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Raad voor de Katholieke Pers 
Brief van het Episcopaat aan aalmnezenier Heymeijer 

ï N een brief van het Hoogwaardig 
Episcopaat aan pater Dr. P. Hey

meijer S.J., aalmoezenier van de 
Pers heeft Z. Em. Kardinaal De 
Jong het standpunt kenbaar ge
maakt ten aanzien van enkele kwes
ties van urgente aard, met betrek
king tot de Katholieke Pers. De in
houd van deze brief luidt: 

De instelling dezer functie (van 
aalmoezenier van de Pers) moet op 
de allereerste plaats gezien worden 
als een uiting der Bisschoppen van 
hun grote belangstelling voor de taak 
van de Katholieke Pers. 

Deze TAAK achten Wij uit het 
oogpunt der KATHOLIEKE BEGIN
SELEN en de toepassing daarvan in 
het gehele leven hoogst belangrijk. 
De Pers toch geeft voorlichting; zij 
kan daardoor de werken en de ge
dachten van de lezer beïnvloeden in 
goede, maar ook in kwade zin. 

Wil derhalve de Katholieke Pers 
— zich kennelijk bewust van haar 
verantwoordelijkheid ten deze — op 
de beste wijze zich van haar taak 
kwijten, dan zullen zowel zij, die aan 
de ondernemerszijde betrokken zijn 
bij de Katholieke Pers, als zij, die 
werkzaam zijn op journalistiek ge
bied, bij voortduring geconfronteerd 
moeten worden met de Katholieke 
beginselen. 

Het bestaan van een goed ORGA
NISATORISCH VERBAND tussen 
hen, die een min of meer gelijksoor
tige functie vervullen in het Katho
lieke Perswezen, kan te dien aan
zien bevruchtend werken. Deze orga
nisaties achten Wij dan ook NOOD
ZAKELIJK, omdat zij de mogelijk
heden openen om één standpunt in te 
nemen in de vele belangrijke kwes
ties, waarin juist NAAR BUITEN en 
juist IN DEZE TIJD door de Katho
lieken stelling MOET worden ge
nomen. 

Wij waren dan ook zeer verheugd, 
dat reeds in 1945 DE KATHOLIEKE 

DAGBLADPERS als een vereniging 
van ALLE Katholieke dagbladonder
nemingen, weer kon worden opge
richt. 

Dat de KATHOLIEKE JOURNA
LISTEN zich aaneensloten in de Ka
tholieke Nederlandse Journalisten
kring, vond grote erkentelijkheid en 
medewerking bij de Bisschoppen. 

Wij vertrouwen, dat thans ook 
spoedig de reeds in beginsel opge
richte organisatie van KATHOLIE
KE NIEUWSBLADUITGEVERS, de 
Bisschoppelijke goedkeuring op haar 
statuten zal vragen. 

Als een sterk gemis voelen wij 
voorhands nog het ontbreken van 
enig specifiek Katholiek organisato
risch verband tussen de KATHOLIE
KE TIJDSCHRIFTEN c. q. de KA
THOLIEKE UITGEVERS ivan TIJD
SCHRIFTEN, alsmede van een or
ganisatie van Katholieke publicisten. 

Wij hebben dan ook aan de „Com
missie van Samenwerking der Ka
tholieke Pers" verzocht, om waar no
dig de nodige initiatieven te nemen, 
opdat thans op korte termijn voor
zien kan worden in de bestaande 
leemten. 

Als een NOODZAKELIJK COM
PLEMENT van deze Katholieke 
Persorganisaties achten Wij een over
koepelend lichaam, een RAAD VOOR 
DE KATHOLIEKE PERS zeer ge
wenst. 

Aanvankelijk heeft het in Ons 
voornemen gelegen om deze Raad te 
doen instellen door het Hoogwaar
dig Episcopaat, mede ten einde deze 
Raad de vereiste autoriteit te kun
nen verlenen. Toen ons echter bleek, 
dat een reeds ingestelde „Commissie 
van Samenwerking voor de Katho
lieke Pers" uitgewerkte plannen ten 
deze had ontworpen, hebben de Bis
schoppen gaarne hun • goedkeuring 
gegeven aan de oprichting van de 
STICHTING „RAAD VOOR DE KA
THOLIEKE PERS", in de overtui
ging, dat een dergelijke Raad — ont
staan uit het initiatief van belang

hebbenden — vooralsnog de voor
keur dient te hebben boven een van 
bovenaf geconstitueerde Raad. 

Omtrent de doelstelling van de 
taak van deze Raad kunnen Wij ge
voeglijk verwijzen naar de Ontwerp
statuten, welke in Augustus 1948 
door het Hoogwaardig Episcopaat 
bereids werden goedgekeurd. 

Wij wensen deze gelegenheid voorts 
te benutten om erop te wijzen, dat de 
Katholieke Uitgevers van persorga
nen in ernstige mate tekort zouden 
schieten in hun verantwoordelijkheid, 
indien zij niet dezelfde zorg ten aan
zien van de inhoud der ADVER
TENTIEPAGINA'S zouden besteden, 
als zij plegen te geven aan de ivoor
lichting hunner lezers in de REDAC
TIONELE KOLOMMEN. 

Wij vertrouwen, dat het baanbre
kend werk, hetwelk op dit gebied 
reeds tot stand is gekomen, door de 
zorgen en medewerking van de Ka
tholieke dagbladpers, na de tot 
standkoming van de Raad voor de 
Katholieke Pers, zich zal kunnen 
uitbreiden tot alle andere Katholieke 
Pers Organen. 

Ten slotte willen Wij deze gelegen
heid te baat nemen om de grote 
waardering van het Hoogwaardig 
Episcopaat uit te drukken voor het 
initiatief van de Katholieke Neder
landse Dagblad Pers en de Lande
lijke Leiding der Katholieke Actie, 
waardoor in 1947 het KATHOLIEK 
NEDERLANDS PERSBUREAU kon 
gaan functioneren. 

Het werk van dit Katholiek Neder
lands Pers-Bureau achten Wij een 
vorm van Pers-Apostolaat van on
schatbare betekenis. 

Wij hebben geen bezwaar, dat U de 
inhoud van deze brief — zo U dit 
nuttig acht — ter kennis brengt aan 
de Katholieke Pers, d.w.z. aan hen, 
die bij de Katholieke Pers direct be
trokken zijn. 

Namens het Hoogwaardig Episco
paat, 

De Aartsbisschop van Utrecht, 

(w.g.) JOH. KARDINAAL 
DE JONG. 
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P E R S I N H E T S L O T I •>• «• Stumpel 70 jaar 
KONINGIN Juliana en Prins Bern-

hard hebben begin September 
een officieel bezoek aan Noord-Bra-
bant gebracht, welke tocht door 
velerlei origineel huldebetoon geken
merkt is. Leden van het Huis van 
Oranje plegen alsdan ook zich naar 
het Norbertinessenklooster St. Ca-
tharinadal te Oosterhout te begeven, 
dat vanouds door de Bredase Nas-
saus is gepatroneerd geworden. Bij 
die gelegenheid maken zij gebruik 
van het recht van een regerend vorst 
om ook het clausur-gedeelte van het 
klooster te betreden. Ook 7 Septem
ber is dat gebeurd. Hare Majesteit en 
Zijne Kon. Hoogheid werden na de 
ontvangst in de proostdij door de 
proost naar de spreekkamer geleid, 
waar de priorin de hoge bezoekers 
verzocht om voor zich en hun gevolg 
van hun privilege gebruik te maken. 

Wat lezen we nu in De Tijd van 
8 September? 

„Wat het bezoek aan St. Catharina-
dal betreft, wij zouden u graag even
eens een eigen indruk geven van het
geen zich binnen dit oude klooster 
heeft afgespeeld tijdens het koninklijk 
bezoek. Door een onbegrijpelijke 
maatregel van de autoriteiten was 
echter de gehele landelijke katholieke 
pers van dit bezoek uitgesloten, 
waardoor 't ons onmogelijk werd ge
maakt de lezers in deze exclusieve 
gebeurtenis te doen delen." 

D.E exclusieve mededeling over „de 
'gehele landelijke katholieke pers" 

wekt de suggestie, dat dan toch min
stens de regionale wel zo bevoor
recht was, het convent binnen te 
gaan. Daarom volgt hier de juiste 
en onverkorte toedracht van de fei
ten. 

Het bezoek van Koningin en Prins 
aan de proostenkamer en de ont
vangst door de proost heeft de pers 
kunnen volgen in de open deur van 
dit niet grote vertrek. Voor het be
zoek aan het slot mocht slechts een 
verslaggever aan het gevolg van 
Hare Majesteit worden toegevoegd, 
een maatregel, die men kan betreu
ren doch die men moet begrijpen en 
billijken zelfs, gegeven het toch al 
kleine gevolg van de vorstelijke per
sonen en het intiem karakter, dat dit 
bezoek aan de conventszaal droeg. 
De commissaris der Koningin heeft 
tijdens de vacantie van ondergete-

Bij een belangrijk Katholiek Dag
blad in het Zuiden des lands is een 
vacature voor een 

SPORTJOURNALIST 
met ervaring. 
De voorkeur geniet hij, die in een 
der Zuidelijke provincies woon
achtig is. 
Brieven onder No. 138/48 aan „De 
Katholieke Journalist", Konings
straat 22B, Hilversum. 

kende hem aangewezen als degene, 
die namens de pers deze ontvangst 
binnen het slot zou bijwonen op voor
waarde uiteraard, dat ik na afloop 
de collegae over het gebeurde zou 
inlichten. Zelf heb ik niet om deze 
aanwijzing gevraagd. 

Weer buiten het kloosterdomein 
heb ik daarop alles, wat ik tijdens 
het verblijf in het slot had opge
merkt, aan de verslaggevers mede
gedeeld, de entourage, de sfeer, de
tails van wat er was tentoongesteld, 
enz., enz. Ieder werd derhalve op 
geheel dezelfde wijze bediend; en de 
meesten hebben er een dankbaar ge
bruik van gemaakt. 

NU het klaarblijkelijk tegen de 
kloosterregels was, dat een uitge

breid gezelschap als dat van de pers 
de koninklijke bezoekers vergezelde, 
leek de thans getroffen regeling de 
aangewezen, om althans ieder het
zelfde te geven, ook al wil men het 
natuurlijk liefst met eigen ogen zien 
en met eigen oren horen. 

S. Z. 

Er komt een bureau voor practische 

samenwerking 
Een sterke katholieke dagbladpers! 

Hierop drong Kardinaal Frings sterk 
aan, toen hij een bezoek bracht aan 
de katholieke journalisten, die voor 
een studieweek te Bonn bijeen, zijn 
geweest. Talrijke buitenlandse kran
tenmensen namen aan deze studie
week d'eel: journalisten uit Zwitser
land, Frankrijk, Nederland, Engeland, 
Spanje en de Verenigde Staten. 

In zijn toespraak wees de Kardi
naal er op, dat de dienst aan de 
waarheid de hoogste verplichting is 
van de katholieke journalist. „Tegen 
deze verplichting aan de waarheid", 
aldus Kardinaal Frings, „misdeed de 
pers dikwijls niet alleen direct, maar 
ook hierdoor, dat zij de halve waar
heid verkondigde of zelfs de ware 
toedracht van zaken, waarop de we
reld een gegrond recht had, hele
maal verzweeg." 

Kardinaal Frings verzocht in dit 
verband aan de buitenlandse journa
listen in hun berichtgeving over 
Duitsland naast het probleem van de 
anderhalf millioen verplaatste perso
nen niet de twaalf millioen mensen 
te vergeten, die door de overeen
komst van Potsdam van hun woon
plaats werden verdreven. 

De buitenlandse journalisten ver
klaarden diep onder de indruk te zijn 
van de wederopbouw in West-Duits
land, vooral in het laatste jaar. Maar 
naast de materiële wederopbouw wa
ren er nog veel grotere vorderingen 
gemaakt op het gebied van de geeste
lijke en politieke consolidering van 
Duitsland. Dit is een noodzakelijke 

Zaterdag 24 September heeft de 
heer E. J. M. Stumpel, directeur van 
Nieuw Noord-Hollandsch Dagblad, in 
tegenwoordigheid van veel vrienden 
uit de krantenwereld, zijn 70ste ver
jaardag gevierd. Men heeft de jubi
laris huldigend toegesproken; terecht, 
want op het gebied van de Pers in 
het algemeen, op die van de Katho
lieke pers in het bijzonder, heeft de 
heer Stumpel grote verdiensten. De 
krant waarvan hij directeur is, 
maakte hij reeds in de twintiger ja
ren tot dagblad. 

