in stelling gebracht. 

Ongeveer een jaar geleden werd Radio Northsee International gelan-
ceerd..Juni van het vorig jaar begon ook Radio  Capitol  met uit-
zenden, Verdween echter na enkele maanden. 

In.december 1970 begonnen de onderhandelingen tussen  Veronica  en 
Nordsee •over het aflopen van een oharterovereenkomt, waarmee  
Veronica  het schip van zijn concurrent in handen had gekregen nadat 
het eerder aan El  Fatah  zou worden doorverkocht, een verkoop die 
echter niet doorging. De onderhandelingen liepen echter op niets 
uit, exvolgden enkele fraaie staaltjes van piraterij en uiteindelijk 
en bomexplosie opdeB0 29  het zendschip van Radio Noordzee 

•...... . Internátiona1, midden mei j.l. 
Alsgevolg: hjervan is Veronia-directeur H.(Bull) Verwey en enkele 
anderen in voorlopige hechtenis gesteld. Premier de Jong: "de 
ondergetekende wil daar nog aan toevoegen, dat de bomaanslag het 
gehele vraagstuk wel accuut heeft gemaakt, doch dat de motivering van 
de kabinetsbesissiig daar niet op behoorde te worden gobaøee*d,  flu  
de bomaanslag sub judico is, endaarom dan ook niet .daaop is eba-
..so.srd " Aanhange1 Handeingn 2e Kamers  no.7ppa]4.75, 1.971). 
YoIge1s cfe laatste berichten iI'TEC-Hbl 30 juli j.l.) gaat Radio  
Veronica  de komende maanden een grootscheepse landelijke actie 
voeren om steun van de bevolking te- krijgen bij het stëven als 
zelfstandig radiostation te blijven Voortbestaan, ookwanneer 
het Verdrag van Straatsburg zal zijn geratificeerd. Het wil een 
legale zendgemachtigde worden met behoud van het huidige karakters 
sterke nadruk op lichte muziek. 

Consecuenties van het verdwijnen. 

Tegenover de winst van twee uur zendtijd meer op Hilversum-3 per 
1 oktober a.s. staat het verlies van"twee stations,  Veronica  
en Radio Noordzee die de gehele dag in de lucht zijn. Dat betekent 
niet: alleen kwantitatief eei chteruitgang, maar ook zal het 
kwalitatief een achteruitgang zijn ik kom daar nog op terug 

Mochten er geen uitw]jknugelijkheden voor  Veronica  en Radio Noordee 
meer zijn dan komen 130 mensen (90 van  Veronica)  zonder werk te 
zitten. Van dë:0. miljoen aan reclame omzet van  Veronica  (Hilversum 

3 4 miljoen ei RINI én miljoen)zal naar verwachting , 5 miljoen 
terugvloeien naar de dagblad-sector; maar de platenomzet- zal met 
zo'n 10% ofwel dertien (13) miljoen gulden teruglopen. (In Engeland 
liep de omzet na het verdwijnen van de piratenzenders met 20% terug) 
Daarbij gerekRnd de, 1.6 miljoen verlies voor uitvoerende, kunstenaars 
(BIJNA-rechten voor schrijvers, zangers  etc.)  en het is wel duidelijk 
dat  ht  laten verdwijnen van twee zendschepen ook een commercieel en 
sociaal probleem is. Ook kan nog vermeld worden dat verschillende 
maatschappelijke instellingen dan financieel en veer moeten laten 
Zo ön±virî de Nierstichting zo'n 1.5 miljoen guldenvan Veronica, 
de opbrengst vn acties die door  Veronica  wezden gevoerd. 
(Ingeluid 4opr eenopwekkend woord van Dr.Kruisinga toen nog 
staatseecrétaris van Volksgezondheid),, "Open het dorp" kreeg 
f 140.000 
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Karakter  Veronica. - 

