
m 333 
Int. Instituut 

Soc. Geschiedenis 
—Anwtai dam— 

5 Januari 1922 

DE JOURNALIST 
Orgaan van den Nederlandschen Journalisten-Kring 

Redacteur: D. HANS, Den Haag 

Laan van N.-O. Indië 156 — Tel. Bez. 29 
Dit blad verschijnt den eersten en derden 

Donderdag van iedere maand. 

INHOUD. De Kring in Indië. — Officieele Mededeelingen: 
Leden-statistiek; Ledenlijst.—Algemeene belangen: Publicatie 
door- de Pers van politiezaken. — Indische belangen: Indische 
kroniek XII j De Preanger-Bode. — Uit de Pers. — Personalia 
en Berichten: J. Funke; H. G. Cannegieter. — Advertentie. 

De Kring in Indië. 
Voor de eerste maal in zijn bestaan heeft de Kring contact 

met Indië gekregen. De band — hoe zwak ook nog — is 
gelegd. Dit is een feit van beteekenis. 

Meermalen is vroeger door collega's in de tropen gepoogd, 
een vereeniging van Indische journalisten op te richten. Tot 
die oprichting is het dan ook wel eens gekomen. Maar nooit 
heeft het product van dien arbeid eenige levensvatbaarheid 
getoond. Voor zoover wij kunnen oordeelen waren daarvoor 
twee oorzaken: èn de groote afstand tusschen de verschillende 
steden èn de minder-amicale verhoudingen in een deel der 
Indische journalistiek. Zoo zijn de pogingen mislukt. Zij 
gingen trouwens geheel buiten den Kring om, die er niet in 
was gekend. 

In den loop der jaren is echter meer en meer de nood
zakelijkheid van contact gevoeld. 

De eerste schrede op dezen weg werd feitelijk gezet in het 
voorjaar van 1916, toen het Kringbestuur besloot tot de 
instelling van de Indische Commissie. Deze commissie, bestaande 
uit journalisten welke met de toestanden in Indië volkomen 
bekend mochten worden geacht, zou een adres zijn voor onze 
leden, een adres waar zij inlichtingen zouden kunnen krijgen 
over de toestanden, verhoudingen en arbeidsvoorwaarden in 
de Indische journalistiek. Veel werk is echter van de com
missie niet gevorderd. Herhaaldelijk kwam het voor, dat 
journalisten uit ons land naar Indië trokken, zonder gebruik 
te hebben gemaakt van de gelegenheid tot informatie, welke 
bij de commissie bestond. 

Doch: een eigenlijk contact met Indië was dit nog niet. 
De voorbereidingen hiertoe werden eerst getroffen in de 
Kringbestuurs-vergadering van 2 Juli 1920, waarop ook aan
wezig waren de heeren J. E. STOKVIS en H. TERSTEEG van 
de Indische Commissie en W. BELONJE, redacteur van de 
Sumatra-Post. In deze bijeenkomst werd de noodzakelijkheid 
van contact algemeen gevoeld. Maar hoe dit tot stand te 
brengen? Men vereenigde zich op het denkbeeld, om in Indië 
plaatselijke correspondentschappen te stichten, die een locaal 
verband zouden leggen tusschen de journalisten ginds en elk 
afzonderlijk bij voorkomende gelegenheden contact met den 
Kring zouden kunnen aanknoopen. Collega BELONJE, naar 
Indië terugkeerend, kreeg machtiging in deze richting stappen 
te doen. 

Thans hebben deze tot resultaat geleid. De telegraaf heeft 
ons bericht, dat reeds verschillende correspondentschappen 
zijn opgericht en dat de plaatselijke journalisten (ook de 
hoofdredacteuren) zijn toegetreden. Ongetwijfeld zullen méér 
correspondentschappen volgen. 

Wij gelooven dat er reden is, zich over dit eerste succes 
te verheugen. Natuurlijk zal men geen overdreven verwach» 
tingen — vooral niet in de naaste toekomst — van dit 
beginnende contact mogen koesteren. Het moet groeien. Het 
moet zijn noodzakelijkheid doen gevoelen. Reeds is onlangs 
bij het Kringbestuur een schrijven uit Indië ingekomen, 
aandringend op de bevordering van pensioen-recht voor 
Indische journalisten. En al is dan ook de afstand groot: wij 
gelooven dat de Kring wel eens nuttig werk zal kunnen doen. 
Materieel en ideëel. Ook misschien wat de onderlinge ver
houding der bladen in Indië betreft. Of ter bevordering van 
de kennis der wederzijdsche toestanden. 

Hoe het zij: de Kring, die zich in de laatste jaren in het 
moederland zoo aanzienlijk uitbreidde, heeft thans ook in Indië 
voet aan wal gezet. Dit is van beteekenis. Wel maakten 

verschillende journalisten in Indië reeds deel van onze ver
eeniging uit. Maar eenerzijds zal dit aantal nu stellig toenemen 
en aan den anderen kant treden zij nu ook organisatorisch 
met den Kring in contact. 