Na de bevrijding kreeg hij bijzon
dere armslag in Noord-Holland 
(noord), zodat zijn krant, die achter
eenvolgens „Onze Courant" en ,,West 
Friesch Dagblad" heette, een titelwij-
ziging nodig had, meer in overeen
stemming met het nieuwe versprei
dingsgebied. En nu, sedert enkele 
maanden, verzorgt de heer Stumpel 
ook de uitgave van „Ons Noorden". 

Voor deze onvermoeide en initia
tiefrijke krantenman bidden wij ook 
op zijn verdere levensweg Gods mild
ste zegen af. 

voorwaarde, indien Duitsland als ge
lijkberechtigde in de Europese vol
kerengemeenschap zal worden opge
nomen. 

Het resultaat van deze studieweek 
is, dat door een uitwisseling van 
journalisten en het herstel van nauwe 
persoonlijke betrekkingen tussen col
legae uit verschillende landen een 
objectieve berichtgeving wordt mo
gelijk gemaakt. 

De Westduitse journalisten sloten 
zich aaneen tot een „Arbeitsgemein-
schaft West". Dit op grond van de 
„Werkgemeenschap van Katholieke 
Journalisten", die op de Katholieken
dag in Mainz in 1948 is opgericht-
Een bureau voor practische samen
werking zal aan de katholieke jour
nalisten ten dienste staan en op de 
eerste plaats ook meer contacten niet 
het buitenland aanknopen. 

Modern Bloemwerk 

Anemoon 
F. MEIJER 

ROSMARIJNSTEEG 8 
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Niek de Rooy in het zilver 
Journalist, regisseur en 

revue-schrijver 

KONINKLIJKE onderscheidingen 
voor journalisten zijn zeldzaam; 

zeldzamer nog zijn gemeentelijke blij
ken van erkenning van verdiensten. 
Toen dan ook het gemeentebestuur 
van Den Bsch in April van dit jaar 
de stedelijke Jeroen Boschpenning 
toekende aan coll. Nico G. A. de 
Rooy, eerde zij hiermede meer de 
auteur en regisseur van de vermaard 
geworden Bossche revues dan de 
chef-redacteur van Het Huisgezin. 

Toch houden beide functies, met 
elkaar verband. Niet dat wij ons de 
waardige redactie van het zo moge
lijk nog waardiger Huisgezin kunnen 
voorstellen in wolken poeder of door
streept van schmink en wenkbrauw-
zwart en „doorkruist" door welge
vormde benen van revuegirls 
maar de beschrijving en de beschou
wing van de dingen des daags, waar
mee de journalistiek zich bezig houdt 
hebben toch een (meer opvrolijkend) 
verlengstuk in de amusementskunst
vorm, die wij als „revue" kennen. Zij, 
die de lezing van coll. de Rooy op de 
Osse Dag van de Brabants-Zeeuwee 
Kath. Pers deze zomer gehoord en 
genoten hebben, herinneren zich nog 
met smaak de uitwerking van dit 
thema. 

Keerpunt 
Die Jeroen Bosch-penning kwam 

los bij gelegenheid van de vijftiende 
Bossche Revue. Op 1 October echter 
kon de schrijver een vijf en twintig
ste „revue" in elkaar zetten: die van 
de jaarkringen van zijn métier. Hij is 
dan n.1. een kwart eeuw in de dag
bladschrijverij. Op Lebuïnusdag 1901 
is deze Bosschenaar geboren en na 
het gymnasium ging hij bij de be
kende dr. H. Moller Nederlandse taal 
en letteren studeren. Tot de journa
listiek hem meer bleek te trekken 
dan het vooruitzicht de jeugd met 
de phonetiek en de Tachtigers ver
trouwd te maken. Op dit keerpunt 
van zijn leven heeft coll. de Rooy 
kennelijk geen oog gehad vóór de 
bijna drie maanden vacantie van een 
docent. Ons vak kent weinig vrije 
dagen en in de provincie klemt dit 
nog sterker en zeker toen de jubilaris 
van straks in 1924 stadsredacteur 
van Het Huisgezin werd, welke func
tie hij 1 September 1926 verwisselde 
voor die van rayon-redacteur van het 
toenmalige Dagblad van Noord-Bra-
bant ter standplaats Roosendaal. Op 
1 Nov. 1928 ging coll. de Rooy over 
naar De Maasbode en wel als reizend 
redacteur. Korte tijd is hij in die 
periode belast geweest met de waar
neming van de redactie van de 
Nieuwe Schiedamsche Courant; van 
1931 tot 1933 trad hij op als chef
redacteur van de Nieuwe Zuid-Hol
lander te Gouda, eveneens een kop
blad van de Maasbode. 

Bossche koek 
Maar de Bossche koek bleek toch 

groter aantrekkingskracht te oefenen 

dan de Goudse kaas en daags na 
Nieuwjaar 1933 zetelde Nic. de Rooy 
weer op de redactie van Het Huis
gezin. Hij zit er nog, nu als chef
redacteur en, natuurlijk, als toneel-
recensent en het kon niet anders of 
het Oeteldonk van de waterloze moe
rassen en zandwoestijnen haalde zijn 
in het Hollands veen verloren gewaan
de zoon met blijdschap in. In deze 
laatste Bourgondische stad van de 
Noorder Nederlanden — vergroot, 
haar vijftig maal en ge krijgt Brus
sel, zei Huib Luns vroeger, maar dat 
was vóór de industrialisatie-woede — 
tiert op gezette tijden een levenslust, 
die alsdan naar een vorm vraagt. 

Die vormenkneder is coll. de Rooy 
sedert in 1935 het 750-jarig bestaan 
van 's-Hertogenbosch uitbundig ge
vierd werd. Als samensteller en spel
leider van de Bossche revue, als com
ponist van Bossche liedjes en vroeger 
in nog diverse locale verenigings-
functies heeft hij in het hertogstede-
lijk milieu zijn eigen plaats. Hij heeft 
voorts wel openluchtspelen geregis
seerd. Dat hij ook in dit treden in de 
openbaarheid en-marge van zijn be
roep iets betekent en zeer gewaar
deerd wordt: het laat zich het beste 
illustreren door het feit, dat Tilburg 
— niet dan node ooit iets van de 
provincie-hoofdstad aanvaardend — 
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juist deze Bosschenaar het spel met 
muziek voor het eeuwfeest van zijn 
„Souvenir des Montagnards" heeft 
laten schrijven. 

Deze man achter de schermen van 
het revue- en van het couranten
toneel — welke beide veel verguldsel 
naast veel nauw vermoede toewijding 
gemeen hebben — moge hiermede 
door een medebestuurslid van de 
B.Z.K.-Pers eens voor het voetlicht 
getrokken worden. Hij verdient het. 

S. Z. 

Abbé L. Merkien t 
Een van Frankrijks grootste 

journalisten 

Abbé Léon Merkien, hoofdredac
teur van „La Croix", die geruime tijd 
ernstig ziek was, is, na de zegen van 
Z.H. de Paus te 'hebben ontvangen, 
zacht en kalm overleden. 

Met Père Merkien is een van Frank-
rijks grootste journalisten van ons 
heengegaan, een, in wiens handen de 
verdediging der Katholieke beginse
len altijd veilig bleek. Onwrikbaar 
trouw immers aan Christus' Stede
houder, hield deze priester-journalist, 
temidden van vele gevaarlijke poli
tieke stromingen van rechtse en van 
linkse herkomst, strak en stevig 
koers volgens Goddelijke richtlijnen, 
altijd paraat voor de verdediging van 
zeden en geloof en zuiverheid der 
Katholieke Actie. 

De Paus prees hem, het vaderland 
eerde hem, de Katholieke pers alom 
ter wereld is hem dank verschuldigd. 

Niet zo lang geleden had de pers 
gelegenheid op de veelomvattendheid 
van zijn arbeid te wijzen. Dat was in 
Maart j.1., toen zo velen van Frank-
rijk's bisschoppen met kardinaal Su-
hard aan het hoofd en, met hen, de 
Pauselijke nuntius, abbé Merkien, 
gouden feesteling — hij vierde zijn 
50-jarig priesterfeest — omringden 
en huldigden en de regering haar 
minister-president zond met de ver
sierselen van het Legioen van Eer, 
de hulde van het vaderland. 

Inderdaad had niet enkel de Franse 

pers, maar de katholieke pers in het 
algemeen in deze abbé een van haar 
stoerste propagandisten, wiens ont
zaglijke werkkracht zich niet binnen 
de Franse grenzen liet houden: Rome, 
Freiburg, Engeland, België, Luxem
burg, Hongarije en de andere landen 
van Centraal Europa, doch vooral 
Canada, werden vele malen door hem 
bezocht en ook in Nederland had hij 
zeer vele relaties. 

In 1875 geboren te Méricourt, ge
noot pater Merkien zijn voorberei
dende opleiding te Nancy. In 1897 in 
de Congregatie der Augustijnen-
Assumptionnisten opgenomen we.rd, 
hij te Rome priester gewijd op 18 
Maart 1899 in de St. Jan van Late-
ranen. 

Reeds een jaar later werd de jonge 
priester tot overste van het scholas-
ticaat der Assumptionnisten te Leu
ven benoemd. 

In 1929 viel hem de zware taak 
van het hoofdredacteurschap van de 
„iCroix" ten deel. Men mag zeggen, 
dat hij toen zijn levenswerk ging op
bouwen, een levenswerk, dat alom 
erkenning vond. 

Vlot stylist, 5-jarige ' H.B.S., re
presentatieve figuur, zoekt tot 
elke prijs een functie als 

JONGSTE JOURNALIST. 
Enige keren in het buitenland ge
weest. 
Brieven onder No. 137/48 aan „De 
Katholieke Journalist", Konings-
straat 22B, Hilversum. 



WIST UDAT.... 
= Felix Hageman, die als Leo zulke 
beminnelijke „langs de straat'jes" in 
De Telegraaf schrijft, meer dan ze
ventig jaar oud, blind en stok-doof 
is en dat wij hem diep bewonderen 
om zulk een blijmoedige èn voortref
felijke beoefening van zijn journalis
tieke kleinkunst? 
= Leo Hanekroot voor de (Indische) 
Wormser-bladen wekelijkse, Euro
pese, brieven gaat schrijven ? 
= de Curagaose collegae hun oud-
collega dr. Johan Hartog een feest 
van wellekom op hun eiland hebben 
bereid, als oud-voorzltter van hun 
vereniging ? 

= het één maal per week verschij
nend Wassenaars Nieuwsblad (twee 
pagina's redactionele tekst) maar 
eventjes het volgende in zijn kop 
heeft staan: Hoofdredacteur: E. C. 
Houbolt; Kunstredactie: F. P. Huy-
gens, Dr. H. L. Oussoren, Claire del 
Monte; Redacteuren: H. C. G. J. v. 
d. Mand ere, P. Werner Sr., P.-Zonne
veld; Verdere medewerkers: F. A. J. 
Alofs, Antoinette van Dijk, J. N. 
Lemmens, J. Tuit, Mr. A. J. van 
Wa veren ? 
= tegen collega Lunshof (in de 
Goedhart—Van Heuven Goedhart 
affaire) twee honderd gulden boete 
is geëist (plus een voorwaardelijke 
gevangenisstraf van 2 maanden met 
een proeftijd van 3 jaar) ? 
= en tegen collega Fred. Schoonen-
berg (in een Kupers-affaire) drie
honderd gulden boete? 
= onze stratosfeer-collegae aan 
George Marshall een grote glazen 
bowl hebben geschonken (met een 
levenslange proeftijd) ? 
= waarschijnlijk zeer spoedig in 
boekvorm een uitgave zal verschijnen 
van de artikelen, die werden gepubli
ceerd door de later met de „Frane-
ker" omgekomen Amerikaanse jour
nalisten ? De notitieboeken van deze 
journalisten, die indertijd bij het 
wrak van de „Franeker" zijn gevon
den, door de betrokken redacties nog 
niet ontvangen werden? 
== de Franse kranten meer papier 
krijgen ? 
= te Batavia een Indonesische Jour
nalistenvereniging op nationalisti
sche grondslag is opgericht? 
= men in Bangkok, Siam, overweegt 
een bal-masqué te geven om gelden 
in te zamelen voor de Crematie 'Club 
van Nieuwsblad Redacteuren ? 
~ voor de uitkering slechts zij in 
aanmerking komen, die redacteur 
zijn en vermoord worden. De ver
eniging werd opgericht, toen 26 
redacteuren de koppen bij elkaar 
staken, om de situatie te bespreken, 
nadat een van hun collega's ver
moord was en men eerst overwoog 
om wapenen te gaan dragen, maar 
dit plan werd geschrapt, daar maar 
enkele redacteuren zich een derge
lijke luxe kunnen permitteren? 