Uitsluitend verenigingen met eeh bepaald aantal leden kunnen in 
ons omroepbestel toegang tot deether krijgen. Dit betekent dat 
alleen een groep mensen met een duidelijk omschreven boodschap 
zich aan het publiek mag mañifestren. Een boodschap veronderstelt 
een zekere gedrevenheid, die o,a, tot uitdrukking komt in in-
tonatie, woordkeus en andere aspecten van het taalgebruik. Alleen 
voor de microfoons van  Veronica  en R1I wordt met een zekere regel-
maat ,onboodschappelijk Nederlands gesproken. Terwijl. de omroeporgani-
saties in eerste. instantie op zoek zijn naar een speciale aanhang 
willen de zendschepen alleen algemene verstaanbaarheid0 Dit heeft 
natuurlijk gevolgen voor de programma's. De zendschepen kiezen 
instinctief aijd voor de grootste gemene dëler, in hun taalgebruik 
n door zich toe:  te leggen op de universele pop-muziek (Hofland 
in NRC/Ebl. 24 mei). Het publiek vraagt ook niet om I0, of VARA, 

.•of AVRO -pdpuitzendingen of om Leger des Heilsmuziek, zoals de NCRV 
dat op Hilversum-3 uitzond. Het vraagt om vaste presentatoren op ( 
vaste uren, achtergrondmuziek en "lekkere" plaatjes. die "in" zijn  etc.  
De reclame-spots zijn hieraan aangepast en in het geheel niet 

• : storend, zoals het STER-blokprogramma wl als zodanig wordt 
ondervonden. •• 

Luisterdichtheidcijfers Verönica9  Hilversum-3 en RNI. 

Al naar gelang de opdrachtgever wijzign zich de uitkomsten van de 
H luisterdichheidQijfers. In augustus. 169 komt de Nederlandse 

Stichting voor Statistiek tot deconclusie dat  Veronica  het met 
glans wint vnn Hilversum-3 en dat soms zelfs meer mensen naar 
Veronicaluisteren dan naar Hilversum-1 en 2 samen. Het bureau 
Intomart (in opdracht van de NOS) komt tezelfdertijd tot een geheel 
ander beeld. Een jaar later (aug.1 70) komt de Nederlandse Stichting 
voor Statistiek tot de slotsom dat  Veronica  weer verder op 
Hilversum-3 is uitgelopen nu 9% (is ongeveer 800.000 luisteraars) 
tegen Hilversum-3  6% (is ongeveer 500.000 luisteraars). Op de 
zaterdag is het verschil zelfs aanzienlijk  :Veronica  11% tegen 
Hilversum-3 5% als gevolg van. de top-40 die  Veronica  dan uitzendt. 

De afdeling Studie eiOnderzoèk van de NOS komt begin september '70 
• met een rapport waaruit blijkt dat de jeugd aanmerke]-ijk . ueer naar  

Veronica  dan naar HiÏter0rn-3 luistert. 0p werkdagen bed.raagt de 
luisterdichtheid van tieners voor Hilversum-3 de helft van die van  
Veronica,.  in. het weekend zelfs maar een achtste. 

:.;Uit een:.onde.rzoëk in mei van-  dit jaar blijkt dat men gemiddeld 4.6 
dagen per week naar  RU lister, Veronica  47 dgn, Lthmburg 
3.6 en Hilversum-3 komt op 4.3 dagen, 
De jongste luisterdichtheidsvergeLjking, samengesteld door Intomart 
in opdracht van de NOS9  van maat j.l. geeft aan 1.8 % voor RNI, 
6.2 % voor  Veronica  en 9.8 % voor Hilversum-3. 
De winst van Hilversum-3 werd aanvankelijk toegeschreven  an  een 
verhoogde luisterdichtheid sinds de proef met horizontale program-
mering tijdens de Tour de  France  en aan invoering van het sport-
programma Langs de Lijn op zondagmiddag. In het laatste kwartaal 
van 1970  werd vastgesteld dat het vooral ging om de gestegen popu-
lariteit van de zender tussen 2 en 5uur 's middags. Vooral de 
programma's  ale  Langs de Lijn, Arbeidsvitaminen en-KRO-ot Drie 
kregen meer belaxgstelling. 
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Samóijjt,eLl±n iuisteipübl'iek, 

