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NO. 1 . Secretariaat: WAKMOESSTRAAT 69. Augustas 1896. 

De vorm, waarin het Concept-reglement met de toe 
lichting en enkele mededeelingen aan de leden worden 
toegezonden, is eene proef' over welker bestendiging de 
Algemeene Vergadering zal kunnen beslissen, 

Meermalen kwam het mij in het afgeloopen vereeni-
gingsjaar voor, dat er enkele mededeelingen waren, — 
de toelating van nieuwe leden bijvoorbeeld, die de leden 
niet zonder belangstelling zouden hebben vernomen, maar 
die toch de verzending eener circulaire niet schenen te 
wettigen. 

Niettemin kwam de gedachte wel eens bij mij op, dat 
ook zulke minder belangrijke mededeelingen als blijken 
van leven zouden worden aangemerkt en de belangstelling 
wakker konden houden. E n daar mij bleek dat in een 
jaar toch altijd vrij veel drukwerk uoodig is, wat 
ongetwijfeld zal toenemen als het Ondersteuningsfonds in 
werking komt, terwijl onze aansluiting bij den In te r 
nationalen Bond allicht aanleiding zal geven tot het 
zenden van meerdere mededeelingen, vroeg ik machtiging 
aan het bestuur om de proef te nemen met dezen vorm 
voor onze circulaires. 

Blijkt dit instemming bij de leden te vinden, dan zouden 
o. a. ook de notulen der algemeene vergaderingen langs 
de. en weg spoediger en meer algemeen bekend kunnen 
gemaakt worden, wat vooreerst den tijd zou besparen 
aan de doorgaans nuttelooze voorlezing op de volgende 
vergadering besteed, en wellicht ook bij hen, die onze 
vergaderingen nog niet bezoeken, belangstelling voor 
den kr ing kan opwekken. 

Ook het verslag van den Penningmeester en het j aa r 
verslag van den Secretaris zullen, op deze wijze ter kennis 
der leden komende, meer belangstelling vinden dan er op 
een vergadering aan kan worden geschonken. 

De Secretaris, 

D. A. VAN WAALWIJK. 

lllillimimillmllilliiiiiil 

De Algemeene Vergadering zal dit j aa r worden ge
houden op Zondag 6 September te Arnhem. Tijd en plaats 
van samenkomst zullen nader worden bekend gemaakt . 
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(Stan ba JJeb •m. 
Bij de aanbieding van het hier volgend concept-regie-

ment voor het Ondersteuningsfonds, wijst het bestuur 
met nadruk op het bepaalde in art. 14. 

Zelf gevoelen wij, dat er in dit reglement leemten 
zullen zijn. Maar wij zijn overtuigd, dat, ook wanneer 
het reglement tot in de kleinste détails wordt uitge
werkt, zich toch in den loop van het eerste jaar , indien 
de hulp van het fonds althans dan reeds wordt ingeroepen, 
leemten zullen openbaren. Het bestuur meende dus de 
zaak voorloopig zoo eenvoudig mogelijk te moeten regelen, 
overtuigd dat het gemakkelijker is, bij eene zaak als 

deze, nieuwe bepalingen, die noodig blijken, op te 
nemen, dan oude, die minder gunstig werken, af te 
schaffen. Daarom wordt voorgesteld te bepalen, dat over 
een jaar het reglement zal worden herzien, terwijl het 
voorts om de drie jaar geregeld tot een onderwerp van 
bespreking op de algemeene vergadering kan worden 
gemaakt. De ervaring kan dan telkens leeren, welke 
aanvullingen wenschelijk zijn. 

Zij, die van hunne belangstelling blijk gaven, door ons 
hunne opmerkingen te zenden, vinden den invloed daarvan 
in het concept terug, ook daar waar wij het niet of 
slechts ten deele met hen eens waren. 

Ook wij erkennen, dat hij die op ondersteuning uit het 
fonds aanspraak wil maken,, hetzij voor zich of voor zijne 
na te laten betrekkingen, beginnen moet met zelf deel te 
nemen. Maar wij konden toch niet besluiten, geheel elke 
hulp onmogelijk te maken aan personen, die niet hebben 
deelgenomen. Het geval is toch denkbaar, dat juist deze 
de hulp het meest noodig zullen hebben. Ook meenden 
wij de mogelijkheid niet uit te moeten sluiten, dat in 
buitengewone omstandigheden eenige hulp werd verleend 
aan buitenlandsche journalisten, wanneer zij hier te 
lande in nood geraken. Dezen konden geer deelnemer 
zijn geweest. Om echter toch een verschil te maken en 
wel een belangrijk verschil, stellen wij voor, dat blijvende 
hulp alleen aan deelnemers zal worden verleend. Het 
verleenen van hulp voor eens is dan aan het oordeel der 
commissie overgelaten. 