Nadat het bovenstaande geschreven was, ontvingen 
wij een correspondentie van den heer S. DE VRIES, den 
trouwen medewerker van ons orgaan, te Semarang, over 
hetzelfde onderwerp. Zij moge hier volgen: 

„Onmiddellijk na zijn terugkomst te Medan richtte collega 
BELONJE zich tot de Indische journalisten met een rond
schrijven, dat verkort in n°. 326 van De Journalist is geplaatst. 
Zijn bedoeling was hier te lande zgn. „correspondentschappen" 
van den Kring op te richten. Nu weet men —; ik heb dit 
vroeger in deze kolommen uiteen mogen zetten — dat ik 
ervan overtuigd ben, dat de vorming van een eigen Indische 
journalistenorganisatie om tal van redenen nog in langen tijd 
niet mogelijk zal zijn en zoowel het Kringbestuur als de 
Indische commissie bleken van hetzelfde gevoelen. Voor 
plaatselijke aaneensluiting van de mannen van de pers valt 
stellig meer te zeggen, hoe weinig ik dan ook kan op hebben 
met den naam „correspondentschappen". 

Er zijn thans „correspondentschappen" opgericht te Medan 
en te Bandoeng, met de heeren BELONJE en KLOPPERS als 
correspondenten. Te Semarang hebben de journalisten even
eens besloten een „correspondentschap" te vormen, met 
ondergeteekende als correspondent, feitelijk een voortzetting 
van de reeds te Semarang heerschende traditie, welke mij 
onlangs een vriendelijk schrijven van den Kringpenningmeester 
bezorgde. Te Semarang hebben we ons evenwel op het 
standpunt gesteld, dat van het „correspondentschap" alleen 
lid kunnen zijn diegenen, die voldoen aan de door den 
Kring voor het Kringlidmaatschap gestelde eischen. Er worden 
dus alleen bonafide journalisten toegelaten, al dan niet lid 
van den Kring, hoewel ik met de opvatting, dat ook niet-
Kringleden tot het „correspondentschap" .zouden kunnen 
toetreden, nog niet accoord kan gaan. Doch dit zou door 
overleg tusschen de „correspondentschappen" nader te regelen 
zijn. Hier in Semarang is de toestand nu zoo, dat alleen de 
Locomotief-reda.cteu.ren, een zestal, allen Kringleden, tot het 
„correspondentschap" behooren, daar er overigens te Semarang 
geen bonafide-journalisten gevestigd zijn. Zoo er verdere 
liefhebbers voor toetreding mochten komen, zou over de 
toelating een stemming onder de aangeslotenen kunnen 
beslissen, met beroep op het Kringbestuur, dat beide partijen 
moet hooren. 

Zullen inderdaad de Indische organisaties eenige beteekenis 
willen verkrijgen, dan dienen ze gevestigd te zijn in alle 
plaatsen, waar groote kranten verschijnen. Batavia en Soerabaia 
zijn thans aan de beurt. Ik hoop binnenkort in de gelegenheid 
te zijn de collega's in die steden persoonlijk tot de vorming 
van een correspondentenschap op te wekken en zal tevens 
pogingen in het werk stellen, om ëen geregeld contact 
tusschen de verschillende correspondentschappen te verkrijgen. 
In welken vorm? Wellicht is een zoo nu en dan verschijnend 
orgaan mogelijk. Ik zal u van het verloop van zaken op de 
hoogte houden. Er zijn ongetwijfeld verschillende kwesties 
van praktisch en van meer ideëel belang onderling te bespreken 
en daarmede verband houdende belangen te behartigen, 
hetgeen zeer wel mogelijk zal blijken te zijn, ook al vormen 
de Indische journalisten geen afzonderlijke vereeniging. 
Bespreking van Indische aangelegenheden met het Kringbestuur 
door verlofgangers, die geacht kunnen worden het algemeen 
vertrouwen der collega's te genieten, lijkt mij een goed 
contactmiddel voor moederland en overzeesche gewesten." 

Tot zoover collega D E VRIES. 
Wij onzerzijds roepen den Indischen correspondentschappen 

van den Nederlandschen Journalisten-Kring een hartelijk 
welkom toe. 

http://Locomotief-reda.cteu.ren
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Officiëele Mededeelingen. 

Leden-statistiek. 

H e t aantal gewone leden van den Kr ing is in 1921 toe
genomen met 25. Er bedank ten n leden waarvan 8 omda t 
zij de journal is tek verlieten en 3 omda t zij tevens directeur 
werden. Eén gewoon lid overleed. E r werden 37 nieuwe leden 
aangenomen . 

H e t aanta l bu i tengewone leden v e r m e e r d e r d e i n 1921 met 9. 
n nieuwe werden toegelaten, 2 bedank ten . 

Eén lid werd van gewoon naar bui tengewoon overgebracht 
en één van bui tengewoon naar gewoon. 

Op 1 Januar i 1920 bedroeg het aantal gewone leden 445, 
op 1 Januar i 1921 dus 4 7 0 ; het aanta l bui tengewone bedroeg 
resp. 67 en 76. 