— dit schokkende bericht in de (Lon-
dense) „Leader" stond en wij bij het 
lezen geklappertand hebben? 
= in dit (Aziatische) verband ver
meld moge worden, dat Sudarjv 
Tjokrosi Sworo, secretaris van de 
Indonesische Journalistenvereniging, 
te Solo door een schot is gedood? 
= bij The Knickerbocker te New 
York is verschenen de brochure 
„Last Testimony" die de posthuum 
gedrukte artfkelen over Indonesië 
bevat van S. Burton Heath van de 
Newspaper Enterprise Ass., William 
H. Newton van het Scripps Howard 
Concern en radio-commentator H. R. 
Knickerbocker van bet New Yorks 
radiostation W.O.R., die bij Bombay 
met de „Franeker" om het leven 
kwamen? En de uitgave werd mo
gelijk gemaakt door particulier ini
tiatief in Nederland en Amerika? Eti 
dat de eerste oplaag van 10.000 
exemplaren gratis verspreid is on-

, der regeringspersonen, Amerikaanse 
kranten, tijdschriften, bibliotheken, 
scholen en universiteiten? 
= Leids Dagblad schrijft: 

„Zou deze uitgave geen dankbaar 
object gevormd hebben voor onze 
officiële Ned. Voorlichtingsdienst, 
temeer waar deze reis werd onder
nomen op verzoek der Nederlandse 
reger 'ng?" 
= en Leids Dagblad blijkbaar niet 
begrijpt dat officiële publicaties van 
die aard in Amerika bij voorbaat 
geen enkel gezag hebben en dat het 
daarom juist zó geschied is als het 
geschied is? 
= te Semarang een plaatselijke 
journalistenkring is opgericht, heten
de „Ikatan Wartawan Semarang"? 
= tot bestuursleden werden gekozen 
de heren P. v. Donk (Locomotief), 
voorzitter; Sugyanto (Soeloeh Ra-
kjat), secretaris en Lie Dwan Kie 
(Sin Min) penningmeester? 
= de Staat der Nederlanden zijn 
aandeel in De Telegraaf aan de erven 
Holdert heeft overgedaan ? 
= W. J. N. Landré van de Winscho-
ter Courant zijn veertig-jarige jour
nalistieke loopbaan feestelijk her
dacht en wij onze gelukwensen voe
gen bij de vele die hij, terecht, heeft 
mogen ontvangen ? 
— voor het eerst sinds de oorlog 
Duitsland een nieuwsagentschap van 
enige omvang heeft: de Deutsche 
Presse Agentur, waarin drie andere 
West-Duitse persbureaux, DPD, Dena 
en Sudena, zijn ondergebracht? 
= en dat dit agentschap aan alle 
kranten in de wereld de boodschap 
gezonden heeft, dat het zich met hen 
verenigd voelt in de taak „de waar
heid te dienen"? 
= sedert korte tijd in München om 
de veertien dagen een katholiek blad 
voor de uit de vroegere Duitse ge
bieden en uit Oost-Duitsland verdre
ven personen verschijnt onder de 
naam „Volksbote" ? 

= collegae Oosterbeek (kunst) en 
Levy (sport) van de Nieuwe Cou
rant onlangs hun zilveren ambfcsfeest 
vierden en ten rechte bij die gelegen
heid gehuldigd werden? 
— en wij beide collegae hst goud 
toewensen ? 
= dat de dichter Gabriël Smit is te
ruggekeerd tot de journalistiek en 
vanaf 1 October a.s. zal optreden als 
kunstredacteur van Ds Volkskrant? 
= dat op diezelfde datom directeur 
Johan Kuypers dertig jaar in functie 
is bij de Maasbode ? 
= dat in de bezetting van de Radio-
Nieuwsdienst enige wijziging is ge
komen sedert de terugkeer naar het 
A.N.P. ? 
= wij het 'm toch maar weer gelapt 
hebben om U al deze vak-nieuwtjes 
pp te schotelen, zonder dat U een 
pen verzet hebt om ons Uw nieuwtjes 
toe te zenden ? 

Het bericht bij de advertentie 
of: geen advertentie zonder bericht 

DE redactie van een onzer grote 
provinciale dagbladen in het Zui

den zond ons een exemplaar van het 
„Handelsblad van Antwerpen", waar 
men op waarlijk artistieke wijze het 
„ideële" met het commerciële wist te 
verbinden in een extra blad betref
fende de betrekkingen tussen St. Ni
klaas en Breda. De enige, die niet 
een advertentie van zijn eigen „be
drijf" in zijn artikeltje heeft staan, 
is de burgemeester van Breda; maar 
die wist tevoren dan ook blijkbaar 
niet, dat je de redactie tot een ge
schreven loftuiting kon verplichten 
als je een advertentie instuurt. 

Het nummer is een prachtig voor
beeld, tot welk laag peil een dagblad 
kan afzakken, wanneer het zich 
verlaagt, adverentiefuikje te zijn. 

Een en ander heeft tot gevolg, dat 
men in sommige contrijen nu ook al 
begint met dergelijke eisen te stellen. 
Toevallig vandaag weer een. Wij ci
teren van een bijkantoor aan het 
adres van de redactie: 

„De firma X. te P., die een dezer 
dagen een nieuwe zaak zal openen, 
verzocht onze advertentiechef of in 
hetzelfde nummer, waarin haar ad
vertentie wordt geplaatst, ook een 
artikeltje meekan over die nieuwe 
zaak." 

Dit is nu nog maar tam. De re
dactie in kwestie ontving verschei
dene andere brieven, waarin boud-
weg geschreven was: „Ingesloten een 
advertentie te plaatsen in Uw num
mer van dezer, mits de re
dactie een artikel aan onze onder
neming wijdt. Zo dit niet mogelijk is, 
moet de advertentie ook niet worden 
geplaatst." 

Tot nogtoe is het heel gemakkelijk, 
dergelijke lieden, die je voorschrijven 
wat je als journalist in je krant moet 
plaatsen, te weren. Maar als onze 
Beneluxgenoten hun systeem op Ne
derlandse adverteerders gaan toe
passen, zul je nog wat gaan beleven. •• 
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JOURNALISTIEK JOURNAAL 
In mijn vorige Journalistiek 
Journaal heb ik de vraag op
geworpen hoe het met de pers 
gesteld was. Speciaal met de 
Nederlandse en die dan in ver
gelijking met de rest van de 
Europese. Ik vroeg de collegae 
— en speciaal de jongeren 
onder hen — hun oordeel eens 
te geven voor dit, ons vakblad. 
Wel, één collega heeft geant
woord. Géén jongere (natuur
lijk niet — zou ik bijna zeggen) 
maar een oudere: onze goede 
collega Edouard de Nève, een 
veel-bereisd man, die her en 
der op deze kleine aardbol, ve
lerlei avontuur heeft beleefd. 
Na zijn verblijf in menig Duits 
concentratiekamp is hij naar 
Nederland teruggekeerd. Hij 
doet nu — in Princen-
hage bij Breda — alleen 
nog letterkundig werk. Ik 
stel hem, voor zijn lezens
waardig antwoord op mijn 
vraag, ditmaal het Journalis
tiek Journaal ter beschikking. 
Het woord is dus nu aan 
Edouard de Nève. — ELIAS. 

# De Franse pers is gezakt tot 
een zeer laag peil. Ik zoek er tever
geefs naar journalisten zoals ik die 
eertijds heb meegemaakt. Ik zie geen 
figuren meer als Henri de Rochefort, 
Stéphane Lausanne, Jules Sauerwein, 
Gustave Téry, Hardouin, Paul Erio, 
André Tudesq, George Lefèbre, Gus
tave Hervé, Albert Londres, en zovele 
anderen. Journalisten, die alle kne
pen van het vak kenden, onderlegd 
op alle gebied, beschikkend over een 
enorme vocabulaire, een eigen, altijd 
treffende stijl, in wier artikelen niet 
alleen hun kennis (mensenkennis 
óók) van zaken naar voren trad, 
maar die een liefde voor hun métier 
in zich hadden, welke hen dwong 
zuiver en kundig te schrijven. Waar
bij hun grote onafhankelijkheid hun 
een ruimte bezorgde, welke hun de 
kans bood op sommige ogenblikken 
iets geniaals te bereiken. Deze pers 
bestaat niet meer in Frankrijk. De 
namen door mij hierboven genoemd 
zijn met tientallen aan te vullen. 
Gij herinnert u misschien wel de 
grote journalist, Nederlander van 
geboorte, Jules Hedemann. Toen hij, 
na één enkele blunder „De Matin" 
moest verlaten in 1914, had hij reeds 
school gemaakt. De ouderen spreken 
nóg met ontzag over hem. Evenals zij 
zich met eerbied de velen gedenken, 
wier plaatsen nooit door anderen zijn 
ingenomen. Eigenlijk begon de Franse 
Pers na 1918 reeds tot verval te 
geraken. 

• Toen ik voor het eerst weer in 
Holland kwam in 1928, na een af
wezigheid van drie en twintig jaren, 
nioest ik onmiddellijk toegeven, dat 

de Nederlandse pers, wellicht ver-, 
velender meer bekrompen, maar ze
ker degelijker, zakelijker, kundiger 
en eerlijker was dan de Franse. En 
al geloof ik dat óók de Nederlandse 
Pers is achteruit gegaan — door in
filtratie van niet-deskundigen, ver
lies van zakelijkheid, verwaarlozing 
van stijl, of wijl bij velen de liefde 
voor het vak verdween en zij daar
voor een misplaatste trots (ik ben 
journalist!) in de plaats stelden, en 
door allerlei andere oorzaken — bleef 
de voorsprong op de Franse Pers 
behouden. Wat ik in de Nederlandse 
Pers mis zijn de buitenlandse arti
kelen van een Johan de Meester, 
Haukes Drielsma, Alex Cohen, Piet 
Weil, Piet van Eyck, Ritter Sr., Cou
perus, en zovele andere journalisten, 
niet alleen letterkundigen, maar al
len journalist waren van buitenge
wone kwaliteit. Wat deze correspon
denten (en ik noem er slechts een 
klein gedeelte van) bereikten, zonder 
dat zij in staat waren enorme kosten 
te maken, zoals de Engelse, Ameri
kaanse, Duitse en zelfs Franse col
lega's konden doen, is heden niet 
meer te geloven. Natuurlijk hebben 
de persbureaux hierin ook veel ver
andering gebracht. Hetgeen vanuit 
een „point de vue métier" te betreu
ren valt. Maar van de andere kant 
zouden de buitenlandse corresponden
ten met behulp dezer agentschappen 
wier informaties hun dikwijls tijd 
besparen, gemakkelijker moeten wer
ken. Toch zou men dat aan hetgeen 
zij aan de redacties doen toekomen 
niet zeggen. Is het misschien niet zó, 
dat men alleen met moeite iets be
reikt en dat de bestaande gemakken 
en gerieven afbreuk doen aan per
soonlijkheid en de drang het beste te 
bereiken ? 

# Intussen blijft de Nederlandse 
Pers boven die van Frankrijk staan. 
Het zou mij te ver voeren de pro
vinciale pers van beide landen met 
elkaar te vergelijken. Ik wil mij 
slechts er toe bepalen te verklaren, 
dat er eigenlijk geen vergelijking 
mogelijk is in onze dagen en men 
tevergeefs naar Franse provinciale 
bladen, welke de moeite van het lezen 
waard zijn, zou zoeken. Terwijl er in 
Nederland toch enkele aan te wijzen 
zijn, welke goed geredigeerd zijn en 
goed ingelicht, terwijl hun lectuur 
zeer bevredigend kan genoemd wor
den. 