De luiterdiehtheid voor de Nederlandse zenders (Hilversum 1, 2 en 3 
en Veroniöa) blijkt omgekeerd evenredig te zijn met de opleiding en de 
leeftijd van de luisteraars. Be luisterd.ichtheid wordt hoger naar-
mate d opleiding lager is, en lager naarmate de leeftijd hoger is. 
Ongeveer 75% van.het radiopubliek heeft niet meer opleiding dan lager 
onderwijs, Ongeveer 8% van het publiek van hilversum 1 en ,2 heeft een 

• middelbare opleiding; De voorkeur van het jeugdige publiek gaat in de 
• eerste plaats uit naar  Veronica.  In do groep van 15 tot 19 jaar be-
s.tëedt men de luistertijd voor 57% aan  Veronica  en voor 27% aan Hilver-
sum-3. 65.-jarigen en ouder besteden evenwel .76% van hun luistertijd 
aan Hilversum I en' 2 en maar 8% aan  Veronica.  Het jonge publiek is 
sterk ondervertegenwoordigd op Hilversum 1 en 2 en oververtegenwoor-
digd op de lichte muziekzenders, vooral op  Veronica,  Het publiek van 
Veronicabestaat voor 61% uit lui2tëraars beneden 35 jaar. Voor 
Hilversum-3 is dat 52%.  De beluistering van Hilversum-3 en  Veronica  
is vrij oontant.(Rapport afdeling studie en onderzoek NOS over 

( luisterdichtheid in eerste kwartaal 1970),  

Veronica  en de kiezers, 

Uit een representatieve streekproef onder 400 Nederlanders en ouder, 
in september'70 uitgevoerd door het Bureau voor Martkonderzoek  Ogilvie,  
blijkt dat 80% voor het voortbestaan van  Veronica  is, 4% vindt dat de 

- ' 
zender moet verdwijnen, 16% kan het niets schelen. Op de vraag wat men 
zou doen indien er over het al of niet voortbestaan van  Veronica  ge-
stemd moest worden9  antwoordde 83% voor het voortbestaan te zijn, 12% 
tegen en 5% onthield zich. Onder de jongeren waren geen tegenstemmers. 
De 12% tegenstemmers worden gevormd door mannelijke gezinshoofden en 
huisvrouwen. [let voorstexmnen blijkt meer gedaan te worden naarmate de 
sociale klasse lager is. Merkwaardig is dat het percentage voorstem-
merg in de drie grote steden (76%) lager is dan in de rest van het 
land, met name het noorden en oosten. 

Onder de tegenstemmers was hot percentage ARP-stemmers relatief hoog. 
Ook de PvdA was onder de tegenstemmers relatief sterker•-rtegen- 

( woordigd dan onder de voorstemmers. Voçr,  de VVD geldt het tegenover-
gestelde. Onder dó fequente luisteraars naar  Veronica  treft men 
weinig .AiP'ers en --CHU-mensen aan, Wel veel 01 66-ors.  
Opvallend is ook dat onder de 4% die op een andere partij zou stemmen 
als gevolg van een hun inziens verkeerde partijes1issing inzake  
Veronica,  D'66 aanhangers relatief het zwaarst vertegenwoordigd zijn. 

Omroepwet en':Omroepbestel .'.' : . ' ' . 

Bij de beoordeling van de gehele problematiek rond Vèronica c.s. 
en Hilversum-3 kan men niet voorbijgaan aan de wijze waarop het 
huidige omroepbestel in Nederland functioneert. Het omroepbestel 
waarin de 0nroepwet voorziet erkent enerzijds de verworven rechten 
van de aan het particulier initiatief ontsproten omroeporganisaties 
uit de jaren 1 20 en '30, het komt anderzijds tegemoet aan de be-
hoefte naar een grotere openheid, c.q. een ruimere toegankelijkheid 
van de ether, en een doelmatiger samenwerking tussen de omroep  -
organisates. De zwakke stee van de othroepwet is, dat zij de erken-
ning van omroeporganisaties afhankelijk stelt van het getal van 
hun contribuerende aanhang. Een 'nbth die opzLchzelf al dubieus is, 
omdat elke omroeporganisatie de plicht heeft éen "volledig" pro-
gramma na te streven (art. 13 lid 2 ten 3e) terwijl toch culturele 
voorkeuren niet meer, zoals in de jaren 1 20 en '30 vooral door 