Een tweede, mede niet onbelangrijk verschil bestaat 
daarin, dat deelnemers in het fonds ook voor anderen 
hulp kunnen inroepen, terwijl zij die niet deelnemen 
alleen voor zichzelven bij het fonds kunnen aankloppen. 

Met het denkbeeld van enkele leden, om iederen deel
nemer recht te laten behouden op het bedrag zijner 
bijdragen, kunnen wij ons niet vereenigen. Door iets der
gelijks te bepalen, zou uitsluitend beschikt mogen worden 
over de rente van het fonds en die rente zal aanvankelijk 
zoo onbeteekenend zijn, dat dan elk idee van praktisch 
nut van het fonds vervalt. In het ondenkbare geval, dat 
alle leden van den Kring terstond toetreden en allen voor 
een bedrag van f 25. —, zou het fonds een inkomen 
hebben van circa f 4000.—, en zelfs dan nog over een 
jaar pas kunnen beschikken over ongeveer ƒ 1 2 0 . — rente. 
Ofschoon inderdaad het streven moet zijn, om een kapitaal 
te vormen, moet de commissie in geval van nood toch 
over het geheele bedrag kunnen beschikken, althans aan
vankelijk ; en dat kan niet wanneer de deelnemers ten allen 
tijde het bedrag hunner bijdragen kunnen opvorderen. 

Het denkbeeld om de deelneming verplichtend te stellen, 
is mede niet door het bestuur overgenomen, hoewel ook 
wij daar ernstig aan hebben gedacht. Doorslag gaf 
de overweging dat wij moeten vereenigen, niet van ons 
vervreemden. Doel van den Kring is en moet blijven de 
journalisten, van allerlei richting, van allerlei inzichten, 
te zamen te brengen en te behouden; zijn er nu leden, 
die niet wenschen deel te nemen, dan mogen wij dit 
betreuren, wij mogen het misschien in hen laken, maar 



M A A N D E L L T K S C H E M E D E D E E L I N G E N. 

ei* bestaat geen reden, om hen deswege van het lid
maatschap van den Kring uit te sluiten. Tot deelneming 
dwingt men hen door eene verplichting daartoe toch niet, 
men noodzaakt hen alleen om voor het lidmaatschap van 
den Kring te bedanken. 

Evenmin kon het bestuur zich vereenigen met het denk
beeld, om de bijdragen te bepalen naar het inkomen, 
zooals door een paar leden werd voorgesteld. He t bestuur 
meent, dat wij ons niet begeven moeten op het terrein 
van proefnemingen, die nog nergens tot een gunstig 
resultaat hebben geleid. Aanvankelijk was de contributie 
voor den Kring bepaald, zooals de bijdragen van het 
fonds thans worden voorgesteld, zij het dan ook met 
andere cijfers ; en dit heeft zeer goed gewerkt. Het kleine^ 
kapitaaltje dat de Kring bezit, s tamt nog uit dien tijd. 
Ieder bepale zelf, binnen zekere grenzen, welke bijdrage 
hij wil geven. Natuurlijk geeft eene hoogere bijdrage 
hoegenaamd geen meerdere rechten, noch in de commissie, 
noch bij het bepalen van te verleenen hulp. 