• De Engelse Pers lijdt vooral 
aan de, over het algemeen, weinige 
ontwikkeling harer dienaren. Men 
heeft niet voor niets aan de Engelse 
redacties een afdeling van „rewri-
ters", waar elk bericht, elke repor
tage,' elk artikel (de „leaders") uit
gezonderd, een „zuivering" ondergaan 
welke meestal een gehele transfor
matie van vorm en stijl betekent, 
waarin slechts het essentiële meest 

altijd (soms ook niet) bewaard is. 
Maar dit alléén wat de feiten be
treft. Op deze manier heeft elk blad 
zijn eigen stijl, zijn eigen vorm voor 
alle er in voorkomende artikelen. Er 
wordt geen rekening mee gehouden 
dat; het ene geval, de ene gebeurte
nis een totaal andere behandeling 
vraagt dan de andere. Bovendien 
houdt men er tè star vast aan het 
principe: „Put ail your news, into 
the first paragraph; who, the 
devil, reads the second paragraph 
anyway?" Een principe waarvan het 
laatste gedeelte lang niet altijd op
gaat, daar de meeste lezers (kijk 
maar eens rond in de underground) 
hun krantje spellen. 

• Behalve de Times (inderdaad 
een zeer vervelend blad, maar goed 
geredigeerd, goed geschreven en 
goed ingelicht), de Manchester Guar
dian (die ik prefereer) en de York
shire Post (waaraan zeer goede vak
lui zitten) zijn de grote bladen, zélfs 
de partijbladen, weinig aangename 
lectuur voor hen, die niet vooral be
lust zijn op sensatie. De Londense — 
als ge wilt de Engelse — Pers heeft 
dit op de Nederlandse voor, dat 
Londen een meer voornaam punt of 
middelpunt der wereld is, met be
langrijker nieuws op velerlei gebied 
dan Nederland. Een voordeel, dat 
echter zeer verminderd kan worden 
door de dienst der persbureaux en de 
buitenlandse correspondenten. Mijn 
mening over deze laatsten: ik vind 
hen niet meer op hetzelfde peil staan 
als eertijds. Misschien zal daarin 
weer verandering komen zodra er 
meer papier, dus méér ruimte, voor 
hen beschikbaar komt. Misschien be
zitten zij toch veel meer vakkennis, 
dan men uit hun brieven van deze 
tijd kan opmaken. Misschien moeten 
de bladen te veel besnoeien wat on
kosten en salarissen betreft. Dat was 
reeds zo voor de oorlog. 

• De Nederlandse pers heeft de 
Engelse niets te benijden behalve 
haar grote oplagen. En de gemid
delde Nederlandse journalist staat 
slechts wat zijn salaris en de hem 
toegestane te maken onkosten ten 
achter bij zijn Engelse collega. Maar 
algemene ontwikkeling bezit hij ze
ker meer. Soms is hij echter te 
„Weltfremd". 

Dit is niet het enige verschil, dat 
men aantreft wanneer men de Ne
derlandse Pers met de Amerikaanse 
vergelijkt. Ik ben het lang niet eens 
met hen die de neus optrekken voor 
de Amerikaanse bladen. Degenen, 
die niet alleen in New York, Chicago, 
Detroit of een der andere grote ste
den verbleven en die er zagen wat en 
hoe de pers in de „provincie" van 
Amerika is, zullen ten slotte moeten 
bekennen welke voorsprong zij heeft 
op onze pers. En dat ondanks alle 
fouten, alle corruptie, alle oneerlijk
heid, die een gedeelte der Ameri
kaanse Pers kenmerken. Maar ook 
slechts een gedeelte. (Ziezo, dat is 
me dan weer van het hart. Ik zou er 
misschien nog eerlijkheidshalve bij 
moeten voegen, dat de Amerikaanse 
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VAN ALLERLEI K/ 
ZE ZIJN TERUG 

De weder-verschijning van Tele
graaf en Nieuws van den Dag heeft 
(uiteraard) tot veel en velerlei reac
tie in andere bladen aanleiding gege
ven, een reactie die niet altijd vrien
delijk was. Wij bepalen ons er toe 
twee persstemmen of gedeelten daar
van in deze rubriek te plaatsen, die 
zich op ander dan principieel terrein, 
met deze, in onze kringen veelbe
sproken, herverschijning, bezighiel
den. 

De eerste is die van de ,.Vrijmoe
dige Commentator" in De Tijd, die 
eerst constateert dat de (nieuwe) 
concurrentie leidt tot berichtgeving 
die (naar 's commentators mening) 
„geen enkele nieuwswaarde" bezit 
en die dan schrijft: 

Een merkwaardig voorbeeld daar
van leveren de door dezelfde onder
neming uitgegeven dagbladen „De 
Telegraaf" en „Het Nieuws van de 
Dag" in hun edities van resp. Don
derdag en Woensdag j.1. Het eerst
genoemde blad publiceert een uitvoe
rig bericht over een zekere „Miss 
Holland", wier personalia — 23 jaar, 
118 pond, slank, donkerblond haar, 
blauwe ogen — naar ons verzekerd 
wordt op het ogenblik het hart van 
duizenden jonge Italianen sneller 
doet kloppen en die in Palermo zal 
meedingen naar „de glorieuze titel 
van Europese schoonheidskoningin". 
Èr worden nog andere levensbijzon-
derheden over deze miss Holland ge
publiceerd, o.m. dat zij in Maart j.1. 
met een Nederlandse piloot is ge
huwd en dat zij in October naar 
Batavia zal vertrekken, waar haar 
echtgenoot haar wacht. Tot zover 
alles goed. Afgezien van het feit, dat 
de hele schoonheidskoninginnen-rage 
belachelijk en infantiel is steekt er 
in deze mededelingen geen kwaad. 
En als de jeugdige Italianen met alle 
geweld hun hart sneller willen laten 
kloppen vanwege een jongedame, 
wier enige verdienste blijkbaar be
staat in het feit dat zij honderd acht
tien pond weegt, 1.75 meter lang is, 
donkerblond is en blauwe ogen heeft, 
is dat hün zaak. Maar men wrijft 
zich toch wel even de ogen uit, wan
neer in „Het Nieuws van de Dag" 
dezelfde juffrouw ten tonele gevoerd 
wordt met de verklaring: „Ik hoop 
hier terug te komen, een Italiaan te 

(Vervolg van pag. 5) 
Pers mij daarom zo nauw raakt, wijl 
ik mijn opleiding kreeg onder James 
Gordon Bennett. Maar ook zonder 
dat, zou mijn opinie niet anders zijn.) 

Waarom eigenlijk de Nederlandse 
Pers vergelijken met^die van Frank
rijk, Engeland en Amerika? Dichter 
bij gelijkwaardige landen blijvend, 
zou ik een vergelijking willen trek
ken tussen de Nederlandse Pers en 
de Deense of Zweedse of Zwitserse. 
Of onze superioriteit dan in het oog 
springend zou zijn, moet ik betwij
felen. Daarover zou ik nog enkele 
bladzijden kunnen schrijven. En dat 
durf ik me niet te veroorloven. 

ED. DE NèVE. 

trouwen en dit land nooit meer te 
verlaten." Geen woord over het feit, 
dat de dame in kwestie al gehuwd 
is en op weg is naar haar echtgenoot. 
Geen zweem van consideratie voor 
deze Nederlandse echtgenoot, die op 
deze wijze in staat wordt gesteld uit 
een Nederlandse krant te vernemen, 
dat zijn vrouw hoopt met een Italiaan 
te trouwen en in Italië te blijven. Het 
is duidelijk, dat heel deze onsmake
lijke berichtgeving goeddeels berust 
op onfrissche fantasie. Maar het is 
ook duidelijk, dat concurrentie en 
sensatiezucht bezig zijn het journa
listiek verantwoordelijkheidsbesef te 
ondermijnen en te ontwrichten. En 
dat de zucht naar populariteit tot 
elke prijs, die ruim plaats verleent 
aan kletspraat over schoonheidsko
ninginnen en straks wellicht weer 
het „verse kadetje" zal opblazen tot 
een probleem van wereldformaat, al
leen maar schade kan berokkenen 
aan de voorlichting, ook al omdat 
zij medehelpt een mentaliteit te 
kweken, die op goede voorlichting 
geen prijs meer stelt. 

* * * 

De tweede is die van Volkskrants 
Tinnegieter (algemeen hoofdredac
teur Lücker) die iets schrijft, waar
van 99.9 procent van zijn lezers geen 
woord zullen hebben gesnapt, maar 
wij, nietwaar?, wèl: 

Nou, nou, die Telegraaf is er dan. 
Ik verklap heus geen kraamgeheim 
als ik zeg, dat het wat we in vak
kringen noemen „een moeilijke beval
ling" was. In een jubelend Hoofd
artikel bij de Herverschijning zegt 
de Tel. zelve: „couranten kunnen 
rumoerig zijn als kinderen" en even 
verder: „nu de karavaan vertrekt, 
gunnen we de achterblijvende hon
den hun langzaam wegstervend ge
blaf." 

Och, als dat 'n lawaai-beschrijving 
moet zijn, klopt het wel zo ongeveer, 
maar och, och, vóór de karavaan 
vertrokken was, of het kind gebo
ren De Babies hebben heel de 
buurt op stelten gezet. Dat behoef 
ik u eigenlijk niet meer te vertellen: 
het Zuiden van het land heeft toen 
het Maandagmorgen de Volkskrant 
las — als het die krant tenminste op 
tijd kreeg — gevraagd, waar het 
verslag van de wedstrijd BW—NAC 
was, en het waterpolo-relaas uit 
Genua en Nou, als u het nou 
precies wil weten: op de loodtafels 
ter zetterij van de n.v. Drukkerij van 
Ostade: ongezet. En de Amsterdam
mers, nu bediend door liefst tien dag
bladen, die zich afvroegen of het 
Aalsmeerder bloemencorso van Za
terdag voor de krant-van-hun-ver-
pande-hart misschien maar 'n dag-
merrie geweest was, en Blauw Wit— 

Sparta en Zeeburgia, en 
Zo kunnen we 'n tijdje doorgaan, 

maar laten we het allemaal maar 
met de mantel der „technische moei
lijkheden" bedekken. Het is ten slotte 
niet de eerste waarborg en verze
kering van de regering die 'n beetje 
anders uitpakt. De Tweeling wiebelt 
nu wat onwennig op z'n benen. We 
voelen ons waarlijk als wijze peet
ooms, die de wichten nieuwsgierig 
bekijken, en zeggen: gut, gut, zijn 
we daar nou een paar uur te laat en 
een paar verslagen ten achter voor 
geweest? Maar denk er aan, buur
jongens, het mag nu wel je papa's 
inktpotje zijn, waar we mee spelen, 
maar doe ons dat niet meer aan-
NOOIT meer. Dan zullen wij het, U 
lezers, óók niet meer aandoen. 

* * * 

Eindigen wij met een parlementa-
rium: 

Het Tweede Kamerlid de heer 
Roosjen (A.R.) heeft aan de minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen schriftelijk de volgende 
vragen gesteld: 

1. Is het de minister bekend, dat 
de gevel van het gebouw N.Z. Voor
burgwal 225 te Amsterdam, alwaar 
„De Volkskrant", „Het Parool" en 
„Trouw" worden gedrukt en dat be
hoort tot een boedel, die voor eeri 
vierde gedeelte eigendom van de staat 
der Nederlanden is en waarover door 
bewindvoerders, benoemd op gr011 

van de wet Noodvoorziening Pers
wezen, het bewind wordt gevoerd, 
sinds Maandag 12 September, gepa^ 
voiseerd is ter ere van de herver 
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EN EN KRANTEN 
schijning van „De Telegraaf1' en het 
„Nieuws van de Dag" ? 

2. Vindt dit bewijs van blijdschap 
over de herverschijning van de beide 
genoemde bladen plaats met instem
ming van de minister? 

3. Acht de minister het hier blij
kende feit in overeenstemming met 
de door de regering meermalen ge
publiceerde gedragslijn t.a.v. de 
„Telegraaf "-kwestie ? 

Op welke vragen Pasquino-Luger 
in De Telegraaf repliceert: 

Waar ik iets op tegen heb is dat 
de heer Roosjen (A.R.) de tijd van 
de minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen in beslag neemt 
met vragen die hem meer kwalifi
ceren voor een bescheiden plaats in 
een rustig sanatorium, dan voor het 
gewichtige ambt van volksvertegen
woordiger — éénhonderdste deel van 
onze natie. 