Omroepwet en Omroepbestel, (vervolg) levens- of aatschappijbeschouwingen. 
worden bepa1d, maar die nog twijfelachtiger wordt door de koppeling 
van het lidmaatschap van een omroeporganisatie aan het abonnement 
op het door die omroeporganisatie uitgegeven proramnablad 

1. (H. Schaaf ama in Cahiers over massacommunicatie no-39 216/217). 
De huidige omroepwetgeving stamt uit de gedachtenwereld van het  
Gutenberg-tijdperk, uit do tijd van zich emanciperende katholieken en 
arbeiders-radio-amateurs. Inmiddels zijn we de periode van de 
electronica ingegaan met onvermoede situaties en mogelijkheden. 
De structuur van de. nederlandse omroep is in al deze jaren qua 
opzet weinig gewijzigd, En hoe hoog ook wordt opgegeven van de 
grotere openheid in het bestel (nieuwe omroeporganisaties  etc),  de 
Omroepwet bevat een zerstorke converserende kracht, 

Hçt syteem is in ieder geval niet in staat geweest nieuwe ont- 
wikkelingen op luistergebied adequaat aan te pakken Men moet 
niet vergeten dat het deministervan CRM (Vrolijk)was die 
meende dat een eigen "licht muziekprogramma" in Nederland tot 
stand moest komen liet waren niet de omroeporganisaties Om 
toch vooral te zorgen dat een dergelijke zender or zou komen is 
toen in de Omroepwet de bepaling opgenomen (a4 lid 3.Omroepwat) 
"de progranmacoordinatiecominissie vooc do radio draagt or voorts 
zorg voor, dab zoveel mogelijk gedurende de voor de uitzendingen 
bestemde tijd opMn der radio7endernetten een programma van ver- 
strooiende aard wordt uitgezonden1" 

Deze bepaling In de Omroepwet betekende dat de omroeporganisaties 
een gedeelte van hun zendtijd op Hilversum-3 moesten vullen met 
lichte muziek, zeer tot hun ongenoegen. Dit mag blijken uit het 
volgende commentaar van do heer G,A,K3eft, secretar's van de NCRV.-
"nu. de aandrang van sommige zijdexi steeds sterker wordt om programma 
en presentatie een volstrekt uniform patroon te geven, rijst de 
vraag, of men aan dit denkbeeld de laatste resten van eigen 
identiteit moet opofferen. Het antwoord ligt voor de hands zeker 
niet." (NCRV.-gids 26/9-1970). 

• Hilversum-3. 
Hilversum-3 zendt dagelijks van 0900 to 18,00 uur uit Per 1 oktober( 
a.s, start men twee uur eerder. De zendtijd op Hilversiirn-3 wordt 
verdeeldonder acht (8) zendgemachtigden: (radionieuwsdienst en 
STER niet meegerekend). Verschi.11ende keren is gepoogd fltiversum-3 
aantrekkelijker temaken. De eerste fase in 1969, betekende het 
verdwijnen van een aantal op bepaalde groeperingen gerichte 
programma's en van gesproken woord. Vorig jaar  1,979  werd een proef 
genomen tijdens de Tour de  Prance  een horizontaal programma op 
klilversum-3 uit te zenden, Vaste presentatoren zouden elkaar 
elk uur aflossen. De proef werd een goed succes. Plannen van de 
NOS in soptember j.l. voor de tweede maal een proef te nemen met 
een horzontaal programma zijn doeT om- roepen omoepen tegengehouden. 
Zij weigerden eraan mee te werken. Wôl werd overeenstemming bereikt 
overeen verwaterde versie "gemitigeerd horizontaal" waarvan het 
principe 1 is dat dagelijks op gelijke'uren een bepaald genre muziek 
te horen is Er is echter twijfel of dit wel een juiste oplossing 
is omdat het ook bij de programma1eidinabekend is dat het publiek 
niet op muziek afkomt (en zeker niet op een bepaalde omroep), maar 
op een bepcalde presentator. Luister- en waarderingscijfers 
bewijzen dat. 