Geheimhouding van de namen van hen, die hulp ge
noten of blijvend genieten, waarover in cle vergadering 
van 30 Mei een enkel woord is gezegd ? In het reglement 
is daaromtrent niets bepaald. Het komt ons waarschijnlijk 
voor, dat er niet één enkele reden zal wezen, om de 
namen bekend te maken van hen, die een bijstand in 
eens genoten. Daarentegen zal er, even waarschijnlijk, geen 
reden zijn, om onbekend te houden de namen van hen, 
die op den duur ondersteuning genieten. De praktijk 
zal dit moeten leeren. Reeds uit den aard der zaak 
zal eene duurzame ondersteuning niet onbekend blijven, 
omdat die duurzame ondersteuning door ons veel meer 
zedelijk dan stoffelijk gedacht wordt. Wij stellen ons 
namelijk TOOT, dat een ollega door ouderdom, 
lichaamsgebreken of door andere omstandigheden, niet 
meer in staat is in zijn onderhoud bij de journalistiek te 
voorzien ; hem zal dan blijvende hulp uit het fonds worden 
verleend, zoover dit mogelijk is. Maar veel meer dan door 
eene jaarlijksche bijdrage zal hij geholpen kunnen worden, 
wanneer we ons allen er voor spannen en t rachten nog 
iets voor hem te doen vinden, waardoor ' hij zelf iets ver
dienen kan. Misschien stellen wij ons de werking van het 
fonds idealer voor, dan in de praktijk mogelijk zal blijken. 
Maar onmogelijk achten wij het voor 't oogenblik althans 
niet, dat voor elk geval, dat zich voordoet — elk ernstig 
geval wel te verstaan — te vinden zullen zijn twee leden 
van goeden wille, die zich willen belasten met de behar
tiging" van de belangen van den ondersteunde en hem 
daardoor grooter dienst zullen bewijzen, dan hem door cle 
jaarlijksche bijdrage wordt bewezen. 

Zoo ook als de weduwe of de kinderen van een oud 
collega hulp behoeven. De bijdrage in eens of eene j aa r 
lijksche bijdrage zal, hoe groot deze mettertijd ook worden 
moge, toch waarschijnlijk nooit meer kunnen wezen dan 
een druppel in den emmer. Veel meer te beteekenen zal 
hebben de zedelijke hulp, die aan hen of haar verleend 
kan worden, door duurzaam onze belangstelling te 
schenken. Dan kan eene weduwe geholpen worden, om op 
bescheiden schaal zelve in haar onderhoud te voorzien; 
wellicht kunnen wij haar daarbij van dienst zijn door 
een aanbeveling of door advertentiën; over de opvoeding-
der kinderen kan een wakend oog gehouden worden enz. 
Als wij uitsluitend met geld willen werken, zullen wij 
ook in de verste toekomst weinig kunnen doen. Maar 
onze zedelijke steun kan reeds terstond veelvermogend 
worden. 

Men heeft gezegd, dat wij een bond van solidair 

zich gevoelende vakgenooten zouden vormen, wanneer wij 
cle deelneming verplichtend stelden en cle bijdragen be
paalden naar het inkomen. Neen, ware solidariteit wordt 
slechts daar gevonden, waar de vrije wil tot deelneming 
noopt, maar waar dan ook het har t mede ingebracht 
wordt. 

Uit den aard der zaak zullen tot paranymphen van een 
die steun behoeft, slechts gekozen worden die leden, welke 
met den ondersteunde bekend waren. W e stellen ons zelfs 
voor, dat een collega, die zijn einde voelt naderen, daar
omtrent aanwijzingen kan doen. Aan die aanwijzingen zal 
cle commissie zich ongetwijfeld zooveel mogelijk houden. 
Welnu, zal het geen rust geven aan iemand, die zijne 
betrekkingen hulpbehoevend moet achterlaten, te weten 
dat zij op raad en hulp kunnen rekenen bij collega's, bij 
vrienden allicht? 

Blijken onze verwachtingen grooter, idealer clan cle 
praktijk mogelijk maakt, — over een ' j aa r is er gelegen
heid op de zaak terug te komen en dan de praktijk 
geheel aan het woord te laten. 

Tot 15 Augustus kunnen amendementen op het Concept
reglement schriftelijk aan den Secretaris worden inge
zonden. Deze amendementen zullen worden opgenomen 
in No. 2 der Maandelijksche Mededeelingen, welke met het 
oog op den datum der Algemeene Vergadering iets vroeger 
dan den laatste dezer maand zullen verschijnen. 

Namens het Bestuur, 

D. A. VAN WAALWIJK, 

Secretaris. 
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Concept-Reglement Ondersteuningsfonds. 

ARTIKEL 1. 

Het Ondersteuningsfonds, onder toezicht en onder verantwoor
delijkheid van den Néderlandschen Journalistenkring, heeft ten 
doel, hulp te verleenen aan journalisten, die buiten hun schuld 
in ongelegenheid geraakt zijn, of na hun dood aan hunne be
trekkingen. 

ART. 2. 