Ik kan de heer Roosjen, die ik 
gaarne de tulp in ons parlementair 
bestel zou willen noemen, hierop in 
anticipatie van wat de minister zal 
antwoorden, de volgende vragen 
stellen: 

1: Is het de heer Roosjen (A.R.) 
duidelijk dat hij zich bemoeit met 
aangelegenheden die hem niets aan
gaan, vooral omdat hij politiek be
langhebbende is? 

2: Is het de heer Roosjen (A.R.) 
bekend dat het aan iedere Neder
lander vrij staat, in een staat van 
vreugde, zijn woning, zijn stal, zijn 
auto, zijn vrouw, en alles en iedereen 
die hem toebehoort te bevlaggen? 

3: Wenst hij dat de zoeven opge
richte geheime Nederlandse Staats-
politie (zonder bekend telefoonnum
mer, zonder briefhoofd, zonder ver
dere aanduiding) een onderzoek 
instelt, waarom een vrij Nederlander 
vlagt ? 

4: Gaat het de heer Roosjen (A. 
R.) eigenlijk een bliksem aan waar
om wij vlaggen, hoe wij vlaggen en 
hoe lang wij vlaggen, al vlaggen wij 
tot het ogenblik dat wij in de volks
vertegenwoordiging mensen hebben 
die zich om onze landszaken bekom
meren en niet om kleine futi
liteiten, die naar concurrentie-angst 
stinken ? 

Ik dank de heer Tulp... ik bedoel 
de heer Roosjen (A.R.) voor zijn 
aandacht en herinner hem aan 
Romeinen 12, vers 15: „Verblijdt U 
met de blijden en weent met de 
"wenenden". En als ge nu moet wenen, 
meneer Roosjen vanwege uw door
nen, neem dan die doornen als een 
man en roep niet altijd om een 
minister; die heeft andere roosjes 
aan zijn hoofd, geloof me 

WIJ, OPVOEDERS 

De heer C. Wilkeshuis pleit in De 
Vacature vooi- de krant als leermid
del. Eigenlijk moet men zich er over 
verwonderen, dat men van dit prach
tige leermiddel niet veel meer ge
bruik maakt. Men kan er gewoon 
van alles mee doen. 

Men kan de plaatjes uitknippen 
en op de achterkant van een afge
dankte wandplaat plakken, en men 
'krijgt de hele wereld-in-beeld in de 
school. Men kan een aardig artikel, 
een belangrijk nieuwtje tussen de 
plaatjes invoegen, en men laat de 
kinderen meeleven met de dingen, 
die er om hen heen gebeuren. Hoe
veel ze daarvan leren, is niet bij 
benadering te schatten, maar ik geef 
Floris V en vulkanen van Java er 
graag voor cadeau. Maar van meer 
belang acht ik nog de advertentie
pagina. Als u het nog niet heeft ge
probeerd, zult u niet kunnen geloven, 
hoeveel didactische muziek er in die
zelfde advertentie-pagina zit. Om te 
beginnen: het taalonderwijs plukt 
zijn vruchten van het krantenge-
bruik. Wanneer we ons voor ogen 
houden, dat het grootste percen
tage der mensen niets anders 
leest dan het dagblad, dan moeten 
we tot de overtuiging komen, dat de 
school iets moet doen om de kinde
ren daarin te oefenen. Welnu, we 
vinden in de advertentierubrieken 
veel-voorkomende vreemde woorden, 
die om een verklaring roepen. 

* « 

WIJ EN DE RONDE TAFEL 

Aan een prettig-fel artikel van de 
parlementariër van De Tijd (L. Ha-
nekroot) ontlenen wij: 

Nauwelijks in Chateau de Namur 
aangekomen was de eerste zorg, die 
minister-president Drees bezielde, de 
pers. Men mag zelfs zeggen dat het 
vrijwel de eerste keer in zijn ministe
riële carrière was dat de heer Drees 
zich om de pers bekommerde. Hij 
vroeg: „Zijn wij hier rustig, is de 
pers h ier?" Toen hij van de zijde van 
de pers op deze vraag uiteraard geen 
antwoord vernam is dr. Drees zeer 
gerustgesteld met zijn gasten aan 
tafel in de eetzaal van het hotel gaan 
zitten. Aan het tafeltje naastaan 
zaten twee journalisten. Gewone 
gasten van het restaurant. Waarom 
is men dan ook niet op de exclusieve 
Hooge Veluwe gaan vergaderen, bin
nen de eigen landsgrenzen bovendien, 
wat wel zo stijlvol mocht heten, als 
de voornaamste zorg maar was de 
pers te ontlopen? 

De zaak is, dat de minister-presi

dent wel alle reden meende te hebben 
voor zijn waan dat hij de pers was 
kwijtgeraakt. Toen enige journalis
ten, die zich uit Nederland naar Na
men wilden begeven, deviezen uit de 
voor de pers gereserveerde fondsen 
aanvroegen, werd de toewijzing hun 
door Buitenlandse Zaken, uiteraard 
niet op het persoonlijk gezag van de 
betrokken ambtenaar, geweigerd 
onder de mededeling, dat het een. 
geheime conferentie betrof en dat 
het dus geen nut had naar Namen 
te gaan. 

Hieruit vallen twee lessen te trek
ken: Het is dus de hoge overheid die 
beoordeelt wat de pers wel en niet 
mag ondernemen. Men tracht dood
eenvoudig door middel van de devie-
zensluis de pers in haar vrijheid te 
remmen. In de tweede plaats leert 
men er uit dat de hoge overheid nog 
altijd gelooft, dat de tuin van Neder
land door een schutting omgeven is. 
Als zij voor enige journalisten een 
poortje sluit, dan meent zij blijkbaar 
werkelijk in heilige ernst, dat de tuin 
dicht is. Dit tracht de hoge overheid 
herhaaldelijk en met verschillende 
middelen te doen. De enige die daar
bij steevast het hoofd stoot is de hoge 
overheid, niet de pers. De pers was 
ook nu in Namen voor zover zij daar 
wenste te zijn. En als de pers dan 
toch discreet is, dan is dit uitsluitend 
het gevolg van haar eigen verant
woordelijkheidsgevoel ten opzichte 
van staatsbelang, doch dan is het 

PIERO SAPORITI 

HET LEGE BALKON 
De laatste maanden van 

Mussolini 
165 pagina's — ƒ 4.75 gebonden 

Naast Trevor Roper's beroemde 
boek: „De laatste dagen van Hit
ler", zal Saporiti's boek een blij
vende rol spelen in de geschied-
beschrijving. 
Het is het verhaal van de roem
loze ondergang van de Duce, een 
drama, dat u verwonderd doet 
staan over de snelheid waarmede 
het toneel wisselde. 
Saporiti beschrijft in een spannend 
en nauwkeurig relaas de gevan
genneming van Mussolini, zijn be
vrijding door S-S.-lnannen, zijn 
verdere wederwaardigheden en 
zijn einde. Vele ooggetuigen zijn 
hier in het boek aan het woord, 
fascisten en anti-fascisten, pries
ters, admiraals, boeren, koningen 
en partisanen. 
Saporiti's HET LEGE BALKON 
is een spannend verhaal gewor
den, fors en somber, kleurig en 
adembenemend, met eerzucht en 
wraak als voornaamste drijfveren 
der hoofdpersonen. 

Alom in de boekhandel 
verkrijgbaar. 

N.V. DE ARBEIDERSPERS 
Afdeling Uitgeverij - Amsterdam 
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zeker niet te wijten aan haar onno
zelheid waarin de hoge overheid haar 
met enkele schutterige pogingen 
tracht te brengen. 

Nochtans is het bestaanbaar dat in 
het Nederland anno 1949 de persoon
lijke bemoeienis van de minister-pre
sident met de pers, met de voorlich
ting, die zich inzonderheid schijnt te 
richten op de onoplosbare vraag: 
„Hoe kom ik van de pers a f?" Hoe
veel beter ware zijn energie besteed, 
indien hij zich eens deze vraag stelde: 
„Hoe haal ik de pers tot mij, hoe 
bedrijf ik eindelijk eens goede voor
lichting?" 

GRAP (I) 

Tijdspiegelaar Derks schrijft in 
De Tijd: 

Terwijl wij dachten, dat wij van de 
hitte iets gingen krijgen, legde men 
op ons bureau de provinciale bladen, 
die wij altijd even doorkijken, want 
er wil nog wel iets inspirerends in
staan. Transpirerend wij loom blade
rend op zoek naar het inspirerende. 
Het eerst — toevallig, omdat zij bo
venop lag, alhoewel wij ook een ze
kere voorkeur voelen voor deze cou
rant — het „Binnenhof". En wat 
lazen wij daar? „Het wordt weer 
stil in Schevenjngen. Eerste herfst-
buien kondigen einde van het seizoen 
aan". Een drie- en een tweekolona-
kop. Spoedig zaten wij verdiept in 
de verkwikkende lectuur. , De 
eerste Septembernevels komen op
zetten van overzee. Uit de verre 
donkere oneindigheid, waarnaar een 
waker van de strandkoetsjes, een 
oude zeeman, die het weten kan, 
staat te kijken, als zag hij de eerste 
herfstbuien al komen. Voorlopig zijn 
het nog maar kalme regentjes, straks 
zullen het stormen en vlagen wor
den In het Palace-Hotel schok
schouderden de Indonesische gasten 
twee weken geleden al vanwege de 
frisse wind De directeur piekert 

over het probleem van de verwar
ming van zijn hotel. Een probleem 
da't zijn oplossing niet zal krijgen". 

Wat een vak eigenlijk, de journa
listiek. Bijna zo moeilijk als dat van 
meteoroloog.. Als je juist 'n prachtig 
stuk klaar hebt over de koude, wordt 
het snikheet, maak je 'n reportage 
over de droogte, dan plenst het als 
ze op de copytafel ligt. 

Alle kans, dat, als dit stukje van
daag in de krant staat, onze collega 
van het „Binnenhof" zeggen kan: 
„Wie 'n kuil graaft voor een ander... 
Je ziet het maar weer". 

GRAP (II) 

In alle edities van een Nederlands 
dagblad verscheen op 31 Maart j.1. 
een groot opgemaakt artikel, waar
in bijzonderheden werden bekend ge
maakt van een opzienbarende uitvin
ding, n.1. van „gemotoriseerde rol
schaatsen", waarmede een snelheid 
van 30 km. per uur bereikt kon wor
den. En generaal Kruis zou overwe
gen om de Nederlandse infanterie 
met deze rolschaatsen uit te rusten! 
De redacteur, die deze 1-April-mop 
verzon, heeft zeker niet verwacht, 
schrijft de Haagse Courant, dat dit 
product van zijn fantasie buiten onze 
landsgrenzen zou worden verspreid. 
Doch via de Londense correspondent 
van het in Melbourne verschijnende 
ochtendblad „The Argus" vernamen 
de Australische infanteristen met 
afgunst, dat hun Nederlandse col
lega's niet meer zouden behoeven te 
tippelen. Nadat de persattaché van 
het Nederlands gezantschap te Can
berra, de heer J. J. van der Laan, 
aan de hoofdredacteur van „The 
Argus" het oud-Nederlandse gebruik 
van de Aprilmop had uitgelegd, 
haastte het blad zich, zijn excuses 
aan zijn 130.000 lezers aan te bieden. 

ER VIEL EEN NAAM 

De Haagse-brieven-sehrijver van 
De Tijd doet (op subtiele wijze) zijn 
pas-geboren collega van de Volks
krant uit de doeken: 

„Al die publicerende politici — zijn 
het er dan zó veel?" vroeg de diplo
maat. De Vrijmoedige begon namen 
te noemen. „En hebben jullie de 
Volkskrant van Zaterdagavond gele
zen?" vroeg hij. „Daar gaat nu een 
Haagse briefschrijver Romme in 
seconderen. Opdat de secondant de 
fractievoorzitter waardig zou zijn, 
heeft men iemand aangezocht, zo 
gaat het gerucht, die zich óók op een 
politiek voorzitterschap kan laten 
voorstaan. Men schijnt hem bereid te 
hebben gevonden." 