Voorts telt de Kr ing 1 eerevoorzit ter, 2 eereleden en 
3 donateurs . 

Ledenlijst. 
Bedankt als gewoon lid: 

L. P E N N I N G , U t rech t (wegens verlaten van de journal is t iek) . 

Bedankt als buitengewoon lid: 
Mej. G. H . J. VAN D E R M O L E N , Zandvoort . 

J. C. VAN D E N B E R G , Bussum. 

Verhuisd: 
C. J. A. VAN B R U G G E N naar R u e Giordano Bruno 20, Paris X I V . 
B. H U L S M A N naar Pa te r Wijnterlaan 35, Naa rden . 
W. C. VAN M E U R S van den H a a g naar Deli-Courant, Medan . 
H . J. N A S S A U - N O O R D E W I E R naar Königsmarckst rasse 9, Berlin-

Dahlem. 
A. D E W A L naar Francois Valenti jnstraat 128, den Haag . 

Algemeene belangen. 

Publicatie door de Pers van politiezaken. 

H e t lijkt mij niet van belang ontbloot , dat in ons orgaan 
de aandach t wordt gevestigd op het feit, dat het nog altijd 
niet geheel opgeloste vraagstuk van „het vers t rekken van 
inlichtingen aan persvertegenwoordigers door politie of justi t ie
a m b t e n a r e n " , thans wederom in een aktueel s tadium is gekomen. 

E n wel als gevolg van het te Amste rdam plaats gehad 
h e b b e n d e onderzoek naar de daders van den dubbelen moord 
te Garderen gepleegd. 

De vrij uitvoerige publicaties omt ren t de resultaten van 
dit onderzoek,vooral in de Amste rdamsche dagbladen, hebben 
naar gebleken is ook in den kr ing van rechtskundigen de 
aandach t ge t rokken . 

Da t blijkt uit een redact ioneel artikel in het Weekblad voor 
het Recht get i teld „Opspor ingsonderzoek" van 7 Nov. 1921, 
aan het slot waarvan o. a. deze vraag wordt gesteld: 

„Ons opsporingsonderzoek is geheim. Toch wisten enkele bladen, 
bijv. het Algemeen Handelsblad, de verklaringen die door een der 
verdachten zouden zijn afgelegd, bijna textueel mede te deelen. Hoe 
kwam men aan die verklaringen? Het kan moeilijk anders, of men 
heeft vanwege de politie inzage gegeven van de processen-verbaal. 
Wij hebben tegen die openbaarheid op zich zelf niet zooveel bezwaar, 
doch in het systeem van onze wet past zij allerminst. Daarom is 
het niet ongewenscht, dat deze quaestie eens ter bevoegde plaatse 
worde onderzocht en voor nu en later uitdrukkelijk beslist". 

De wachtmees te r der marechaussee E. J. Woer ts die met 
het onderzoek in de Gardensche moordzaak belast was, 
reageert in het W. v. h. R. van 12 Dec. 1921 op deze 
redakt ioneele opmerking . 

Hij wijst er op, dat nergens omschreven staat dat het 
opspor ingsonderzoek geheim is, maar — schrijft deze politie
m a n —: „al staat het nergens, erge?is moest het s taan" . 

De heer Woerts vervolgt dan a ldus : 

„Vergun mij, dat ik aan de hand van de praktijk mijne meening 
omtrent de pers kenbaar maak. Het gebeurt zelden, dat' wij de pers 
noodig hebben, doch omdat ze er is, hebben wij haar nooiiig. M.i. 
moest er één centraal persbureau in ons land 'zijn bij de politie l). 
Vandaar uit moesten bij belangrijke zaken mededeelingen en ver
zoeken aan de pers worden gedaan. Naast dat centraal persbureau 
moest zijn een verbodsartikel l), geldig' voor iederen politieman, en 
z.m. ook voor burgers of, nog gemakkelijker, voor de pers alleen, 
om iets, politiezaken betreffende, te openbaren zonder voorkennis van 
voormeld bvreau '). Dit stelsel wordt te Amsterdam bij de politie 
in het klein toegepast. Eiken morgen worden een aantal pers-
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vertegenwoordigers ontvangen en hun wordt medegedeeld wat men 
kwijt wil 2). Door dit laatste verkrijgt men, dat allen evenveel 
weten en dus geen z.g. „persruzie" ontstaat. Opdat de lezers zich 
een goed begrip kunnen vormen van de noodzakelijkheid van 
vorenstaande, diene het volgende. 

Zooals ÜEd. reeds meldde, stonden de verhooren bijna woordelijk 
in de couranten, waarbij het Handelsblad met name als „eerste" 
werd genoemd. Dit was niet alleen gevaarlijk, doch z e e r gevaarlijk. 