Het fonds wordt gevormd : 
a. Door eene jaarlijksche bijdrage van de deelnemers van 

ƒ 1 — , f 2.50, f 5 . - , f 10 . - , f 25— of meer. Elke deelnemer 
bepaalt zelf welke bijdrage hij wenscht te verleenen. 

b. Door schenkingen en legaten. 
c. Door de rente, gekweekt uit de gelden van het fonds. 

ART. 3. 

De deelneming aan het fonds is voor niemand verplichtend. 
Als deelnemers worden slechts aangenomen leden van den Ned. 
Journalistenkring. 

ART. 4. 

Het fonds wordt beheerd door eene commissie van vijf leden. 
Twee van deze leden worden aangewezen uit en door het Be
stuur van den Kring. De Penningmeester van den Kring behoort 
tot deze twee leden en is tevens Penningmeester van het Onder-
steuningsfonds. De overige leden worden door de Algemeene 
Vergadering van den Kring uit de deelnemers gekozen. 

ART. 5. 

Jaarlijks treden twee leden der commissie af, doch zijn her
kiesbaar. De commissarissen regelen onderling hunne werkzaam
heden en leveren jaarlijks verslag in van hunne werkzaamheden 
en van den toestand van het fonds. 
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ART. 6. 

Iedere journalist, die voor zich of voor zijne betrekkingen 
ondersteuning noodig heeft, kan zich wenden tot een der commis
sarissen, die ten spoedigste de aanvraag ter kennis zijner mede-
commissarissen brengt. 

ART. 7. 

Elke deelnemer in het fonds, wien bekend is, dat een journalist 
of diens nagelaten betrekkingen ondersteuning behoeven, kan voor 
dezen de hulp inroepen van het fonds. 

ART. 8. 

Elke aanvraag om ondersteuning wordt op zich zelve beoor
deeld. Bij het bepalen der ondersteuning wordt rekening gehou
den, zoo met den toestand van het fonds als met de behoefte 
aan ondersleuning. 

ART. 9. 

De ondersteuning kan zoowel zedelijk als stoffelijk zijn. Zij kan 
voor eens worden verleend, of van blijvenden aard zijn. Onder
steuning van blijvenden aard kan alleen verleend worden aan 
diegenen, welke zelven tot de deelnemers van het fonds behooren 
of behoord hebben. 

ART. 10. 

Bij elke aanvraag om ondersteuning worden door de commissie 
van beheer twee deelnemers aangewezen, zooveel mogelijk die
genen, welke geacht kunnen worden meer bijzonder bekend te 
zijn met hem, voor wien de ondersteuning wordt aangevraagd. 
Deze twee leden hebben de aanvraag te onderzoeken, bij het 
bepalen van den aard en de hoegrootheid der ondersteuning van 
raad te dienen en gedurende den tijd, waarin de ondersteuning 
wordt verleend, zich te blijven belasten met de behartiging der 
belangen van den ondersteunde. 

ART. 11. 

Commissarissen hebben het recht eene ondersteuning te wei
geren of een voor langeren duur toegestane ondersteuning te 
schorsen, behoudens het recht van beroep op het Bestuur van 
den Kring door hem of haar, wien deze maatregel treft. 

ART. 12. 

Ofschoon de commissie onbeperkt beschikken mag over de 
middelen van het fonds, behoudens hare verantwoordelijkheid 
tegenover de algemeene vergadering van den Kring, moet toch 
het streven zijn, binnen de grenzen der jaarlijksche inkomsten te 
blijven. 

ART. 13. 

De inkomsten van het fonds worden telkens zoo spoedig mo
gelijk deugdelijk en rentegevend belegd. 

ART. 14. 

Een jaar na het in werking treden van dit reglement wordt 
het door de algemeene vergadering van den Kring herzien. Verder 
wordt het reglement elke drie jaren aan een herziening onder
worpen. 
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Verbeteringen in de Ledenlijst. 
J . T. L. DE BALBIA VERSTEK moet zijn J . F . L. DE BALBTAN 

VERSTER. 

Aanvulling van de Ledenlijst. 
A. W . GRATEMA, Prov. Dr. en Asser Courant, te Assen. 
•]. POSTMUS, N. Amsterdammer, Amsterdam. 
W . O. J . NIEUWENKAMP, Eigen Haard, Amsterdam. 
A. MORESCO, Volksdagblad, Amsterdam. 

en Steencfrukkeri j . El lerman, Harms & Co. 