Er viel een naam. 
„Nee, die niet," zei de Vrijmoedige. 
Er viel een tweede naam. 
De Vrijmoedige zweeg veelzeggend. 
„Dat zou sterk zijn!," bulderde de 

generaal. „Want als de Volkskrant 
met zo'n brief begint, dan is dat toch 
zeker uit concurrentie met De Tele
graaf en daar is die man toch juist 
altijd zo fel voor opgekomen!" „Ook 
in zijn kwaliteit van politicus?" 

vroeg de Vrijmoedige. 
Ik wees er de heren op, dat wij 

gevaar liepen te gaan roddelen, in
dien wij er al niet mee bezig waren. 
„Nomina sunt odiosa," zei ik, „laat 
ons de kwestie academisch houden. 
Ik acht de politicus en de journalist 
zeer wel verenigbaar in één persoon, 
mits die persoon een persoonlijkheid 
is, gaaf en intelligent genoeg om hem 
als journalist geen gebruik te doen 
maken van wat hij slechts als poli
ticus mag weten." 

„Dergelijke Janus-figuren . bestaan 
niet!" riep de Vrijmoedige. 

Deze keer had de generaal het 
laatste woord. „Janussen zoveel als 
er politici zijn!" riep hij. „Ober, een 
Pils! Het bier is weer best!" 

WIJ GAAN ZELF ZETTEN 

Een nieuwe zetmachine, die een 
grote snelheid heeft, is, zo meldt De 
Maasbode, in Boston gedemonstreerd. 
Volgens ingenieurs kan deze machi
ne een omwenteling in de typografie 
veroorzaken. Zij levert en grote kos
tenbesparing bij het drukken van 
kranten, boeken en tijdschriften. Op 
de machine komt het toetsenbord van 
een normale schrijfmachine voor. Zij 
kan bediend worden door een steno
graaf. Alle spaties worden automa
tisch aangebracht. Via een foto-elec-
trische cel wordt elke letter die op 
het toetsenbord wordt aangeslagen 
op een film afgedrukt. De machine 
kan in elke lettersoort zetten. 

Het nieuwe toestel fotografeert 6 
letters per seconde op 12 regels van 
een krantenkolom per minuut. Het 
kan tot 20 regels per minuut fotogra
feren, dat is 2% maal de maximum 
snelheid van een zetmachine. Dit 
toestel, dat nog geen naam heeft 
gekregen, is het resultaat van het 
gemeenschappelijk werk van twee 
Franse ingenieurs, Higonnet en Hey-
roud geheten. Men denkt, dat men 
met behulp van deze machine gegra
veerde platen zal kunnen maken, die 
in vijf minuten voor het drukken 
gereed zijn. 

HIJ HUURDE ZUN KLEEDING BU: 

Gebr.Lokhoff 
GERARD D0USTRAAT 88 

AMSTERDAM ZUID 
TROUW-, ROUW- EN 
AVONDKLEEDINC 
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BOEKEN - ^ JOURNALISTEN 
Psychologie van de Pers, door 
W. N. van der Hout; uitgave 
Ned. Uitgevers Mij., Leiden. 
Geb. ƒ 6.50; 170 blz. 

In deze uitgave heeft v. d. Hout's 
Publiciteitsleer zijn complement ge
vonden. Toegewijden en studenten 
zullen er practische richtlijnen in vin
den; want hier is een vakman aan 
het woord: nourrit dans Ie sérail. 
Doch voor andere mensen, die van het 
vak, evenzeer nourrit!, geeft deze 
„Psychologie van de Pers" weinig 
nieuws. Op verschillende bladzijden 
vindt men de overheidsvoorlichting 
gecritiseerd, zó kwistig, dat men ge
neigd is te vragen, of het niet 'n 
tikje minder kon. En op evenveel 
plaatsen wordt een lans gebroken 
voor journalistieke vakopleiding, zon
der dat de schrijver ook maar één 
regel schenkt aan de opleidingen-in-
feite vanwege beide kringen. Voor 
hem bestaan ze blijkbaar niet; en nu 
geeft hij zelf maar wat richtlijnen! 
Verder is de heer v. d. Hout hier en 
daar onbillijk in zijn oordeel over de 
pers van onze dagen; is het, omdat 
hij zelf niet meer met beide benen staat 
in het journalistieke leven ? Over pers
vrijheid en beroepsgeheim lezen we 
enkele passages j die als studiemate
riaal voor onzs commissies zeker 
niet zonder betekenis zijn. Ook in an
der opzicht maakt de schrijver prac
tische opmerkingen; en wij hebben 
waardering voor de wijze, waarop de 
verhouding tussen krant en lezer 
wordt geschetst. Als wij echter lezen, 
dat de intiemere relatie tussen pers 
en publiek al lang is verdwenen, is 
dat in zijn algemeenheid zeker niet 
waar ten aanzien van de katholieke 
pers. Evenmin zal de schrijver kun
nen volhouden, dat het publiek zich 
weinig aantrekt van filmrecensies, 
als hij weet, dat de meeste katholieke 
redacties wekelijks vraagbaken zijn. 
Elders in zijn boek gaat de heer 
v. d. Hout o.i. te veel uit van de ge
dachte, dat het haast niet uitmaakt, 
welke krant men leest, want: er is 
slechts weinig variatie! Doch raad
pleeg de bladen, die journal d'opi-
mion zijn, om deze bewering te zien 
geloochenstraft. Ten slotte deze in
side-information. Als ds schrijver 
verzekert, dat de pers in ons land 
nog steeds op bescheiden schaal 
blijft, dient hij te kennen de oplage
cijfers, waaruit blijkt, dat vooral de 
regionale pers een sterk accrès ver
toont. En als de heer v. d. Hout zegt, 
dat de geschiedenis van de Neder
landse pers nog steeds wacht op een 
auteur, herinneren wij hem aan een 
manuscript van onze collega Henri 
Overhoff met een vleiend voorwoord 
van Anton v. Duinkerken, en waar-
Van een uitstekende proeve (over het 
onderdeel „Wanneer verscheen de 
eerste krant?") in een critisch blad 
a l s ,,De Gids" van September 1949 
werd o verge drukt. Onze kanttekenin
gen mogen de beginners in het vak 

en ook de studenten, niet weerhou
den, kennis te nemen van deze nieu
we uitgave, die als studiemateriaal 
ongetwijfeld van groot nut zal blij
ken te zijn. 

Huldeboek dr B. Kruitioagen. 
Uitgave Martinus Nijhoff, Den 
Haag. Geb. ƒ 27,50; 481 blz. 

Met een fijn gecomponeerd gedicht 
heeft de uitgever zelf — die als vriend 
van dr Kruitwagen de verschijning 
van dit boek mogelijk maakte — tien
tallen schrijvers ingeleid. Welk een 
schat van litteratuur, geschiedenis 
en andere wetenschap ligt hier hoog 
opgetast! Mensen van naam hebben 
hun hulde-artikel bijgedragen en be
handelen bij voorkeur de gebieden, 
waarop dr I^ruitwagen zich zelf 
heeft bewogen of waarvoor hij be
langstelling bezit. Zó werd dit kost
bare — uiterlijk zeer verzorgde — 
boek een monument voor het leven 
van hem, die onze katholieke jour
nalisten ooit hun geestelijk adviseur 
mochten noemen. 

Dat deze levendige en rusteloze 
Franciscaner ooit afstand deed van 
het adviseurschap, kwam door zijn 
zeer uitgebreide wetenschappelijke 
werkzaamheid. De betekenis daar
van is in dit huldeboek geschetst 
door M. Hüffer en blijkt verder uit 
de volledige bibliografie van dr Kruit-
wagen's eigen publicaties, niet min
der dan 376 in getal. Dat een deel 
van zijn geschriften gaat over de 
pers, met name de katholieke pers, 
hebben v/ij bij een vorige gelegenheid 
betoogd. Dit Huldeboek, hoezeer prij
zig, mag zeker niet ontbreken in de 
bibliotheken van collegae, die lectuur 
over verscheiden wetenschappelijke 
onderwerpen op het gebied van let
teren en hun geschiedenis bij de hand 
willen hebben. 

Leerboek der Psychologie, 
door Bigot, Kohnstamm en Pal-
land; uitgave J. B. Wolters, 
Groningen. Geb. ƒ 11.50; 450 
blz. 

Oók in de kringen der journalisten 
heeft de psychologie geen reden tot 
klagen over gebrek aan belangstel
ling. Nog pas (in deze rubriek kan 
men er van lezen) schreef collega 
v. d. Hout zijn Psychologie van de 
pers; en de vakopleiding van journa-
ten brengt mee, dat men aan psycho
logie doet. 

Nochtans is dit vak niet eenvoudig. 
Als een veilige leermeester op de 
weg der studie is het boek van prof. 
Kohnstamm es. aan te bevelen. De titel 
betekent geenszins, dat de lezers de 
inhoud van dit boek moeten gaan be
schouwen als iets dat zij als parate 
kennis steeds gereed zouden moeten 
hebben. Doch men late er zich door 
leiden. Wij kunnen moeilijk in détails 
treden. Het verheugt ons, dat de 
pas verschenen druk iets zegt 

Drukkerij N.V.vi Joh. Jesse 
N.Z. Voorburgwal 160 
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ever godsdienst-psychologie, een 
afzonderlijk hoofdstuk wijdt aan 
de sociale psychologie en daarbij 
rekening houdt met de opvattingen 
van prof. Baschwitz in zijn boek 
„Denkend mens en menigte". De 
pagina's 183/8 zijn wel zeer lezens
waard, omdat zij verwijzen naar de 
nauwkeurige toetsing van de door 
Baschwitz gecritiseerde stellingen 
aan historische feiten, en aldus dui
delijk maken, dat de sociale psycho
logie (waaronder de journalistiek 
valt) tak van wetenschap is en van 
zeer groot gewicht. 

God's Ondergrondse, door fa
ther George; uitgave P. N. van 
Kampen & Zoon, Amsterdam. 
Geb. ƒ 4.90; 293 blz. 

Onze collega Hans Bronkhorst 
heeft een, in het algemeen gave, ver
taling geleverd van „God's Under
ground". Niet zodra was deze roman 
als feuilleton in De Tijd verschenen, 
of de pennen kwamen los. Men kent 
de geschiedenis; het heeft in deze 
rubriek geen zin, er op terug te 
komen. Maar het heeft evenmin zin. 
bepaalde moeilijkheden uit de weg 
te gaan. Wij menen, dat het boek 
niet overal psychologisch verant
woord is; meer dan één onwaarschijn
lijkheid hebben wij ontdekt. De naam 
van de schrijver moet geheim blijven; 
maar wie bepaalde hoofdstukken 
leest, zou zonder veel moeite de per
soon en de woonplaats van de auteur 
kunnen achterhalen. Wat wel zeer 
duidelijk in „God's Ondergrondse" 

'werd beschreven, is het begrip Rus
land, dat iets geheel anders is dan 
communisme. Nog geen drie procent 
van het Russische volk is lid van de 
partij; en zoals de tekst letterlijk 
aangeeft, wordt het christendom 
ginds méér beieden dan men zou ver
moeden. Deze lectuur bevelen wij 
graag aan. 

De Nederlandse Courant, door 
dr Maarten Schneider (2e 
druk); uitgave Van Kampen. 

„Begrijpelijk is, dat een behande
ling van de allerjongste geschiedenis, 
van historisch standpunt nog nauwe
lijks geschiedenis, thans nog niet mo
gelijk is," schreef dr. Maarten 
Schneider in September 1942 in de 
inleiding van zijn monografie over 
De Nederlandse krant, verschenen 
in de Patria-reeks van Van Kampen. 
Dat was een van die duidelijke aan
wijzingen (en hooghartige afwijzin
gen) die iedereen begreep en waar 
de goeden om grijnsden, zonder dat 
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de verkeerden er aanmerking op 
konden maken. 

Geruime tijd is dit boekje uitver
kocht geweest. Ook tweedehands was 
het niet gemakkelijk te krijgen — 
altijd een bewijs van waardering. Nu 
is de tweede druk verschenen, waar 
natuurlijk wél in staat, wat in de 
eerste moest worden verzwegen. On
der andere de dank van de schrijver 
aan A. J. Lievegoed, aan wiens na
gedachtenis het boekje nu is opge
dragen. 