De Commissaris van Politie te Amsterdam ontving de corres
pondenten van de dagbladen. Ik werd geroepen bij den Commissaris 
en mij werd gevraagd of ik iets wilde of kon medédeelen aangaande 
„de zaak". Ik beriep mij op mijn voorschriften en zeide kortweg, 
dat deze zulks verboden. Waar nu het Handelsblad en andere 
bladen wel, op een voor ons onverklaarbare wijze, inlichtingen 
werden verstrekt, waren de andere correspondenten ten zeerste 
gegriefd door mijn optreden. Ook voor den Heer Commissaris was 
het zeer moeilijk vree te houden met de pers, waar hij toch, als 
wij weer verdwenen waren, mede moest samenwerken. Deu dag 
nadat verdachte Emmer gearresteerd was. werd mij op de gang van 
het politiebureau medegedeeld, dat Emmer wilde bekennen. Aldaar 
op die gang waren een 60-tal personen aanwezig en o.a. stond naast 
mij een persman, die de mededeeling hoorde. Hij vroeg mij om 
nadere bijzonderheden. Ik weigerde. Ik kreeg ten antwoord: ,',Dan 
zal ik wel wat leugens bij elkaar zien te krijgen". Later sprak ik 
met een brigadier van de recherche, die zeide: „Ze verprutsen de 
zaak", doelende op de pers. Daar stond ik, wat te doen? Deed ik 
niets, dan stond des avonds in de bladen, dat Emmer bekend had 
en wat de andere daders dan zouden doen, laat zich denken. Op 
eigen verantwoording en in het belang van de zaak heb ik toen 
aan de pers verzocht niet te melden, dat Emmer bekend had. 
Natuurlijk kon ik geen verzoek doen zonder belofte, omdat ik juist 
nog een heftige woordenwisseling meteen correspondent gehad'had. 
Hun werd aangezegd, dat zij den volgenden morgen bij den Heer 
Commissaris zouden komen als gewoon ") en dat hun daar mede
gedeeld zou worden, hetgeen niet meer van waarde was om te 
behouden". 

Na dan te hebben uiteengezet dat gepoogd is de journal is ten 
tevreden te stellen, zonder dat door de publicaties het onder
zoek zou worden bemoeilijkt, vervolgt de heer Woerts zijn 
mededeel ingen a ldus : 

„Toch waren de correspondenten niet tevreden, want hun werd 
bijna niets medegedeeld, terwijl het Handelsblad uit „officiëele bron", 
volgens hen, de gegevens kreeg. Het bleek mij later, dat wij des 
nachts werden gevolgd door correspondenten, die van nabij de 
arrestaties meemaakten. Deze correspondenten waren van te voren 
gewaarschuwd. Door wie? Laat het genoeg zijn mede te deelen, dat 
die persoon door den Commissaris zelf des nachts op heeterdaad 
is betrapt. Het past mij niet en doet onaangenaam aan verder uit 
te weiden over deze aangelegenheid". 

In een onderschrift verklaart de Redac t i e van het Weekblad 
voor het Recht, dat zij „den inzender zeer dankbaar (is) voor 
zijn interessante mededee l ingen" . 

„Wij zijn het geheel met hem eens" — schrijft de redactie 
verder — „dat het zeer wenschelijk zou zijn in .deze de eene 
of andere regeling te treffen. De toestand, zooals hij nu is, 
geeft tot allerlei bezwaren ook voor politie en justi t ie aan
leiding. Wij vestigen nog eens de aandach t van den Minister 
van Justi t ie op deze aangelegenheid ." 

H e t leek mij goed, op deze discussie de aandach t van het 
Kr ingbes tuu r en de vakgenooten te vestigen. Wellicht immers 
spruiten uit de publicaties van wachtmeester Woerts maat
regelen voort, die een ernstige be lemmering voor onzen arbeid 
zouden k u n n e n opleveren. 

IS. S A N T C R O O S D L Z . 
!) Cnrsiveering van mij. Is. S. 
2) De heer Woerts is hier absoluut onjuist. Een dergelijk „stelsel" 

bestaat te Amsterdam niet. 

Indische belangen. 

Indische Kroniek. XII. 

De pogingen tot journal is t ieke organisatie, welke den laatsten 
tijd hier in Ind ië weder onde rnomen worden, — en di tmaal 
oade r de auspiciën van het Kr ingbes tuur zelf, — geven mij 
aanleiding mijn Indische kronieken te hervat ten , in de hoop, 
dat de redactie van De Journalist mij niet weder zal nood
zaken die bijdragen stop te zetten. Dit laatste slaat op het 
feit, dat een termijn van nagenoeg een half jaar tusschen 
ontvangst van een bijdrage en plaatsing ervan in het vakblad, 
zachtst u i tgedrukt zoo ruim is, dat alle actuali tei t van den 
inhoud verloren gaat, evenals de lust van den auteur om 
met schrijven door te gaan. Eenigszins vreemd deed mij dan 
ook aan de verzucht ing in n°. 326, dat de rubriek „ I n d i ë " 
in De Journalist zoo zeldzaam voorkomt ! Ik getroost mij 

I gaarne de moeite, zoo nu en dan eens wat journal is t iek nieuws 
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uit deze landen te schrijven, maar meen dan ook het recht 
te hebben op vlotte plaatsing. ') 