Hilverstim-3 is een mislukking, daarover is men het ook in Hilversum 
wel eens. Do redenen voor het falen zijn van structurele aard. 
De adjunct-directeur van de NCRV-radio, drs. N.Geerink Bakker g 
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Hilversum-3. (vervolg) : " Hilversum-3 is een bastaard. Het hoort niet 
thuis in ons omroepbestel9  en de NCRV niet in Hilverrium-3. De 
strijd om de identiteit van de omroepen hebben we op Hilversum-3 
al verloren. Be omroepen zijn op Hilversum-3 in een positie 
gemanoeuvreerd waar ze niët horen, waardoor ze scheef komen 
te staan tegenover het programma dat ze eigenlijk zo niet kunnen 
maken, tegenover de luiéteraars die er wat anders van verwachten 
en hun medewerkers die in een gevacht tegen de bierkaai zijn 
gemanoeuvreerd." 

De omroepen staan momenteel te dringen om zendtijd om hun eigen 
bestaansmogelijkheden (identiteit en herkenbaarheid) to kunnen 
waarmaken. Voeg hierbij de komende zendtijduitbreiding van TROS 
en AVRO ten koste van de "principiële" omroepen o.a. - en het 
is duidelijk dat men gaal zoeken naar nieuwe oplossngen, zoals een 
Hilvësum-4, die dan de "werkelijke tegenhanger en concurrent" 
van  Veronica..  en RI'TI moet worden. 

( De conclusie uit dit alles kan slechts zijn dat - wil men tot een 
redelijk alternatief voor  Veronica  en RNI komen - de oplossing 
moet worden gezocht in een structurele en fundamentele her-
oriëntatie en wijziging van het omroepsysteem, 

Regeerakkoord Steenkap. 

n dit verband is het in hoge mate te betreuren dat de huidige 
vijf regeringspartijen ten aanzien van de omroep tot de volgende 
afspraak zijn gekomen "het kabinet zal in de komende periode 
geen principiële wijziging van de Omroepwet voorstellen". 

CONOLUSIE: -- Het grootste deel van de Europese landen is overgegaan tot 
ondertekening dan wel bekrachtiging van het Verdrag van 
Straatsburg. Nederland kan hierbij op den duur niet achter-
blijven. 

-- De zendschepen voor onze kust vallen niet onder de juris-
dictie van ogn of andere staat (anders dan het mogelijk voeren 
van een bepaalde vlag) en zijn niet in 6n of andere omroep-
wotgoving ge!ncorporeerd. 

-- Het gevaar is niet geheel denkbeeldig dat Nederland op den 
duur, door het ontbreken van wettelijke bepalingen terzake 
een Vrijhaven wordt voor dit soort zenders. 

Het is duidelijk dat  Veronica  c.s, op den duur moet verdwijnen. 

-- Evenzeer is duidelijk dat het verdwijnen van de formule van een 
populaire, bij publiek (en adverteerders) geliefde zender die 
muziek (en reclame) op aanvaardbare wijze combineert en in het 
algemeen een deel van het levenspatroon van honderdduizenden 
uitmaakt, niet kan geschieden zonder daarvoor een deugdelijk 
alternatief of equivalent in de plaats te stellen. 

-- Dit alternatief is Hilversum-3 thans zeker niet, en het ziet 
er naar uit dat het dat ook nooit zal en kan worden (zie 
eerder mijn opmerkingen over de redenen van mislukken van 
Hilversum-3, redenen van structurele aard). 



CONCLUSIE (vervolg) g 

-- Zolang geen deugdelijk alternatief op redelijk korte 
termijn kan worden geboden voor het verdwijnen van twee 
populaire zenders die do hele dag voor het nederlandse 
publiek uitzenden, is het weinig opportuun thans over 
te gaan tot ratificatie van het verdrag van Straatsburg, 
en daarmee tot wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet. 

-- De regering dient met nieuwe structurele oplossingen 
te komen die tegemoet komen aan de door  Veronica  
gecreerde behoeften waarin door dezender ook wordt 

• : voorzien ten behobve van een belangrijk deel van het 
Nederlandse puhuiek...Tet. isde vraag of dit.:binnën het 
vigerede omroepbestel mogelijk is. 

( 

Amsterdam, 1 augustus 1971 

Ard S1iepen, .......... 
• .. Prinsengracht 784-3- 
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