Het is hier niet de plaats (en 
schrijver dezes is ook niet bevoegd), 
over de betekenis van deze monogra
fie als geschiedschrijving te oordelen. 
Het ontbreken van vergelijkingsma
teriaal maakt dit trouwens moeilijk: 
afgezien van het boek van Van der 
Meulen, dat meer dan zestig jaar oud 
is, en een verhandeling van prof. 
Baschwitz in het (Bulletin of the In
ternational Committee of Historical 
Science van 1938, bestaat er geen 
andere samenvatting van de geschie
denis van de Nederlandse pers. Dr. 
Schneiders boek is dus feitelijk het 
enige waarover wij beschikken om 
de vaderlandse historie van ons 
vak te leren kennen. En dan moeten 
wij er ons over verhengen dat dit 
werk, geschreven door een historicus 
wiens naam een waarborg is voor 
degelijkheid, tegelijk zo boeiend en 
zo voorbeeldig leesbaar is, dat het 
bestuderen er van behalve een plicht, 
ook een genot wordt voor iedere vak
genoot. 

Hóe knap dr. Schneider is als po
pulariserend en samenvattend ge
schiedschrijver, kan ieder constate
ren uit het nieuw toegevoegde hoofd
stuk over de krant in oorlogstijd en 
daarna. Contemporaine geschied* 
schrijving, de historische belichting 
dus van een periode die „nog nauwe
lijks geschiedenis" is (want dit was 
niet alléén maar een uitvlucht!), be
hoort tot het moeilijkste waarvoor 
een historicus kan worden gesteld. 
Zijn bronnenmateriaal is nog ongeor
dend. Br is nog geen perspectief in 
de gebeurtenissen gekomen; het is 
moeilijk het wezenlijke er uit los te 
maken omdat het onbelangrijke nog 
niet door de tijd is verbleekt. 

In vijftien bladzijden geeft dr. 
Schneider een overzicht van onder
drukking en 'zuivering, bijgewerkt 
tot eind 1948, dat verhelderend is 
voor wie de gebeurtenissen op dit 
gebied heeft meebeleefd en dat men 
een buitenstaander veilig kan voor
leggen met de mededeling: „Dees dit, 
dan heb je een duidelijk beeld zon
der storende vertekening." 

Wie een aanmerking zou willen 
maken, zou er op kunnen wijzen dat 
de schrijver, door naar de uiterste 
beknoptheid' te streven, een enikele 
maal iets te fors samenvat en daar
door te veel generaliseert. Opvallend 
is dit in, de volgende passage, door
dat hier de fout zichzelf herstelt: 
„Alle bladen zijn avondbladen, al 
hebben sommige dan ook (zeer) 
vroege edities. Ochtendbladen zijn 
slechts De Volkskrant en De Neder
lander " (blz. 185). 

Dit is intussen niet zozeer cTitiek 

Citaat van de maand 
Redacteur op vacantie: „Ik stuur 
u hierbij een kleine aanvulling op 
„hees en vergeet" in de hoop, dat 
gij het stukje nog op Dinsdag
avond of Woensdagmorgen ont
vangt. Mocht het er dan nog niet 
zijn, bel mij dan even op." 

(De Linie) 

Sinds 1618 
REEDS in 1618 verscheen te Lei

den — als een van de eerste 
kranten de ,, Courante der Stadt Ley-
den. Also van de Publicatie ende 
verkiesinge des Raedts aldaer ge
schiedt. Met de namen der afgesetten 
Burgermeesteren, Schepenen ende 
Vroetschappen Met hetgheen dat des 
daghen aldaer ghepasseert is." 

Leyden, 7. Marcus, 1618 
Deze „Courante" was niet een ge

regeld verschijnend blad. 
In 1633 spreekt men van „Die 

Leydtsche Courante". 
In 1909 verschijnt „De Leidsche 

Courant", Katholiek dagblad van 
Leiden en Omstreken", onder dezelf
de titel dus, maar als journal d'opi-
nioin. 

In 1947 wordt de titel aangepast 
naar de nieuwe spelling en heet 
voortaan „De Leidse Courant". 

In 1949, op 1 October, wordt het 
veertig-jarig jubileum gevierd. 

Franse kranten krijgen 
meer papier 

HET krantenpapier zal in Frank
rijk binnenkort öf geheel vrijge

geven öf in ruimere mate aan de bla
den toegewezen worden. Minister 
Mitterand, staatssecretaris voor de 
voorlichting, heeft reeds in de kabi
netsraad meegedeeld, dat de papier
productie het huidige verbruik ruim 
overtreft en dat de voorraden zich 
bij de fabrieken opstapelen. Hij ziet 
daarom geen reden om het bestaande 
toewijzingssysteem te handhaven. 
De bladen gaan trouwens al enkele 
maanden hun eigen gang en de straf
fen en boeten die van regeringswege 
op overtredingen van de draconische 
toewijzingsbepalingen staan, zijn zon
der uitwerking gebleven. Vandaar 
's ministers voorstel om de kranten 
bij het bepalen van hun dagelijkse 
omvang voortaan vrij te laten, of ten 
minste de papierbevoorrading te ver
beteren. 

als wel een uitdrukking van het ver
langen, door de lectuur van De Ne
derlandse 'Krant gewekt, naar een 
breder opgezette geschiedschrijving 
van het moderne Nederlandse dag
bladwezen. Zulk een werk heeft dr. 
Schneider ons in zijn inleiding toege
zegd. Wij mogen en kunnen hem niet 
haasten — wij verlangen wel. 

W a t ons 

25 JAAR GELEDEN 
bezig hield 

• „Over te nemen maatregelen, 
om de Ned. R.K. Journalistenvereni
ging meer algemeen te doen erken
nen, werden besprekingen gevoerd." 
Het is — ook sindsdien — bij bespre
kingen gebleven. Het moest 1946 
worden alvorens besprekingen resul
taat opleverden. 
• Bij gelegenheid van zijn gou
den priesterfeest heeft de Aartsbis
schop Mgr. H. v. d. Wetering aan het 
ter receptie gekomen hoofdbestuur 
meegedeeld, dat de Katholieke pers 
dank toekomt voor hetgeen zij heeft 
gedaan en bereikt. De verkregen 
resultaten schreef Z.H.Exc. voor een 
groot deel toe aan haar actie. Het is 
tegenwoordig gelukkig niet anders, 
getuige het woord van waardering en 
erkentelijkheid, dat Mgr. J. Huibers 
.sprak op het eeuwfeest ivan De Tijd, 
Mgr. Mutsaerts op het eeuwfeest van 
De Gelderlander, en onlangs Kardi
naal De Jong met betrekking tot het 
moeilijke werk van Ons Noorden. 
O Te Helmond is verschenen „De 
Morgen", dagblad voor Nederland, 
zoals de ondertitel luidde. In het eer
ste artikel lazen we: het schip werd 
op stapel gezet, omdat De Nieuwe 
Eeuw uit de vaart op de politieke 
zee werd genomen. „De Morgen zal 
voortaan in haar oude zoglijn de ge
regelde dienst waarnemen". Noch
tans lang vóór de dood van zijn eer
ste stuurman Max van Poll, is De 
Morgen op de rede gestrand... 

v. O 

Terstond gevraagd 
BEDACTEUR 

voor onafhankelijk, nu nog 1 x per 
week verschijnend nieuwsblad in 
het Westen des lands. 
Schriftelijke sollicitaties met uit
voerige inlichtingen onder No. 71 
bureau Nederlandsche Nieuws-
bladpers, Prins Hendrikstraat 17, 
's-Gravenhage. 

BEKWAAM JOUBNALIST, 
ruim 20 jaar werkzaam bij de ge
westelijke pers, zowel in buiten-
als in binnendienst en in alle ru
brieken thuis, zoekt door omstan
digheden een nieuwe werkkring-
Gewend leiding te geven. 
Brieven onder No. 140/48 aan ,,De 
Katholieke Journalist", Konings
straat 22B, Hilversum. 

R.K. Godsd. Weekblad vraagt met 
aandrang om gezonde en levens
echte 

KORTE VERHALEN. 
S.v.p. geen Kitsch en geen room-
taart . 
Brieven onder No. 139/48 aan „De 
Katholieke Journalist", Konings
straat 22B, Hilversum. 
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Het journalisten-
„paradijs" 

\7jERSCHILLENDE journalisten, 
* die onlangs van achter het ijze

ren gordijn naar Duitsland wisten te 
ontsnappen, brachten interessant 
nieuws mee. over het leven van jour
nalisten onder het communisme. Zij 
vertelden, dat kort voor de jaarlijkse 
vergadering van de Moravische tak 
der Tsjeehoslowaakse pers-unie werd 
gehouden, vier journalisten werden 
gearresteerd, te weten de hoofdredac
teur ivan „Tsjechische democratie" 
Rudolf Prorok, twee redactie-leden 
van „Nieuwe wereld", Smid en Ruli-
sek en de heer Votava, die spoedig 
na de putsch uit de Unie werd ge
royeerd. Hij is in de gevangenis over
leden door een hartaanval. 

In de loop van de jaarvergadering 
eiste een communistische journaliste, 
mevrouw iStaw, dat Prorok, Smid en 
Rulisek geroyeerd zouden worden. 
Verschillende leden hielden zich af
zijdig bij dej stemming, maar dit werd 
hen onmiddellijk verweten, terwijl zij 
moesten uitleggen waarom ze niet 
stemden. Enigen verklaarden, dat zij 
niet bekend waren met de gevallen 
in kwestie en dus moeilijk konden 
stemmen; anderen hielden vol, dat 
het onmogelijk was mensen te roye
ren, die noch vervolgd, noch veroor
deeld waren. Binnen enkele dagen 
ontvingen ze de geschreven opdracht 
om zich van hun posten terug te 
trekken, óók uit de Unie, en naar 
andere baantjes uit te zien. Van de 
drie gearresteerden werd Smid in 
Brno tot '5 jaar dwangarbeid veroor
deeld; terwijl Prorok en Rusilek nog 
steeds worden vastgehouden zonder 
meer. 

Leden van de Unie, die niet tot de 
redacties van communistische bladen 
behoren, moeten een politieke scho
ling ondergaan. In de Unie is het 
woord „collega" vervangen door 
„kameraad". 

Katholieke pers en Heilig Jaar 

Bij gelegenheid van het aanstaande 
Heilig Jaar zal in 1950 te Rome een 
internationaal congres van de katho
lieke pers worden gehouden. Wij her
inneren er aan, dat bij het vorige 
perscongres in het Vaticaan, in 1936, 
besloten werd tot stichting van een 
internationale organisatie. 

De katholieke pers in Amerika 

In de Ver. Staten zijn thans 144 
katholieke kranten en 255 katholieke 
tijdschriften, waarvan er bij zijn, die 
een oplage hebben van 4 tot 10 mil-
lioen exemplaren. Nochtans zijn die 
kranten doorgaans diocesane week
bladen en de tijdschriften zijn meest
al verenigingorganen. Van grotere 
betekenis zijn slechts 87 kranten en 
92 tijdschriften. 

„NiETET UiSIN MADRO MEEN" 
Nee, wij lezen heus de Ghorley 
Guardian niet geregeld, maar 
„Sentinel" van World's Press 
News wel en hij heeft daarin 
weer eens die oeroude mop ge
vonden. De redactie is er zalig 
ingetrapt. 
De Chorlton Guardian publi
ceerde van een bizondere cor
respondent een pracht-verhaal 
over een bronzen vaatwerk dat 
ergens in de buurt was gevon
den, en drukte het af onder een 
driekoloms kop: „Bivington 
Discovery: Bronze vessel be
longed to Edward I?" En dau 
volgde er, mét het verliaal van 
de ontdekking en de opgraving, 
een beschrijving van het vaat
werk en zijn merkwaardige 
inscriptie in een vreemd Vul
gair-Latijn: I ti s a pi s sp o-
t an da tino ne. De schrij
ver beproefde een aantal ge
leerde verklaringen van deze 
geheimzinnige spreuk.. U kunt 
het ook zónder geleerdheid, 
met enkel een klein beetje 
Engels. 
De hoofdredacteur van de 
Ghorley Guardian was sportief 
genoeg om onder het opschrift: 
„Goed: we zijn beetgenomen!" 
verslag uit te brengen van 
de reacties onder zijn lezers. 
Maar onbekende corresponden
ten moeten zich voortaan bij 
hem legitimeren. 