Thans , na deze ietwat bi t ter-gestemde inleiding, een en ander 
over de stappen, welke hier thans gezet worden op den weg 
naar organisatie. — (Het hier volgend gedeelte hebben wij 
overgenomen in het hoofdartikel). — 

De laatste maanden zijn rijk geweest aan journal is t ieke 
mutat ies . Bij de nieuwe Indische Courant, het dagblad van 
de Europeesche werknemers , dat te Soerabaia verschijnt, 
werd een geheele staf benoemd met den heer V A N D E R P A N T 
als hoofdredac teur ; bij de Javabode vertrok de heer S C H A A P , 
bij de Preangerbode de heer S T Ü F K E N S als le ider ; de heer 
L A N G H O U T verliet Aneta, de heer V A N DE K A M E R den 
(opgeheven) tachygrafischen dienst van den Volksraad, enz. 
J A N F E I T H en K L O P P E R S kwamen naar Indië , collega V A N M E U R S 
zal weldra volgen. Verlofgangers gingen en keerden weer. 
E r zou een lange lijst van mutat ies zijn samen te stellen, 
maar. . . . de actuali tei t is er reeds af en van beschouwingen 
naar aanleiding van een en ander on thoud ik mij, ofschoon 

er wel dingen te vermelden zouden zijn, welke het 
st ichten van Kr ing-„cor responden tschappen" ten zeerste zouden 
rech tvaard igen! 

SEMARANG, 22 November ' 2 1 . S. D E V R I E S . 

l) De vorige redacteur deelde ons mede, dat hij voor zoover zijn 
herinnering gaat, niets anders weet, dan dat de' Kronieken in het 
eerstvolgend nummer na ontvangst zijn geplaatst. Hij kon nog 
nagaan, dat hij na nummer VII in zeer langen tijd niets ontving 
en toen n°. IX ontving, die hij toen maar VIII doopte, veronder
stellende dat dit of een vergissing was of dat VIII was zoekgeraakt. 

De Preanger-Bode. 

In De Journalist van 27 October 1921 no. 328, wordt 
onder den titel „Een treffend geval" het aftreden van den 
heer S T Ü F K E N S als hoofdredeacteur van de Pieanger-Bode 
besproken. 

U w e redact ie meent , dat „er iets ernstigs is gebeurd en dat 
het van belang is, dat de Neder landsche journal is ten ten deze 
niet in onwetendhe id blijven verkeeren" . 

In een ander artikeltje „ S C H A A P en S T Ü F K E N S " , wordt zonder 
commen taa r het oordeel van den anoniemen kolonialen mede
werker van De Avondpost overgenomen. 

T o t mijn leedwezen mis ik hetgeen de heer S T Ü F K E N S en 
de Preanger-Bode over dit aftreden zeiden. 

Daar ik ben de „in zijn afwezigheid ondergeschoven iemand 
met een meestert i tel , die directeur werd en naar veler meen ing 
ook redac teur" , gelijk de onbekende koloniale medewerker 
mij gracieuselijk betitelt, zij het mij vergund de aandach t van 
Uw lezers te vestigen op de volgende waarheden . 

i e de heer W A A L en ik werden met ingang van 1 April 
1921 door den eigenaar, tevens directeur der Preanger-Bode, 
den heer I. V O R K I N K , benoemd tot directeuren van dat b l a d ; 

2e de heer W A A L en ik werden me t den heer V O R K I N K 
eenige aandee lhoude r s ; 

3= indien ik gewild had, had ik mijzelf tot hoofdredacteur 
k u n n e n b e n o e m e n ; 

4 e de heer S T Ü F K E N S k w a m terug en trad, gelijk hij 
schriftelijk verklaarde af, om redenen die met mijn opt reden 
in geenerlei ve rband staan. 

5 e een deel der Batavia-pers viel de P.B. aan, naar aanleiding 
van een door dit b lad verspreidde grafische voorstel l ing; 

6e de P.B. verdedigde zich op den ook den anon iemen 
schrijver blijkbaar bekenden „beschaafden toon" . 

De koloniale medewerker schrijft dus onjuistheden. 
H e t zal mij aangenaam zijn, indien U hem het n u m m e r 

van U w blad waarin dit ingezonden voorkomt, wilt ops turen. 
Misschien heeft bij dan den moed zich aan mij , dien hij 
belasterde, bekend te maken . 

Ik verdedig mij alleen, omda t niet alle collega's in Ho l l and 
mij even goed kennen als de Directeur , de Hoofdredac teur 
en de Redac teuren van het Algemeen Handelsblad, waarvan 
ik in de jaren 1919 en 1920 de eer had tot de redactie 
bui ten land te behooren. 

Met d a n k voor de plaatsing 
Hoogach teud , 

Uw dw. 

W O R M S E R . 

Uit de Pers 

D e N e d e r l a n d s c h e D a g b l a d p e r s . — Aan het artikel 
van mr. L. J. P L E M P VAN D U I V E L A N D in het Ho l l and -nummei 

van de limes, over de Neder landsche pers, ont leent de 
Nieuzve Courant het vo lgende : 

„üe dagbladpers in Nederland staat op een hoogen trap van 
intellectueele en moreele ontwikkeling. In vele opzichten kan zij 
vergeleken worden met de Eiigelsche pers. Vooral het buitenlandsche 
nieuws wordt door de bladen in Nederland uitstekend verzorgd. 
Door eigen correspondenten tracht men zich zooveel mogelijk onaf
hankelijk te maken van de nieuwsagentschappen. Alleen de belang
stelling in de koloniën laat wel wat te wenschen over. 

Met de Engelsehe pers hebben de Nederlandsche bladen dit gemeen, 
dat zij het stelsel van anonymiteit huldigen. De voornaamste artikelen 
in-de Nederlandsche couranten zijn niet geteekend- De hoofdredactie 
draagt voor den inhoud de volle verantwoordelijkheid. Uitdrukkelijk 
is dit beginsel in de vergadering van den NeÜ. Journalisten-Kring 
van October 1920 bevestigd, ofschoon met erkenning van ieders 
vrijheid om zijn artikelen te teekenen of van een teeken te voorzien. 

Het type van den Hollandschen journalist komt ook vrij wel met 
zijn doorsnee Engelschen collega overeen. Ofschoon de „standing" 
van den hoofdredacteur wat lager staat dan verwacht kan worden 
van den hoofdredacteur van een groot Engelsch dagblad, is zijn 
verantwoordelijkheid dezelfde en wordt hij ook dikwijls in vertro'iir 
wen genomen door leidende staatslieden eii ministers van zijn land. 1y 
Vooral in de laatste jaren is zulks meer dan vroeger het geval. In 
dit verband maakt de schrijver gewag van het niet lang geleden tot 
stand gekomen speciaal persbureau aan het dep. van Buitenlandsche 
Zaken. Er wordt van die pers-afdeeling echter weinig gebruik gemaakt. 
De Hollandsche journalist geeft de voorkeur aan zijn particuliere 
bronnen van informatie boven nieuws van meer ofïicieelen aard. 

In buitenlandsche aangelegenheden neemt de pers een volstrekte 
onafhankelijkheid in acht. Als voorbeeld citeert de schr. den vroegeren 
Oostenrijkschen gezant in Den Haag die, in de dagen dat het 
Vlissingsche fort heel wat internationale beroering verwekte, zich 
als volgt uitliet tegenover den minister van Staat, Van Swinderen; 
mats yotre presse a été admirable, il faut un convenir; comment avez-vous 
su ménager ca? Toch had minister Van Swinderen niets gedaan om 
de pers te bewerken, maar had haar inlichtingen verstrekt op zijne 
gewone innemende manier. De hoofdredacties hadden hun taak 
begrepen en waren alleen te rade gegaan met 's lands belang. 

Betaalde berichten en artikelen zijn in Nederlandsche bladen 
onbekend. Er bestaat zeker geen dagbladpers in de wereld, waai
de advertentie-afdeeling zoo zuiver afgescheiden en onafhankelijk is 
van het redactioneele gedeelte, als in Nederland. 

Dagelijksche hoofdartikelen liggen niet in de gewoonte van de 
Nederlandsche pers. Zij worden geschreven en gepubliceerd als de 
hoofdredactie het noodig oordeelt. Intusschen heeft een van de groote 
bladen, De Nieuwe Courant geregeld een rubriek De Dag, waarin 
het zijn opinie geeft over alle belangrijke gebeurtenissen in binnen-
en buitenland. Deze rubriek wordt door de lezers van het blad zeer 
gewaardeerd. 

Ieder lezer in Nederland houdt van zijn eigen courant. De straat
verkoop is weinig ontwikkeld. Vandaar de taak van iedere courant 
om haar lezerskring over alle mogelijke onderwerpen zoo onpartijdig 
en volledig mogelijk in te lichten. 

Ten slotte geeft de schrijver dan nog een vrij uitvoerig overzicht 
van de kleinere .bladen, de provinciale pers en de weekbladen. 

Hij eindigt zijn interessant overzicht met het noemen van eenige 
uitstekende figuren onder de Nederlandsehe journalisten: Kuyper, 
Boissevain, Lamping, Macalester Loup, De Koo en vele anderen 
zijn of reeds overleden öf uit de journalistiek getreden. Zij hebben 
echter achter zich gelaten een nieuwe generatie, vol ambitie en 
energie en haar moeilijke taak vervullend met groote bekwaamheid 
en volstrekte onkreukbaarheid. 

') Is deze mededeeling van onzen geachten eere-voorzitter zoo 
algemeen als zij daar staat wel juist? Red. De Journalist. 

Personalia en Berichten. 

J. Funke. 

Op den i e n Januar i j .1 . is de heer J. F U N K E een kwart
eeuw lang directeur geweest van het Nieuws van den Dag. 