Reünie van foto-journalisten 

Zaterdag 15 October zal de Neder
landse Vereniging voor Fotojourna
listen in Amsterdam een feestelijke 
reünie houden ter gelegenheid van 
het uitreiken van diploma's aan de 
leerlingleden, die het vaardigheids
examen van de vereniging met suc
ces hebben afgelegd. Aan deze reünie 
zal evenals het vorig jaar een wed
strijd voor de fotojournalisten ver
bonden zijn met vele attracties en 
prijzen. Het programma voor die dag 
bevat o.a. een grote fotowedstrijd op 
het Museumplein en een officiële 
bijeenkomst in het Minervapaviljoen, 
de opening van de tentoonstelling 
„De beste persfoto's 1949", een film
voorstelling en een nachtfeest. 

Omtrent de wedstrijd op het Mu
seumplein zegt het programma, dat 
Henriëtte Davids, Johan Kaart en 
Lou Bandy pannekoeken zullen bak
ken en op andere wijze als „model" 
voor de fotografen zullen poseren. 

Inconsequent 

In „De Linie" stond een lang artikel 
om te betogen, dat een zeer doelmatig 
middel ter bestrijding van slechte en 
minderwaardige films is: erover zwij

gen. Dat zou echter verhinderd 
worden door een bondgenootschap 
bioscoop-krant. Louter een kwestie 
van geld. Het Dagblad „De Stem" 
gelooft niet, dat de katholieke pers 
op deze insinuatie heeft in te gaan. 
Wel echter verbaast de redactie zich 
over het advies tot doodzwijgen, juist 
in „De Linie". Dat blad heeft im
mers juist kolommen tekst gewijd 
aan films, die het verderfelijk achtte. 
Ze werden minutieus beschreven en 
ontleed. • Ze werden tot onderwerp 
van een luidruchtige discussie ge
maakt evenals indertijd geschiedde 
met een verderfelijk geachte dicht
bundel (welke mede daardoor een 
bestseller werd). 

Welk bondgenootschap daar achter 
zit weten we niet. Maar inconsequent 
is het in ieder geval wel, thans als 
kampioen voor de doodzwijg-tactiek 
op te treden. 

I.O.J.-congres uitgesteld 
Het lag aanvankelijk in het voor

nemen op 23—25 September te Brus
sel het tweejaarlijkse congres van de 
I.O.J. te houden. Eind Augustus heeft 
het secretariaat te Praag echter een 
vergadering van de Executieve van 
de I.O.J. uitgeschreven, die nog om
trent de agenda van het congres zou 
moeten beslissen. In de vergadering, 
die op 15 September jl. te Praag is 
gehouden, en waarin o.a. de Ameri
kaanse, Engelse, Belgische, Deense 
en Nederlandse organisaties zich om 
verschillende redenen niet hadden 
doen vertegenwoordigen, is besloten 
het 'Brusselse congres tot 5 December 
a.s. uit te stellen. Omtrent dit uitstel 
en de redenen, die daartoe hebben ge
leid, is tot dusverre van het secre
tariaat te Praag geen mededeling 
ontvangen. 

achterde ronde Lolh.ke.rk 

Een bezoek voor Uw 
Nederlandse- en buiten
landse relaties is altijd 

gezellig 
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CHARIVARIA 
Franskiljonisme 

Het was hier dat hij al spoedig van 
iedereen de aandacht had. (Groene). 

Het verhaal, dat van een zeldzame 
schoonheid is. (Neerlandia). 

Ook in Nederland zijn Franskiljons. 
(René de Clercq, geciteerd door Neer
landia). 

Wij polyglotten 
Minister Calwell heeft de stakingslei

ders uitgescholden voor een troep kwij
lende paranoia's. (Alg. Hbl.). 

Ande r s gezegd: een gezelschap 
zeverende waanz innen . 

Een chique maandschrift. (Linie). 
De Amsterdamse chemicoloog dr Van 

Dongen. (Vrije Volk). 
Nie t te v e r w a r r e n m e t zijn neef, 

de medicoloog. 
De helft van de leden treedt om de 

twee jaar af en de zittende leden kiezen 
dan nieuwe leden. Een soort coöperatie 
dus. (N. R. C). 
' Het verhaal nadert zijn climax. 

'(Propria Cures). 
H e t blijft dus voorlopig nog t a m e 

lijk vlak. 
Het forti klinkt misschien wat volks. 

(N. R. C) . 
Het boek stamt kennelijk uit de prae-

psychoparalytische periode. (Groene). 
De commissie van toezicht en de lei

ding van Boymans zijn op bedenkelijke 
wijze gedesavoureerd. (N. R. C). 

Opdat de democratie niet zal ontaar
den in een oliegarchie. (N. R. C). 

Een stijlvolle chapelle d'ardente was 
opgericht. (Brabants Nbl.). 

Een min of meer consies program. 
(Elsevier). 

Nu vormen de Belgen een vriendelijk 
maar on-consies volk. (Parool). 

Een feit is, dat het Duitse volk geen 
adhesie nastreeft. (Nieuw Ned.). 

Heer Harris ontwikkelt theorie der 
drie f's: fear, fare, frequence. (Parool). 

Hij had het handicap, te moeten sa
menwerken m e t — (Parool). 

A la bonheur. (Folia Civitatis). 
Het dragen van de bruine baret met 

het wapen der infanterie „Nulli Credo". 
(Leidsch Dbl.). 

Dank zij principen-reiterei. 
(Nieuw Ned.). 

Het geloof, dat de Nederlander inbindt 
als een Duitser maar ,,ein grosses Maul 
aufreizt". (Parool). 

Aap, noot, mies 
Nederlands smaldeel in intergeallieer-

de vlootmanoeuvres vaarde uit. 
(Telexber. A. N. P.). 

Ambtenaren die zworen bij voor ieder
een geldende bepalingen. (Tijd). 

De schorsching van de neer Seegers. 
(Alg. Hbl.). 

De onverlaat', die nu nog durft te fit
ten, verdient geen noot muziek meer te 
horen. (Linie). 

Een staat van dienst die niet te even
aarden is. (In de Partij). 

•Deze ongelovelijke geschiedenis. 
(Regenboog). 

Enige slimmerikken. Deze slimmerik
ken. (N. R. C). 

Teneinde compensatie te krijgen voor 
de gedorven inkomsten. (Brabants Nbl.). 

Iets moeilijker 
De respectievelijke regeringen. 

(Nieuw Ned.). 
Achterin respectievelijke gaden dezer 

heren. (Parool). 
De vorming van een waarlijke derde 

macht. (Socialist). 
Een waarlijke boekenvriend. 

(Muiderkring). 
Ik antwoord in een anecdote, waarlijk 

gebeurd. (Nieuw Ned.). 
De cameraman kan zich niet tussen 

het publiek bevinden zonder diens aan
dacht af te leiden. (Parool). 

Te Indischen plattelande. (Parool). 
Wij tarten een ieder aan te tonen dat 

de fundamentele critiek onjuist is ge
weest of niet door de feiten zijn beves
tigd. (Nieuw -Ned.). 

Martelende, schennende ontmensden. 
(Volkskr.). 

Dat zijn dus menzen geweest. 

Te veel van het goede 
Onze macht is daartoe bij lange na 

niet toereikend genoeg. (Parool). 
Het bestaande regiem heeft bewezen, 

geen toekomst-perspectief te kunnen 
openen. (Parool). 

De bodem van de nieuwe tüinbouw-
grond moest onderzocht worden. 

(N. R. C). 

Al wéér? 
Het' schijnt dat de heer M. Beeling 

weer in de nieuwe maatschappij zal 
terugkeren. <Parool). 

De telegrafische foto is weer terug. 
(Parool). 

Echtpaar Boesman weer terug. (Tijd). 

Ons meisje 
Nederland's meisje door Katherine 

Dunham uitgenodigd bij haar troep te 
werken. 

Intocht der gelaten 
Een elftal nieuwe gezichten doen hun 

intrede in de Raadszaal. (Leidsch Dbl.). 
'k Z a g geen gezichten t reden 
toen ' t elftal v o o r w a a r t s schreden; 
al lënig he t Leidsch Dagblad, 
da t w a s ér bij en zag w a t . 

Onvast op de wielen 
Een viertal studenten, gezeten in een 

z.g. aapje, dat onder de invloed van al
cohol was. (Leidsch Dbl.). 

Te veel eer 
De Prins liet zich aan alle officieren 

voorstellen. (Leidsch Dbl.). 

Onserieuze gevolgtrekking 
Nog onlangs publiceerde een serieuze 

krant, dat boven de vijftig tweemaal zo
veel mannen stierven als vrouwen en zij 
weef dit aan de alcohol. (Parool). 

Aangez ien boven de vijftig ieder 
eenmaa l s terf t , zijn er dus tweemaa l 
zoveel m a n n e n als v rouwen boven de 
vijftig. Dr ink meer , vrouwen, om ook 
oud te worden. 

Peutervverk 
Een contröleraad las iedere komma 

door. (Groene). 

Puinbestrating ? 
Maar alleen onder een bouwkunstige 

narcose kan men de Duitse bankgebou
wen aanvaarden waarmede Rotterdam 
zijn Coolsingel plaveit. (Groene). 

Per stuk iets duurder 
De krantenman glimlachte, 't Was 

waar. Beter, gemakkelijker en goedko
per kon het niet: 

„Drie Vrouwen", vanaf ƒ 45.— 
Alleen bij PERSBELANGEN. 

(Adv. Ned. Nieuwsbladpers). 

Pijn in de nek 
De nadruk van de mantel ligt op de 

kraag. (Groene). 

Kreet 
De tijd dat het „Lied van het Hemd" 

met 'f eentonig refrein van ,,pik, pik, 
pik" de kreet weergaf van de naaister. 

(Parool). 

STELSELMATIG EN SYSTEMATISCH 
REGELMATIG SPAREN 

BIJ 

fee bertroutööc oubste 

DE 
1EDERLANDSCHE 
SPAARKAS 

N.V. DE NEDERLANDSCHE SPAARKAS 
GEBOUW „DE RIJNSTROOM" 

aan het Rokin 92-96 - Amsterdam 

Het onmogelijke 
Maar dit ter zijde, voor alles wenste 

hij zekerheid. (Vrije Volk). 
Zekerheid voor alles is hier bene

den niet te vinden. 

Verbinding verbroken 
Wat Vermeulen in Genève deed, was 

niets anders en moet uit niets anders 
worden verklaard, dan uit de nu reeds 
jaren durende onredelijke en grievende 
bejegening van de zijde van het Episco
paat. (Parool). 

Vandaag moeten de voldongen feiten, 
die achter het ijzeren gordijn tof stand 
gebracht zijn, veilig worden gesteld en 
belet dat Europa zich beschermt tegen 
verplaatsing van het ijzeren gordijn in 
Westelijke richting. (Parool). 
Ter vertaling 

Als zij meegebracht zijn. is hun enige 
zorg om uit te vinden op welke momen
ten zij een goed soort opmerking moe
ten maken en om zich steeds te blijven 
herinneren dat zij achteraf als typisch 
zullen worden besproken als ze in vuur 
zouden raken omdat bij voorbeeld juist 
familie van hen tegenover de schilder 
woont. (Groene). 

„In het land waar cultuur enorm wordt 
'verkocht', wordt zij als iets anders dan 
cultuur verkocht en heeft de neiging tot 
iets anders te worden in de ontwikke
ling (the process)," zegt Stephan Spen
der. (Alg. Hbl.). 

Als u een goed Engels woorden
boek hsbt, komt u er wel achter wat 
Stephen Spender heeft gezegd. 
Kepetitio mater studiorum 

Na 10 jaar weer dagbootverbinding 
Vlissingen—Folkestone. 

Voor het eerst na tien jaar. 
(Van onze Londense correspondent). 

Voor het eerst na tien jaar zal Vlis
s ingen— (Leidsch Dbl.). 

Dank u, zó s tom is Discipulus nou 
ook weer niet . 

Zeg het eens anders 
Op deze afdeling staan toestellen voor 

diagnostiek en therapie, die een bedrag' 
van ƒ 75.000 , 

Ja, wat dacht u: kosten? waard 
zijn? Mis: 

beliepen (schrijft het Leidsch Dbl-)-
Geslachtelijke moeilijkheden 

Na dertien jaar heeft Enschede weer 
een hondententoonstelling binnen hare 
muren gehad. (N. R. C). 

Dank zij de Hollandse gaste. (Parool). 
Een tandheelkundige die met een 

tandartse samenwerkte. (N. R. C). 
DISCIPULUS 
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