H e t zij ons veroorloofd, den heer F U N K E een woord van 
hartel i jken gelukwensch aan te bieden. 

Voor onzen Kr ing is de heer F U N K E geen onbekende . In 
een vroegere periode, toen directeuren nog deel van onze 
vereeniging k o n d e n u i tmaken , was hij niet alleen een belang
stellend lid, maar had hij ook vijf jaar lang zitting in he t 
Bestuur (1906-1911). En hij vervulde al dien tijd he t vice-
voorzit terschap'en, op één jaar na, ook het penningmees terschap, 
me t ijver, nauwgezetheid en toewijding. Op het oogenblik 
heeft hij zitting in de commissie, die n a m e n s de directeuren 
de pens ioen-onderhandel ingen voert . De Kring is den heer 
F U N K E dus dank verschuldigd. 

Dezen d a n k brengen wij hem van ganscher har te . En wij 
spreken de oprechte hoop uit, dat hij zich nog menig jaar 
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zal mogen wijden aan zijn arbeid als directeur van het 
Amsterdamsche blad dat, onder hem, meer en meer in bloei 
moge toenemen. 

De heer FUNKE is op 30 December in intiemen kring 
gehuldigd. 

Tegen vier uur hadden commissarissen der vennootschap 
en nagenoeg alle dagelijksche medewerkers aan de courant, 
benevens enkele andere belangstellenden, zich vereenigd in 
de directeurskamer, die van-zelf een feestelijk aanzien had 
verkregen, door een groot aantal bloemstukken van collega's, 
medewerkers en personen met wie de heer FUNKE in persoon
lijke relatie staat. O. a. was er een prachtige mand van de 
Alliance francaise, van welker bestuur de jubilaris deel uit
maakt. 

De jubilaris werd toegesproken door den president-com
missaris, den heer H. G. SCHADD, en den hoofdredacteur, 
dr. EASTON, die mededeelde, dat de heer FUNKE thuis een 
wijziging in zijn ameublement zou aantreffen, die de herinnering 
aan dezen dag en aan onze erkentelijkheid levendig kon 
houden. 

Het geschenk waarvan hier sprake is en dat den jubilaris 
tot zijn thuiskomst een verassing was gebleven, bestond uit 
een toonkast in den stijl Queen Anne. 
. De heer FUNKE betuigde zijn dank voor de hem gebrachte 

hulde, in bewoordingen, waaruit niet minder waardeering 
sprak voor het werk van hen, die al dien tijd met hem hun 
krachten aan de courant gegeven hadden en waarin hij, op 
zeer symphatieke wijze, herdacht het voorbeeld hem nagelaten 
door den man wiens naam onafscheidelijk aan Het Nieuws 
van den Dag verbonden zal blijven, zijn begaafden vader 
G. L. FUNKE. 

Ook de drukkers van het blad deden van hun symphathie 
voor den directeur blijken. Namens hen sprak de heer 
RUIGROK den heer FUNKE hartelijk toe en bood hem een 
fraaie aquarel van Hobbe Smith aan. 

Onder de vele schriftelijke gelukwenschen waren er ook 
van De Nederlandsche Dagbladpers en den Nederlandschen 
Uitgeversbond, terwijl de Nederlandsche Journalisten-Kring 
zich heeft laten vertegenwoordigen door het bestuurslid den 
heer L. SCHUTTING. 

H. G. Cannegieter. 
De heer H. G. CANNEGIETER heeft afscheid genomen als 

redacteur van Eigen Haard, in een woord aan zijn lezers. 
Hij doet uitkomen, dat hij getracht heeft het gezin, dat 

op het bekende oude titelvignet van Rochussen bij elkaar 
zit, „iets terug te 'geven van denzelfden geest, die de stichters 
van het oude Hollandsche familie-weekblad kenmerkte", 
zonder evenwel te vergeten, dat er tusschen 1874, toen Eigen 
Haard werd opgericht, en 1919 „een tijdperk ligt, waarin 
ook het gezin en deszelfs behoeften zich hebben ontwikkeld 
in een richting, waarmee de redacteur van een gezinstijdschritt 
rekening heeft te houden." Hij voegt erbij dat hij wist, dat 
het een toer zou zijn den strijd vol te houden tegen een 
phalanx nieuwe en zoo geheel anders geredigeerde uitgaven, 
„zonder het eigenaardig karakter van het oude geschrift te 
beschadigen", en hij heeft getracht „de erfenis van mannen 
als D E VEER en JERONIMO DE VRIES in den geest der erf
laters te beheeren, mij afvragende, hoe zij geschreven en 
gehandeld zouden hebben, waren zij kinderen van dezen 
tijd geweest Voor een tijdschrift zijn de omstandig
heden anders geworden. Naast het oude Eigen Haard, waarin 
ieder vaderlandsch poëet placht te debuteeren, is een heele 
phalanx van geïllustreerde bladen opgerezen, die technisch 
maar ook principieel van geheel ander maaksel zijn en geheel 
andere doeleinden nastreven. Het zou een toer zijn, zonder 
het eigenaardig karakter van het oude geschrift te beschadigen, 
den strijd om 't bestaan te midden dezer nieuwe omgeving 
vol te houden. Mijn inzichten betreffende de wijze, waarop 
het tijdschrift dient te worden geredigeerd, verschillen zoozeer 
van de opvatting daaromtrent door fle directie gekoesterd, 
dat van een vruchtbare samenwerking tusschen ons geen 
sprake kon zijn en de directie zich op grond van dit verschil 
van inzicht genoodzaakt meende te zien, mij te ontslaan." 
De heer CANNEGIETER roept zijn lezers een „tot weerziens" toe. 

Uit het Handelsblad schrijven wij deze opmerking over: 
„Wij willen wel zeggen, dat naar onze meening de heer 
CANNEGIETER er zeer wel in slaagde Eigen Haard'te redigeeren, 
zóódat hij aan nieuwere eischen voldeed en toch bleef werken 
in den geest van de oprichters van het tijdschrift. De vraag 
is natuurlijk of genoeg lezers dat met ons gewaardeerd hebben. 
En of er dingen zijn geweest, die ons wellicht zijn ontgaan." 

Wij onzerzijds achten ons gedrongen een woord van 

sympathie te brengen aan onzen begaafden collega, die voor 
zijn overtuiging en voor wat naar zijn inzicht de standing 
van het tijdschrift eischte op de bres is blijven staan. 

— De heer JAC. HOLLANDER, redacteur van het Arnhemsen 
Dagblad, is benoemd tot Kameroverzichtschrijver van De 
Standaard, in plaats van den heer R. A. DEN OUDEN, die 
zich aan het organisatorische partijwerk gaat wijden. 

— Tot chef-redacteur van het Limburgsen Dagblad is be
noemd de heer GOLDSMITS, redacteur aan Het Huisgezin; 
tot redacteur aan Het Huisgezin de heer G. HOL, redacteur 
aan de Utrechtsche Conrant. 

— De Sehiedamsche Courant bericht, dat de heer C. J. 
BLOMMENDAL 31 December jl. zijn 25-jarige loopbaan als 
journalist herdacht. Wij bieden onzen collega op deze plaats 
onze hartelijke gelukwenschen aan. 

— De Rotterdamsche Journalisten-Vereeniging zal 23 Sep
tember a.s. 25 jaar bestaan. De heer A. VOOGD zal dan 
25 jaar voorzitter zijn. 

Op 1 April a.s. zal De Standaard 50 jaar bestaan. 

— In de vereeniging De Nederlandsche Dagbladpers zijn 
thans alle dagbladen vertegenwoordigd, behalve De Tribwie 
(Amsterdam), De Zeeuw (Goes) en Friesch Dogblad (Sneek). 
De vereeniging telt 82 leden, vertegenwoordigend 85 bladen. 

— Op n Januarie a.s. journalistendag voor de Haagsche 
rechtbank. Collega BRUYSTEN beschuldigde (smaadschrift), 
collega WESSELING aanklager, Collega BELINFANTE verdediger. 
Andere collega's verslaggever. 

Indië. 
— De heer J. SCHAAP, oud-hoofdredacteur van de Java-

Bode, zal optreden als Midden-Java-redacteur der Indische 
Courant. 

De heer JOH. LANGHOUT, chef van de afdeeling journalistiek 
bij het persbureau Aneta, is thans opgenomen in de redactie 
van de Javabode. 

— Het eerste nummer der Indische Post is op 3 Dec. j.1. 
verschenen in een oplaag van 15.000 exemplaren bij de 
drukkerij Vorkink te Bandoeng. Het verschijnen van dit 
eerste nummer is door de redactie, de administratie en het 
overig personeel feestelijk gevierd. 

— De correspondent van de N. R. Crt. te Weenen meldt, 
dat een crisis dreigt in de dagbladindustrie. Vijf groote dag
bladen hebben tegen Nieuwjaar hun geheele personeel ontslagen. 
Andere bladen ontsloegen een aanzienlijk deel van hun 
personeel. De voornaamste oorzaak is de geweldige stijging 
der papierprijzen. 

— Te Jacksonville in den staat Florida is de beroemde 
democratische dagbladman kolonel HENRY WATTERSON over
leden, die in het Zuiden van de Unie als „Marse Henry" 
groote populariteit genoot. Hij is 81 jaar geworden. 

Advertentiën. 

Ter gemeente-secretarie van DORDRECHT wordt 
gevraagd 

n Mtwislipr, 
in den rang van Hoofdcommies, jaarwedde ƒ3700— 
f 4500, in het bijzonder belast met het m a k e n 
en v e r z o r g e n van een analytisch verslag van de 
gemeenteraadsvergaderingen. 

Alleen personen, die te dezen opzichte over erva
ring beschikken, komen in aanmerking. 

Sollicitatiestukken in te zenden aan den Burge
meester vóór 15 Januari 1922. 

Persoonlijke kennismaking alleen na oproeping. 

Gedrukt bij A. de la Mar Azn., Amsterdam 




